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Abstrak  

 This study aims to determine the process length of the Boucherie Method on tali 

bamboo using preservatives given and the penetration of preservatives on tali bamboothrough 

longitudinal measuremen. The longest life span of tali bamboo occur in P0 (water) treatment, i.e 

14 days and theshortest life span of tali bamboo occur on P3 (15% concentration) i.e 7 days. 

The penetration of preservatives on tali bamboo is high. This can be seen in the result that show 

P2 (10%  ) and P3 (15% ) treatments,  both have 100% penetration(1,033.33 cm and 1,066.66 

cm) . While P1 has the shortestpenetration of 92% (1,018.66 cm).  Analysis of variance of these 

data indicate that the concentration of preservatives does not affect penetration. 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama proses Metode Boucherie dapat 

berlangsung pada masa hidup bambu tali segar tebang terhadap bahan pengawet yang 

diberikan dilihat dari kerontokan daun bambu dan mengetahui penetrasi pengawetan bambu tali 

melalui pengukuran penetrasi longitudinal. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap masa 

hidup bambu. Masa hidup bambu paling lama terdapat pada perlakuan P0 (air) yaitu 14 hari 

dan masa hidup bambu paling singkat pada perlakuan P3 (konsentrasi 15%) yaitu 7 hari. 

Penetrasi bahan pengawet pada bambu tali tinggi, terdapat pada perlakuan P2 (konsentrasi 

10%) dan P3 (konsentrasi 15%) yaitu 100% (1.033,33 cm dan 1.066,66 cm), sedangkan nilai  

penetrasi terendah pada perlakuan P1 (konsentrasi 5%) yaitu 92% (1.018,66 cm). Hasil analisis 

Anova menunjukkan bahwa konsentrasi bahan pengawet tidak memberikan pengaruh pada  

penetrasi. 

 
Kata Kunci : pengawetan, bambu tali, Metode boucherie 

 

 

 

mailto:okkyjefri@gmail.com


Pendahuluan 

Bambu merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang tidak asing bagi masyarakat 

terutama bagi masyarakat sekitar hutan dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari karena dapat digunakan dalam berbagai keperluan, sehingga bambu disebut 

sebagai tanaman serbaguna. Bambu memiliki banyak kegunaan, hal ini karena selain 

kekuatannya tidak kalah dengan kayu, bambu juga mudah dikerjakan, lurus, ulet, mudah 

dibentuk, ringan dan cocok digunakan sebagai bahan konstruksi ringan,anyaman, serta karena 

harganya murah dan mudah didapat. Bambu juga tersebar hampir di seluruh Indonesia 

(Triwibowo, 2000). 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan bambu terutama jika bambu 

yang digunakan sebagai bahan bangunan atau rumah adalah mudah diserang organisme 

perusak kayu seperti bubuk kayu kering, rayap, jamur yang menyebabkan umur pemakaian 

relatif singkat.Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan pati pada bambu yang disukai oleh 

organisme perusak sebagian makanannya. Masalah ini dapat diatasi dengan mengawetkan 

bambu untuk mencegah organisme perusak sehingga bambu mempunyai umur pemakaian 

yang lebih panjang (Dandan, 2002). 

Metode pengawetan secara tradisional efektif melawan serangan kumbang tetapi tidak 

efektif melawan serangan rayap dan jamur. Metode alternatif adalah perlakuan dengan 

menggunakan bahan kimia seperti boraks karena boraks terbukti efektif melawan serangan 

rayap dan jamur  (Handayani, 2005). 

Ada berbagai macam metode pengawetan yang telah digunakan pada kayu atau bahan-

bahan berselulosa lainnya. Diantaranya dengan metode  perendaman dingin, metode 

perendaman panas, metode tekanan langsung dan metode pengawetan Boucherie. Dari 

metode-metode tersebut, metode yang efektif adalah metode pengawetan Boucherie. Hal ini 

sebagai mana dikemukakan oleh Susanti (2001 cit. Liese, 1980)  yang menyatakan bahwa 

sistem pengawetan Boucherie adalah metode pengawetan yang telah terbukti efektif untuk 

pengawetan bahan segar tebang. Irawaty (2000) menyatakan alasan bahwa sistem ini efektif 

karena diisamping murah, metode ini sangat sederhana dan cocok dilakukan di daerah 

pedesaan, alat-alat yang digunakan sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat 

dilakukan di sekitar rumpun bambu tersebut. Dalam metode ini bahan pengawet mengalir 

secara aksial mengikuti transpirasi daun dan cara ini sangat cocok pada bambu karena 

penetrasi cairan dalam batang bambu hanya bergerak dalam arah aksial. 

Pengawetan bambu dengan Metode Boucherie didasarkan pada kaidah bahwa larutan 

bahan pengawet yang masuk akan mengalir sampai keujung daun. Adanya zat-zat kimia yang 

terbawa sampai kedaun akan menyebabkan bambu mati. Penyebaran atau pemerataan 

penetrasi larutan pengawet yang masuk kedalam bambu perlu diketahui untuk memastikan 

tingkat keawetan bambu tersebut dan sejauh mana tingkat penetrasi larutan yang terjadi pada 

bambu. Berdasarkan uraian diatas Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui lama proses 

Metode Boucherie dapat berlangsung pada masa hidup bambu tali segar tebang terhadap 

bahan pengawet yang diberikan dilihat dari kerontokan daun bambu tali. 2). Mengetahui 

penetrasi pengawetan bambu tali melalui pengukuran penetrasi longitudinal. 

 

 



Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, 

yaitu penelitian yang menggunakan suatu percobaan yang dirancang secara khusus guna 

membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Margono, 2005). 

Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2018 sampai bulan Juni 2018 di Dusun Limbungan Utara 

Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Pengujian penetrasi dilakukan di Laboratorium Silvikultur dan Teknologi Hasil Hutan 

Program Studi Kehutanan Universitas Mataram. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan  Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan satu faktor dengan 4 tingkatan yaitu konsentrasi larutan 

bahan pengawet 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3) dan kontrol (P0). Masing-masing perlakuan  

diulang sebanyak 3 kali, sehingga  total sampel yang digunakan sebanyak 12 batang bambu. 

Syarat bambu yang digunakan dalam percobaan ini adalah berdiameter pangkal bambu yaitu 4-

13 cm yang masih lengkap daun dan rantingnya. 

 

Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu: 1). Pengukuran diameter pangkal bambu 4-13 

cm dengan tinggi rata-rata 13 meter. Bambu yang digunakan adalah bambu siap panen yang 

umur nya 2,5-3 tahun. 2). Setelah bambu ditebang, bagian pangkal dikuliti sepanjang 5 cm 

untuk mempermudah masuknya bahan pengawet ke dalam bambu. 3). Bambu yang telah 

dikuliti bagian pangkal dimasukkan kedalam ember plastik sebagai wadah larutan bahan 

pengawet. 4). Diusahakan bagian-bagian pangkal yang terendam bahan pengawet 10 cm. 5). 

Selama proses pengawetan ember harus tertutup rapat sehingga tidak ada air atau bahan lain 

yang masuk kedalam ember. 6). Setelah proses pengawetan selesai, dilihat dari kerontokan 

daun bambu, dilakukan pengukuran penetrasi longitudinal pada bambu yang menggunakan 

bahan pengawet. 7). Sebelum dilakukan pengujian penetrasi, bambu dibelah dan dikeringkan 

untuk melihat penetrasi nyata, baru dilakukan pengujian menggunakan pereaksi. 8). Pengujian 

penetrasi dilakukan dengan menggunakan pereaksi A terlebih dahulu baru pereaksi B untuk 

mempercepat laju pereaksi A. 9). Pembuatan pereaksi A, yaitu ekstrak curcuma sebanyak 10 gr 

dilarutkan kedalam larutan alkohol 100 ml. 10).Pembuatan pereaksi B, yaitu HCl 20 ml 

dicampur dengan alkohol 80 ml dan dijenuhkan dengan asam salisilat. 

 

Pengujian Penetrasi Longitudinal  

Pengukuran penetrasi hanya dilakukan pada bambu yang direndam dengan bahan 

pengawet. Untuk mengukur tinggi penetrasi bahan pengawet bambu dibelah tepat dibagian 

tengahnya. Setelah itu bambu dikeringkan untuk melihat penetrasi yang nyata. Setelah kering 

bambu disemprotkan dengan pereaksi A. Pereaksi B disemprotkan setelah perekasi A dan 

untuk mempercepat reaksi dari pereaksi maka proses penyemprotan dilakukan ditempat yang 

terkena sinar matahari. Tinggi penetrasi bahan pengawet ditunjukkan oleh adanya perubahan 

warna pada permukaan bidang belah menjadi warna merah muda. 



Untuk mempermudah pengangkutan dan proses pengeringan, batang bambu dipotong-

potong pada bagian pangkal, tengah, dan ujung secara teratur. Pengukuran penetrasi 

longitudinal pada bambu dilakukan dengan cara mengukur tinggi penembusan larutan bahan 

pengawet pada kedua bidang belah,  dan dinyatakan dalam satuan cm atau mm kemudian hasil 

pengukuran tersebut dirata-ratakan. Gambar pengukuran penetrasi longitudinal dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 3.2 Pengukuran Penetrasi Longitudinal 

Keterangan: a: bagian tidak terawetkan 

 b: bagian terawetkan 

 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis sidik ragam 

atau ANOVA  pada jenjang nyata 5% dengan model rancangan acak lengkap (RAL) non 

faktorial. Apabila perhitungan analisis ragam menunjukkan hasil yang signifikan atau berbeda 

nyata atas perlakuan yang diberikan, maka dilakukan uji lanjut menggunakan Uji  Beda Nyata 

Jujur (BNJ). 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Masa Hidup Bambu 

Pada penelitian ini kerontokan daun bambu menjadi parameter untuk melihat masa 

hidup bambu selama proses pengawetan.Proses pengawetan bambu yang menggunakan 

Metode Boucherie, mengandalkan proses transpirasi pada daun, menghasilkan rata-rata masa 

hidup yang berbeda dari empat perlakuan yang diberikan  (Gambar 4.1). 

 

 Sumber: (Irawaty, 2000) 



 
 

Grafik 4.1 Rata-Rata Masa Hidup Bambu Tali Setelah di Tebang 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa masa hidup bambu tali setelah ditebang 

berkisar antara 7 hari sampai 14 hari. Masa hidup bambu tali yang paling lama terdapat pada 

perlakuan P0 (air) dengan rata-rata 14 hari dan masa hidup bambu tali paling singkat terdapat 

pada perlakuan P3 (konsentrasi 15%) dengan rata-rata 7 hari, dengan rata-rata intensitas 

cahaya pada lokasi penelitian adalah 0,62 Lux/hari. Faktor yang menyebabkan lamanya masa 

hidup pada perlakuan  P0 (air), adalah tidak adanya racun pada perlakuan P0 yang 

menyebabkan proses kematian menjadi lama. Selain itu, walaupun sedikitnya unsur hara atau 

garam mineral yang dibawa oleh air sampai ke ujung daun bambu, sebagai akibat hilangnya 

akar pada contoh uji penelitian, menyebabkan masa hidup bambu menjadi lebih lama 

dibandingkan dengan perlakuan lainya (Handayani, 2005). Adapun pada perlakuan P3 

(konsentrasi 15%), singkatnya masa hidup disebabkan oleh bahan pengawet boraks 

mengandung racun dengan konsentrasi  tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1 (konsentrasi 

5%) dan P2 (konsentrasi 10%). Adanya racun ini, menyebabkan kerusakan jaringan parenkim 

sehingga proses transportasi air ke daun terganggu dan  menyebabkan terjadi proses kematian 

yang cepat (Susanti, 2000). Pekatnya  larutan bahan pengawet akan menyebabkan kematian 

yang cepat pada sel, sehingga terjadi kerusakan jaringan parenkim yang penyebabkan 

penutupan pembuluh. Penelitian  Novrianti & Nurrohman (2004) mengunakan senyawa boron 

dengan metode pengawetan sederhana menunjukan bahwa, semakin  pekat konsentrasi bahan 

pengawet yang digunakan, maka kematian sel akan terjadi lebih cepat dan bahan pengawet 

dapat menutup pembuluh sebelum seluruh larutan berhasil diserap pada proses pengawetan. 

Penelitian Irawaty (2000) menyatakan bahwa konsentrasi bahan pengawet berpengaruh nyata 

terhadap masa hidup bambu setelah tebang, dimana semakin tinggi konsentrasi bahan 

pengawet yang digunakan, maka akan mempersingkat masa hidup bambu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti (2001) pada bambu tali menggunakan 

Metode Boucherie, namun menggunakan bahan pengawet berbeda yaitu Impralit B1 

menunjukkan masa hidup paling lama terdapat pada perlakuan yang menggunakan air (kontrol) 

yaitu 12 hari dan masa hidup bambu paling singkat pada perlakuan bahan pengawet dengan 

konsentrasi 10% yaitu 8 hari. Artinya perlakuan menggunakan air memberikan masa hidup lebih 

lama dibandingkan perlakuan dengan bahan pengawet. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dapat diketahui bahwa perlakuan P0, P1, P2 dan 

P3 memberikan penggaruh yang sangat-sangat nyata terhadap masa hidup bambu (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Analisis Sidik Ragam Pada Parameter Masa Hidup 

Sumber  Keberagaman D B Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P  

P e r l a k u a n 3 7 9 , 5 8 3 2 6 , 5 2 7 7 9 , 5 8 3 0 , 0 0 0 * * 

E r r o r 8 2 , 6 6 6 0 , 3 3 3    

T o t a l 1 1 8 2 , 2 5     

Keterangan :  

* : N y a t a  ( <  0 , 0 5 ) 

* * : S a n g a t  N y a t a  ( <  0 , 0 1 ) 

* * * : Sangat Sangat Nyata (< 0,001) 
 

Dari hasil analisis keragaman dapat diketahui bahwa perlakuan yang diberikan dengan 

menggunakan air (kontrol) dan bahan pengawet memberikan pengaruh sangat nyata pada 

tingkat kepercayaan 95%. Mengingat bahwa hasil analisis keragaman memberikan pengaruh 

sangat nyata, maka dilakukan uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan-

perlakuan pengawetan terhadap lamanya masa hidup bambu. 

Setelah dilakukan uji lanjut menggunakan Uji BNJ diketahui bahwa perlakuan P0, P1, 

P2 dan P3 memberikan penggaruh sangat nyata (Tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2Uji BNJ Pada Lama Hidup 

R a n k i n g K o d e Nilai Rata-Rata 

1 P 0 1 4 , 3 3 a 

2 P 1 1 1 , 6 7 b 

3 P 2 9 , 6 7 c 

4 P 3 7 , 3 3 d 

 

Dari hasil  Uji BNJ dapat dilihat bahwa masing-masing perlakuan (P0, P1, P2 dan P3) 

berbeda nyata antara perlakuan yang satu dengan perlakuan lainnya. Hal ini karena masing-

masing perlakuan memiliki notasi huruf yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin  tinggi konsentrasi bahan pengawet yang digunakan akan mempercepat proses 

kematian pada bambu. 

Adapun bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2001), di 

mana jenis dan metode yang digunakan sama dengan penelitian ini, namun menggunakan 

bahan pengawet yang berbeda (Impralit B1), menunjukkan adanya perbedaan, di mana 

penggunaan bahan pengawet Impralit B1 menyebabkan masa hidup lebih pendek sebagai 

mana terdapat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3  Hasil Perbandingan Masa Hidup Bambu 

Konsentrasi Bahan Pengawet J e n i s  B a h a n  P e n g a w e t 

B o r a k s 1 I m p r a l i t  B 1 2 

A i r 1 4  h a r i 1 2  h a r i 

5 % 1 2  h a r i 1 0  h a r i 

1 0 % 1 0  h a r i 8  h a r i 



1 5 % 7  h a r i - 

Sumber :  1. Data primer,  2. Susanti (2001) 

 

Pada perlakuan dengan konsentrasi bahan pengawet 5 % dan 10%,  bahan Impralit B1 

menunjukkan jumlah hari yang lebih sedikit (lebih cepat mati). Hal ini disebabkan karena 

impralit B1 terbuat dari campuran Boraks, asam Borat dan Timbor sehingga memiliki daya 

racun yang lebih tinggi daripada bahan pangawet boraks yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irawatry (2000) pada bambu betung dengan 

menggunakan bahan pengawet Impralit B1 menunjukkan bahwa pelakuan yang menggunakan 

air (kontrol) masa hidup bambu paling lama  dan perlakuan yang menggunakan konsentrasi 

bahan pengawet semakin tinggi konsentrasi bahan pengawetnya, maka semakin cepat proses 

kematiannya. 

 

 

Penetrasi Bahan Pengawet 

Hasil pengukuran penetrasi bahan pengawet pada penelitian, ditabulasi dan dilakukan 

analisis sidik ragam.Sebagaimana terdapat pada Tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4 Analisis Sidik Ragam Pada Tinggi Penetrasi 

Sumber Keberagaman D B Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F P  

P e r l a k u a n 2 0 , 3 6 3 0 , 1 8 1 0 , 1 1 7 0 , 8 9 1 n s 

E r r o r 6 9 , 3 0 2 1 , 5 5 0    

T o t a l 8 9 , 6 6 5     

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsentrasi bahan pengawet tidak memiliki pengarug 

yang nyata (ns). Mengingat hasil analisis sidik ragam tidak perpengaruh terhadap tingkat 

penetrasi maka tidak perlu dilakukan uji lanjut.  Walaupun berdasarkan analisis sidik ragam 

tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat penetrasi, namun berdasarkan data hasil 

pengukuran, menunjukkan hasil yang berbeda antar perlakuan. 

Hasil pengukuran penetrasi longitudinal pada bambu tali menggunakan bahan pengawet 

boraks, dengan konsentrasi bahan pengawet konsentrasi 5% (P1), konsentrasi 10% (P2) dan 

konsentrasi 15% (P3) menunjukkan penetrasi yang tinggi. Artinya bahan pengawet yang 

digunakan dapat masuk sampai ke ujung-ujung sampel yang diuji (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Rata-Rata Penetrasi Bahan Pengawet Boraks 

Konsentrasi (%) Penetrasi Longitudinal (cm)  Panjang Banbu Yang Diuji (cm)  Persentase  

(%) 

P 1 1 . 0 1 8 , 6 6 1 . 1 0 0 , 0 0 9 2 

P 2 1 . 0 3 3 , 3 3 1 . 0 3 3 , 3 3 1 0 0 

P 3 1 . 0 6 6 , 6 6 1 . 0 6 6 , 6 6 1 0 0 

r a t a - r a t a   1 . 0 3 9 , 5 5 1 . 0 6 6 , 6 6 9 7 

Keterangan : P1 ( konsentrasi 5%), P2 (konsentrasi 10%), dan P3 (konsentrasi 15%). 

 



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat penetrasi bahan pengawet 

berkisar antara 92%-100%. Pada perlakuan P2 (Konsentrasi 10%) dan P3 (konsentrasi 15%) 

memperoleh tingkat penetrasi yang mencapai 100% (1.033,33 cm dan 1.066,66 cm). Hal ini 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan P1 (konsentrasi 5%) yang hanya  mencapai 

tingkat penetrasi 92% (1.018,66 cm). Terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara hasil 

penelitian Susanti (2001) dengan penelitian ini. Paerbedaan tersebut diduga karena adanya 

perbedan prosedur pengawetan bambu. Pada penelitian ini, sebelum bambu  dimasukan ke 

dalam wadah bahan pengawet, dilakukan pengulitan pada bagian pangkal sepanjang 5 cm, 

sehingga proses difusi bahang pengawet dari bagian pangkal sampai ke ujung daun  lebih 

efektif. Adapun pada penelitian Susanti (2001) tidak dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Susanti (2001), dengan konsentrasi bahan pengawet 5% dan konsentrasi bahan pengawet 

10% hanya mencapai tingkat penetrasi rata-rata 10% ( 124,78 cm) dan 17% (238,08 cm). Hal 

ini disebabkan karena bahan pengawet dengan konsentrasi lebih tinggi mambu berdifusi lebih 

cepat dibandingkan dengan konsentrasi lebih rendah.Meskipun masa hidup bambu dengan 

konsentrasi tinggi lebih pendek masa hidup nya tapi tingkat penetrasi bahan pengawet lebih 

tinggi.  Ini sesuai dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawary (2000) dan Susanti 

(2001) dengan menggunakan Metode Boucherie, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bahan pengawet, semakin tinggi tingkat penentrasi bahan pengawet pada bambu 

dan masa hidup bambu semakin singkat. 

Adapun bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2001) 

yang mengunakan bambu tali dengan Metode Boucherie menggunakan bahan kimia Impralit B1 

pada konsentrasi bahan pengawet 5% dan 10%, menunjukkan hasil tingkat penetrasi yang lebih 

rendah dari penelitian ini. Rata-rata tingkat penetrasi yaitu 10% (124,78 cm) dan 17% (230,08 

cm). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawaty (2000) dengan Metode Boucherie, 

mengunakan bambu betung dengan bahan pengawet Impralit B1 menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi dari penelitian Susanti (2001) namun lebih rendah dari pada hasil penelitian ini. Rata-rata 

hasil tingkat penetrasi yaitu pada bahan pengawet konsentrasi 5% dan 10%, tingkat penetrasi 

bahan pengawet mencapai 87% (1.738,55 cm) dan 90% (1.802,40 cm). 

 

Kesimpulan  

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhatap masa hidup bambu. Masa hidup 

bambu paling lama terdapat pada perlakuan P0 (air) yaitu 14 hari dan masa hidup bambu 

paling singkat pada perlakuan P3 (konsentrasi 15%) yaitu 7 hari. 

2. Penetrasi bahan pengawet pada bambu tali tinggi, terdapat pada perlakuan P2 (konsentrasi 

10%) dan P3 (konsentrasi 15%) yaitu 100% (1.033,33 cm dan 1.066,66 cm), sedangkan nilai  

penetrasi terendah pada perlakuan P1 (konsentrasi 5%) yaitu 92% (1.018,66 cm). Hasil ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi bahan pengawet tidak memberikan pengaruh pada  

penetrasi. 
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