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ABSTRACT

The supply of wood sourced from natural forests is diminishing, the scarcity of wood raw
materials has implications for the decline of timber vessel business in quality and quantity.
The limited supply of quality timber as raw material for ship components should be
pursued by other alternatives in order that the traditional timber ship business can
continue to operate sustainably. The objective of the study was to assess the potential of
fast growing timber as an alternative feedstock for traditional wooden ship components.
The method used is a survey identifying the potential utilization of rapidly growing local
timber species for wooden ship components as well as the suitability of applied technology
while maintaining the traditions and values of local wisdom. The results obtained that fast-
growing wood species is very potential to be utilized as an alternative material to
overcome the scarcity of wood materials today. Appropriate technology is applied in the
form of composite wood technology using coating technique using waterproof resin
material (liquid resin Epoxy). Coating techniques will be able to protect wood components,
improve wood resistance, and improve physical and mechanical properties of materials.
the application of fast growing species and composite technology for wooden ship
components can be applied based on the criteria of the Indonesian Bureau of
Classification (BKI).
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PENDAHULUAN
Penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan menyebabkan terjadi

kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan dampak sosial yang sudah mengarah pada
tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan pasokan dan jenis
kayu yang berkualitas tinggi. Deforestasi dan degradasi hutan menjadi masalah krusial
yang dihadapi sektor kehutanan saat ini. Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi
dan degradasi hutan, diantaranya adalah kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar
kawasan hutan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap
pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan
lahan, serta tidak seimbangnya supply dan demand kayu yang berpengaruh terhadap
perkembangan industri perkayuan nasional (Anonim, 2009). Menjamurnya industri
kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam
semakin tidak terkendali (http://jikalahari.or.id).

Dampak kelangkaan kayu berkualitas baik berimplikasi pada semau sektor yang
memiliki ketergantungan terhadap sumber bahan baku kayu. Kelangkaan kayu bagi
pengrajin kapal sangat mengakhawatirkan terhadap keberlanjutan usaha galangan kapal
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yang masih tersisa. Jenis kayu yang biasa digunakan dan masih dapat disuplai untuk
keperluan pembuatan kapal ukuran dibawah 5 GT adalah jenis kayu Loban dan Meranti
batu. Namun, ketersediaan jenis kayu tersebut di masa mendatang akan semakin sulit dan
memerlukan alternatif bahan baku untuk komponen utama kapal. Di sisi lain, dampak
kelangkaan kayu berimplikasi kepada semakin mahalnya harga bahan baku komponen
kapal, yang paling merasakan akibat langsung adalah para nelayan kecil yang  terkendala
untuk mengganti komponen kapal yang sudah rusak atau membeli kapal yang baru.
Ketersediaan moda transportasi kapal kayu merupakan sarana yang sangat vital bagi
kehidupan nelayan sehari-hari khususnya nelayan kecil untuk mecari nafkah untuk
menghidupi keluarga. Alternatif lain bahan baku kapal adalah Fiberglass, namun harganya
lebih mahal serta karakteristik masyarakat nelayan memiliki persepsi yang negatif terhadap
bahan Fiberglass terutama rentan terhadap kebocoran akibat terjadi benturan serta
gangguan binatang laut (tritip) yang di kulit lambung yang relatif tipis. Selain itu,  bobot
kapal yang ringan juga tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan karakteristik
gelombang laut yang relatif tinggi di sepanjang wilayah Riau pesisir, yang mengurangi
stabilitas dan pergerakan kapal.

Menurut Abdurrahman dan Nurwati H (2006) bahwa potensi kayu cepat tumbuh
banyak tersedia di kawasan pemukiman dan yang bersumber dari hutan rakyat. Kayu yang
berasal dari hutan rakyat pada umumnya berumur muda, berdiameter kecil (kurang dari 25
cm), dan bermutu rendah, tetapi karena pasokan kayu dari sumber utama (hutan alam/hutan
tanaman) semakin menurun bahkan hampir habis maka pemakai kayu sudah lama
cenderung memilih kayu-kayu tersebut. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah
dicapai akhir-akhir ini, kayu yang berasal dari hutan/tanaman rakyat pada dasarnya dapat
digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk pertukangan maupun bahan bangunan.
Namun dalam pemakaiannya harus didukung oleh teknologi yang dapat memperbaiki sifat-
sifat kayu, seperti pola penggergajian, pengeringan, pengawetan dan teknologi pengolahan
seperti perekatan kayu. Disamping itu diperlukan pula data-data teknis dari masing-masing
jenis kayu yang akan digunakan. Hasil kajian Balitbangda Provinsi Riau Tahun 2016 untuk
mencari solusi alternatif mengantisipasi kelangkaan kayu pasokan hutan alam, diperoleh
hasil bahwa teknologi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengantisipasi
kelangkaan material kayu adalah teknologi kayu komposit untuk meminimalisir pemakaian
bahan kayu saat ini, alternatif pemanfaatan kayu dari jenis potensi lokal, penggunaan jenis
kayu cepat tumbuh (fast growing species), teknologi kayu komposit berbasis teknologi
kayu laminasi dan komposit sebagai  solusi yang ditawarkan untuk keberlanjutan teknologi
perkapalan di wilayah Riau pesisir di masa mendatang.

Tujuan penelitian adalah mengkaji potensi kayu jenis cepat tumbuh (fast growing
species) sebagai bahan baku alternatif komponen kapal kayu untuk memberikan solusi
terhadap ketersediaan bahan baku komponen kapal yang berkelanjutan khususnya untuk
masyarakat nelayan yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Diharapkan siklus panen kayu
jenis cepat tumbuh akan dapat menjamin ketersediaan pasokan kayu pada masa rentang
usia pakai kapal sehingga dapat menjadi alternatif pemenuhan bahan baku komponen kapal
kayu di masa mendatang.

Menurut Matthews dkk. (1993), komposit adalah suatu material yang terbentuk dari
kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen,
dimana sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda, dari campuran
tersebut akan dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan
karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya sehingga dapat leluasa
merencanakan kekuatan material komposit yang diinginkan dengan jalan mengatur
komposisi dari material pembentuknya. Jadi komposit merupakan sejumlah sistem multi
fasa sifat dengan gabungan, yaitu gabungan antara bahan pengikat dengan penguat.
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Hasil hasil kajian tentang bahan komposit untuk meningkatkan mutu bahan
komponen kapal/perahu telah banyak diteliti. Azwar (2012) meneliti cara meningkatkan
kualitas perahu yang disebabkan oleh proses pelapukan kayu akibat terendam air dan
terpampang terhadap sinar matahari pada jangka waktu yang lama dengan lapisan bahan
komposit polyester serat gelas, hasilnya menunjukkan bahwa lapisan komposit polyester
baik dengan serat gelas atau tanpa serat gelas dapat menghalangi penyerapan air pada kayu
yang dilapisinya serta meningkatkan kekuatan dari kayu yang akan dijadikan bahan baku
pada pembuatan perahu nelayan sekitar ± 20 %. Dari dua jenis kayu yang diteliti didapati
bahwa kayu Damasui yang diperkuat komposit serat gelas memberi efek penguatan yang
lebih baik. Analisa fractography juga menunjukkan bahwa bagian interface antara kayu
dan komposit merupakan titik awal kegagalan specimen secara laminasi, sehingga
kekuatan mekaniknya sangat tergantung dari kualitas ikatan pada interface, dimana ikatan
yang baik akan membentuk cross linking antara kayu dengan komposit.

Hasil penelitian Widodo, A.B., dkk (2004) terhadap material komposit kayu dan
bambu sebagai material alternatif untuk pembangunan kapal kayu, diperoleh bahwa bahan
komposit kayu dan bambu memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi dibandingkan dengan
material kayu solid, namun masih perlu diuji sifat ketahanan bambu terhadap serangan
binatang laut. Hasil penelitian Catur A.D. (2015) terhadap  komposit sandwich yang
diperuntukkan sebagai bahan lambung haluan perahu diperoleh bahwa komposit sandwich
dengan core berupa polyurethane rigid foam yang diperkuat dengan square cells kertas
buffalo yang telah dikeraskan dengan polyester bahwa penguatan core dengan square cells
menambah kekuatan tekan dan bending komposit sandwich.

Penelitian komposit berpenguat serat alam kulit waru (Hibiscus Tiliaceus) dengan
perlakuan alkali bermatriks polyester (Nuruddin dkk,2011). Laminasi kayu dan bambu
memiliki potensi besar untuk digunakan pada struktur kapal kayu seperti untuk kulit kapal
(lambung), geladak, balok gelagar, lunas, dan gading-gading (Widodo A. B. Dkk., 2004).
Komposit laminasi kayu dan bambu diperoleh bahwa laminasi komposit kayu dan bambu
mempunyai sifat fisik dan mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan kayu solid
maupun kayu laminasi, namun bahan bambu  mempunyai beberapa kelemahan yakni
density dan kembang susut yang besar, serta kelemahan bambu terhadap mudahnya
diserang binatang laut.

Hasil penelitian Sandyafitri, A., dkk (2016) terhadap keteguhan rekat empat jenis
kayu menggunakan perekat Epoxy diperoleh keteguhan rekat yang tinggi untuk kayu
Keruing dan Meranti kuning, namun kurang baik untuk perekatan jenis kayu Kuras dan
Meranti merah. Menurut Wei, P., dkk., (2013) bahwa komposit laminasi Veneer yang
dilapisi bahan Fiberglass diperoleh hasil bahwa perkuatan bahan Fiberglass satu lapis (di
sisi bawah papan Veneer) dan yang diperkuat dua lapis (sisi atas dan bawah)  diperoleh
peningkatan modulus elastisitas (MOE) penampang sebesar masing-masing 40% dan 67%,
namun untuk peningkatan kuat lentur (MOR) untuk perkuatan satu lapis (bagian bawah/sisi
tarik) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkuatan dua lapis (bagian atas dan
bawah papan) sehingga perkuatan sisi atas (bagian tegangan tekan) tidak efektif
berkontribusi terhadap peningkatan nilai MOR.

Hasil penelitian Fakhri (2001, bahwa komposit laminasi kayu sengon yang
diperkuat dengan 25% lapisan kayu keruing (pada sisi atas dan bawah balok) diperoleh
terjadi peningkatan kekuatan lentur balok mencapai 88,6% dibandingkan dengan kekuatan
lentur balok kayu sengon yang solid.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah survey identifikasi potensi kayu lokal yang cepat

tumbuh untuk komponen kapal kayu serta kesesuaian teknologi yang tetap
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mempertahankan tradisi dan nilai kearifan lokal. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah
Pekanbaru

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Material Kayu Jenis Cepat Tumbuh

Potensi bahan baku kayu cepat tumbuh di lapangan sangat banyak, namun
berdasarkan realita di lapangan pemanfaatan jenis kayu cepat tumbuh secara teknis kayu
tersebut tidak dikenal masyarakat luas sebagai kayu struktural, atau yang hanya sebagai
kayu yang digunakan yang bersifat untuk bangunan semantara. Beberapa jenis kayu cepat
tumbuh yang ada di lapangan terutama sesuai dibudidayakan di areal tanah mineral antara
lain kayu Akasia, Trembesi, dan Sengon, adapun jenis kayu cepat tumbuh yang sangat baik
pertumbuhannya untuk daerah tanah gambut antara lain kayu Geronggang, Bira-bira,
Bintagur, Mahang, dan Selumar. Jenis kayu Jabon dan ekaliptus banyak terdapat di lokasi
pekarangan rakyat yang sengaja untuk ditanam, jenis kayu ekaliptus merupakan kayu yang
ditanam di lokasi tertentu, potensi kayu tersebut diperoleh dari lokasi pekarangan
Universitas yang merupakan bibit sumbangan PT. RAPP, pada umumnya kayu ekaliptus
ditanam sebagai kayu untuk pulp oleh perusahaan RAPP di lahan HTI di berbagai wilayah
di Provinsi Riau.

Sumber bahan baku kayu cepat tumbuh yang dimanfaatkan sebagai sampel uji
sebagaimana terlihat pada Gambar 1 sampai Gambar 4.

Gambar 1. Bahan Uji Kayu Ekaliptus
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Gambar 2 Bahan Uji Kayu Jabon

Gambar 3 Bahan Baku Kayu Kapal Eksisiting

Pohon Ekaliptus secara fisik sangat sesuai untuk bahan kulit lambung serta bahan
untuk Lunas dan linggi kapal. Batangnya lurus mencapai 15 meter, sedangkan untuk
penampang yang memadai untuk bahan baku sepenjang 12 meter dari pangkal pokok
pohon.

Pohon kayu Jabon juga memiliki batang yang lurus dengan diameter pangkal dapat
mencapai 40 cm, tingginya pada umur 10 tahun dapat mencapai 8 meter, sesuai untuk
dimanfaatkan sebagai bahan kulit lambung dan lunas serta linggi. Pertumbuhan kayu jabon
yang ditanam masyarakat pada tanah mineral dapat tumbuh dengan cepat, namun pada satu
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lahan terdapat perbedaan diameter yang tidak seragam, ada yang tumbuh dengan subur,
namun banyak juga yang tidak berkembang dengan baik

Bahan baku kayu Meranti batu dan Loban merupakan kayu untuk sampel uji yang
digunakan untuk bahan pembanding terhadap sifat mekanik kayu jenis cepat tumbuh
sebagai bahan baku arternatif pengganti kedua jens kayu tersebut. Jenis kayu Meranti Batu
dan Loban didatangkan langsung dari komponen kapal yang ada saat ini

Potensi kayu yang bersumber dari jenis kayu cepat tumbuh sebagai kayu alternatif
sebagai bahan baku konstruksi kapal memerlukan kriteria tertentu untuk dapat
diaplikasikan pada konstruksi kapal di lapangan. Berdasarkan syarat material konstruksi
kapal kayu yang ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) harus mempunyai
kriteria yakni: Untuk lunas, linggi haluan dan linggi butiran, wrang, gading-gading, balok
buritan, tutup sisi geladak: kayu dengan berat jenis minimum 700 kg/m3; Pada gading-
gading yang berlapis (laminat), lapisan tengah boleh dibuat dari kayu yang lebih ringan
(minimum 450 kg/ m3), dengan ketentuan tebal seluruhnya dari lapisan tengah tidak boleh
melebihi 30% tebal gading-gading; Untuk kulit luar, balok geladak, galat balok, lutut
balok, penumpu geladak, dudukan mesin, kayu mati dan lain lain: kayu dengan berat jenis
minimum 560 kg/ m3; Untuk geladak dan galat bilga: kayu dengan berat jenis minimum
450 kg/ m3; Berat jenis kayu dengan kelembaban sebesar 15%.

Untuk kriteria kayu yang memiliki berat jenis lebih rendah maka ukuran konstruksi
masing-masing harus diperbesar (untuk papan tebalnya, untuk gading-gading balok
geladak dan penegar sekat modulus penampangnya, untuk lunas luas penampangnya)
sesuai dengan perbandingan berat jenis minimum kayu menurut peraturan, terhadap berat
jenis kayu sebenamya. Mutu kayu minimum Kelas Kuat III dan Kelas Awet III. Kayu yang
dipergunakan untuk bagian konstruksi yang penting harus baik, sehat, tidak ada celah dan
tidak ada cacat-cacat yang dapat membahayakan dan harus mempunyai sifat mudah
dikerjakan, Kayu-kayu yang diawetkan dapat dipergunakan atas persetujuan BKI. Kayu
yang tidak tahan terhadap air, cuaca, jamur dan serangga tidak boleh dipergunakan. Kayu
yang kurang tahan terhadap perubahan kering-basah yang permanen hanya boleh
digunakan untuk bagian-bagian di bawah garis air, umpamanya papan alas. Bagian-bagian
konstruksi diatas garis air, umpamanya papan samping (dari kulit), geladak, bangunan atas,
ambang palka dan lain lain, dan juga bagian konstruksi di dalam badan kapal harus dibuat
dari kayu yang telah kering udara. Untuk bagian-bagian konstruksi di bawah garis air boleh
digunakan kayu yang tidak begitu kering. Geladak ruang ikan harus dibuat dari kayu yang
agak besar kelembabannya. Untuk bagian konstruksi yang tidak penting, umpamanya
interior tidak perlu digunakan kayu seperti terdapat dalam ayat 1.3.1.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menjamin persyaratan kriteria tersebut
dapat dilakukan dengan teknik kayu komposit berupa teknik kayu laminasi dan teknik
pelapisan permukaan kayu. Bahan pelapis yang dapat diaplikasikan yang tahan terhadap air
yakni bahan resin epoxy dan resin glass atau fiberglass.
Model Uji Material Kayu Kapal

Hasil pengujian kuat lentur (MOR) dan Modulus elastisitas  (MOE) kayu yang diuji
diperoleh sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10.
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Tabel 1. Tabel Hasil Uji MOR dan MOE

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh bahwa jenis kayu Mranti batu  yang merupakan
kayu digunakan saat ini (eksisting) untuk bahan lambung kapal mempunyai nilai MOR
919,63 Kg/cm2 dan MOE 120.476,16 Kg/cm2, serta kayu Loban yang digunakan saat ini
untuk konstruksi gading-gading kapal eksisting merupakan jenis kayu yang paling kuat
dibandingkan semua sampel uji yang ada. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai
MOR dan MOE kayu jenis cepat tumbuh berada dibawah MOR dan MOE kayu Meranti
batu.

Nilai MOR dan MOE yang terendah terdapat pada kayu Trembesi, selanjutnya
meningkat untuk jenis kayu Mahang, seterusnya kayu Akasia dan Jabon, sedangkan untuk
kayu Ekaliptus dan Geronggang diperoleh nilai MOR dan MOE yang lebih tinggi.
Berdasarkan kemampuan deformasi lendutan yang terjadi dapat dinyatakn bahwa defleksi
maksimum kayu Meranti batu tercapai sebesar 12,56 mm. Jika dibandingkan dengan jenis
kayu cepat tumbuh, maka defleksi yang terjadi berada di bawah kemampuan defleksi kayu

N
o.

Benda Uji MOR MOE

Kode Nama Kayu [kgf/cm^2] [kgf/cm^2]

1 JB1

Jabon

693.64 80,818.06

2 JB2 641.95 72,190.47

3 JB3 819.38 83,703.79

4 TB1

Trembesi

564.04 63,413.34

5 TB2 511.43 42,572.50

6 TB3 550.38 43,438.12

7 AK1

Akasia

452.71 61,956.48

8 AK2 652.28 84,542.26

9 AK3 662.91 107,288.79

10 EK1

Ekaliptus

475.07 78,658.43

11 EK2 960.54 134,058.37

12 EK3 753.24 119,020.42

13 MH1

Mahang

634.88 85,342.22

14 MH2 605.29 74,957.09

15 MH3 462.13 69,969.20

16 GR1

Geronggang

745.16 99,295.96

17 GR2 246.77 75,083.96

18 GR3 780.71 109,907.73

19 MBT1 Meranti batu 919.63 120,474.16

20 LBN1 Loban 1,062.87 118,194.77
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Meranti batu. Rata-rata defleksi untuk kayu Ekaliptus, Akasia, Geronggang, dan Mahang
berada pada angka 5 sampai 12 mm, defleksi meningkat untuk jenis kayu Jabon antara 9
sampai 14 mm, sedangkan untuk kayu Trembesi kecenderungan defleksi lebih tinggi antara
10 sampai 24 mm sebagaimana terlihat pada Gambar 4.14 sampai 4.18 . Dari hasil data
defleksi dapat dinyatakan bahwa kayu Trembesi memiliki sifat liat dan menyamai kayu
Meranti batu.
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Gambar 0.1 Grafik Hasil Uji MOR dan MOE Jenis Kayu Jabon dan Trembesi
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Gambar 3. Grafik Hasil Uji MOR dan MOE Jenis Kayu Trembesi dan Akasia
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Gambar 04. Grafik Hasil Uji MOR dan MOE Jenis Kayu Akasia dan Ekaliptus

Gambar 5. Grafik Hasil Uji MOR dan MOE Jenis Kayu Ekaliptus dan Mahang
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Gambar 0.2 Grafik Hasil Uji MOR dan MOE Mahang, Meranti batu dan Loban

Data hasil pengujian dengan teknik pelapisan resin Fiberglass pada permukaan
kayu ternyata dapat meningkatkan berat jenis kayu secara signifikan (Balitbangda Prov.
Riau, 2016). Peningkatan berat jenis kayu mahang dari berat jenis 0,33 naik menjadi 0,72
atau meningkat sebesar 2,18 kali lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan BKI untuk berat jenis
kayu antara 0,6 – 0,9 termasuk kategori kayu kelas kuat II. Secara teoritis bahwa
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peningkatan berat jenis tersebut dapat memberikan alternatif untuk digunakan sebagai
bahan alternatif untuk kapal berdasarkan standar BKI.

Gambar  4. Kuat Lentur Kayu Komposit

Gambar 6. Data Peningkatan Berat Jenis Empat Jenis Sampel Uji Kayu Komposit

Berdasarkan Gambar 4.12 diperoleh bahwa peningkatan kekuatan lentur kayu dapat
ditingkatkan dengan teknik komposit Fiberglass. Besarnya peningkatan yang diperoleh
untuk empat jenis kayu berkisar antara 22% sampai 80%. Kecenderungan grafik yang
diperoleh yakni semakin rendah mutu kayu solid, semakin besar peningkatan yang
diperoleh.  Dengan demikian maka alternatif pemanfaatan kayu mutu rendah sangat
menjanjikan untuk disubtitusikan sebagai bahan alternatif bahan kapal di masa mendatang.
Pemanfaatan kayu kualitas rendah dari jenis kayu cepat tumbuh.
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Gambar 8.  Kerapatan Kayu Jenis Cepat Tumbuh

Hasil uji terhadap kerapatan kayu jenis cepat tumbuh diperoleh dari lima jenis kayu
yang diuji (Akasia, Mahang, Jabon, Ekaliptus, Trembesi) jika dibandingkan dengan jenis
kayu kapal yang digunakan saat ini (Meranti batu dan Loban) dapat dinyatakan bahwa
jenis kayu cepat tumbuh secara fisik dapat menyamai kerapatan kayu meranti batu untuk
jenis kayu Akasia dan Ekaliptus. Jenis kayu tersebut berdasarkan kriteria kerapatan kayu
maka dapat diaplikasikan untuk bahan lambung kapal.

KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis kayu cepat tumbuh potensial untuk dimanfaatkan sebagai kayu alternatif solusi
terhadap ketersediaan kayu kapal yang berkelanjutan.

2. Material kayu cepat tumbuh dengan teknologi kayu komposit dapat diaplikasikan untuk
komponen kapal yang memenuhi standar BKI.
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