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LATAR BELAKANG 

Kayu merupakan bahan organik yang bersifat higroskopis 

sehingga rentan mengalami kerusakan dan pelapukan, 

khususnya oleh faktor kelembaban.  

Kelembaban 

 

Kerusakan dan pelapukan secara fisis 

 

Memicu kegiatan biotis  

 

Mendekomposisi bahan-bahan penyusun kayu yaitu 

selulosa 

 

Menyebabkan kerapuhan kayu 



Artefak  

Merupakan benda-benda arkeologi atau benda peninggalan 

bersejarah, meliputi semua benda yang dibuat maupun 

dimodifikasi oleh manusia yang bisa dipindahkan. 

Contoh bentuk artefak kayu 

1. Patung & topeng 

2. Altar 

3. Perabotan : meja, kursi, lemari, dll 

4. Gagang senjata 

5. dll 



Kayu rentan terhadap serangan serangga (rayap dll). 

Serangga memakan selulosa pada kayu  

Serangga 

 

Kayu sebagai makanan sekaligus tempat hidup 

 

Serangga tersebut akan membuat lubang-lubang 

terowongan didalam kayu 

 

Menyebabkan kayu rapuh 

PERLU DILAKUKAN TINDAKAN KONSOLIDASI 



Konsolidasi 

 

Bahan konsolididan kayu : Paraloid B72 

 

Dalam bentuk larutan, Paraloid B72 akan dapat masuk ke 

dalam pori-pori kayu yang rapuh dan selanjutnya akan 

memadat seiring dengan menguapnya pelarut (Traistaru, 

dkk, 2012). Perubahan Paraloid B72 dari fase cair 

menjadi padat dalam pori-pori kayu ini sekaligus akan 

memperkuat material kayu yang rapuh. 



Kelemahan konsolidan Paraloid B72 untuk konsolidasi 

kayu : 

• material dalam kayu rapuh tidak semuanya dapat 

terkonsolidasi, masih banyak ruang kosong terutama 

pada bagian dalam kayu yang tidak terisi oleh 

konsolidan (Munteanu, dkk, 2016).  

• konsolidan Paraloid B72 sulit diaplikasikan pada 

kondisi kayu yang lembab karena adanya kandungan 

air dalam material kayu akan menghambat penetrasi 

bahan konsolidan.  

• terbatas dalam peredarannya sehingga tidak di setiap 

daerah mudah untuk didapatkan.  



Resin alam : Shellac dan Gelatin 

Shellac mempunyai karakteristik yang baik sebagai 

perekat, cepat kering, tahan lembab, ketahanan abrasi dan 

kilau yang baik. Shellac juga merupakan salah satu jenis 

bahan yang dipakai untuk konsolidasi kayu pada awal abad 

20 (Aberle dan Koller, 1989 dalam Unger dkk, 2001). 

Gelatin merupakan salah satu jenis animal glue yang daya 

rekatnya sangat baik untuk substrat kayu (Williams, 1990).  



Maksud dari kajian penggunaan resin alam untuk 

konsolidasi artefak kayu adalah menguji efektivitas 

Shellac dan Gelatin sebagai bahan konsolidasi artefak 

kayu serta mendapatkan konsentrasi yang optimum. 

Sedangkan tujuannya adalah memberikan memberikan 

alternatif bahan pengganti paraloid B72 untuk 

konsolidasi artefak kayu. 

   Maksud & Tujuan    Maksud & Tujuan 



   Manfaat & Ruang Lingkup    Manfaat & Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian penggunaan resin alam untuk 

konsolidasi artefak kayu dibatasi pada pengujian 

efektivitas Shellac dan Gelatin dalam berbagai 

konsentrasi untuk digunakan sebagai bahan 

konsolidasi artefak kayu.  

Manfaat dari kajian penggunaan resin alam untuk 

konsolidasi artefak kayu adalah diperolehnya bahan 

alternatif untuk konsolidasi artefak kayu dari Shellac 

dan Gelatin yang dapat diaplikasikan secara efektif dan 

efisien. 



Kayu 

Kayu adalah bagian batang serta cabang atau ranting 

tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi 

(pengayuan). Kayu merupakan salah satu bahan yang 

sudah lama dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

bahan yang sangat sering dipergunakan baik sebagai 

bahan konstruksi bangunan maupun bahan perabotan.  

Komposisi kayu : 

• Selulosa 

• Hemiselolosa 

• Lignin 

• Zat ekstraktif 

• Abu  



Kerusakan Mekanis 

Kerusakan mekanis tidak menyebabkan perubahan pada 

komposisi dan unsur kimia kayu. Penyebab kerusakan 

adalah adanya gaya statis dan dan gaya dinamis yang 

membebani benda.  

Kerusakan dan Pelapukan Kayu 

Pelapukan Fisis  

Pelapukan fisis disebabkan oleh air, suhu, kelembaban 

udara, panas matahari, dan lain-lain. Air dapat memicu 

kegiatan biotis yang dapat mempercepat proses pelapukan 

kayu.  



Pelapukan Khemis  

Faktor penyebab pelapukan khemis disebabkan oleh air 

baik berupa air kapiler, hempasan air hujan, maupun uap 

air. Kondisi udara yang tercemar oleh gas buangan industri 

dan kendaraan juga merupakan salah satu faktor 

penyebab pelapukan karena mengandung garam mineral 

yang kemudian akan jatuh bersama air hujan. 

Kerusakan dan Pelapukan Kayu 

Pelapukan Biotis 

Pelapukan biotis disebabkan oleh pertumbuhan jasad pada 

permukaan cagar budaya. Selain pertumbuhan jasad, 

pelapukan biotis pada kayu juga disebabkan oleh serangga 

perusak kayu.  



Kerusakan dan Pelapukan Kayu 

Kerusakan dan pelapukan yang paling banyak 

terjadi pada kayu adalah kondisi kayu yang rapuh 

akibat faktor fisis, khemis dan biotis. Kondisi kayu 

yang rapuh tentunya akan menurunkan kekuatan 

kayu terutama karena material kayu yang menjadi 

lunak maupun munculnya lubang-lubang pada kayu. 



Resin Alam 

Shellac 

• Merupakan polimer alami kelompok resin yang 

diperoleh dari hasil sekresi insekta Laccifer lacca Kerr 

(kutu Lak)  

• Dalam industri kayu, shellac digunakan sebagai pernis 

dengan kekuatan perekat dan elastisitas yang baik 

serta melapisi kayu untuk mencegah sekresi kayu dan 

substansi minyak asing yang dapat merusak 

permukaan kayu itu   sendiri (Ariyani dkk, 2016) 

• Mempunyai karakteristik yang baik sebagai perekat, 

cepat kering, tahan lembab, ketahanan abrasi dan 

kilau yang baik  



Resin Alam 

Shellac (........lanjutan) 

• Merupakan salah satu jenis bahan yang dipakai untuk 

konsolidasi kayu pada awal abad 20 (Aberle dan Koller, 

1989 dalam Unger dkk, 2001) 

• Merupakan   bahan yang  yang  ramah   lingkungan 

(biodegradable) dan  dapat   diproduksi (sustainable) 

(Amas, 1998 dalam Ariyani dkk, 2016) 

• Larut sempurna dalam pelarut etanol 



Beberapa sejarah penggunaan shellac untuk 

konsolidasi artefak kayu : 

 

1934 Shellac digunakan untuk konsolidasi Gothic Altar 

Panels (Aberle and Koller 1968, dalam Unger dkk, 

2001) 

1953 Shellac digunakan untuk konsolidasi The Altars of 

Gampern and Waldburg, Austria (Tripp, dalam 

Unger dkk, 2001) 



Resin Alam 

Gelatin 

• Merupakan salah satu jenis animal glue yaitu suatu 

senyawa protein yang diesktraksi dari hewan, dapat 

diperoleh dari jaringan kolagen hewan yang terdapat 

pada kulit, tulang dan jaringan ikat. 

• Animal glue adalah bahan berbasis kolagen banyak 

digunakan untuk perekat dan konsolidasi untuk bahan 

organik maupun anorganik (Schellmann, 2007).  

• Animal glue mempunyai daya adhesi dan kohesi yang 

kuat serta reversible.  

• Mengembang dalam air dingin dan larut dalam air 

panas yang jika didinginkan akan membentuk gel 

(Rachmania dkk, 2013).  



Resin Alam 

• Mengembang dalam air dingin dan larut dalam air panas 

yang jika didinginkan akan membentuk gel (Rachmania 

dkk, 2013).  

• Untuk meningkatkan kekerasan sekaligus ketahanan 

terhadap air dari animal glue dapat ditambahkan zat 

seperti : aluminium sulphate, disodium triborate, atau 

formaldehyde (Schellmann, 2007).  



Beberapa sejarah penggunaan animal glue untuk 

konsolidasi artefak kayu : 

 

1900 Konsolidasi kayu dengan animal glue dengan 

penambahan penghambat pembusukan (Aberle 

dan Koller 1968 dalam Unger dkk, 2001). 

1909 Konsolidasi kayu dengan animal glue yang 

dicampurkan dengan etanol atau formalin 

memberi efek terhadap percepatan pengerasan 

lem (Aberle dan Koller 1989 dalam Unger dkk, 

2001). 

1924 Larutan gelatin cair digunakan untuk 

mengkonsolidasikan objek kayu yang rusak parah 

oleh serangga (Rathgen, dalam Unger dkk, 2001). 



METODE 

• Gelas beker 

• Gelas plastik 

• Petri dish 

• Spatula 

• Lumpang porselen 

Alat 

• Timbangan  

• Stirrer 

• Ultrasonic Hardness Tester 

• Universal Testing Machine 

• Scanning Elestron Microscope 

• Shellac bubuk 

• Gelatin bubuk 

• Etanol 

• Aquadest 

• Kayu rapuh 

Bahan 



1. Studi Pustaka 

Cara Kerja 

2. Percobaan di Laboratorium 

a. Pembuatan konsolidan 

• Bahan : shellac bubuk dan gelatin bubuk.  

• Shellac bubuk dilarutkan dalam campuran pelarut 

etanol dengan konsentrasi 5%, 7,5% dan 10%.  

• Gelatin dilarutkan dalam pelarut air dengan 

konsentrasi 5%, 7,5% dan 10%.  

• Sebagai pembanding adalah bahan yang selama 

ini digunakan untuk konsolidasi kayu (sebagai 

blanko) yaitu paraloid B72 dengan konsentrasi 

10%.  



b. Preparasi spesimen uji 

1) Pembuatan spesimen uji dari sampel kayu rapuh 

dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm 

2) Spesimen uji diberi perlakuan yaitu : 

a. Kontrol : tanpa diaplikasi bahan konsolidan 

b. Blanko : diaplikasi dengan bahan konsolidan 

Paraloid B72 10% 

c. Diaplikasi dengan bahan konsolidan Shellac 

5%, 7,5% dan 10% 

d. Diaplikasi dengan bahan konsolidan Gelatin 

5%, 7,5% dan 10% 

Masing-masing spesimen uji  

dibuat dengan perulangan 3 kali 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji 

1) Uji Scanning Electron Microscope (SEM) 

Uji SEM dilakukan untuk mengamati struktur 

permukaan kayu. Dari analisis ini nantinya antara 

dibandingkan antara struktur permukaan kayu yang 

rapuh (belum dikonsolidasi) dan kayu yang telah 

dikonsolidasi. Analisis SEM akan dilakukan dengan 

alat SEM di Balai Konservasi Borobudur. 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji 

2) Uji kekerasan 

Uji kekerasan dilakukan melihat sejauh mana aplikasi 

konsolidan dapat meningkatkan nilai kekerasan kayu. 

Uji kekerasan dilakukan dengan alat Ultrasonic 

Hardness Tester di Balai Konservasi Borobudur. 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji (........lanjutan) 

3) Uji densitas 

Uji densitas dilakukan untuk melihat kerapatan massa 

sampel kayu rapuh sebelum dan sesudah perlakuan 

bahan konsolidan. Uji ini dilakukan untuk mengamati 

sejauh mana bahan konsolidan dapat meningkatkan 

nilai kerapatan massa kayu yang rapuh. 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji (........lanjutan) 

4) Pengamatan warna 

Pengamatan warna dilakukan untuk  melihat ada atau 

tidaknya perubahan warna kayu sebelum dan 

sesudah dilakukan konsolidasi. Penggunaan bahan 

konsolidan tentunya diharapkan tidak sampai 

merubah warna kayu. Pengamatan warna ini 

dilakukan dengan alat bantu Colorimeter 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji (........lanjutan) 

5) Uji kuat tekan 

Uji kuat tekan dilakukan 

untuk mengetahui 

kekuatan material dalam 

menahan beban per 

satuan luas, sehingga 

akan terlihat kekuatan 

material setelah 

dilakukan konsolidasi. 

Uji kuat tekan dilakukan 

dengan alat Micro 

Hardness Tester di Balai 

Konservasi Borobudur. 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji (........lanjutan) 

6) Uji FTIR 

Uji ini dilakukan untuk mengamati keberadaan dan 

penetrasi bahan konsolidan dalam sampel kayu yang 

dikonsolidasi. Analisis FTIR dilakukan di Laboratorium 

Kimia Organik, Departemen Kimia, Fakultas MIPA 

UGM. 



c. Pengujian Karakteristik Sampel Uji (........lanjutan) 

7) Pengamatan pertumbuhan jamur 

Pengamatan pertumbuhan jamur pada spesimen uji 

yang telah dikonsolidasi dilakukan secara visual 

untuk melihat ada/tidaknya jamur yang tumbuh pada 

permukaan kayu. Hal ini perlu dilakukan  karena 

bahan yang diuji untuk konsolidasi kayu salah 

satunya adalah gelatin yang berasal dari protein 

dimungkinkan bisa ditumbuhi jamur. Pengamatan 

pertumbuhan jamur dilakukan dengan alat bantu 

mikroskop. 

d. Analisis dan Interpretasi Data 
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