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ABSTRACT

The objective of this research was to understand the quality control of sawn timber 
at the PT HIAS sawmill and was carried out using a direct survey by measuring the 
difference in thickness of an assortment of already sawn timber and comparing it with 
the standard size.  The results of this research showed that for an assortment of floor-
ing the standard size was met, for Lamp Parquet there was under-sizing of .20cm and 
a divergence reaching 19% thus creating an anxiety that this sawn timber would be 
rejected by the market.  On the other hand, rafters/palettes were not really considered 
at PT Henrdrison Iriana Arar Sorong, being only a by-product of the process.  
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hutan merupakan suatu kesatuan eko-

sistem berupa hamparan lahan berisi Sumber 
Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan 
dalam persekutuan alam lingkungan yang satu 
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Mengacu 
pada pengertian hutan menurut UU No 41 Tahun 
1999, maka hutan mempunyai kedudukan dan 
peranan penting sebagai kehidupan manusia 
dalam  menujang pembangunan nasional. Peman-
faatan terhadap hutan semakin meningkat seiring 
dengan perkembangan jumlah penduduk, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi (Anonym, 1999).

Manfaat hutan secara langsung adalah 
menghasilkan kayu yang mempunyai nilai eko-
nomi tinggi, serta hasil hutan ikutan lainnya. 
Sedangkan manfaat hutan secara tidak lang-
sung antara lain: mengatur tata air, mencegah 
bencana alam, memberikan manfaat kesehatan, 
rasa keindahan, pariwisata, menampung tenaga 
kerja yang semuanya menambah devisa negara. 
Untuk itu dalam pemanfaatan diperlukan strategi 
pengelolaan yang tepat dan dasar perencanaan 
yang baik. Salah satu cara yang digunakan 
dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah 
kegiatan menerapkan sistem TPTI (Tebang Pilih 
Tanam Indonesia). Sistem ini diharapkan mampu 
membentuk struktur yang optimal dan lestari 
(Anonym, 1999).

Seperti diketahui bahwa industri dibidang 
kehutanan dimulai dengan proses penggergajian 
kayu. Untuk memperlancarkan suatu industri 
proses pertama yang harus diperhatikan adalah 
modal/investasi (uang dan peralatan), bahan 
baku yang cukup (kayu penghara), organisasi 
kerja yang baik dan tenaga kerja yang cukup 
berpengalaman serta berpengetahuan khususnya 
dalam proses penguasaan peralatan dan pengo-
lahan kayu. Tujuan penggabungan faktor-fak-
tor tersebut diatas yaitu dimaksudkan untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan 
tindakan penekanan terhadap biaya produksi, 
yang mengikuti perkembangan permintaan para 
konsumen dan penghematan bahan baku (kayu 
penghara).

Sawmill PT. HIAS (Henrison Iriana 
Arar Sorong) dan Group merupakan bagian 
dari Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang 
merupakan industri primer hasil hutan kayu dan 
industri pengolahan kayu lanjutan yang berada 
dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan 
hukum, dan juga merupakan perusahaan swasta 
nasional yang bergerak dalam bidang perusahaan 
hutan dan industri perkayuan terpadu, yang 
kedudukannya sangat penting baik peranannya 
sebagai penghasil keuntungan maupun tempat 
penampungan tenaga kerja serta turut mengambil 
bagian dalam proses pembangunan diantaranya 
sebagai penyedia bahan baku berupa kayu-kayu 
gergajian (Sawn Timber).
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Masalah kualitas kontrol atau penga-
wasan kualitas dalam setiap industri merupakan 
hal yang sangat penting. Dengan berhasilnya 
kualitas kontrol ini berarti bahwa terdapatnya 
jaminan bagi produsen untuk menonjalkan 
produksi perusahaannya. Sebaliknya bagi pihak 
konsumen dapat menggunakan hasil industri 
tersebut dengan aman dan memperoleh kepuasan. 
Demikian pula pada industri- industri pengger-
gajian yang mengolah kayu penghara menjadi 
papan, balok dan sortimen-sortimen lainnya 
(Sugiyanto dkk, 2006).

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meneliti kualitas kontrol kayu gergajian pada 
Sawmill PT. HIAS (Henrison Iriana Arar So-
rong) apakah sudah sesuai dengan standard yang 
ditetapkan berdasarkan ukuran tebal standard 
dari masing-masing sortimen yang diproduksi 
dan hanya terbatas pada Jenis kayu Merbau 
(Instsia spp).

Manfaat Penelitian
- Untuk menstandarkan ukuran sortimen 

gergajian sesuai dengan permintaan Buyer 
(pembeli / konsumen).

- Untuk meningkatkan recovery sehingga 
limbah yang terbuang tidak terlalu ban-
yak.

- Untuk pemenuhan standar ISO 2001 
– 9001.

METODELOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bagian 

Sawmill PT. HIAS (Henrison Iriana Arar So-
rong). Penelitian ini berlangsung selama satu 
bulan.  Alat yang digunakan dalam kegiatan 
penelitian ini adalah: Skith Macth Digital, Me-
teran, Buku dan Pena.

Sedangkan bahan yang digunakan dalam 
kegiatan penelitian ini adalah kayu jenis merbau 
untuk Sortimen Rough Sawn Timber dengan 
gread:

- Floring dengan tebal 2.2 cm
- Lamp Parquet dengan tebal 1.4 cm
- Kaso/Palet dengan tebal 5.0 cm

Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini yaitu metode survey den-
gan mengamati secara langsung yaitu dengan 
mengukur selisih ukuran tebal sortimen yang 
dikerjakan sehingga dapat dibandingkan apakah 
sudah sesuai dengan ukuran standar. Selain itu 
juga digunakan metode kepustakaan dengan 
membaca laporan-laporan hasil produksi perhari 
pada bagian Sawmill PT. HIAS (Henrison Iriana 
Arar Sorong) yang kemudian digunakan sebagai 
acuan untuk suatu hal yang berkaitan dengan 
penulisan ini.

Prosedur
Dalam penelitian ini cara yang dipakai 

untuk mengumpulkan data yaitu dengan men-
gamati selisih sortimen yang telah dikerjakan 
dengan ukuran standar. Sehingga dalam pene-
litian ini yang diamati adalah ukuran tebal 
sortimen yang sudah digergaji atau dikerjakan 
kemudian dibandingkan dengan ukuran tebal 
standard. Perbedaan antara ukuran tebal standar 
dengan ukuran tebal sortimen yang dikerjakan 
dan merupakan selisih pengukuran tebal (range) 
yang dicari. Sampel yang diambil masing-masing 
sortimen yaitu 4 (empat) pieces perhari sehingga 
sampel yang diambil dalam penelitian ± 360 
pieces, maka untuk masing-masing sortimen 
sebanyak ± 120 pieces.

 Variabel Pengamatan
Variabel pengamatan dalam penelitian ini 

adalah ukuran tebal sortimen yang dikerjakan 
dengan ukuran standar yang digunakan pada 
bagian Sawmill PT. HIAS (Henrison Iriana Arar 
Sorong).

Analisis Data
Analisis data yang dilakukan pada peneli-

tian meliputi analisis data secara kuantitatif dan 
analisis kualitatif.
1. Analisis Kuantitatif

Analisa data dilakukan dengan cara 
menghitung rata-rata hasil pengukuran tebal 
tiap sortimen perhari. Rata-rata pengukuran 
tiap hari dimasukkan kedalam diagram kontrol 
yang dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan 
keadaan produksi kayu gergajian dari masing-
masing sortimen apakah tetap berkisar pada batas 
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toleran atau tidak.  Batas-batas toleransinya dapat 
ditentukan dengan menggunakan rumus:

1. X + A2 R untuk 

2.  - A2 R untuk  

3. D3 x  untuk  
4. D4 x  untuk  

Dimana
BKA :  Batas Kontrol Atas
BKB  :  Batas Kontrol Bawah

 :  Rata-rata hasil pengukuran tebal 
sortimen perhari

R :  Range   (selisih)   pengukuran    
 dari   masing-masing  sortimen

Nilai-nilai A2, D4 dan D3 merupakan 
konstanta yang besarnya masing-masing     A2 = 
0,729 D4 = 2,282 dan D3 = 0, (Sudjana, 1992).
2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk men-
getahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
perbedaan ukuran standar sortimen boards dan 
kemungkinan-kemungkinan lain yang belum 
dijelaskan oleh analisis data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sortimen Kayu Gergajian
Sortimen kayu gergajian adalah hasil 

akhir dari suatu proses penggergajian yang 
mempunyai ukuran panjang, lebar dan tebal telah 
sesuai dengan tujuan penggunaannya (Pietersz, 
1996).

Sortimen kayu penggergajian dapat di-
golongkan atas dua golongkan yaitu:
a. Spesifikasi sortimen umum, yaitu kayu 

gergajian yang dapat digunakan secara 
umum dan sortimen ini harus melalui proses 
penyerutan sebelum digunakan. Bentuk 
dari sortimen ini antara lain sortimen besar 
(Flithces), papan lebar (Board) dan papan 
tebal (Plank).

b. Spesifikasi sortimen pasaran khusus, yaitu 
sortimen yang biasanya digunakan untuk 
tujuan pemakaian khusus tanpa dilakukan 
penyerutan maupun penggergajian kembali 
(ukurannya telah ditentukan).

Bentuk sortimen yang dihasilkan harus 
sesuai dengan standard, hal ini akan memiliki 
beberapa keuntungan antara lain:
a. Memudahkan produsen pada kilang peng-

gergajian untuk membuat sortimen kayu 
gergajian sesuai ukuran standard, tanpa 
menunggu permintaan (order) dari kon-
sumen.

b. Melancarkan transaksi antara konsumen dan 
produsen.

c. Memudahkan produsen untuk bebas meng-
hasilkan sortimen teristimewa sortimen 
yang diinginkan pasaran.

d. Dapat menekan limbah yang mungkin 
banyak terjadi oleh konsumen pada saat 
menggunakan sortimen tersebut.

Jenis-jenis Sortimen Gergajian
Batasan dari masing-masing kayu gerga-

jian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Door component / komponen pintu: adalah 

kayu gergajian dengan ukuran tebal 4,4 
cm, ukuran lebar 12,5 cm, 15 cm, dan 20 
cm sedangkan ukuran panjang 210 cm dengan 
kenaikan tiap 5 cm dan ukuran maximum 235 
cm.

2. Window component / komponen jendela 
adalah sortimen kayu gergajian dengan 
ukuran tebal 4,4 cm; ukuran lebar 6,3 cm, 
12,5 cm, 20 cm, 25 cm dan 30 cm dengan 
ukuran panjang 70 cm dengan kenaikan 5 
cm panjang maximum 100 cm.

3. Flithes adalah kayu gergajian tanpa hati 
dengan ketebalan > 10 cm (4”), lebar > 
20 cm (8”), dengan panjang 90 cm (36”) 
dengan kenaikan 10 cm (4”).

4. Board adalah sortimen kayu gergajian den-
gan ketebalan d” 5 cm (2”), lebar e” 15 cm 
(6”) dengan panjang 45 cm keatas dengan 
kenaikan 15 cm (6”).

5. Plank adalah sortimen kayu gergajian den-
gan ukuran tebal 5,6 cm sampai dengan 
10 cm, tebal e” 15 cm (ukuran tebal 0,5 x 
ukuran labar) dengan ukuran panjang 45 cm 
keatas dengan kenaikan 15 cm.

6. Scatlings adalah sortimen kayu gergajian 
dengan tebal 10 cm (4”), lebar d” 15 cm  
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(8”) ukuran panjang 45 cm (1,5”) dengan 
kenaikan 15 cm.

7. Squares adalah sortimen kayu gergajian yang 
ukuran tebalnya sama dengan ukuran lebar.

8. Strips adalah sortimen kayu gergajian yang 
memiliki ukuran lebar < 15 cm (6”) dengan 
tebal < 0,5 dari lebar dan panjang e” 45 cm 
(1,5”) dengan kenaikan 15  cm (0,5”).

9. Battens adalah sortimen kayu gergajian 
yang sama dengan water level, clapboards 
dan cross army dimana ukuran tebal 3,1 cm 
(1,5”) dengan lebar 6,3 cm (2,5”) dan pan-
jang 50 cm (20”) keatas dengan kenaikan 
10 cm (4”).

10. Decks adalah sortimen kayu gergajian yang 
sama dengan wagon planks dimana ukuran 
tebal 5 cm (2”); 5,6 cm (2,25”); 6,25 cm 
(2,5”) dan 7,5 cm (3”); ukuran lebar 10 cm 
(4”), 12,5 cm (5”) dan 15 cm (6”), ukuran 
panjang 3 meter (10”) dengan kenaikan setiap 
15 cm (6”).

11. Wide adalah sortimen kayu gergajian den-
gan ukuran lebar e” 15 cm tebal 4,4 cm 
dengan ukuran panjang e”180 cm.

12. Small square adalah adalah sortimen kayu 
gergajian yang mempunyai ukuran tebal 
sama dengan ukuran lebar dan ukuran 
minimum 7,5 cm.

13. Tiang adalah sortimen kayu gergajian 
dengan ukuran tebal sama dengan ukuran 
lebar (8x8 cm); (10x10 cm); 12x12 cm) dan 
(15x15 cm) dengan ukuran panjang 2 meter 
dengan kenaikan 10 cm.

14. Kusen adalah sortimen kayu gergajian yang 
ukuran tebalnya minimal sama dengan 
setengah kali ukuran lebar antara lain (6x12 
cm); (8x15 cm) dengan ukuran panjang 
sama dengan 200 cm dengan kenaikan 20 
cm.

15. Galar adalah sortimen kayu gergajian yang 
ukuran tebalnya sama dengan setengah dari 
ukuran lebar antara lain (4x8 cm), (5x10 
cm), (6x12 cm) dan (7,5x15 cm) dimana 
ukuran panjang sama dengan 200 cm den-
gan kenaikan setiap 10 cm.

16. Kaso adalah sortimen kayu gergajian yang 
memiliki ukuran tebal dan lebar adalah seb-

agai berikut (4x6 cm) dan (5x7 cm) dengan 
panjang 150 cm dengan kenaikan setiap 10 
cm.

17. Reng adalah sortimen kayu gergajian den-
gan ukuran tebal dan lebar (2x3 cm) dan 
(3x4 cm) dengan ukuran panjang 150 cm 
dengan kenaikan setiap 10 cm (sumber SNI 
03-3527-1994).

Sedangkan batasan sortimen KGRI 
(Kayu Gergajian Rimba Indonesia) terdiri dari:
1. Papan lebar (Boards) adalah kayu gerga-

jian yang mempunyai tebal 5 cm atau kurang 
(maksimum 5 cm) dan lebarnya 15 cm atau 
lebih.

2. Papan tebal (Planks) adalah adalah kayu 
gergajian yang mempunyai tebal lebih dari 
5 cm dan lebarnya 15 cm atau lebih (mini-
mum 15 cm) serta tebalnya kurang dari ½ 
lebarnya.

3. Papan sempit (Narrow boards) adalah kayu 
gergajian yang mempunyai tebal 5 cm atau 
kurang (maksimum 5 cm) dan lebarnya 
antara 10 sampai dengan kurang dari 15 
cm.

4. Papan lis (Strips) adalah kayu gergajian 
yang mempunyai tebal kurang dari ½ leb-
arnya dan lebarnya kurang dari 15 cm.

5. Balok (Baulk) adalah kayu gergajian yang 
mempunyai tebal lebih dari 20 cm serta 
mempunyai hati.

6. Broti (Scantlings) adalah kayu gergajian 
yang mempunyai tebal ½ atau lebih dari 
lebarnya terdiri dari broti besar dan broti 
kecil.
- Broti besar adalah broti yang luas bon-

tosnya lebih dari 400 cm2.
- Broti kecil adalah broti yang luas bon-

tosnya kurang dari 400 cm2.
7. Kayu gergajian pendek adalah semua kayu 

gergajian yang panjangnya kurang dari 1 
meter, sehingga akan ditemukan papan lebar 
pendek, papan tebal pendek, broti pendek 
dan lainnya.

8. Reng adalah broti kecil yang biasanya beru-
kuran 2x3 cm, 3x4 cm dan 2x4cm.

9. Usuk/kaso adalah broti kecil yang biasanya 
berukuran 3x5 cm, 4x6 cm dan 5x7 cm.
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10. Skuer adalah kayu gergajian yang mempun-
yai tebal dan lebar sama, dapat digolongkan 
kedalam sortimen broti.

Standar Sortimen Kayu gergajian
Standar untuk ukuran sortimen kayu 

gergajian adalah sebagai berikut:
Ukuran standar panjang adalah sebagai 

berikut:
a. Kecuali ditentukan lain, maka panjang 

diukur dalam panjang kelipatan 10 cm, 
kelebihan ukuran panjang kurang dari 10 cm 
tidak dihitung dalam penetapan volume.

b. Setiap kelipatan ukuran panjang diberi 
kelebihan (spilasi) 10 cm.

 Ukuran standar lebar  adalah sebagai beri-
kut:

 Kecuali ditentukan lain, maka lebar harus 
diukur pada bagian yang tersempit dari 
sortimen.

Ukuran standar tebal  adalah sebagai 
berikut:
a. Standar ini tidak ada.
b. Kecuali bila ditentukan lain maka tebal 

diukur dalam satuan cm penuh dan diukur 
pada bagian yang paling sempit (tipis) dari 
pada kayu itu (Pietersz, 1996).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada standar 
pengujian kayu rimba Indonesia dengan nama In-
donesia Grading Rule (IGR), dengan menyususn 
ukuran sortimen kayu gergajian seperti dapat 
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.1. Rekomendasi ukuran waktu menggergaji dan batas maksimum kelebihan ukuran

     Sumber: Benu, 1975 dalam pietersz 1996
Merbau (Instia spp)

Menurut Tjahjono Samingan (1980), 
kayu merbau (Instia spp) dapat digunakan untuk 
bantalan kereta api, dan bangunan di luar kayu 
ornamental, paneling, floring dan meubilair, 
pembuatan perahu, jembatan, papan dan lain-
lain. Warna ornamental yang sangat baik dari 
serat-seratnya serta kemampuannya untuk men-
gisap pelitur menyebabkan kayu ini sangat cocok 
dipakai untuk keperluan rumah tangga dengan 
ciri-ciri sebagai berikut:
Nama-nama daerah : Merbau, merbau, terintin, 

ipi, lahase, bayang, kayu besi, tos lelake, 

tamane, weruasei, opili, ai kabu dan 
dowora.

Nama Internasional : Ipil, ipil laut (Filiphina) 
; merbau (Malaysia); mirabow (Inggris); 
inzia (Italia); merbau, moluks ijzerhoutn 
(Belanda).

Penyebaran: Aceh, Papua, Maluku, Riau, Su-
lawesi, Sumatera Utara, Palembang, Jambi, 
Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Nusa Tenggara timur.

Sifat-sifat kayu
B.D. 0,8 – 1.05; termasuk termasuk kelas 

kuat I dan kelas awet 1; kayu gubal setebal 4 – 5 
cm berwarna putting pucat atau agak kuning 
muda; kayu keras berwarna coklat atau merah 
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coklat tua, diseling-seling dengan garis-garis 
yang berwarna lebih ringan pada bidang tan-
gensial (flat saw surface); permukaan kayu yang 
sudah digergaji agak kusam (tidak mengkilat); 
jika diraba seolah-olah mengandung minyak 
(oily); tekstur agak kasar dengan serat yang lurus; 
termasuk kayu yang keras sekali apabila kena 
sinar matahari; daya kembang susut dan retak 
kecil; agak sulit digergaji dengan mesin karena 
getah yang terkandung di dalamnya. 

Hasil Pengukuran
Angka hasil pengukuran (pengamatan) 

dicatat dan disusun dalam suatu daftar catatan 
masing masing sortimen. Yang dicatat adalah 
selisih ukuran standart termasuk allowance yang 
kemudian dirata-ratakan serta dihitung juga 
range dan rata-rata dari 30 sampel yang diambil 
dari ketiga jenis sortimen yang diamati.   Hasil 
pengukuran selisih ukuran tebal dan range ini ter-
lihat pada tabel 2, 3, dan 4 seperti dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Hasil Pengukuran Tebal Pada Sortimen Floring selama 30 hari
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Dari tabel diatas dapat dicari   yang 

besarnya  sedangkan  sedangkan 

Batas-batas toleran ditentukan sebagai 
berikut:

Hasil pengukuran seperti pada tabel 2 
diatas, dimasukkan kedalam grafik control chart 
seperti tertera pada lampiran 1, dimana  sebagai 
garis tengah pada grafik tersebut. Sehingga zona 
toleransi untuk  berkisar antara 2,18 (BKB) dan 
2,26 (BKA), sedangkan zona toleransi untuk  
berkisar antara 0 (BKB) dan 0,14 (BKA).

Tabel 3. Daftar Hasil Pengukuran Tebal Pada Sorti-
men Lamp Parquet selama 30 hari

Dari tabel diatas dapat dicari  yang 

besarnya  sedangkan 
Batas-batas toleran ditentukan sebagai 

berikut:
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Hasil pengukuran seperti pada tabel 
3 diatas, dimasukkan kedalam grafik control 
chart seperti, dimana  sebagai garis tengah pada 
grafik tersebut. Zona toleransi untuk  berkisar 
antara 1,27 (BKB) dan 1,69 (BKA), sedangkan 
zona toleransi untuk  berkisar antara 0 (BKB) dan 
0,66 (BKA).
 Tabel 4. Daftar Hasil Pengukuran Tebal Pada Sorti-

men Kaso selama 30 hari
Dari tabel diatas dapat dicari  yang 

besarnya  sedangkan  

Batas-batas toleran ditentukan sebagai 
berikut:

Hasil pengukuran seperti pada tabel 
4 diatas, dimasukkan kedalam grafik control 
chart seperti tertera pada lampiran 3, dimana  
sebagai garis tengah pada grafik tersebut. Zona 
toleransi untuk  berkisar antara 4,89 (BKB) dan 
5,13 (BKA), sedangkan zona toleransi untuk  
berkisar antara 0 (BKB) dan 0,17 (BKA).
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PENUTUP

Kesimpulan
 Proses produksi pada PT. Henrison Iriana 

Arar Sorong dibagian Sawmill dalam 
membuat sortimen Floring, Lamp Parquet 
dan Kaso (palet) sudah terkontrol dengan 
baik.

 Untuk sortimen Floring sudah sesuai dengan 
standar Untuk sortimen Lamp Parquet men-
galami underzised sebesar –0.20 cm dan 
penyimpangannya mencapai 19 % maka 
sortimen tersebut dikwatirkan akan ditolak 
dari pasaran

 Untuk sortimen Kaso / palet tidak terlalu 
diperhatikan di dalam produksi Sawmill 
PT. Henrison Iriana Arar Sorong karena 
produksi ini hanya produksi sampingan 
saja.

S a r a n
1. Proses produksi yang sudah terkontrol 

dengan baik ini, supaya diperhatikan dan 
dipelihara.

2. Perlu adanya penelitian yang lebih men-
dalam untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab penyimpangan proses produksi 

yang terdapat pada pembuatan sortimen floring, lamp parquet dan kaso agar proses tersebut 
kembali pada zona toleransi.

3. Penelitian terhadap proses produksi dapat pula dilakukan dengan membuat grafik control chart 
secara periodik agar terkontrol dengan baik.
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