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ABSTRACT
Research was conducted concerning the influences of wood species combination 
for face, back and core veneers and waiting time prior to cold and hot pressing on 
plywood gluing strength.  Wood species combination was assigned as factor A with 4 
levels, waiting time prior to cold pressing as factor B with 3 levels and waiting time 
prior to hot pressing as factor C with 3 levels.  The experiment was replicated 3 times.  
This study revealed that wood species combination for face, back and core veneers 
of mersawa-matoa-mersawa, waiting time of 30 minutes before cold pressing and 15 
minutes before hot pressing, was the best treatment because it resulted in the highest 
gluing strength of 19.122 kg.cm-2.

di In-
donesia secara nyata dimulai pada akhir tahun 
enam puluhan dimana dikenal 3 macam bahan 
untuk konstruksi yaitu : kayu, beton dan baja 
(Wirjomartono, 1979). Kayu adalah bahan ban-
gunan tradisional yang tertua dikenal orang yang  
mana penggunaannya sebagai bahan bangunan 
didapatkan dari bentuk yang paling primitif 
sampai bentuk yang paling mutahir, yang salah 
satunya adalah kayu lapis (Widarmana, 1980).

Oleh karena adanya suatu kecenderungan 
permintaan kayu lapis yang meningkat baik 
dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor, maka 
produk ini perlu mendapat penanganan yang 
baik khususnya menyangkut mutu agar mampu 
bersaing di pasaran dunia (Widarmana, 1980). 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu 
kayu lapis antara lain jenis kayu, perekat dan 
kondisi pengempaan baik kempa dingin mau-
pun kempa panas (Sutigno, 1991).  Dumanauw 
(1982) mengemukakan bahwa mutu kayu lapis 
sangat dipengaruhi oleh proses perekatan, yang 
bila tidak mendapat penanganan yang baik akan 
mengakibat menurunnya keteguhan rekat dari 
kayu lapis.

Jenis kayu sangat berpengaruh terhadap 
kualitas kayu lapis yang dihasilkan, hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan sifat-sifat 
dasarnya yaitu dalam hal struktur anatomi, ker-

apatan, tekstur serta zat-zat lain yang terkandung 
didalamnya yang kesemuanya akan mempenga-
ruhi keteguhan rekat kayu lapis yang dihasilkan.  
Menurut Sutigno (1991), selain jenis kayu, masa 
tunggu, baik masa tunggu sebelum kempa dingin 
dan kempa panas akan mempengaruhi keteguhan 
rekat kayu lapis yang dihasilkan, karena waktu 
tunggu tersebut memungkinkan perekat dapat 
masuk ke dalam kayu dan mengental sehingga 
perekatnya semakin baik.

Berdasarkan hal-hal diatas maka sangat 
diperlukan suatu penelitian tentang pengaruh 
kombinasi jenis kayu yang berbeda untuk finir 
luar dan tengah dan masa tunggu sebelum kempa 
dingin dan kempa panas terhadap keteguhan 
rekat kayu lapis.

Dengan demikian maka tujuan dari pene-
litian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
yang ditimbulkan oleh kombinasi finir dua jenis 
kayu dan masa tunggu sebelum kempa dingin 
dan kempa panas terhadap keteguhan rekat kayu 
lapis. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat 
memberikan masukan bagi industri kayu lapis 
dalam meningkatkan mutu serta perkembangan 
ilmu pengetahuan khususnya dibidang panel-
panel kayu.

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan Alat
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Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah finir dari 2 jenis kayu yaitu kayu 
mersawa (Anisoptera sp) dan kayu matoa (Po-
meta sp) dengan menggunakan perekat urea 
formaldehida.

Alat-alat yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah mesin kupas, micrometer, mois-
ture meter, rol pelabur ukuran kecil, timbangan, 
mesin kempa (mini press), stopwatch, gergaji 
bundar (sircular saw), jangka sorong, waterboth 
dan mesin uji kekuatan mekanik.

Tempat dan waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Industri 

kayu lapis PT. Tunggal Agathis Indah Wood 
Industries di Sidangoli Maluku Utara pada bulan 
Januari 1997.

Prosedur Penelitian
Pembuatan kayu lapis  didahului dengan 

pembuatan finir. Finir-finir yang telah dihasilkan 
dari proses pengupasan kemudian dikeringkan 
hingga kadar airnya mencapai kurang lebih 12 
persen dan dibuat dalam ukuran 30 cm x 30 cm.  
Tahapan selanjutnya adalah pelaburan perekat 
pada finir tengah dengan berat labur 38 gr/900 
cm2  kemudian digabung dengan finir muka dan 
belakang sesuai kombinasi jenis yang sudah 
direncanakan.

Sebelum pengempaan dingin diberikan 
masa tunggu berkisar 10 menit, 20 menit dan 
30 menit. Pengempaan dingin dilakukan den-
gan menggunakan tekanan kempa sebesar 10 
kg selama 20 menit. Dan selanjutnya sebelum 
kempa panas diberikan masa tunggu sebesar 
15 menit, 25 menit dan 35 menit. Kempa panas 
berlangsung selama 4,5 menit dengan tekanan 
10 kg pada suhu 110oC.

Setiap potongan uji akan diambil 4 contoh 
uji pada keempat sisi dengan ukuran 25,4 mm x 
82,6 mm seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Cara Pengambilan contoh uji dari satu 
potongan uji.

Pembuatan takik dibuat sedalam inti dan 
lebar takik sebesar 3,2 mm serta panjang bidang 
geser sebesar 12,7 mm.

Perlakuan Contoh Uji

Pengujian contoh uji dilakukan berdasar-
kan standar Jepang (JAS, 1973). Contoh uji 
direndam dalam air panas pada suhu 60oC + 3oC 
selama 3 jam, selanjutnya contoh uji dicelupkan 
dalam air dingin hingga mencapai suhu kamar 
dan dilakukan pengujian dalam keadaan basah.

Pengamatan
Penentuan nilai keteguhan rekat kayu 

lapis didahului dengan mengetahui besar nilai 
keteguhan geser tarik dan suatu koefisien yang 
menyatakan nilai perbandingan antara tebal finir 
dalam dan finir luar. Nilai koefisien tersebut 
dikalikan dengan nilai keteguhan geser untuk 
mendapatkan nilai keteguhan rekat kayu lapis. 
Besar nilai keteguhan tarik didapat dari besar 
beban tarik dibagi dengan luas bidang geser.

Analisa Data
Dalam penelitian ini digunakan perco-

baan faktorial dalam Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), dengan 3 faktor yaitu : kombinasi dua  
jenis kayu dinyatakan sebagai faktor A, masa 
tunggu sebelum kempa dingin dinyatakan seb-
agai factor B dan masa  tunggu sebelum kempa 
panas dinyatakan sebagai factor C dengan ulan-
gan sebanyak 3 kali.  Faktor A dengan 4 taraf 
yaitu, a1 = Mersawa Matoa Mersawa ; a2 = Matoa 
Mersawa Matoa ;  a3 = Mersawa Mersawa Mer-
sawa ; a4 = Matoa Matoa Matoa. Faktor B dengan 
3 taraf yaitu, b1 = 10 menit ; b2 = 20 menit ;  b3 = 
30 menit. Faktor C dengan 3 taraf yaitu, c1 = 15   
menit ; c2 = 25 menit ; c3 = 35 menit.  Dengan 
demikian maka jumlah satuan percobaan dalam 
penelitian ini adalah 4 x 3 x 3 x 3 = 108 satuan 
percobaan. 

Adapun model matematika yang diajukan 
adalah :
Yijk = m + ai + j + tk + (a)ij + (at)ik + (bt)jk +  (abt)ijk + Îijk

Dimana,  
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Yijk = Nilai pengamatan (keteguhan rekat)
m  = Nilai rata-rata harapan
ai = Pengaruh jenis kayu (A)
bj = Pengaruh masa tunggu sebelum kempa 

dingin (B)
tk = Pengaruh masa tunggu sebelum kempa 

panas (C)
(ab)ij  = Pengaruh interaksi faktor A dan B
(at)ik  =  Pengaruh interaksi faktor A dan C
(bt)jk  =  Pengaruh interaksi faktor B dan C
(abt)ijk =Pengaruh interaksi faktor A, B dan C
Îijk = Galat percobaan

Untuk melihat pengaruh dari masing-
masing faktor maupun interaksinya terhadap 
keteguhan rekat kayu lapis, maka dilakukan 
analisa sidik ragam, dan untuk mengetahui per-
bedaan dari masing-masing perlakuan dilakukan 
uji Beda Nyata Jujur  (Steel danTorrie (1981).

Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Industri 

kayu lapis PT. Tunggal Agathis Indah Wood 
Industries di Sidangoli Maluku Utara pada bulan 
Januari 1997.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-
HASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
nilai rata-rata keteguhan rekat dari berbagai 
perlakuan tiga faktor yaitu A, B dan C mengung-
kapkan bahwa nilai keteguhan rekat terbesar pada 
perlakuan a1b2c1 (mersawa, matoa, mersawa; 30 
menit sebelum kempa dingin; 15 menit sebelum 
kempa panas) yaitu sebesar 19,122 kg/cm2. Nilai 
keteguhan rekat kayu lapis terendah pada per-
lakuan a2b3c3 (matoa, mersawa, matoa; 30 menit 
sebelum kempa dingin; 35 menit sebelum kempa 
panas) yaitu sebesar 10,753 kg/cm2 yang datanya 
secara rinci tertera pada Tabel 1.

Hasil analisa keragaman memperlihatkan 
bahwa kombinasi finir yang berbeda dari dua 
jenis kayu, masa tunggu sebelum kempa dingin, 
masa tunggu sebelum kempa panas serta berbagai 
interaksinya memperlihatkan suatu pengaruh 
yang sangat nyata terhadap keteguhan rekat kayu 
lapis yang dihasilkan (Tabel 2).

Hasil uji beda terhadap data pada Tabel 1 
mengungkapkan bahwa keteguhan rekat kayu la-
pis yang dihasilkan dari perlakuan yang berbeda 
dapat berbeda. Berdasarkan pendapat Sutigno 
(1991) bahwa keteguhan rekat kayu lapis standar 
Jepang tipe II adalah 7 kg/cm2, maka keteguhan 
rekat yang didapat dalam penelitian ini semuanya 

Tabel  1.  Keteguhan rekat kayu lapis  dari  setiap  perlakuan.



Jurnal Agroforestri  Volume I Nomor 2 September 2006��

Pengaruh Kombinasi Jenis Kayu Serta Waktu Tunggu Terhadap Keteguhan Rekat Kayu Lapis

memenuhi standar yang ada. Namun hal yang 
perlu diperhatikan adalah terjadi penurunan 
keteguhan rekat dengan semakin lama masa 
tunggu serta faktor komposisi jenis kayu pada 

1. Kombinasi jenis kayu yang berbeda untuk 
finir luar dan dalam, masa tunggu sebelum 
kempa dingin dan panas serta semua inter-
aksi antara faktor-faktor tersebut berpenga-
ruh sangat nyata terhadap keteguhan rekat 
kayu lapis.

2. Kayu lapis yang dihasilkan dari perlakuan 
a1b3c1 memberikan nilai keteguhan rekat 
kayu lapis tertinggi yaitu sebesar 19,122 
kg/cm2 dan terendah sebesar 10,753 kg/cm2 
dari perlakuan a2b3c3
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Tabel  2. Sidik ragam pengaruh jenis kayu, masa tunggu sebelum kempa dingin dan kempa panas
terhadap keteguhan rekat kayu lapis.

finir penyusun kayu lapis tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka 

disarankan bahwa, untuk memperoleh keteguhan 
rekat kayu lapis yang baik, maka kombinasi per-
lakuan a1b3c1 (mersawa matoa mersawa, 30 menit 
sebelum kempa dingin dan 15 menit sebelum 
kempa panas) merupakan kombinasi terbaik dari 
semua perlakuan yang dicobakan.


