
LARUTAN CABAI RAWIT (Capsicum annum L) SEBAGAI BAHAN PENGAWET PADA KAYU
SENGON (Paraserianthes flacataria (L) Nielsen) DENGAN METODE PERENDAMAN

CAYENNE (Capsicum annuum L) SOLUTION AS SENGON WOOD (Paraserianthes falcataria (L)
Nielse) PRESVATIVES WITH SOAKING METHOD

Anggoro Putra Ragil
Program Studi Kehutanan Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62 Mataram Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Pengawetan Kayu sengon menggunakan larutan cabai rawit dilakukan dengan metode perendaman
panas dan perendaman dingin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode
perendaman terhadap nilai absorpsi, retensi dan penetrasi pada pengawetan kayu sengon. Mengetahui
pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap nilai absorpsi, retensi dan penetrasi pada pengawetan kayu
sengon, mengetahui pengaruh interaksi antara metode perendaman dengan konsentrasi bahan pengawet
terhadap nilai absorpsi, retensi dan penetrasi pada pengawetan kayu sengon. Penelitian ini dilakukan dengan
rancangan acak lengkap menggunakan dua faktor, yaitu metode perendaman (perendaman dingin dan
perendaman panas) dan konsentrasi (5%,10%,15%). Hasil dari peneltian menunjukan metode perendaman
berpengaruh terhadap nilai absorpsi, retensi teoritis dan penetrasi dengan nilai terbaik terdapat pada metode
perendaman dingin. Konsentrasi bahan pengawet berpengaruh terhadap nilai retensi teoritis, retensi aktual dan
penetrasi dengan nilai terbaik terdapat pada konsentrasi 15%. Interaksi antara metode perendaman dengan
konsentrasi bahan pengawet berpengaruh terhadap nilai retensi teoritis dan penetrasi dengan nilai terbaik
terdapat pada metode perendaman dingin konsentrasi 15%.
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ABSTRACT

Sengon wood preservation using of cayenne pepper was conducted by soaking hot and cold soaking.
the purpose of this study was to determine the effect of soaking method to the value of the absorption, retention
and penetration in wood preservation sengon. determine the effect of interaction preservative concentration
against the value of the absorption, retention and penetration in wood preservation sengon. determine the effect
of interaction between the immersion method with a concentration of preservative against nillai absorption,
retention and penetration in wood preservation sengon. This research was conducted with a completely
randomized design using two factors, namely the immersion method (immersion of cold and hot immersion) and
concentration (5%, 10%, 15%). The results of other research shows the immersion method affect the value of the
absorption, retention and penetration with the theoretical best value found in cold soaking method. The
concentration of preservative effect on the value retention of theoretical, actual retention and penetration with the
best value contained at a concentration of 15%. The interaction between the immersion method with a
concentration of preservative effect on the theoretical value retention and penetration with the best value found in
cold soaking method concentration of 15%.
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PENDAHULUAN
Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi oleh pepohonan, dimana
hasil dari hutan ini adalah benda-benda hayati, non
hayati, serta jasa yang berasal dari hutan. Salah
satu potensi terbesar hutan adalah sebagai
penghasil kayu. Kayu telah menjadi bahan baku
utama dikalangan industri kehutanan sejak dahulu,
namun belakangan ini jumlah bahan baku kayu
semakin berkurang karena kebutuhan manusia
semakin tinggi.

Kayu di Indonesia mempunyai potensi yang
cukup besar, namun penggunaan dan pemanfaatan
secara bijak perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu
negara besar penghasil kayu, Indonesia memiliki
kira-kira 4.000 jenis kayu dan kurang lebih 25% dari
jumlah kayu tersebut memiliki keawetan rendah.
Sebanyak 3.233 jenis kayu telah di identifikasi
dimana 3.132 diantaranya telah diketahui
keawetannya, yaitu 14,35% jenis dengan keawetan
tinggi dan sisanya 85,7% kurang awet atau tidak
awet (Abdurachman, 2006).  Ketidak seimbangan
antara jumlah kayu yang tersedia dengan
kebutuhan kayu membuat konsumen harus
menggunakan kayu dari jenis yang cepat tubuh dan
tersedia dalam jumlah yang banyak, salah satunya
adalah kayu sengon.

Kayu sengon bisa digunakan sebagai bahan
bangunan, kayu lapis, peti kemas, korek api, pulp,
dan mebel sederhana. Kekuatan dan keawetannya
digolongkan ke dalam kelas kuat III–IV dan kelas
awet III–IV. Selain karena keawetan yang rendah,
kayu ini juga mudah terserang oleh rayap karena
makanan utamanya adalah kayu yang banyak
mengandung selulosa (Martawijaya et al, 1989).

Pengawetan dengan metode perendaman
merupakan cara yang paling mudah untuk
dilakukan, metode ini juga paling baik karena
penetrasi dan retensi bahan pengawet yang masuk
ke kayu lebih dalam dan lebih banyak sehingga
keawetan kayu dapat meningkat. Selain itu, jenis
bahan pengawet yang digunakan juga
mempengaruhi penetrasi dan retensi pada kayu.
Penerapan teknologi pengawetan kayu
sebaiknya menggunakan bahan pengawet alami
yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan dan kesehatan manusia namun

bersifat racun bagi organisme perusak kayu.
Salah satu bahan pengawet alami yang ramah
lingkungan adalah bahan pengawet larutan cabai.
Larutan cabai rawit sudah diaplikasikan sebagai
bahan pengawet pada kayu waru (Susilo, 2011)
dan kelapa (Astuti, 2016). Penggunaan cabai rawit
untuk mengawetkan kayu sengon hingga saat ini
belum dilakukan, sehingga perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan
cabai rawit sebagai larutan pengawet pada kayu
sengon efektif dilihat dari nilai absorpsi, retensi dan
penetrasinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh metode perendaman
terhadap nilai absorpsi, retensi dan penetrasi pada
pengawetan kayu sengon. Mengetahui pengaruh
konsentrasi bahan pengawet terhadap nilai
absorpsi, retensi dan penetrasi pada pengawetan
kayu sengon. Mengetahui pengaruh interaksi
antara metode perendaman dengan konsentrasi
bahan pengawet terhadap nilai absorpsi, retensi
dan penetrasi pada pengawetan kayu sengon.

METODE PENELITIAN
WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian ini dilaksanakan pada  bulan Juni
sampai dengan September 2016. Penelitian
dilakukan di dua tempat yaitu  di Desa Batuyang
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
untuk pengambilan sample uji dan proses
pengawetan. Pengujian dilakukan di Laboratorium
Silvikultur dan Teknologi Hasil Hutan Program Studi
Kehutanan Universitas Mataram.

Metode Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini  adalah metode eksperimen. Metode
eksperimen adalah metode penelitian yang
digunakan untuk mencari pengaruh variabel
tertentu terhadap yang variabel yang lain  dalam
kondisi yang terkendalikan

PROSEDUR PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap
sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Persiapan bahan baku
Bahan baku kayu sengon laut (Paraserianthes
falcataria (L) Nielsen) di ambil di daerah dataran
tinggi tepatnya di Kecamatan Suela Desa
Ketangga. Kayu sengon yang digunakan berumur 6



tahun dengan diameter  20cm, tinggi total 14 meter
dan tinggi bebas cabangnya 7,10 meter.
Pembuatan sample uji dilakukan di somel dengan
ukuran 20x5x5 cm.

b. Bahan Pengawet
Bahan pengawet yang digunakan yaitu

larutan bahan alami  cabai   rawit. Proses atau
tahapan pembuatan bahan pengawet larutan cabai
rawi adalah menyiapkan cabai rawit sebanyak 1,5
kg yang mempunyai kualitas baik setelah itu
bersihkan cabai rawit dengan memisahkan dari
tangkainya kemudian dikering udararakan selama 1
sampai dengan 2 jam. langakah selajutnya
masukan cabai rawit kedalam wadah yang akan
digunakan untuk merebus kemudian tambahkan air
sebanyak 3 liter atau sampai wadah terisi penuh
Rebus cabai rawit hingga airnya berkurang
sepertiganya menjadi 1 liter. Tunggu air dan cabai
rawit menjadi dingin kemudian dihaluskan
menggunakan blender dengan di tambahkan sisa
air rebusan. Langkah terakhir cabai rawit yang
sudah dihaluskan saring sampai ampasnya menjadi
kering. Hasil penyaringan ekstrak cabai rawit
menjadi bahan pengawet. Bagi bahan pengawet
menajadi tiga konsentrasi.

Perhitungan kebutuhan larutan induk bahan
pengawet cabai rawit serta untuk kebutuhan
konsentrasi larutan 5%,10% dan 15% sebagai
berikut:
V.bak = x r2 x t = 3,14 x (14)2 x 14 = 8.616 cm3

V. lautan = x r2 x t = 3,14 x (14)2 x 6 = 3.693  cm3

V. Kayu = 3 (5x5x20) = 1500 cm3

V. Larutan cabai untuk konsentarasi 5%
M1. V5% = M2.V2
V5% = (0,05 x 3693) cm3

V5% = 184,65 cm3

V. Larutan cabai untuk konsentrsai 10%
M1.V10% = M2. V2
V10 % = (0,10 x 3693) cm3

V10% = 369.3 ml
V. Larutan cabai untuk konsentrasi 15%

M1.V15% = M2.V2
V15% = (0,15 x 3693) cm3

V15% = 553,95 cm3

2. Pelaksanaan
a. Pengeringan

Sampel kayu sengon yang telah dipotong di
kering udarakan hingga kadar airnya menurun
atau konstan (10%- 5%). Pengeringan dilakukan
selama kurang lebih 35 hari Untuk mengetahui
kayu tersebut konstan maka dilakukan
penimbangan kayu setiap hari. Pengeringan
diakukan agar pada saat proses perendaman
dengan bahan pengawet kayu sengon  dapat
menyerap larutan bahan pengawet lebih banyak.
b. Pengawetan

Setelah kayu sengon  mencapai kadar air
konstan atau kering udara proses pengawetan
dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode
perendaman yaitu:

Perendaman dingin
Pada proses perendaman ini sampel  kayu

sengon berukuran 20x5x5 cm direndam pada bak
perendaman yang telah diisi dengan larutan bahan
pengawet selama 120  jam (5 hari) pada suhu
kamar, masing-masing konsentrasi bahan
pengawet yang digunakan 5%, 10% dan 15%
dengan 3 ulangan pada setiap konsentrasi.
Perendaman panas

Pada proses perendaman ini sampel kayu
sengon dengan ukuran 20x5x5 cm direndam pada
bak perendaman yang telah diisi dengan larutan
bahan pengawet yang selanjutnya bak tersebut
akan dipanaskan hingga suhu 70 ºC selama 3 jam.
Masing-masing konsentrasi yang digunakan 5%,
10% dan 15% dengan 3 ulangan pada setiap
konsentrasi.
3. Teknik  Pengujian dan Pengambilan data

Pengujian hasil pengawetan kayu sengon
dapat dilakukan dengan menghitung absorpsi,
retens dan penetrasi. Absorpsi larutan bahan
pengawet yaitu banyaknya larutan bahan pengawet
yang diserap didalam kayu yang diawetkan
persatuan volume kayu (Kasmudjo, 2001). Nilai
absorbsi di peroleh dengan mengurangi berat
basah kayu setelah pengawetan dengan berat kayu
sebelum diawetkan per volume kayu yang
diawetkan. Retensi bahan pengawet adalah jumlah
bahan pengawet yang meresap dan tertinggal di
dalam kayu (Suranto, 2002). Retensi dibagi menjadi
dua yaitu retensi teoritis  dan retensi aktual. Nilai
retensi teoritis didapatkan dengan mengalikan nilai
absorpsi dengan konsentrasi, sedangkan nilai



retensi aktual di dapatkan dengan mengurangi
berat kering udara kayu yang sudah diawetkan
dikurangi dengan berat kayu sebelum diawetkan
dibagi volume kayu. Penetrasi merupakan
kedalaman peresapan (masuknya) larutan bahan
pengawet ke dalam kayu rata-rata dalam satuan
mm (kasmudjo, 2001)

RANCANGAN PERCOBAAN
Rancangan percobaan yang digunakan

adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap). Faktorial
terdiri atas 2 faktor yaitu perendaman dan
konsentrasi bahan pengawet.
1. Metode perendaman (P) terdiri dari 2 aras

a. Perendaman dingin (P1)
b. Perendaman panas (P2)

2. Konsentarasi larutan pengawet (K) terdiri atas
3 aras
a. 5 %  (K1)
b. 10% (K2)
c. 15% (K3)
Kedua faktor dikombinasikan menjadi 9

perlakukan. Setiap perlakuan di ulang sebanyak 3
kali sehingga diperoleh 18 perlakuan.

ANALISIS DATA
Data perhitungan akan di uji statistik dengan

metode rancangan acak lengkap analisis faktorial
menggunakan Anova atau analisis keragaman.
Data yang diperoleh diuji analisis keragamannya
dengan uji Anova. Pengujian ini dianalisis
menggunakan program SPSS 17. Nilai F hitung
kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel pada
ketelitian 95% dan 99%. Taraf ketelitian 95%
dinyatakan berbeda nyata dan taraf ketelitian 99%
dinyatakan berbeda sangat nyata. Untuk
mengetahui uji lanjutan setelah uji anova dilakukan
untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai
rata–rata tiap perlakuan, sehingga dilakukannya uji
lanjut menggunakan uji lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN
NILAI ABSORPSI, RETENSI, PENETRASI
BAHAN PENGAWET PADA KAYU SENGON

Pada penelitian ini terdapat tiga parameter
yang diukur dalam melihat keterawetan kayu
sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) yaitu
absorpsi, retensi dan penetrasi. Hasil dari
perhitungan dari nilai rata-rata absorpsi, retensi dan
penetrasi akan di bahas satu persatu.

Berdasarkan hasil nilai rata-rata absorpsi,
retensi dan penetrasi pada Tabel (1). Pada metode
perendaman P1. Konsetrasi K1 lebih tinggi di
bandingkan dengan konsentrasi  K2  dan K3 . Hal
ini di duga karena konsentrasinya lebih cair.
Sumaryanto et al (2013) menyatakan bahwa
semakin pekat larutan maka semakin sulit
larutan tersebut masuk ke dalam pori-pori kayu.
Berbeda dengan metode perendaman P2.Rata-
rata nilai absorpsi perendaman dingin lebih tinggi
dibandingkan dengan perendaman panas. Hal ini
diduga karena metode perendaman P1 di
lakukan dengan waktu yang lebih lama yaitu 5
hari (120 jam)  dibandingkan dengan metode
perendaman P2 yang hanya membutuhkan 3 jam
dalam proses pengawetan. Sumaryanto et al,
(2013) Menyatakan semakin lama waktu
perendaman, maka semakin tinggi secara nyata
nilai absorpsi,  retensi dan penetrasi bahan
pengawet ke dalam kayu.

Berdasarkan hasil nilai rata-rata nilai retensi
aktual pada Tabel (1) bahwa semakin tinggi
konsentrasi yang digunakan maka nilai retensi
teoritis akan semakin meningkat. Retensi
merupakan salah satu parameter keberhasilan
pengawetan kayu. Ginting (2012) dalam Astuti
(2016) menyatakan bahwa kemampuan dinding sel
dalam mengikat larutan bahan pengawet bagian
kayu dengan kerapatan rendah akan memiliki
pembuluh-pembuluh terbuka yang besar dan
penyebaran yang lebih seragam, sehingga
peresapan bahan bahan pengawet menjadi lebih
tinggi dan retensi menjadi tinggi. dilihat dari hasil
nilai rata retensi teoritis metode perendaman dingin
lebih baik dari pada metode perendman panas.

Sementara itu hasli dari nilai rata-rata retensi
aktual. Semakin tinggi konsentrasi bahan
pengawet yang digunakan maka nilai
absorpsinya juga semakin tinggi, terjadi baik
pada perendaman panas maupun perendaman
dingin. Pada nilai rata-rata penetrasi semakin
tinggi konsentrasi bahan pengawet maka nilai
penetrasi akan semakin meningkat. Jika dilihat
kembali pada nilai rata-rata retensi teoritis dan
nilai rata-rata retensi aktual maka nilai terrsebut
berbanding lurus dengan nilai penetrasi. Djauhari
(2012) menyatakan bahwa retensi berkorelasi
dengan penetrasi, retensi bahan pengawet yang
tinggi memiliki tendensi penetrasi yang lebih
dalam. Hasil dari nilai rata-rata Absorpsi, retensi
teoritis dan penetrasi di sajikan pada Tabel berikut



Table 1. Average values absorpi, retention and penetration
KODE Absorpsi

(gr/cm3)
Retensi teoritis
(gr/cm3)

Retensi Aktual
(gr/cm3)

Penetrasi
(cm)

P1K1 0,0665 0,0031 0,0002 1,87
P1K2 0,0603 0,0060 0,0004 2,59
P1K3 0,0610 0,0094 0,0015 3,06
P2K1 0,0317 0,0015 0,0002 1,05
P2k2 0,0319 0,0031 0,0007 1,04
P2K3 0,0382 0,0057 0,0011 2,25

Keterangan : P1k1 = Perendaman dingin konsentrasi 5%, P1K2 = Perendaman dingin konsentrasi 10%,  P1K3 =
perendaman  dingin konsentrasi 15%, P2K1 = Perendaman panas konsentrasi 5%, P2K2= Perendaman
konsentrasi10%, P2K3 = Perendaman panas Konsentrasi 15%

PENGARUH METODE PERENDAMAN
TERHADAP NILAI  ABSORPSI, RETENSI DAN
PENETRASI

Metode perendaman berpengaruh terhadap
nilai Absorpsi, Retensi Teoritis dan penetrasi Dilihat
dari hasil yang ada, diketahui bahwa pengaruh
metode perendaman terhadap nilai absorpsi,
retensi teoritis dan penetrasi mempunyai hasil yang
relatif sama. Untuk mendapatkan nilai terbaik dapat
menggunakan metode perendaman P1 dengan
lama perendaman  5 hari (120 jam). Hal ini
disebakan karena waktu yang digunakan dalam
melakukan proses perendaman lebih lama. Sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Bonita
(2015) menyatakan bahwa Semakin lama
perendaman maka semakin besar nilai penetrasi
dan retensinya. Hunt dan Garrat (1986)
menyatakan semakin lama kayu berada dalam
larutan bahan pengawet maka  semakin baik hasil
pengawetan yang di peroleh.
PENGARUH KONSENTRASI BAHAN
PENGAWET TERHADAP NILAI ABSORPSI,
RETENSI  DAN PENETRASI

Konsentrasi bahan berpengaruh terhadap
nilai Retensi teoritis, Retensi aktual dan penetrasi.
Pada nilai retensi teoritis, Dari uji HSD diketahui
bahwa pengaruh konsentrasi bahan pengawet
cabai rawit terhadap nilai retensi teoritis , retensi
aktual dan penetrasi mempunyai hasil yang sama.
Untuk mendapatkan nilai terbaik dapat
menggunakan konsentrasi K3. Hal ini di karenakan
semakin tinggi kadar konsentrasi yang di gunakan
maka semakin maksimal retensi bahan
pengawetnya. Hal ini didukung oleh pernyataan
Abdurrohim dan Martawijaya (1992) yang
menyatakan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi keterawetan kayu adalah
konsentrasi larutan bahan pengawet, maka semakin

tinggi konsentrasi larutan pengawet maka semakin
besar bahan pengawet yang mampu diserap oleh
kayu. Hunt dan Garrat (1982) menyatakan bahwa
semakin rendah konsentrasinya akan memudahkan
dan mempercepat bahan pengawet masuk kedalam
kayu, konsekuensinya pencapaian nilai retensi
yang kecil waulupun penetrasinya besar, demikian
pula pada pemakaian konsentrasi yang tinggi maka
nilai retensi yang akan dicapai akan semakin besar
pula tapi memerlukan waktu yang lama. Uji nilai
HSD untuk konsentrasi bahan pengawet terhadap
nilai retensi teoritis pada Gambar dibawah ini.

Figure1.Graph HSD Test concentration of
preservative against the value of the
theoretical

retention Keterangan:K1=Konsentrasi 5%, K2

=Konsentrasi 10%, K3 = Konsentrasi 15% Huruf
yang berbeda menunjukan hasil yang berbeda
nyata pada uji tukey (α= 5%). huruf yang sama
menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata pada
uji tukey (α= 5%).

0.0023

0.0045

0.0075

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008

K1 K2 K3

NI
LA

I R
ET

EN
SI

 TE
OR

IT
IS

 gr
/cm

3

KONSENTRASI LARUTAN BAHAN PENGAWET

a

b

c



Figure 2. Graph HSD Test concentration of
preservative against the value of the
penetration

Keterangan:K1=Konsentrasi 5%, K2 =Konsentrasi
10%, K3 = Konsentrasi 15% Huruf yang berbeda
menunjukan hasil yang berbeda nyata pada uji
tukey (α= 5%). huruf yang sama menunjukan
hasil yang tidak berbeda nyata pada uji tukey (α=
5%).

PENGARUH INTERAKSI ANTARA METODE
PERENDAMAN DENGAN KONSENTRASI
BAHAN PENGAWET PADA PENGAWETAN
KAYU SENGON

Interaksi antara metode perendaman dengan
kosentrasi bahan pengawet berpengaruh pada nilai
retensi teoritis dan penetrasi. Dari hasil uji HSD
pengaruh interaksi anatara metode perendamana
dengan konsentrasi bahan pengawet terhadap nilai
retensi teoritis maupun nilai  penetrasi, mempunyai
hasil yang  relatif sama. Untuk mendapatkan nilai
terbaik dapat menggunakan metode perendaman
P1K3. Hal ini di karenakan karena perendaman
yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih
lama dan memakai konsentrasi yang tinggi.
Abdurrohim dan Martawijaya (1992) yang
menyatakan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi keterawetan kayu adalah
konsentrasi larutan bahan pengawet, maka
semakin tinggi konsentrasi larutan pengawet maka
semakin besar bahan pengawet yang mampu
diserap oleh kayu. Hasil dari uji HSD dapat dilihat
pada Gambar di bawah ini.

Figure 3. Graph HSD test the interaction between the soakinng method with a concentration of preservative
cayenne against penetration value

Keterangan : P1K1= Perendaman dingin Konsentrasi 5%, P1K2= Perendaman dingin Konsentrasi 10%,
P1K3= Perendaman dingin Konsentrasi 15%, P2K1= Perendaman Panas Konsentasi 5%, P2K2=
Perendaman Panas Konsentrasi 10%, P2K3= Perendaman Panas Konsentrasi 15%. Huruf yang berbeda
menunjukan hasil yang berbeda nyata pada uji tukey (α= 5%). huruf yang sama menunjukan hasil yang
tidak berbeda nyata pada uji tukey (α=5%).
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian ini  maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Metode perendaman pada pengawetan kayu

sengon  berpengaruh terhadap nilai absorbsi,
retensi teoritis dan penetrasi. Nilai terbaik
terdapat pada metode perendaman dingin (P1).

2. Konsentrasi larutan pada pengawetan kayu
sengon berpengaruh terhadap nilai retensi
aktual, retensi teoritis dan penetrasi. Nilai
terbaik terdapat pada konsentrasi 15% (K3).

3. Interaksi antara metode perendaman dengan
konsentrasi larutan pengawet pada kayu
sengon, berpengaruh terhadap nilai retensi
teoritis dan penetrasi. Nilai terbaik terdapat
pada metode perendaman dingin dengan
konsentarasi 15% (P1K3)
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