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PENGARUH UMUR DAN SORTIMEN TERHADAP SIFAT PENGERINGAN KAYU Acacia 
auriculiformis PADA PENGERINGAN METODE RADIASI MATAHARI 

 
 

Oleh : Yustinus Suranto dan Sutjipto A.H.  
Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM 

 
 

INTISARI 
 
 

Formis (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Beth) merupakan salah satu jenis tanaman 
hutan rakyat di Daerah Gunung Kidul yang berpotensi untuk digunakan sebagai bahan 
baku pada industri konstruksi, mebel dan kerajinan. Penggunaan yang tepat atas kayu 
tersebut wajib didasarkan pada sifat dasar dan sifat pengolahannya, antara lain sifat 
pengeringannya. Pengeringan radiasi matahari merupakan salah satu metode 
pengeringan yang tepat dan relatif murah untuk diterapkan di Indonesia. Latar belakang ini 
mendasari arti pentingnya melakukan penelitian tentang pengaruh umur dan sortimen 
terhadap sifat pengeringan kayu ini. 

Pohon formis berumur 5, 10 dan 15 tahun yang tumbuh di Gunung Kidul ditebang 
dan masing-masing batangnya digergaji secara tangensial untuk mendapatkan dua 
macam sortimen kayu, yaitu berukuran 2 x 10 x 100 cm yang disebut sebagai papan tipis 
dan 4 x 4 x 100 cm yang disebut sebagai kaki meja. Dengan ulangan tiga kali, kedua 
sortimen kayu dikeringkan dalam pengering radiasi matahari di Laboratorium Pengolahan 
Kayu Jurusan THH Fak. Kehutanan UGM. Kecepatan pengeringan, penyusutan dan cacat 
pengeringan pada masing-masing contoh uji diamati. Data hasil pengamatan dianalisis 
dengan analisis varians yang disusun secara faktorial. 

Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa umur pohon berpengaruh hanya terhadap 
kecepatan pengeringan dan penyusutan, baik penyusutan dalam arah tebal  maupun lebar 
sortimen, tetapi tidak berpengaruh terhadap semua bentuk cacat pengeringan. Semakin 
tua umur kayu, semakin cepat kayu mengering, tetapi semakin kecil kayu menyusut  pada 
arah lebar dan tebal. Sementara itu, semakin tebal kayu, semakin lamban kayu mengering, 
dan semakin kecil kayu menyusut pada arah lebar dan semakin sedikit kayu mengalami 
cacat melengkung. Interaksi antara umur pohon dan jenis sortimen tidak berpengaruh 
terhadap seluruh parameter penelitian.     

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki wilayah hutan yang luas, kurang 
lebih 100 juta hektar. Di samping sebagai sarana perbaikan lingkungan global melalui 
penyerapan karbon dioksida, hutan tersebut juga merupakan sumber penghidupan rakyat 
dan menopang perekonomian negara. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat menyebabkan tingkat pemanfaatan 
hutan secara besar-besaran, bahkan memasuki  tingkat destruksi hutan karena ketidak 
seimbangan pasokan dan kebutuhan akan produk hasil hutan. Untuk memenuhi 
ketimpangan pasokan kayu, dan mengalihkan konsentrasi pemanfaatan hutan, maka dicari 
alternatif pasokan kayu, terutama yang berasal dari pekarangan dan hutan rakyat.  

C3 
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Salah satu produk hutan rakyat yang dikembangkan masyarakat Gunung Kidul 
adalah jenis akasia (Acaccia auriculiformis). Masyarakat memanfaatkan kayu ini sebagai 
kayu pertukangan, namun berangsur-angsur mulai digunakan juga sebagai kayu perkakas 
atau sekedar pengisi untuk mebel-mebel bagian dalam. Perkembanganan pemanfaatan 
kayu akasia sebagai kayu perkakas atau sebagai pengisi meubel bagian dalam, 
menyebabkan kebutuhan akan pengolahan kayu akasia lebih lanjut, terutama untuk proses 
pengeringan kayunya dengan beaya yang murah. Oleh karena itu, informasi tentang sifat 
pengeringan  kayu A. auriculiforis sangat diperlukan, khususnya berkait dengan metode 
pengeringan radiasi matahari.  

Penelitian ini mencoba mengetahui faktor pengeringan matahari murni. Oleh 
karena itu dipilih sistem pengeringan dengan metode radiasi sinar matahari dengan 
menggunakan rumah pengering. Rumah pengering sendiri berfungsi sebagai bangunan 
sekat, yaitu menyekat faktor-faktor udara luar berpengaruh terhadap pengeringan kecuali 
hanya sinar matahari. 

  Pada penelitian ini dilakukan percobaan untuk mengetahui kecepatan 
pengeringan, penyusutan dan cacat-cacat pengeringan pada kayu akasia akibat variasi 
jenis sortimen dan umur kayu. Penelitian ini dilakukan karena belum pernah dilakukan 
penelitian metode pengeringan radiasi matahari terhadap kayu akasia dengan sortimen 
dan umur yang berbeda. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 
dalam usaha pengeringan kayu, khususnya kayu akasia. 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. auriculiformis merupakan spesies yang tumbuh secara alami di Indonesia, 
terutama di kepulauan Key dan Irian Jaya atau Papua. Tanaman ini tergolong dalam 
genus acacia, sub-familia Minosoideae, famili Leguminosae, ordo Rosales, kelas 
Dicotyledoneae, sub-divisi Angio-spermae dan divisi Spermatophyta (Lawrece, 1952). 
Sebagai anggota pohon berdaun lebar, kayu A. auriculiformis tersusun atas sel-sel: 
pembuluh, serabut, parenkim dan jari-jari. Melalui proses maserasi, masing-masing jenis 
sel  tersebut dapat diuraikan dan dipisahkan satu terhadap yang lain. Proporsi masing-
masing jenis sel pada setiap bagian batang berbeda-beda (Metcalve dan Chalk, 1972). 

Dalam hal sifat kayu akasia, kadar air kayu segar bisa mencapai 200%. Untuk itu 
diperlukan proses pengeringan kayu agar kayu dapat meningkat sifat fisika maupun 
mekanikanya. Pengeringan kayu juga berfungsi untuk menjamin kestabilan kayu, 
meningkatkan kekuatan kayu, membuat kayu menjadi ringan dengan demikian ongkos 
angkutan berkurang, mencegah serangan jamur dan kumbang bubuk, dan memudahkan 
pekerjaan selanjutnya seperti pengetaman, perekatan, finishing, pengawetan serta proses-
proses kelanjutan lainnya. Terlebih untuk penggunaan bahan pengisi mebel yang 
dimungkinkan juga untuk tujuan ekspor, faktor pengeringan sangat penting kaitannya 
dengan penyesuaian kadar air kayu negara tujuan ekspor. 

Ada beberapa proses pengeringan kayu antara lain pengeringan alami dan 
pengeringan buatan. Proses pengeringan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
kondisi iklim mencakup sirkulasi udara, suhu udara, kelembaban, jenis kayu atau species, 
ketebalan kayu, jenis sortimen, cara penumpukan, tinggi pondasi dan kondisi lapangan 
pengeringan. 
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Pengeringan kayu merupakan suatu proses yaitu proses evaporasi kandungan air 
dalam kayu dengan waktu tertentu sesuai dengan kondisi udara disekitarnya (Budianto, 
1996). Sedangkan menurut Vlasov dkk (1968) pengeringan kayu adalah suatu proses 
pemindahan air dari dalam kayu ke luar kayu oleh penguapan. Dari beberapa pengertian 
diatas Brown & Bethel (1965) menjelaskan bahwa ada 2 hal yang terjadi dalam proses 
pengeringan kayu, yaitu menguapkan air dari permukaan kayu tersebut ke atmosfer 
kemudian menguapkan air dari dalam kayu ke permukaan kayu. 

Cepat lambatnya kayu yang mengering dipengaruhi oleh jenis kayu, tebal kayu, 
kadar air awal, potongan papan, keadaan kayu dalam batang, dan keadaan lingkungan 
(Hadikusumo, 1994). Pernyataan ini sesuai dengan Budianto (1996) yang menambahkan 
bahwa tebal ganjal dan cara penyusunan kayu termasuk faktor yang mempengaruhi 
kecepatan pengeringan.  

Cacat akibat penyusutan yang biasa terjadi dalam pengeringan kayu meliputi  
retak permukaan (surface check), retak ujung (end check), pecah ujung (end split), retak 
dalam (honeycomb), perubahan bentuk (warp). Cacat pengeringan karena perubahan 
bentuk antara lain meliputi  memangkok, membusur, membusur pada muka tebal kayu dan 
menggelinjang. (Rasmussen, 1961 ; Rietz dan Page, 1971).  

 
 

 METODE PENELITIAN 
 
 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sortimen papan tipis dan kaki 
meja kayu akasia yang diambil pada kayu bulat, bagian tengah batangnya. Kayu akasia 
(Acacia auriculiformis) diperoleh dari Zone II Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Watu 
Galur, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Kayu ini merupakan kayu berumur 5, 
10 dan 15 tahun dari hutan rakyat yang ditanam penduduk di areal tanah miliknya. Masing-
masing umur dihasilkan dari penebangan tiga batang pohon. Masing-masing batang 
digergaji menjadi dua ukuran sortimen, yaitu papan tipis (ukuran 2 cm x 10 cm x 1m). dan 
2. kaki meja (ukuran 4 cm x 4 cm x 1 m). Seluruh sortimen kayu dikeringkan di dalam 
pengering radiasi matahari sehingga pencapai kadar air 12%. Alat pengering energi 
matahari dengan bahan dinding dan atap fiber glass. Kerangka alat pengering terbuat dari 
kayu dan berukuran panjang 2 m, lebar 1 m, dan tinggi 2 m. alat ini mempunyai delapan 
lubang ventilasi, masing-masing berukuran 15 cm x 20 cm. Dan mempunya 1 lubang 
cerobong dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Di dalam alat pengering diberi sirkulasi 
udara paksaan berupa kipas angin. Tinggi pondasi alat pengering 30 cm.  

Selama proses pengeringan, dilakukan pengukuran mengenai kecepatan 
pengeringan dan penyusutan dimensi kayu (lebar dan tebal atau arah radial dan tangensial 
) dan 3. Cacat karena pengeringan (serangan bluestain, bowing, crook, retak ujung dan 
retak permukaan). Pengukuran kelembaban relatif dilakukan dengan menghitung selisih 
temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Dari perhitungan selisih ini kemudian 
dihitung dengan menggunakan tabel kelembaban relatif udara. Pengamatan ini dilakukan 
setiap hari. Pengamatan kecepatan angin dilakukan dengan menggunakan alat 
anemometer biram. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Kayu Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini berlangsung pada bulan 
Agustus sampai dengan Oktober tahun 2004 
  Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
varians. Apabila ada perbedaan pengeruh yang diperlihatkan oleh uji F dalam analisis 
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varians terebut, maka pengujian lebih lanjut akan dilakukan dengan menggunakan uji  LSD 
(Least Significant Diffrence). 
 
 

HASIL, ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Hasil pengamatan mengenai kecepatan pengeringan dan cacat-cacat kayu 
(penyusutan, retak, perubahan dimensi dan serangan jamur) dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut.  

 
Tabel 1.  Rekapitulasi hasil pengamatan kecepatan pengeringan dan cacat kayu. 

No Parameter 
Sortimen Papan Tipis Sortimen Kaki Meja 
5 

Tahun 
10 

tahun 
15 

tahun 5 tahun 10 
tahun 

15 
tahun 

1 Kecepatan pengeringan  
sampai KA 12% (/hari) 0,0204 0,0164 0,0157 0,0188 0,0158 0,0137 

2 Penyusutan Lebar (cm) 0,11 0,06 0,04 0,1 0,05 0,04 
3 Penyusutan Tebal (cm) 0,21 0,16 0,11 0,09 0,04 0,03 
4 Retak Ujung (cm) 0 0 0 0 0 0 
5 Retak permukaan (cm) 0 0 0 0 0 0 
6 Bowing (cm) 0,06 0,17 0,17 0,04 0,27 0,08 
7 Cuping (cm) 0,01 0 0,02 0 0 0 
8 Crook (cm) 0 0,15 0,35 0 0 0,05 
9 Serangan Jamur (%) 0 0 0 0 0 0,0015 

 
Kecepatan pengeringan diamati dengan melihat penurunan kadar air contoh-uji 

sampai mencapai kadar air kering angin, kemudian menyatakannya dalam laju 
pengeringan . Laju pengeringan yang menyatakan penurunan kadar air pada sortimen 
papan tipis dan kaki meja pada umur 5, 10, dan 15 tahun dapat dilihat pada Gambar 1 
berikut. 
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Keterangan :  1P  : Sortimen papan tipis, umur 5 tahun.     2P  : Sortimen papan tipis, umur 10 tahun. 
 3P  : Sortimen papan tipis, umur 15 tahun    1K  : Sortimen kaki meja, umur 5 tahun. 
 2K  : Sortimen kaki meja, umur 10 tahun.     3K  : Sortimen kaki meja, umur 15 tahun 
 

Gambar 1. Laju pengeringan contoh uji sampai kadar air 12% 
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Hasil pengamatan kecepatan pengeringan disajikan pada Table 2 
 

Tabel 2.  Rata-rata laju penyusutan kadar air (% per hari) 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0,0204 0,0164 0,0157 0,0175 
Kaki Meja 0,0188 0,0158 0,0137 0,0161 
Rata-rata 0,0196 0,0161 0,0147 0,0168 

 
Pengaruh faktor jenis sortimen dan umur pada kecepatan pengeringan sortimen 

ditentukan dengan analisis varian. Hasilnya menyatakan, bahwa kedua faktor perlakuan 
dan interaksinya tidak berpengaruh yang nyata terhadap kecepatan pengeringan sortimen. 

Pengamatan suhu dan kelembaban udara harian dilakukan dan rekapitulasi 
pengamatan rata-rata per  hari disajikan pada  Tabel  3 berikut. 

 
Tabel 3. Rekapitulasi suhu dan kelembaban rata-rata dalam ruang pengering 

Waktu Pengamatan Suhu ( 0C ) Rh ( % ) 
Pagi   ( Pkl 07.00 – 09.00 ) 
Siang ( Pkl 11.00 – 13.00 ) 
Sore   ( Pkl 15.00 – 17.00 ) 

36,52 
42,64 
34,86 

65,06 
 

66,39 
Rerata 38,01  

 
Dari pengamatan terlihat bahwa suhu tertinggi adalah 49 0C, dan terendah adalah 

28 0C, sedangkan kelembaban relatif tertinggi  adalah  84 %, dan terendah adalah 56 %.  
Kecepatan angin di dalam ruang pengering sebesar 8,7 km/jam. Kecepatan sebesar itu 
dimungkinkan oleh adanya penggunaan kipas angin sebagai pengatur pergerakan udara di 
dalam ruang  pengering selama proses pengeringan. Pengamatan penyusutan lebar 
disajikan pada Tabel 4 berikut.   

 
Tabel 4. Rata-rata nilai penyusutan (%) lebar sortimen  

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata (%) 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0,21 0,16 0,11 0,16 
Kaki Meja 0,09 0,04 0,03 0,05 
Rata-rata 0,15 0,1 0,07 0,11 

 
Analisis varians yang dilakukan untuk pengaruh faktor perlakuan  menyatakan, 

bahwa jenis sortimen dan umur berpengaruh nyata terhadap  penyusutan lebar sortimen, 
sedang  interaksinya tidak berpengaruh. Pengujian Least Significant Difference (LSD) yang 
dilakukan terhadap umur menyatakan, bahwa penyusutan lebar pada umur 5 th (0,15%), 
10 th (0,1%) dan 15 th (0,07%) saling berbeda satu terhadap yang lain.  Hasil pengamatan 
penyusutan tebal disajikan pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai penyusutan tebal sortimen 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0,11 0,06 0,04 0,07 
Kaki Meja 0,1 0,05 0,04 0,06 
Rata-rata 0,105 0,055 0,04 0,07 

 
Analisis varians yang dilakukan untuk pengaruh faktor perlakuan  menyatakan, 

bahwa umur berpengaruh nyata terhadap  penyusutan tebal sortimen, sedang  jenis 
sortimen dan interaksinya tidak berpengaruh. Pengujian Least Significant Difference (LSD) 
yang dilakukan terhadap umur menyatakan, bahwa penyusutan tebal pada umur 5 th 
(0,105%), 10 th (0,055%) dan 15 th (0,04%) saling berbeda satu terhadap yang lain.  Hasil 
pengamatan cacat bowing pada sortimen disajikan pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Nilai rata-rata cacat membusur (Bowing) pada sortimen 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0,06 0,17 0,17 0,13 
Kaki Meja 0,04 0,27 0,08 0,13 
Rata-rata 0,05 0,22 0,13 0,13 

 
Analisis varians yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor perlakuan  

menyatakan, bahwa jenis, umur dan interaktsi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap  
cacat membusur pada sortimen. Hasil pengamatan cacat memangkuk (cupping) pada 
sortimen disajikan Tabel 7.  

 
Tabel 7. Nilai rata-rata cacat memangkuk (Cupping) pada sortimen 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0,01 0 0,02 0,01 
Kaki Meja 0 0 0 0 
Rata-rata 0,005 0 0,01 0,005 

 
Analisis varians yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor perlakuan  

menyatakan, bahwa jenis, umur dan interaktsi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap  
cacat memangkok pada sortimen. Hasil pengamatan cacat melekuk (crook) pada disajikan 
pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Rata-rata nilai cacat melekuk (Crook) pada sortimen 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0 0,15 0,35 0,17 
Kaki Meja 0 0 0,05 0,02 
Rata-rata 0 0,075 0,2 0,09 
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Analisis varians yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor perlakuan  
menyatakan, bahwa jenis sortimen berpengaruh, sebaliknya umur pohon dan interaksi 
keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap  cacat melekuk pada sortimen.  

Hasil pengamatan cacat retak ujung pada jenis sortimen papan tipis dan kaki meja 
dengan umur 5, 10, dan 15 tahun yang dikeringkan dengan energi matahari diperoleh hasil 
bahwa tidak ada cacat retak ujung.  

Hasil pengamatan cacat retak permukaan pada jenis sortimen papan tipis dan kaki 
meja dengan umur 5, 10, dan 15 tahun yang dikeringkan dengan energi matahari diperoleh 
hasil bahwa tidak ada cacat retak permukaan. Hasil pengamatan cacat akibat terserang 
jamur disajikan pada Tabel 19.  

 
Tabel 19. Nilai rata-rata cacat terserang jamur 

Jenis Sortimen Umur Pohon Rata-rata 5 tahun 10 tahun 15 tahun 
Papan tipis 0 0 0 0 
Kaki Meja 0 0 0,0015 0,0005 
Rata-rata 0 0 0,00075 0,00025 

 
Analisis varians yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor perlakuan  

menyatakan, bahwa jenis, umur dan interaktsi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap 
cacat akibat serangan jamur pada sortimen.  

Pembahasan terhadap hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 
Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa semakin tua umur pohon akasia,  kayu yang 
dihasilkannya memiliki kecepatan pengeringan yang semakin tinggi., artinya kayu tersebut 
memiliki kecepatan pengeringan yang semakin cepat. Kayu berumur 15 tahun memiliki 
kecepatan pengeringan lebih tinggi daripada kayu berumur 10 tahun, demikian pula kayu 
berumur 10 tahun terhadap kayu berumur 5 tahun. Hal ini merupakan suatu fenomena 
yang agak menyimpang dari teori hubungan antara kecepatan pengeringan dengan sifat 
anatomi kayu dan porositas kayu. Berdasarkan teori, kayu yang semakin tua akan semakin 
banyak mengandung zat ekstraktif dan tilosis, sehingga lajyu perjalanan air di dalam kayu 
selama proses pengeringan akan semakin lamban. Hal ini akan mengakibatkan laju 
pengeringan akan semakin lamban. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut. 

  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semakin tua umur pohon akasia,  kayu 
yang dihasilkannya memiliki penyusutan dalam arah lebar dan arah tebal yang semakin 
kecil. Kayu berumur 15 tahun memiliki penyusutan dalam arah lebar dan tebal lebih rendah 
daripada kayu berumur 10 tahun, demikian pula kayu berumur 10 tahun terhadap kayu 
berumur 5 tahun. Hal ini merupakan suatu fenomena yang agak menyimpang dari teori 
hubungan antara umur kayu dan penyusutan. Seperti diketahui, semakin tinggi umur 
pohon, maka proses perkembangan sel kayu semakin banyak yang mencapai tahap akhir, 
sehingga jumlah unsur kayu berupa lignoselulosa yang semakin banyak. Menurut teori, 
semkin banyak unsur lignoselulosa, maka penyusutan juga semakin besar. Oleh karena 
itu, fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut. 

Hasil penelitian memperlihatkan pula bahwa ukuran tebal sortimen berpengaruh 
terhadap kecepatan pengeringan dan penyusutan dalam arah lebar. Hal ini disebabkan 
karena semakin tipis dimensi kayu, maka jarak tempuk perjalanan air di dalam kayu juga 
semakin pendek antara pusat kayu dan permukaan kayu.  
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Di samping kecepatan pengeringan, ukuran tebal sortimen berpengaruh terhadap 
cacat melekuk. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan yang semakin besar antara 
penyusutan bidang tangensial dan penyusutan bidang radial.  

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

Kesimpulan 
 
 

Beberapa butir kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini meliputi: 
1.  Umur pohon berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan dan penyusutan, baik 

dalam arah tebal maupun lebar sortimen, tetapi tidak berpengaruh terhadap semua 
bentuk cacat pengeringan. Semakin tua umur pohon,  kayu yang dihasilkannya 
memiliki kecepatan pengeringan yang semakin cepat dan penyusutan dalam arah 
lebar dan arah tebal yang semakin kecil. Kayu berumur 15 tahun memiliki kecepatan 
pengeringan, penyusutan dalam arah lebar dan arah tebal lebih tinggi daripada kayu 
berumur 10 tahun, demikian pula kayu berumur 10 tahun terhadap kayu berumur 5 
tahun. 

2.   Ukuran tebal sortimen berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan dan penyusutan 
dalam arah lebar serta cacat melekuk, tetapi tidak berpengaruh terhadap penyusutan 
dalam arah tebal dan sebagian besar  cacat pengeringan, baik cacat membusur, 
memangkok,  retak ujung, retak permukaan dan serangan jamur. Semakin tebal 
sortimen, kecepatan pengeringan juga semakin lamban, penyusutan dalam arah lebar 
dan cacat melekuk semakin kecil. Sortimen berukuran  2 cm x 10 cm x 1m  mengering 
lebih cepat, tetapi penyusutan arah lebar dan cacat melekuk lebih rendah  daripada  
sortimen berukuran 4 cm x 4 cm x 1 m. 

3.   Interaksi faktor umur dan ketebalan sortiment berpengaruh terhadap semua parameter 
pengamatan, baik kecepatan pengeringan, penyusutan dan cacat pengeringan. 

 
 

Saran 
 
 

Metode pengeringan radiasi matahari disarankan untuk diterapkan bagi pengeringan 
kayu Acacia auriculiformis dari pohon berumur 5  sampai dengan 15 tahun, khususnya 
berupa ukuran sortimen papan berukuran  2 cm x 10 cm x 100 cm  dan sortimen kaki meja 
berukuran 4 cm x 4 cm x 100 cm. 
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