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Abstrak 
 

 Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 2,5 % per tahun mengakibatkan 
meningkatnya permintaan akan bahan baku kayu konstruksi dan mebel untuk pembangunan 
perumahan. Disisi lain timbul perhatian serius terhadap perlindungan keamanan terhadap kayu 
gergajian yang diperuntukkan untuk konstruksi ringan yang cenderung rentan terhadap bahaya 
kebakaran. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan terhadap kayu yang semakin berkurang dan 
mahal, telah menyebabkan meluasnya penggunaan berbagai jenis kayu yang kurang diminati 
seperti kayu trembulu yang memiliki berat jenis dan keawetan rendah untuk konstruksi ringan 
dibawah atap. Sehingga untuk meningkatkan sifat ketahanan api kayu trembulu perlu dilakukan 
usaha pengawetan. Jenis bahan pengawet yang digunakan yaitu Natirum Silikat yang bersifat 
memiliki titik didih dan tititk leleh yang tinggi, murah dan mudah didapatkan dipasaran. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang optimal antara konsentrasi dengan 
besarnya tekanan yang dapat meningkatkan kemampuan ketahanan kayu trembulu terhadap 
kebakaran (api).  
 Bahan penelitian berupa kayu trembulu (Maesopsis eminii Engl.) dengan ukuran 3/8 x ¾ x 
40 inci yang diambil pada bagian kayu teras dan konsentrasi bahan penghambat api yang 
digunakan yaitu 3 %, 5 % dan 7 %. Pengawetan dilakukan dengan metode tekanan (Lowry) 
dengan besar tekanan yang dipakai yaitu 5 atmosfer, 7,5 atmosfer dan 10 atmosfer selama 2 jam. 
Setelah dikering udarakan, selanjutnya contoh uji dilakukan pengujian bakar dengan diumpakan 
pada api selama 4 menit melalui metode sungkup pembakaran. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan besarnya konsentrasi dan besar 
tekanan berpengaruh terhadap nilai absorbsi dan retensi aktual bahan pengawet. Sedang faktor 
konsentrasi memberikan pengaruh terhadap nilai intensitas bakar contoh uji, dimana semakin 
besar konsentrasi maka semakin rendah nilai intensitas bakar. Konsentrasi bahan pengawet 5 % 
dan besar tekanan 7,5 atmosfer cukup efektif untuk meningkatkan sifat ketahanan api kayu. Nilai 
rata-rata intensitas bakar yaitu sebesar 1,292 % dibandingkan dengan kontrol sebesar 5,333 %. 
 
Kata Kunci : Kayu Trembulu, Natrium Silikat, Metode Lowry, Sungkup Pembakaran. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 

tahun 2002 peningkatan jumlah penduduk Indonesia mencapai 2,5 % per tahun (Rudi, 

2002). Hal ini menyebabkan pula pertambahnya pemukiman-pemukiman baru dalam 

bentuk pembangunan perumahan, dimana pada tahun 2002 pembangunan rumah 

mencapai 7.000 unit per tahunnya (Rudi, 2002), sehingga mengakibatkan adanya 

penambahan kebutuhan kayu konstruksi yang semakin meningkat pula.  

Semakin berkuranganya sumber daya alam kayu dari hutan alam mendorong 

pemanfaatan kayu dari hutan rakyat. Pasokan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri 

di Jawa yang berasal dari hutan rakyat mencapai 895,371 m3/th atau sekitar 10,9 % dari 

keseluruhan (Ahmad, 2000). Salah satu kayu yang semakin banyak digunakan sebagai 

kayu alternatif adalah kayu Trembulu (Maesopsis eminii Engl.). Potensi produksi kayu 

pertukangan untuk kayu trembulu  atau kayu manii sendiri pada tahun 2003 di Jabar 

mencapai 938,1 m3 

Kayu sangat rentan terhadap kebakaran terutama akan terdegradasi apabila 

dikenakan suhu tinggi (panas oleh api). Hal ini mengakibatkan kayu sebagai konstruksi 

perumahan menjadi rentan terhadap resiko kebakaran. Umumnya kebakaran yang terjadi 

dalam bangunan atau gedung, titik penyalaannya dimulai dari bahan mudah terbakar 

yang ada di dalam gedung, khususnya barang-barang interior dalam ruangan seperti 

perabotan dapur, mebel maupun kayu yang digunakan untuk konstruksi ringan yang lebih 

mudah terbakar oleh nyala api. Tahun 2005 untuk wilyah Jawa Tengah telah terjadi 749 

kasus kebakaran dan yang menimpa perumahan sebesar 461 kasus (BPS Jateng, 2005). 

Oleh karena itu konstruksi kayu dalam bangunan maupun perabotan dari kayu diharapkan 

memiliki  ketahanan api yang lebih tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya khusus untuk 

meningkatkan pengawetan kayu dari api yaitu dengan cara pemberian bahan penolong 

khusus, yaitu bahan penghambat api (BPA).   

(Pasaribu dan Roliadi, 2006). Kayu ini merupakan jenis tanaman kayu 

yang cepat tumbuh (fastgrowing species), namun dengan kayu yang cepat tumbuh 

tersebut menjadikan kayu tersebut umumnya memiliki BJ yang relative rendah dan 

memiliki kelas kekuatan dan keawetan alami yang rendah pula. Sehingga perlu upaya 

untuk meningkatkan kelas keawetan kayu tersebut agar mampu bertahan dalam waktu 

penggunaan yang lebih lama dari semua agen perusak kayu, diantara yaitu ketahanan 

terhadap api apabila dipergunakan untuk konstruksi ringan. 
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Salah satu bahan penghambat api yang relative murah dan amab  lingkungan 

adalah natrium silikat. Namun demikian, pemakain natrium silikat pada kayu termbulu 

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu perlu suatu penelitian untuk menguji efektifitas 

penggunaan natrium silikat sebagai bahan penghambat api pada kayu trembulu. Variasi 

konsentrasi dan tekanan menjadi penting untuk menentukan sejauh mana optimasi 

penggunaan natrium silikat pada kayu trembulu. 

1.2. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang optimal 

antara konsentrasi dengan besarnya tekanan yang dapat meningkatkan kemampuan 

ketahanan kayu trembulu (Maesopsis eminii Engl.) terhadap kebakaran (api) serta untuk 

mengetahui sifat ketahanan api kayu trembulu yang dapat digunakan untuk kayu 

konstruksi ringan dan hasil pengujian ketahanan api terhadap kayu yang dikenai bahan 

penghambat api natrium silikat. 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Jenis Kayu yang Digunakan 

Kayu trembulu (Maesopsis eminii Engl.) termasuk dalam famili Rhamnaceae, yang 

berasal dari afrika tropis, pohonnya berbatang lurus berbentuk seperti silinder, dengan 

ketinggian batang mencapai 30-40 m dan diameter batang 120-80 cm (Webb et al., 1984 

dalam Santoso, 2001). Berat jenis kayu manii rata-rata mencapai 0,39 dengan berat jenis 

maksimum mencapai 0,47 dan minimum 0,31 (Firmanti dkk., 2000),. Kekuatan kayu manii 

termasuk kelas III, namun keawetannya termasuk kelas IV dan teras kayunya mudah 

diserang jamur dan rayap (Oey Djoen Seng, 1990). Kayu manii termasuk kayu yang 

mudah diolah, sifat-sifat kayunya sangat menunjang untuk dijadikan bahan baku kayu 

pertukangan. Dari sifat-sifat yang ditunjukkan kayu manii dapat digunakan untuk bahan 

baku furniture, mebel dan konstruksi ringan dibawah atap. (Nurwati dkk.,1999 dalam 

Saefudin dan Basri, 2003) 

2.2. Bahan Penghambat Api 
Pada penelitian ini digunakan bahan penghambat api yaitu natrium silikat, dimana 

bahan ini berupa garam yang larut dalam air dengan komposisi sodium meta silikat 

(Na2SiO3 atau Na2SiO3. 9H2O). Natrium silikat merupakan silikon dioksida yang 

direaksikan dengan larutan natrium hidroksida pada kondisi panas dan pekat. Bahan ini 

berbentuk larutan cair tak berwarna. Natrium silikat juga dikenal sebagai kaca larut air 
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(water soluable glass) banyak dipakai sebagai perekat atau adhesive dalam pembuatan 

kotak-kotak karton bergelombang, serta mampu memberi sifat tahan api 

(hhtp://www.chem-is-try.org, diakses Mei 2008). Nartium silikat biasanya digunakan 

sebagai bahan detergent, mempunyai sifat pengemulsi dan dapat menambah kekuatan 

serta mempunyai sifat adhesive yang baik, dalam bentuk padat seperti gelas (zat yang 

sangat keras), larut dalam air panas (titik didih mencapai 23550C) dan meleleh pada 

temperatur 10180

III. METODE PENELITIAN 

C. Natrium silikat diperdagangkan dalam bentuk cairan kental atau 

serbuk (Effendi, 2007). 

3.1. Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan kayu trembulu umur 10 tahun dengan panjang log 

kayu mencapai 1,5 m dan berdiameter 32 cm, yang diperoleh dari Desa Umbul Harjo, 

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bahan penghambat api yang 

digunakan adalah larutan natrium silikat (Na2SiO3

 

).Adapun alat–alat yang digunkan 

adalah gergaji potong, kaliper, meteran, timbangan analitik, tabung/ sungkup 

pembakaran, tangki pengawetan, tremometer, Thermocouple HI 8757 dll.  

3.2 Cara Penelitian 
3.2.1. Pembuatan Contoh Uji 
 Log kayu trembulu digergaji menjadi bentuk papan yang dipisahkan antara bagian 

teras dan gubalnya. Selanjutnya bagian teras digergaji menjadi bentuk reng sesuai 

standar uji keefektifan bahan penghambat api metode ASTM E 69-02 (2002) dengan 

ukuran  yaitu 3/8

3.2.2. Pembutan Larutan dan Impregnasi Bahan 
 x ¾ x 40 inci. 

Konsentrasi larutan bahan pengawet yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 

%, 5 % dan 7 % dalam volume 30 liter larutan bahan pengawet. Bahan ini 

diimpregnasikan ke dalam kayu trembulu dengan alat tangki tekanan menggunakan 

metode Lowry., kemudian dalam tangki diisi dengan larutan bahan pengawet yang 

terlebih dahulu dipanaskan sampai suhu 700

 

C dengan konsentrasi tertentu dan sesuai 

dengan variasi tekanan masing-masing 5 atm, 7,5 atm dan 10 atm yang diberikan melalui 

pengaturan kompresor, dimana proses tekanan masing-masing berlangsung selama 2 

jam. Setelah proses impregnasi, cantoh uji dikeringanginkan sampai mencapai kadar air 

udara konstan sebelum diuji bakar. 

http://www.chem-is-try.org/�
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3.2.3. Parameter Pengujian 
Parameter yang diamati antara lain meliputi nilai absorbsi, retensi aktual dan 

intensitas bakar atau persen pengurangan berat serta pengukuran kenampakan akhir 

kayu setelah uji bakar. Pengujian sifat ketahanan api berdasarkan standar ASTM E 69-02 

(2002) yaitu dengan alat sungkup pembakaran. Pada pengujian ini contoh uji diletakkan 

dengan posisi tegak lurus atau vertikal terhadap sungkup pembakaran. Nyala lidah api 

diusahakan mencapai tinggi 28 cm dari sumber api dengan terus dipertahankan 

kestabilannya. Suhu minimal pembakaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

kurang lebih mencapai 180 0C ± 5 0

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C dengan lama pembakaran selama 4 menit dengan 

tinggi titik api dengan ujung bawah contoh uji sejauh 4 inci (10,16 cm). Silinder 

pengumpan api pada penelitian ini menggunakan silinder dengan diameter kurang lebih 2 

cm. Setelah itu contoh uji diambil dari sungkup pembakaran dan dilakukan penimbangan 

berat contoh uji setelah pembakaran serta dilakukan perhitungan data intensitas bakar/ 

persen pengurangan berat. 

4.1. Absorbsi Bahan Pengawet 
Hasil uji analisis sidik ragam menunjukkan bahwa faktor konsentrasi dan 

besarnya tekanan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai absorbsi bahan penghambat 

api pada taraf signifikasi 1 %. Sedangkan interaksi antara konsentrasi dan besar tekanan 

berpengaruh nyata terhadap nilai absorbsi pada taraf signifikasi 5 % (Tabel 1). Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai absorbsi bahan pengawet dipengaruhi oleh kedua faktor secara 

bersamaan yaitu konsentrasi dan besar tekanan yang digunakan. Interaksi yang terjadi 

diduga karena dengan adanya perbedaan kepekatan larutan bahan pengawet yang ada, 

sehingga dengan konsentrasi semakin tinggi maka semakin banyak bahan pengawet 

yang tertinggal di dalam kayu. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Abdurahim dan 

Martawijaya (1983), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keterawetan kayu 

adalah konsentrasi larutan bahan pengawet karena umumnya semakin tinggi konsentrasi 

larutan bahan pengawet, maka makin besar bahan pengawet yang mampu diserap oleh 

kayu.  

Nilai absorbsi yang tinggi juga didukung dengan pemberian tekanan yang 

menyebabkan terjadinya pergerakan larutan dengan cara memaksa larutan tersebut 

masuk ke dalam kayu. Semakin besar tekanan yang diberikan membuat larutan bahan 

pengawet semakin besar untuk dipaksa masuk, sehingga larutan bahan pengawet yang 
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terabsorbsi semakin besar.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Ekowati (2006), bahwa 

semakin lama dan besar tekanan yang diberikan maka nilai dari absorbsi semakin tinggi. 

Tabel 2. Uji HSD Interaksi Faktor Konsentrasi dan Besar Tekanan 

Konsentrasi (%) Besar Tekanan (atm) 
Rata-Rata (kg/m3) 5 7,5 10 

3 371,611 a 420,762 abc 442,173 abc 411,515 a  
5 406,778 ab 425,953 abc 561,227 d 464,653 a 
7 417,539 abc 510,652 bcd 517,557 cd 481,916 a 

Rata-Rata 398,643 a 452,456 a  506,986 a 452,695 
Ket  : Untuk interaksi faktor konsentrasi dan besar tekanan, nilai HSD (0,05) = 106,270  
 : Untuk faktor konsentrasi dan besar tekanan, nilai HSD (0,01) = 58,793 

 

4. 2. Retensi Aktual Bahan Pengawet 
Hasil uji analisis sidik ragam (Tabel 2) menunjukkan bahwa pengaruh bahan 

penghambat api Natrium Silikat terhadap nilai retensi aktual sangat berbeda nyata pada 

konsentrasi, besar tekanan dan interaksi antaranya keduanya pada taraf signifikasi 1 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa retensi aktual bahan pengawet dipengaruhi oleh kedua faktor 

secara bersamaan yaitu konsentrasi dan besar tekanan yang digunakan. Hal ini 

disebabkan pada faktor konsentrasi terdapat perbedaan kepekatan larutan bahan 

penghambat api yang digunakan, semakin tinggi konsentrasi maka larutan menjadi pekat 

dan semakin banyak bahan penghambat api yang larut kemudian masuk dan tetap tinggal 

dalam kayu. Konsentrasi bahan pengawet berpengaruh terhadap keterawetan kayu, 

dimana semakin tinggi konsentrasi larutan umumnya semakin besar retensi aktual bahan 

pengawet. Bahan pengawet yang mempunyai daya larut yang tinggi dalam air dapat 

masuk ke dalam dinding sel sebab bahan pengawet ini dapat berdifusi dengan baik, 

dibandingkan bahan pengawet yang berupa minyak dan larut dalam minyak serta yang 

berdaya larut rendah dalam air hanya dapat masuk sampai rongga kayu saja Abdurahim 

dan Martawijaya (1983). Sehingga hal tersebut mampu menjadikan nilai retensi bahan 

pengawet yang masuk dan tertinggal dalam kayu lebih tinggi pada bahan pengawet yang 

larut dalam air.  

Sedangkan untuk besar tekanan diduga karena tekanan mampu menyebabkan 

pergerakan larutan dan memaksa larutan tersebut masuk dalam kayu. Semakin besar 

tekanan membuat larutan bahan penaghambat api semakin besar dipaksa untuk masuk, 

sehingga larutan bahan pengawet yang terabsorbsi semakin besar. Hal ini membuat 

persentase bahan penghambat api yang tertinggal di dalam kayu semakin besar. 
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Tabel 2. Uji HSD Interaksi Faktor Konsentrasi dan Besar Tekanan 

Konsentrasi (%) Besar Tekanan (atm) Rata-Rata 
(kg/m3) 5 7,5 10 

3  10,704 a  11,512 a 12,077 a 11,431 a 
5  17,220 b 18,624 b 26,100 c 20,647 b 
7  26,461 c 33,908 d 34,164 d 31,510 c 

Rata-Rata 18,128 a 21,347 b 24,113 c 21,196 
Ket  : Untuk interaksi faktor konsentrasi dan besar tekanan, nilai HSD (0,05) = 2,846 
 : Untuk faktor konsentrasi dan besar tekanan, nilai HSD (0,01) = 1,270 

 

4. 3. Intensitas Bakar 
Hasil uji analisis sidik ragam terhadap nilai intensitas bakar contoh uji 

menunjukkan bahwa faktor konsentrasi memberikan pengaruh sangat nyata terhadap nilai 

intensitas bakar contoh uji pada taraf signifikasi 1 %. Sedangkan untuk faktor besar 

tekanan dan interaksi antara konsentrasi dan besar tekanan tidak berpengaruh nyata 

pada nilai intensitas bakar contoh uji pada taraf signifikasi 1 % dan 5 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa intensitas bakar bahan pengawet dipengaruhi oleh faktor tunggal 

yaitu konsentrasi yang digunakan. Menurunnya intensitas bakar yang terjadi dengan 

semakin naiknya konsentrasi bahan penghambat api dapat dimengerti, karena semakin 

tinggi konsentrasi bahan pengawet yang digunakan akan menghasilkan retensi yang 

tinggi sehingga kandungan zat aktif yang efektif utuk menahan jalar api juga semakin 

besar, akibatnya nilai pengurangan berat semakin turun dan membuat intensitas bakar 

menajadi rendah. Hal tersebut juga didukung oleh adanya pengaruh dari Bahan 

Penghambat Api (BPA) saat terjadi pirolisis yang mampu untuk memodifikasi peristiwa 

pirolisis kayu menuju pembentukan gas-gas yang bersifat volatil dan tidak mudah terbakar 

serta mempercepat pembentukan arang. Sebagaimana diungkapkan Hunt dan Garrat 

(1986) menyatakan bahwa contoh uji yang diawetkan dengan baik dengan suatu zat kimia 

yang efektif akan berhenti menyala hampir sesaat nyala gas tersebut disingkirkan dan 

suhunya relatif tetap rendah serta dengan penambahan BPA kayu dapat berubah menjadi 

arang tanpa menimbulkan penyebaran bara (nyala api) dan mengurangi pelepasan gas-

gas mudah terbakar. 
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Tabel 4. Nilai Rata-Rata Intensitas Bakar (%) pada Berbagai Konsentrasi dan Besar 
Tekanan 

Konsentrasi (%) Besar Tekanan (atm) Rata-Rata (%) 5 7,5 10 
3 1,973 1,920 1,626 1,839 
5 1,352 1,292 1,297 1,313 
7 1,217 0,884 0,059 0,720 

Rata-Rata 1,513 1,365 0,994 1,291 
Nilai Rata-Rata  

 Intensitas Bakar Kontrol (%) 5,333 
 

  

Nilai intensitas bakar pada penelitian ini diperoleh rata-rata sebesar 1,291 % 

dibandingkan tanpa perlakuan yang mencapai rata-rata 5,333 %. Kemungkinan yang 

terjadi dikarenakan semakin banyak zat aktif dari bahan penghambat api natrium silikat 

masuk ke dalam kayu, sehingga mampu menghambat penyalaan dan penjalaran nyala 

api di permukaan contoh uji. Hal ini ditandai dengan kenaikan retensi aktual bahan 

pengawet yang tertinggal di dalam kayu. Keberadaan zat aktif api ini mampu memenuhi 

ruang-ruang dalam sel kayu, sehingga membuat ruang udara yang ada dalam kayu 

menjadi sedikit. Sempitnya ruang udara ini akan membuat ketersedian oksigen sedikit 

yang nantinya mampu menghambat nyala api. Dalam hal ini Goldstein dalam Nicholas 

(1987) menyatakan bahwa dengan adanya udara atau oksigen, gas-gas yang dapat 

menyala dan ter-ter yang selama pirolisis cepat keluar dari kayu akan lebih lanjut bereaksi 

dengan oksigen dalam proses yang dinamakan terbakar, yang akan menambah panas 

pembakaran pada proses degradasi yang menyeluruh dan mengubah bentuk kayu secara 

nyata. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Larutan bahan pengawet dengan konsentrasi 5 % dan besar tekanan 7,5 atmosfer 

cukup efektif untuk meningkatkan sifat ketahanan api kayu. Nilai rata-rata intensitas bakar 

yaitu sebesar 1,292 % dibandingkan dengan kontrol sebesar 5,333 %. Oleh karena itu 

dengan berdasarkan kecenderungan yang nampak pada nilai absorbsi, retensi aktual dan 

intensitas bakar, maka disarankan pengawetan kayu trembulu dengan bahan 

penghambat api natrium silikat sebaiknya menggunakan konsentrasi lebih besar daripada 

5 % dan tekanan 7, 5 atmosfer serta diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengawetan tahan api dengan natrium silikat sesuai yang dipersyaratkan sebagai bahan 

pengawet tahan api, khususnya pada uji pembakaran dengan melakukan pengaturan 
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penggunaan suhu pembakaran yang lebih beragam, pengukuran terhadap kecepatan 

nyala api, intensitas bara dan banyak sedikitnya asap yang muncul saat pembakaran 

sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat. 
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