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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jati (Tectona grandis) 

Menurut Sumarna 2011 klasifikasi pohon jati adalah : 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas   : Angiospermae 

Sub Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo          : Verbenaceae 

Famili         : Verbenaceae 

Genus  : Tectona 

Spesies  : Tectona grandis Linn.F  

Secara Morfologis, tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 

30 – 45 m. Dengan pemangkasan, batang yang bebas cabang dapat mencapai antara 

15 – 20 cm. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu kasar, berwarna 

kecoklatan atau abu-abu yang mudah terkelupas.Percabanganjauh dari batang 

utama. Pangkal batang berakar papan pendek dan  bercabang sekitar empat.Pohon 

besar dengan batang yang bulat lurus, tinggi total mencapai 40 m. Batang bebas 

cabang (clear bole) dapat mencapai 18-20 m. Pada hutan-hutan alam yang tidak 

terkelola ada pula individu jati yang berbatang bengkok bengkok. Sementara varian 

jati blimbing memiliki batang yang berlekuk atau beralur. Kulit batang coklat 

kuning keabu-abuan, terpecah-pecah dangkal dalam alur memanjang batang. Pohon 

jati (Tectona grandis Linn.F) dapat tumbuh meraksasa selama ratusan tahun dengan 

ketinggian 40-45 meter dan diameter 1,8-2,4 meter. Namun, pohon jati rata-rata 
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mencapai ketinggian 9-11 meter, dengan diameter 0,9-1,5 meter ( Steeniss dkk, 

2006 ). 

Pohon jati yang dianggap baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar, 

berbatang lurus, dan sedikit cabangnya. Kayu jati terbaik biasanya dari pohon yang 

berumur lebih dari 80 tahun. Kayu jati sudah banyak dikenal karena keunggulan 

sifatnya seperti keawetan alami, kekuatan maupun keindahan seratnya. Pemahaman 

sifat dasar yang menyeluruh akan membantu dalam pemanfaatan kayu secara 

maksimal maupun peningkatan mutu kayunya (Sulistyo & Marsoem, 2000).  Kayu 

jati sangat cocok untuk segala jenis konstruksi seperti untuk pembuatan tiang, balok 

dan gelagar pada bangunan rumah, jembatan, mebel dan sebagainya. Kayu jati 

merupakan kayu yang paling baik untuk pembuatan kapal dan biasa dipakai untuk 

papan kapal, terutama untuk kapal yang berlayar di daerah tropis serta mempunyai 

daya tahan terhadap berbagai bahan kimia (Martawijaya, 1981). 

Sifat fisik kayu adalah sebagai berikut : kayu jati memiliki berat jenis antara 

0,62-0,75 dan memiliki kelas kuat II – III dengan nilai keteguhan patah antara 800 

– 1200 kg/cm3 ( Sipon, 2001 ). Daya resistensi yang tinggi kayu jati terhadap 

serangan jamur dan rayap disebabkan karena adanya zat ekstraktif tectoquinon atau 

2metil antraqinon. Selain itu, kayu jati juga masih mengandung komponen lain, 

seperti tri poliprena, phenil naphthalene, antraquinon dan komponen lain yang 

belum terdeteksi. 

Kayu jati memiliki kadar selulosa 46,5%, lignin 29,9%, pentosan 14,4%, abu 

1,4%, dan silika 0,4%, serta nilai kalor 5,081 kal/gr ( Suryana, 2001 ). Keawetan 

kayu sesuai hasil uji terhadap rayap dan jamur tergolong kelas II. Dengan demikian, 
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kayu jati dapat terserang rayap dengan kapasitas rendah pada kondisi kayu yang 

dipengaruhi oleh umur pohon, semakin tua kayu jati semakin sulit terserang rayap. 

2.2 Pengeringan kayu 

Pengeringan  kayu adalah proses  penurunan kadar air kayu sampai mencapai 

kadar air lingkungan tertentu atau kadar air yang sesuai dengan kondisi udara 

dimana kayu tersebut ditempatkan (Tsoumis,1991). Pada umumnya dalam 

penggunaannya, kayu harus dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan kayu antara 

lain yaitu Penyusutan pada produk yang menggunakan kayu yang dikeringkan akan 

berkurang, pembengkokan dan belah ujung dapat dihindarkan, Kayu terlindung dari 

serangan jamur pembusukan dan jamur pewarna, sehingga kayu akan lebih awet. 

Tingginya temperatur pada pengeringan tanur membunuh jamur dan insekta yang 

bisa hidup dalam kayu, pengeringan menghasilkan kekuatan kayu yang lebih tinggi, 

dengan asumsi tidak terjadi cacat  khususnya belah ujung. Selain tu, kuat pegang 

paku terhadap kayu akan meningkat, meningkatkan kualitas hasil pengecatan dan 

proses pengerjaan akhir. berat kayu berkurang sehingga biaya transportasi bisa 

lebih rendah. 

2.3  Mekanisme Pengering kayu 

Pengering kayu dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pergerakan air dari 

bagian dalam permukaan kayu dan penguapan air dari permukaan kayu. Air dalam 

kayu umumnya bergerak dari bagian dengan kandungan air tinggi ke bagian 

kandungan air yang rendah. Artinya permukaan kayu harus lebih kering 

dibandingkan dengan bagian dalamnya jika ingin mengeluarkan air dari dalam 

kayu. 
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Air bergerak pada bagian dalam kayu ke bagian permukaan kayu sebagai 

cairan atau uap melalui saluran dalam struktur selular kayu, dinding sel kayu dan 

rongga sel atau saluran kecil yang menghubungkan rongga sel yang bedekatan. Uap 

air bergerak dalam saluran ini ke semua arah, melalui serat. Difusi dari air terkait 

menggerakkan uap air dari daerah konsentrsi tinggi ke daerah konsentrsi rendah. 

Difusi pada arah longitudinal lebih cepat 10-15 kali dibandingkan dengan difusi 

pada arah radial maupun tangensial. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kayu 

gergajian flatsawn ( papan tengensial ) umumnya mengering lebih cepat 

dibandingkan dengan kayu gergajian quartersawn ( papan radial ). 

Kecepatan gerakan uap air dalam kayu tergantung pada kelembaban relatif 

dari udara sekitar, kecuraman moisture gradient dari suhu kayu. Semakin rendah 

kelembaban relatif udara sekitar, aliran uap air dalam kapiler menjadi lebih cepat. 

Kelembaban yang rendah juga mempercepat difusi dengan menurunkan kadar air 

pada permukaan, sehingga mempercuram moisture gradient. Semakin tinggi suhu 

kayu, uap air akan lebih cepat bergerak dari bagian dalam yang basah kebagian luar 

yang kering. Selama proses pengeringan, sirkulasi udara perlu diatur. Sirkulasi 

udara yang terlalu lambat menyebabkan waktu yang dibutuhkan permukaan kayu 

untuk mencapai titik keseimbangan kadar air menjadi lebih lama, selain itu 

memberikan kesempatan untuk tumbuhnya jamur. Tahap pengeringan kayu 

meliputi tahap proses evaporasi konstan, tahap transisi dan tahap eksponental. 

Tahap proses evporasi konstan adalah proses evaporasi air bebas sel kayu yang 

tidak berpengaruh pada dimensi kayu. Tahap transisi adalah proses pengeluaran air 

terkait dari dinding sel, yang berakibat pada perubahan dimensi kayu. Tahap 



9 

 

eksponental adalah tahap penyesuaian akhir kayu terhadap ;ingkungannya (Sucipto, 

2009). 

2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi pengering kayu 

Faktor yang mempengaruhi pengeringan adalah panas, RH (kelembaban 

relatif), dan sirkulasi udara.  

1. Panas, Merupakan energi yang diperlukan oleh molekul air untuk melepaskan 

diri dari ikatan molekul pada air bebas dalam rongga sel atau melepakan diri dari 

ikatan dengan tangan hidroksil air perekat. Pada suhu tinggi, udara cenderung 

menghisap kelembaban atau uap air dibandingkan dengan udara bersuhu rendah. 

Panas termal udara sangat berpengaruh terhadap nilai kelembaban udara. Tetapi 

nilai kelembaban udara tidak akan berubah walaupun dipanaskan atau 

didinginkan. 

2. Kelembaban relatif ( air humidity ), menentukan kapasitas pengeringan udara. 

Udara yang lebih kering ( kelembaban relatif lebih rendah ) memiliki kapasitas 

pengeringan yang lebih tinggi dan dapat menahan uap air lebih banyak. 

Kapasitas pengering dipengaruhi oleh tempertur karena udara yang panas 

memiliki kapasitas pengering yang lebih tinggi, karena peningkatan temperatur 

menyebabkan turunnya kelembaban relatf. 

3. Sirkulasi udara ( air velocity ), berfungsi sebagai pengantar panas ke kayu yang 

digunakan untuk menguapkan air dari dalam kayu dan memindahkan uap air dari 

permukan kayu ke udara sekitar. Sirkulasi udara yang baik akan mempercepat 

perambatan gelombang panas pada udara sehingga mempercepat pengeringan. 

2.5 Metode pengeringan kayu 

Metode Pengeringan kayu yang bisa digunakan adalah  

Pengeringan udara ( alami ) 
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1. Pemilihan tempat, kriteria dalam memilih tempat untuk pengeringan udara 

adalah ukuran luas, permukaan datar, terbuka ( aerasi baik), kering, bersih dari 

sampah/limbah kayu, tidak ditumbuhi rumput-rumputan atau vegetasi yang lain. 

2. Penumpukan, yang harus diperhatikan dalam permukaan pada pengeringan 

adalah pola penumpukan, dimensi penumpukan, stiker, atap, perlindungan akhir 

dan tingkat pengeringan. Pola penumpukan dimaksudkan untuk membentuk 

lorong-lorong yang mempermudah penanganan pengeringan. Dimensi 

penumpukan berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan. Fondasi 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya aliran air hujan atau salju yang 

mengalir dibawah permukaan kayu. Sticker digunakan untuk membatasi antar 

kayu yang ditumpuk yang bertujuan untuk sirkulasi udara pada setiap kayu yang 

dikeringkan. Atap dimaksudkan untuk menghindari hujan, sinar matahari, salju. 

Atap bisa dibuat dari kayu asbes, metal. Perlindungan terakhir dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya pecah pada kayu yang dikeringkan, dilakukan 

dengan cara melaburkan parafin dipermukaan aksial dari kayu. 

3. Kecepatan pengeringan, kecepatan pengeringan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain jenis kayu, ketebalan kayu, pola lingkaran tahun, kayu 

teras/kayu gubal, cara penumpukan, kondisi tempat, dan faktor iklim. 

4. Pengendalian kadar air, perubahan kadar air kayu selama pengeringan udara 

dapat diketahui. Pengukuran dimaksudkan untuk mempercepat atau 

memperlambat keluarnya air dari kayu sampai dengan tingkat tertentu (dibawah 

20%), pengeringan dengan penumpukan bisa dihentikan, dan kemudian 

disimpan digudang tanpa harus menggunakan stiker ( Sucipto, 2009). 
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2.6 Pengeringan mikro 

Pembuatan mebel, bangunan, kerajinan biasanya menggunakan kayu kering, 

yang dimaksud kayu kering yaitu kayu yang kadar airnya sudah stabil, sama dengan 

kadar air lingkungan sehingga penyusutan relatif kecil. Untuk memenuhi target 

kayu tersebut dibuatlah pengering buatan, karena pengering buatan ini memiliki 

kelebihan-kelebihan diantaranya proses pengering tidak tergantung cuaca dan sinar 

matahari sehingga target produksi dapat direncanakan ( Murni, 2007 ). 

Ada tiga macam pengering buatan yaitu Sistem Kondensasi,Sistem 

Vakum,Sistem Konvensional : 

a. Sistem Kondensasi Prinsip sistim ini adalah udara dipanaskan oleh elemen 

pemanas kemudian dimasukan ke dalam ruang oven, setelah udara lembab oleh 

uap air dari kayu dihisap masuk kedalam mesin pendingin udara.Air kondensasi 

dibuang keluar sedangkan udara keringnya disalurkan masuk kembali ke ruang 

oven melalui elemen pemanas.   

b. Sistem Vakum Sistem pengering vakum menggunakan dasar hisapan dan 

penekanan udara untuk mengevaporasikan kandungan air dalam kayu, sekali 

proses hanya memerlukan 2 – 3 hari, hanya kapasitasnya terbatas karena 

ukuran tangki maksimum 20 m3 dan biaya investasinya mahal.   

c. Sistem Konvensional Sistem ini menggunakan elemen pemanas dalam ruang 

oven yang menyebabkan udara dalam ruang terinduksi panas, kemudian udara 

panas disirkulasikan oleh kipas sirkulasi dan diarahkan dengan menggunakan 

plafon. Bila udara panas ini sudah jenuh dengan uap air yang dievaporasi dari 

kayu, maka udara itu akan dibuang melalui cerobong pembuang damper dan 

pada saat yang sama dimasukkan udara bersih kedalam ruang kembali. 
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Mesin pengering mikro termasuk jenis konvensional karena menggunakan Uap 

panas sedangkan media pemanasnya menggunakan uap tekanan rendah yaitu 

dengan jalan memanaskan air sampai menguap dan uap ini disalurkan kedalam pipa 

panas yang berada didalam oven sedangkan uap air yang terkondensasi akan 

mengalir ke tangki penampung kemudian akan masuk kembali ke tangki pemanas 

karena berat jenis air itu sendiri. 

1. Kelebihan dan kelemahan mesin pengering kayu sederhana dibanding mesin 

pengering buatan jenis lain 

a. Kelebihan 

 Tidak membutuhkan pompa sirkulasi karena uap akan masuk ke pipa 

dengan sendirinya. 

 Tidak berbahaya, karena tangki bertekanan rendah, air dalam tangki selalu 

berhubungan dengan udara luar. 

 Tidak membutuhkan pompa tekanan tinggi karena air dari tangki 

kondensasi mengalir dengan sendirinya. 

 Bentuk sederhana dan mudah perawatannya. 

 Harga investasi murah. 

 Tidak membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. 

b. Kelemahan 

 Tidak dapat menghasilkan temperatur tinggi. 

 Kapasitasnya terbatas / kecil. 

 Kurang efesien untuk disalurkan ke tempat yang relatif jauh dari tangki 

pemanasnya. 

 Pengoperasiannya secara manual karena peralatannya sederhana. 
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Gambar 1. Skema Prinsip Kerja Mesin Pengering Kayu skala mikro. 
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Gambar 2.  Pengeringan kayu skala mikro ( sumber  Murni,2007 ) 
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2.7 Pengawetan kayu 

Keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap gangguan organisme 

perusak kayu secara biologis (rayap, jamur, dan cacing laut) (Darmawan, 2011). 

Sedangkan keawetan alami kayu adalah tingkat ketahanan kayu secara alamiah dari 

unsur-unsur biotik dan abiotik perusak kayu. Keawetan alami kayu disebabkan oleh 

adanya suatu zat kimia di dalam kayu  (zat ekstraktif) yang merupakan unsur 

beracun bagi faktor perusak kayu. Umumnya semakin tinggi kandungan ekstraktif 

dalam kayu, maka keawetan alami kayu cenderung meningkat (Wistara, 2002). 

Keawetan kayu selain dipengaruhi faktor kandungan zat ekstraktif, juga 

dipengaruhi faktor lain seperti, umur pohon, bagian kayu dalam batang, kecepatan 

tumbuh dan tempat kayu tersebut dipergunakan (Pandit & Kurniawan,2008). 

Keawetan kayu menjadi faktor utama penentu penggunaan kayu, 

bagaimanapun kuatnya suatu jenis kayu, penggunaannya tidak akan berarti bila 

kayu tersebut mempunyai tingkat keawetan yang rendah. Meskipun suatu jenis 

kayu memiliki kelas kuat yang tinggi, umur pakainya akan tetap rendah jika kelas 

awetnya rendah. Indonesia mempunyai 3.233 jenis kayu, dan 3.132 jenis di 

antaranya telah diklasifikasikan keawetannya. Diketahui hanya sebagian kecil saja 

yang mempunyai keawetan tinggi, yaitu 14,3% termasuk kelas awet I-II, sisanya, 

yaitu 85,7% termasuk kelas awet III, IV, dan V (Martawijaya,1996). 

Pengawetan kayu pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan 

(preventive) yang berperan untuk meminimalkan atau meniadakan kemungkinan 

terjadi cacat yang disebabkan organisme perusak kayu, bukan pengobatan 

(curative) yang diilakukan dalam rangka pengendalian mutu atau kualitas (Barly & 

Subarudi 2010). Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi hasil 

pengawetan kayu yaitu jenis kayu (struktur anatomi, permeabilitas, kerapatan). 
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Kondisi kayu saat dilakukan pengawetan (kadar air, bentuk kayu, komposisi kayu 

gubal dan teras), metode pengawetan yang digunakan, dan sifat bahan pengawet 

yang dipakai. 

Pengawetan kayu salah satunya dapat dilakukan dengan cara perendaman 

menggunakan rendaman tembakau, nikotin yang terkandung didalam tembakau 

(Nicotiana tabacum Linn). Adalah senyawa alkaloid utama di dalam daun tersebut 

dalam nama senyawa kimia 1-1-metil-2-2(3’-piridil) pirrolidin, memiliki berat jenis 

1,009 dan titik didih 247°C. Nikotin merupakan insektisida paling awal yang 

direkomendasikan penggunaanya pada tahun 1763 untuk membasmi hama aphid 

pada tumbuh-tumbuhan,tanaman sayuran dan tanaman hias serta juga sebagai 

fumigan di dalam rumah kaca tanaman dan pertenakan ayam. Dalam cara 

kerjanya,nikotin akan mempengarui ganglia dari sistem saraf pusat serangga. Pada 

kadar yang rendah, nikotin akan menyebabkan konduksi transinaptis, sedang pada 

kadar yang tinggi akan menyebabkan penghambatan konduksi (blocking 

conduction) karena terjadinya peresapan ion nikotin ke dalam benang saraf yang 

kemudian akan mematikan serangga (Othmer,1966). 

2.8 Faktor Perusak Kayu 

Faktor perusak kayu adalah segala jenis faktor biotik maupun abiotik yang 

dapat menurunkan kualitas ataupun kekuatan kayu. Secara umum faktor perusak 

kayu dapat dikelompokan menjadi faktor abiotik dan biotik. 

a. Faktor Abiotik 

Faktor perusak kayu abiotik adalah faktor yang disebabkan oleh unsur alam 

yang tidak ada campur tangan dari makhluk hidup. Faktor abiotik secara umum 

dapat dibedakan menjadi faktor iklim, faktor mekanis, dan faktor kimia. Namun 
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pada graveyard test faktor abiotik yang paling berpengaruh adalah faktor iklim. 

Faktor iklim merupakan salah satu faktor alam yang tidak dapat di kontrol yang 

dapat mempengaruhi kualitas kayu sehingga umur pakainya menjadi singkat. 

Faktor iklim terdiri dari suhu, kelembaban udara, panas matahari, api, udara, dan 

air (Muin, 2010) Kerusakan yang terjadi akibat faktor ini biasanya berupa 

perubahan dari dimensi kayu. Faktor iklim juga dapat menjadi katalis bagi 

timbulnya faktor biotik, seperti contohnya kadar air yang meningkat pada kayu 

akibat faktor air akan mengundang jamur untuk tumbuh dan merusak kayu. 

b. Faktor Biotik 

Faktor biotik merupakan faktor penyebab kerusakan kayu terbesar 

dibandingkan faktor lainnya. Faktor biotik perusak kayu yang menyebabkan 

kerusakan terbesar pada uji kubur pada umumnya adalah rayap. Rayap merusak 

kayu karena mereka menjadikan kayu sebagai tempat tinggal dan sumber 

makanannya.  

c. Rayap 

Klasifikasi rayap kayu 

Kingdom  : Animalia  

Fillum   : Arthropoda  

Kelas    : Insekta  

Ordo    : Isoptera  

Famili   : Rhinotermitidae , Termitidae  

Genus   : Cryptotermes  

Spesies  : Cryptotermes spp 
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Rayap adalah serangga sosial yang hidup dalam suatu komunitas yang disebut 

koloni. Rayap tidak memiliki kemampuan untuk hidup lebih lama bila tidak ada 

dalam koloninya. Komunitas tersebut bertambah efisien dengan adanya spesialisasi 

(kasta), masing-masing kasta mempunyai bentuk dan peran yang berbeda dalam 

kehidupannya. Setiap koloni rayap terdapat tiga kasta yang memiliki bentuk yang 

berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: kasta prajurit, kasta pekerja 

atau pekerja palsu dan kasta reproduktif (Nandika et al. 2003). 

Rayap kayu kering termasuk dalam familia kalotermitidae. Contoh 

spesiasnya kalotermes minor, Cryptotermes cynocephalus light, Neotermes 

tectonae. Rayap ini hidup berkoloni di dalam kayu yang kering, tidak suka cahaya, 

tahan akan kekeringan dan tidak pernah berhubungan dengan tanah. Rayap yang 

menggerek kayu masih berupa nympha atau belum dewasa. (pada rayap tanah, 

rayap pekerja yang menggerek kayu berupa rayap dewasa.) Ciri serangan rayap 

kayu yaitu meninggalkan sekresi, berupa serbuk padat kecil seperti pasir berwarna 

kuning pucat sampai coklat yang dikeluarkan disebuah lubang kecil, yaitu lubang 

awal serangan serangan rayap ini ke dalam kayu. Nypha akan berkembang menjadi 

tiga macam rayap yaitu rayap jantan, rayap betina atau rayap prajurit dan semuanya 

bersayap.Rayap kayu kering, seperti Cryptotermes spp. (famili Kalotermitidae), 

hidup dalam kayu mati yang telah kering. Hama ini umum terdapat di rumah-rumah 

dan perabot-perabot seperti meja, kursi. Tanda serangannya adalah terdapatnya 

butir-butir ekskremen kecil berwarna kecoklatan yang sering berjatuhan di lantai 

atau di sekitar kayu yang diserang. Rayap ini juga tidak berhubungan dengan tanah, 

karena habitatnya kering. Rayap bersayap ini kemudian terbang dan akan hinggap 

dan menyerang kayu baru. ( Hunt,1989 ).  


