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• Secara kimia, penyusun kayu adalah: 

 selulosa42%,  

 hemiselulosa 28%,  

 lignin 28% 

 Ekstraktif. 

  



Lignin: 

• Lignin adalah molekul kompleks yang tersusun dari unit phenylphropane 

yang terikat di dalam struktur tiga dimensi.  



• Lignin adalah material yang paling kuat di dalam biomassa.  

• Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara 

biologi, enzimatis, maupun kimia. 

• Lignin berfungsi sebagai bahan perekat atau semen sel-sel selulosa 
yang membuat kayu menjadi kuat. 

• Lignin merupakan polimer 3 dimensi yang bercabang banyak. 

• Lignin dapat mengurangi daya pengembangan serat serta ikatan 
antar serat. 

• Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memisahkan lignin 
adalah dengan menambahkan H2SO4 pekat dan HCl pekat sebagai 
pereaksi anorganik untuk mendestruksi karbohidratnya. 

 



Hemiselulosa 
• Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan polimer 

semikristal yang terdiri dari gula pentosa dan heksosa. 

• Hemiselulosa akan mengalami reaksi oksidasi dan degradasi 
terlebih dahulu daripada selulosa, karena rantai molekul 
hemiselulosa lebih pendek dan bercabang. 



Selulosa 

• Ditinjau dari strukturnya, banyaknya kandungan gugus hidroksi 
yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air 

• Selulosa adalah polimer alam berupa zat karbohidrat (polisakarida) yang 
mempunyai serat dengan warna putih, tidak dapat larut dalam air dan pelarut 
organik. 

• Selulosa tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan β(1 – 4) 



Sifat fisika lain dari selulosa adalah: 

1. Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, foto kimia 
maupun secara mekanis sehingga berat molekulnya 
menurun. 

2. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi 
sebagian larut dalam larutan alkali 

3. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopis 
(mudah menyerap dan melepaskan uap air), keras dan 
rapuh. Bila selulosa cukup banyak mengandung air maka 
akan bersifat lunak. Jadi fungsi air di sini adalah sebagai 
pelunak. 

4. Selulosa dalam kristal mempunyai kekuatan lebih baik 
jika dibandingkan dengan bentuk amorfnya. 

 



4. Ekstraktif 

• senyawa organik yang jumlah dan jenisnya 
bervariasi tergantung dari spesies pohonnya. 

• Contoh senyawa ekstraktif adalah asam 
lemak, resin, lilin, dan terpena.  

• Senyawa ekstraktif ini memiliki manfaat 
seperti melindungi batang kayu dari hama.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Resin
https://id.wikipedia.org/wiki/Malam_(zat)
https://id.wikipedia.org/wiki/Terpena


Tujuan Koservasi kayu 
• Merekatkan kayu 

• Melindungi kayu 

• Apakah harus kuat/keras? 

• Warna harus sesuai dengan warna kayu? 

• Bagaimana lingkungan? 

 



1. PARALOID B-72 

 

 

BAHAN KONSERVASI: POLIMER 



• B-72 adalah resin akrilik yang tahan lama dan tidak menguning, yang 
secara kimia sebagai kopolimer etil-metakrilat.  

• Bahan ini larut dalam aseton, etanol, toluena, dan xilena, di antara 
pelarut dan campuran pelarut lainnya. 

• Salah satu keuntungan utama B-72 sebagai konsolidasi adalah 
bahwa ia lebih kuat dan lebih keras daripada polivinil asetat tanpa 
sangat rapuh.  

• Perekat ini lebih fleksibel daripada banyak perekat lain yang 
biasanya digunakan dan mentolerir lebih banyak tekanan dan 
ketegangan pada sambungan daripada yang lain.  

• Kelemahan utama untuk menggunakan B-72 terkait dengan sifat 
penanganannya: seperti dalam kasus resin akrilik lainnya sulit untuk 
diterapkan sebagai perekat dan untuk memanipulasi dengan tepat. 

 



• Pelarut yang paling sesuai untuk B-72 adalah aseton.  

• Campuran pelarut dengan berbagai proporsi aseton, etanol, dan 
toluena sering digunakan untuk mengubah waktu kerja resin dan 
menghasilkan sifat yang sedikit berbeda (kekerasan dan 
fleksibilitas, misalnya) dalam resin yang ditetapkan.  

• B-72 tidak membutuhkan aditif seperti plasticizer untuk 
menstabilkan daya tahannya.  

• Silika koloid basah dapat ditambahkan untuk membantu dengan 
kemampuan kerja resin.  

• Penelitian menunjukkan bahwa silika lebih baik mendistribusikan 
tegangan dan regangan yang terjadi selama penguapan pelarut 
dan selama pengaturan film perekat. 



2. PEG (POLI ETILEN GLIKOL) 
 



• PEG adalah cairan atau padatan leleh rendah, tergantung pada berat 
molekulnya. 

• Sementara PEG dengan berat molekul berbeda menemukan penggunaan 
dalam aplikasi yang berbeda, dan memiliki sifat fisik yang berbeda 
(misalnya viskositas) karena efek panjang rantai, sifat kimianya hampir 
sama.  

• Berbagai bentuk PEG juga tersedia, tergantung pada inisiator yang 
digunakan untuk proses polimerisasi - inisiator yang paling umum adalah 
monofungsional metil eter PEG, atau methoxypoly (ethylene glycol), 
disingkat mPEG. PEGs berat molekul rendah juga tersedia sebagai 
oligomer yang lebih murni, disebut sebagai monodisperse, seragam, atau 
diskrit.  

• Kemurnian yang sangat tinggi PEG baru-baru ini telah terbukti menjadi 
kristal, memungkinkan penentuan struktur kristal dengan difraksi sinar-x.  

• PEG digunakan sebagai pengikat dalam persiapan teknis keramik. 



3. RESIN EPOKSI 



• Epoxy adalah salah satu komponen dasar atau produk akhir yang diawetkan dari 
resin epoksi, serta nama sehari-hari untuk gugus fungsi epoksida. 

• Resin epoksi, juga dikenal sebagai polyepoxides, adalah kelas prapolimer dan 
polimer reaktif yang mengandung gugus epoksida.  

• Resin epoksi dapat direaksikan (cross-linked) baik dengan dirinya sendiri melalui 
homopolimerisasi katalitik, atau dengan berbagai co-reaktan termasuk amina 
polyfunctional, asam (dan anhidrida asam), fenol, alkohol dan tiol.  

• Co-reaktan ini sering disebut sebagai pengeras atau kuratif, dan reaksi pengikatan 
silang biasanya disebut sebagai curing.  

• Reaksi polyepoxides dengan diri mereka sendiri atau dengan bahan pengeras 
membentuk polimer thermosetting, dan membrikan sifat mekanik yang 
menguntungkan dan ketahanan panas dan kimia yang tinggi.  

• Epoxy memiliki berbagai aplikasi, termasuk pelapisan logam, digunakan dalam 
komponen elektronik / listrik / LED, isolator listrik tegangan tinggi, manufaktur kuas 
cat, bahan plastik yang diperkuat serat dan perekat struktur. 



• Fosil  masih mengandung silika 
• Perekat silikat untuk konsolidasi dua 

material berbasis silika: 

Bahan/Polimer Anorganik 



Hidroksiapatit. 
 

• Partikel Hydroxy Apatite (HA) yang merupakan suatu bahan 

biomaterial memiliki rumus kimia (Hap:Ca10(PO4)6(OH)2).  

 

• HA memiliki sifat biokompatibilitas dan bioaktifitas yang baik. 

Selain itu, secara kristalografi dan sifat kimia dari HA, HA 

mendekati struktur yang dimiliki oleh tulang dan gigi, dan HA 

dapat terikat secara langsung dengan jaringan dan dapat 

merangsang tumbuhnya jaringan.  

 

• Hal ini menyebabkan HA dapat diaplikasikan dalam bidang 

biomedis, terutama untuk aplikasi tulang dan gigi 



Shellac (lak) 

 Resin (getah) hasil sekresi serangga lak (Kerria lacca) betina. Resin ini 
diproses menjadi serbuk kering, yang setelah diencerkan dengan etil 
alkohol bisa dipakai sebagai pelapis kayu maupun makanan agar 
mengilap. 

Struktur komponen 

utama shellac:  

(a) asam aleuritic;  

(b) asam butolic;  

(c) asam shellolic;  

(d) asam jalaric  



• Shellac adalah bahan yang tidak larut 

dalam air.  

• Apabila diberikan larut bening alkali 

dalam etanol, methanol dan sebagian 

larut dalam eter, etil asetat dan 

kloroform maka Shellac dapat 

dilarutkan.  



Gelatin 
• Gelatin diperoleh dengan cara denaturasi protein.  

• Protein sendiri tersusun atas rangkaian asam amino. 
Dalam struktur kimia gelatin tersusun atas banyak asam 
amino, terutama glisin, prolin dan 4-hidroksiprolin.  

• Ketiga jenis asam amino tersebut membentuk 50% dari 
asam amino dalam hidrolisat kolagen.  

• Hidrolisat kolagen tersusun atas 19 asam amino.  

• Struktur kimia yang umum dijumpai pada gelatin adalah 
-Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyp-Gly-Pro-. 



CONTOH STRUKTUR GELATIN 



Gondorukem 

• Gondorukem merupakan senyawa kompleks yang 

larut dalam pelarut organik, yang terdiri dari 80% - 

90% asam-asam resin dan sekitar 10% komponen 

netral.  

• Secara garis besar asam-asam resin ini terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu tipe abietat dan tipe 

pimarat.  

• Jenis asam resin yang termasuk dalam tipe abietat 

terdiri dari asam abietat, levopimarat, neoabietat, 

palustrat, dehidroabietat dan asam tetraabietat. 
• Jenis asam resin yang termasuk tipe pimarat terdiri dari 

asam pimarat, isopimarat dan 8,9 isopimarat 







PENELITIAN SEBELUMNA.: 

1. Dua Konsolidan menjanjikan dapat 
digunakan sebagai bahan konsolidan 
fosil (sebagai perekat)  

2. Kelemahan gelatin adalah memiliki daya 
serap air tinggi 



1. UJI KESTABILAN KONSOLIDAN SETELAH 
DIAPLIKASIKAN TERHADAP WAKTU DAN 
KONDISI LINGKUNGAN 
2. UJI DAYA SERAP AIR SETELAH KAYU 
TERKONSOLIDASI 
 

Penelitian tambahan: 



SEKIAN DAN TERIMAKASIH 


