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ABSTRAK 
 

Tulisan ini mengemukakan hasil studi sifat pemesinan beserta kemungkinan pemanfatannya berdasarkan sifat-
sifat tersebut. Pengamatan dilakukan terhadap lima jenis kayu, yaitu kayu marasi (Hymenaea sp.), asam jawa 
(Tamarmaus indica), ki keuyeup (Enonimus javanica), cantigi (Pempis acidula), dan kendal (Euretia acuminate R.) 
asal Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat penyerutan, pembentukan, pemboran, pembubutan, dan 
pengampelasan kelima jenis kayu secara nyata dipengaruhi oleh jenis kayu. Mutu pemesinan kayu asam jawa, 
marasi, dan ki keuyeup termasuk baik sampai sangat baik, sedangkan kayu cantigi dan kendal termasuk sedang 
sampai baik. Terdapat kecenderungan semakin tinggi berat jenis kayu, semakin baik sifat pemesinannya. Kelima 
jenis kayu dapat disarankan untuk diolah menjadi beragam produk pengerjaan dengan hasil pemesinan baik 
sampai sangat baik, kecuali kayu cantigi dan kendal jika memerlukan proses pembubutan harus dilakukan dengan 
lebih hati-hati. 
 
Kata kunci: berat jenis, jenis kayu kurang dikenal, sifat pemesinan 

 

ABSTRACT 
 

This paper deals with a study in machining properties of five wood species, i.e. marasi (Hymenaea sp.), asam 
jawa (Tamarmaus indica), ki keuyeup (Enonimus javanica), cantigi (Pempis acidula), and Kendal (Euretia acuminate 
R.) from West Java. The result revealed that planing, shaping, boring, turning, and sanding properties were 
significantly affected by wood species. The machining qualities of asam jawa, marasi and ki keuyeup woods with 
respect to criteria were good to very good, while those cantigi and Kendal fair to good. There is a tendency of the 
higher density of wood, the better of machining properties. These five of wood can be suggested to be processed 
into various products processing with machining results as good to very good, except cantigi and kendal if need 
turning process must be done more carefully. 
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PENDAHULUAN 
 

Kemampuan hutan alam dalam memasok kebutu-
han bahan baku kayu untuk industri pengolahan kayu 
di Indonesia terus menurun sehingga terjadi kekura-
ngan bahan baku kayu dalam jumlah yang cukup 
besar. Balfas (2010) menyatakan, bahwa dalam ke-
banyakan forum komunikasi ilmiah dilaporkan defisit 
kayu nasional akan mencapai lebih dari 50 juta m3/ 
tahun. Fenomena seperti ini dapat dilihat di pasaran, 
yaitu semakin sulitnya dijumpai kayu-kayu olahan dari 
berbagai jenis kayu yang biasa diperdagangkan (jenis 
kayu komersial). Dalam kondisi seperti ini, pemanfa-
atan kayu tidak dapat hanya mengandalkan jenis-jenis 
kayu komersial. Menurut Martawijaya et al. (1998), 
selain jenis-jenis kayu yang telah biasa dikenal dalam 
perdagangan kayu sebagai kayu perdagangan, ter-
dapat 133 jenis kayu lainnya yang digolongkan ke 
dalam kelompok kayu kurang dikenal. 

Jenis-jenis kayu kurang dikenal perlu terlebih 

dahulu dipelajari sifat dasarnya. Pengetahuan tentang 
sifat dasar dapat mengarahkan tujuan pemanfaatan 
suatu jenis kayu agar diperoleh efisiensi penggunaan 
jenis kayu tersebut, sehingga dapat menggantikan 
atau melengkapi penggunaan jenis-jenis kayu komer-
sial. Sifat dasar yang penting antara lain adalah sifat 
pemesinan. Idealnya semua jenis kayu yang akan 
diolah perlu diuji sifat pemesinannya. Sifat pemesinan 
adalah kemampuan suatu jenis kayu ketika dikerjakan 
dengan mesin.  

Uji sifat pemesinan pada prinsipnya melakukan 
penilaian pada suatu jenis kayu yang dipilih sebagai 
contoh uji, dengan membandingkan luas permukaan 
bercacat setelah mengalami pemesinan terhadap luas 
total bidang pengujian (Rachman & Malik 2011). Sifat 
pemesinan merupakan salah satu parameter untuk 
menentukan kualitas kayu. Semakin mudah kayu di-
kerjakan dan semakin besar proporsi permukaan kayu 
yang halus setelah proses pengerjaan, maka semakin 
tinggi kelas pengerjaan kayu. Sebaliknya, semakin 
sulit kayu dikerjakan dan semakin rendah proporsi 
permukaan kayu yang halus setelah proses penger-
jaan, maka makin rendah kelas pengerjaan kayu 
(Suranto 2012).  
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