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ABSTRACT

Most trees have a pattern in  wood properties in term of axial and radial position, 
within annual ring and sometime on different sides of the tree in  relation to the sun  and 
temperature. Many of wood properties are not strongly correlated to wood structure or 
cell dimension. Objective of this study was to determine moisture content and specific 
gravity of wood of sukun (Arthocarpus commune, J.R dan G.Frest) and its variation 
within tree at axial and radial position.   
Factorial experiment in randomized complete design was applied in the study.  The 
two factors are axial position such as bottom, middle and top portion of the trunk, and 
radial position such as near the pith, middle and near the bark. 
Result of the study indicated that axial and radial was significant effect to fresh spe-
cific gravity; axial position was significant effect to the air dry moisture content, fresh 
moisture content, fresh specific, air dry specific and oven dry specific gravity; radial 
position was significant effect to fresh specific gravity, air dry specific gravity and oven 
dry specific gravity; interaction between axial and radial position was significant effect 
to fresh specific gravity.
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PENDAHULUAN

Kayu merupakan salah satu sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui  dan banyak ter-
dapat di Negara kita. Keberadaannya memegang 
peranan yang sangat penting di Indonesia. Selain 
sebagai penghasil devisa, kayu juga sebagai 
bahan baku untuk berbagai keperluan, misalnya 
konstruksi bangunan, kerajinan, meubelair, dan 
lain sebagainya. 

Pemanfaatan kayu secara maksimum 
dapat dicapai apabila sifat-sifat dasar dari kayu 
tersebut diketahui dengan jelas. Variasi sifat 
dasar ini biasanya mengikuti posisi (letak) kayu 
dalam batang baik secara radial maupun aksial 
(Panshin and de Zeeuw, 1980). Pada kedudukan 
aksial umumnya sifat-sifat kayu bagian pangkal 
berbeda dengan bagian ujung. Hal ini disebab-
kan waktu pembentukan kayu yang berbeda 
dan diperkirakan akan turut mempengaruhi sifat 
fisik kayu diantaranya kadar air dan berat jenis.  
Pada kedudukan radial variasi sifat-sifat kayu 
disebabkan oleh keadaan lingkungan dan per-
bedaan musim yang selalu berubah dari waktu 

ke waktu, serta adanya pengaruh kayu juvenil 
yaitu masa pada awal pembentukan kayu terse-
but (Marsoem, 1996). Mengingat kualitas suatu 
jenis kayu dipengaruhi oleh beberapa hal diatas, 
maka perlu dilihat sesungguh seperti apakah 
kualitas kayu sukun (Arthocarpus commune J.R 
dan G.Frest) yang  termasuk di dalam jenis kayu 
non komersil.

 LANDASAN TEORI

Kadar Air
Kayu merupakan bahan yang mempunyai 

sifat higroskopis, dapat menyerap dan melepas-
kan air, sehingga kadar air dapat berubah-ubah 
sesuai dengan suhu dan kelembaban. Kadar air 
merupakan gambaran mengenai banyaknya air 
yang ada pada suatu kayu. Kadar air didefinisi-
kan  sebagai berat air yang dinyatakan sebagai 
persen berat kayu bebas air atau kering tanur 
(Haygreen dan Bowyer, 1996) sedangkan menu-
rut USDA (1974) kadar air kayu didefinisikan 
sebagai berat air dalam kayu yang dinyatakan 
dalam pecahan, biasanya dalam persen dari berat 
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kering kayu. Berat, penyusutan, pengembangan, 
kekuatan dan sifat-sifat lainnya tergantung pada 
kadar air kayu.

Berat Jenis
Jumlah substansi dinding sel pada kayu, 

disebut sebagai berat jenis adalah indikator yang 
penting dari beberapa sifat fisika kayu. Berat 
jenis merupakan perbandingan antara kerapatan 
suatu benda yang dalam hal ini kayu dengan 
kerapatan benda standar yang umumnya berupa  
air. Namun karena pada suhu 4oC nilai kerapatan 
air adalah 1 gr/cm3, maka padakayu yang nilai 
kerapatannya ditentukan berdasarkan berat ker-
ing tanur dan volume basah mempunyai nilai 
missal 0,4 gr/cm3 secara langsung kayu tersebut 
juga dapat dikatakan memiliki berat jenis 0,4 
(tanpa satuan). Meskipun  nilai berat jenis hanya 
ditentukan  berdasarkan berat kering tanurnya, 
namun nilai volumenya dapat ditentukan ber-
dasarkan tiga keadaan yaitu kering tanur, basah 
(lebih besar atau sama dengan titik jenuh serat) 
atau keadaan kadar air antara kering tanur dan 
basah (Marsoem, 2004).

Deskripsi Kayu Sukun 
(Artocarpus communis, J.R dan G.Frest)

Tanaman sukun termasuk dalam tana-
man tahunan.  Menurut Jones dan Luchsinger 
(1986), dalam dunia tumbuh-tumbuhan pohon 
ini memiliki sisyematika sebagai berikut : 
Kingdom (Plantea), Devisio (Spermatophyta), 
Sub Devisio (Angiospermae), Classis (Dicoty-
ledoneae), Sub Classis (Hammamalidae), Ordo 
(Urticales), Famili (Moraceae), Sub Famili 
(Artocarpaceae), Genus (Artocarpus), Species 
(Artocarpus communis, J.R dan G.Frest). Tana-
man sukun merupakan tanaman yang ditanam 
oleh masyarakat karena buahnya dapat dimakan 
batangnya dapat dibuat papan, core veneer, dan 
kayu pertukangan. 

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kadar air dan berat jenis kayu sukun 
beserta variasinya pada arah aksial dan radial 
batang

METODOLOGI  PENELITIAN

Bahan, Lokasi dan Waktu Penelitian
Bahan yang digunakan adalah kayu 

sukun  dengan diameter 43,6 cm. Kayu yang 
digunakan adalah kayu yang bebas cabang dan 
bebas cacat. Penebangan dilakukan serendah 
mungkin, kurang lebih 20 cm dari banir untuk 
menghilangkan sifat akar.

Pengambilan sampel dilakukan pada 
tiga letak aksial dalam batang yaitu bagian 
pangkal, tengah dan ujung batang bebas cabang 
serta pada tiga letak aksial dalam batang yaitu 
bagian dekat hati, tengah dan dekat kulit. Untuk 
pengujian kadar air dan berat jenis dari masing-
masing bagian pohon dibuat disk sepanjang 10 
cm. Segera setelah itu, disk dibungkus dengan 
alumunium foil untuk menghindari penguapan 
lebih lanjut sehingga kondisi fisika kayu segar 
dapat dipertahankan. 

Pohon sukun (Artocarpus communis, 
J.R dan G.Frest) ditebang di sekitar Wayori 
Batugong, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon 
Baguala, Kota Ambon, Maluku, pada Bulan April 
– Juli 2007. 

Alat Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam peneli-

tian ini adalah :
a. Gergaji potong/chain saw untuk menebang 

dan membelah pohon
b.  Pita ukur untuk mengukur panjang dan 

diameter pohon
c. Gergaji pita dan gergaji bundar untuk mem-

buat contoh uji
d. Penggaris dan kaliper Merek Tricle brand 

dengan ketelitian 0,02 mm untuk mengukur 
dimensi contoh uji.

e. Timbangan analitik
f. Oven untuk mengeringkan contoh uji
g. Desikator untuk mendinginkan contoh uji 

sebelum ditimbang
h. Statip untuk menstabilkan pegangan ketika 

melakukan pencelupan contoh uji
i. Kawat jarum ± 20 cm, untuk pengukuran 

volume contoh uji fisika kayu
j. Penjepit, gelas ukur dan lain-lain.
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Pembuatan Contoh Uji
Pembuatan Contoh uji dan Ukuran Di-

mensi Contoh Uji kadar air dan berat jenis men-
gacu pada British Standard  Nomor 373 tahun 
1957 dengan ukuran sebagai berikut :

Ukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm

       

 

     

Gambar 1. Contoh uji kadar air dan berat jenis

Cara Pengukuran 
a. Kadar Air Kayu

Penelitian kadar air kayu dilakukan den-
gan menimbang contoh uji segar (Bo). Contoh 
uji kemudian dikeringkan  di dalam oven pada 
suhu 103± 2oC selama 12 jam. Setelah itu, contoh 
uji dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desi-
kator selama 10-15 menit. Kemudian beratnya 
ditimbang lagi dan dicatat. Pengovenan diulangi 
lagi dengan waktu yang lebih singkat (setiap 2 
jam) dan diteruskan penimbangan sampai con-
toh uji tersebut konstan beratnya (berat kayu 
kering tanur/BKt). Kadar air ditentukan dengan 
rumus :

Kadar Air (%) = 
100x

BKt
BKtBo _

Keterangan  :
Bo = Berat awal contoh uji (gram)
BKt = Berat contoh uji kering tanur 

(gram)
b. Berat Jenis Kayu

Berat jenis dinyatakan sebagai pemband-
ing antara kerapatan suatu kayu dengan kerapatan 
benda standar  pada volume yang sama. Benda 
standar yang digunakan disini adalah air. Dalam 
penelitian ini pengukuran berat jenis kayu ber-
dasarkan volume segar, volume kering udara dan 
volume kering tanur. Mula-mula diukur volume 
kayu segar dengan cara gelas piala yang diisi 
dengan air secukupnya, ditimbang dengan tim-

bangan elektronik sehingga diketahui beratnya 
(A). Dengan bantuan jarum panjang yang ditusuk 
pada contoh uji, kemudian contoh uji dicelup-
kan ke dalam gelas piala tersebut. Pencelupan 
ini diusahakan tidak menyentuh dinding gelas 
piala dan tidak  menimbulkan gelombang  udara. 
Berat gelas piala, air dan pencelupan contoh uji 
dinyatakan sebagai berat B. Selisih antara berat A 
dan  B adalah berat standar (air) yang mempunyai 
volume yang sama  dengan volume contoh uji 
tersebut. Setelah diketahui volume kayu segarnya 
kemudian contoh uji dikeringkan dalam oven 
sampai mencapai berat kering tanur dan dicari 
volume kering tanur dengan cara seperti pada 
penentuan volume kayu segar diatas. Kemudian 
contoh uji dikering-udarakan dan dicarai volume 
kering udaranya. Penentuan berat jenis contoh uji 
dihitung dengan   rumus :

Berat Jenis = Vo
BKt

Keterangan :
BKt = Berat Contoh uji kering tanur 

(gram)
Vo = Berat benda standar (air) yang 

bervolume sama dengan volume 
contoh.

Rancangan Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah rancangan acak lengkap (com-
pletely randomized design) yang disusun secara 
faktorial dengan dua faktor Kedua faktor tersebut 
adalah sebagai berikut : 

Faktor I. Kedudukan aksial kayu dalam 
batang, terdiri dari tiga tingkatan yaitu :
1.   Bagian pangkal batang
2.   Bagian   tengah batang
3.   Bagian ujung batang

Faktor II. Kedudukan radial kayu dalam 
batang, terdiri dari tiga tingkatan yaitu :
1. Bagian dekat hati
2. Bagian tengah (antara hati dengan kulit)
3. Bagian dekat kulit

Dari kedua faktor tersebut akan diperoleh 
9 kombinasi perlakuan per pohon, dengan 3 kali 
ulangan. 

 2 cm

 2 cm

 2 cm
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air Segar
Rata-rata kadar air segar kayu sukun 

adalah 116,32% dengan kisaran antara 01,18% 
- 139,62%. Namun nilai kadar air segar ini 
tergantung juga pada bulan dan musim saat 
pohon ditebang. Pada bulan yang berbeda kadar 
airnya juga akan berbeda yang dipengaruhi oleh 
musim, atau lebih jelas pada musim penghujan 
kadar airnya akan lebih tinggi dibandingkan 
pada musim kemarau. Saat penebangan, sedang 
berlangsung peralihan dari musim kemarau ke 
musim penghujan. Nilai kadar air segar yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini sesuai dengan 
USDA  (1974) yang mengemukakan bahwa 
jumlah kadar air kayu pada pohon yang masih 
berdiri atau baru saja ditebang berkisar antara 
40% - 200% berdasarkan berat kering tanur.

Hasil perhitungan rerata kadar air segar 
kayu sukun pada kedudukan aksial, dapat diketa-
hui bahwa kadar air segar kayu sukun memiliki 
kecenderungan menurun dari bagian pangkal 
sebesar 121,43% ke bagian tengah sebesar 
120,38% lalu turun lagi ke bagian ujung sebesar 
110,66%, seperti pada gambar 2. 

121.43
120.38

110.1

Pangkal Tengah Ujung

KADAR AIR KONDISI SEGAR  (%)

Gambar 2.  Variasi Aksial  Kadar Air Segar Kayu 
Sukun

 (Artocarpus communis, J.R dan G.Frest)
Hal ini dimungkinkan karena kadar air 

dipengaruhi dan sering berbanding terbalik 
dengan berat jenis. Menurut Prawirohatmodjo 
(2001), antara berat jenis dan kadar air segar 
terdapat hubungan negatif yang kuat, dimana 
peningkatan berat jenis kayu akan menyebabkan 
penurunan kadar air segar kayu dan sebaliknya. 
Setelah dilakukan analisis keragaman, ternyata 
kedudukan aksial kadar air segar  kayu sukun 
menunjukan perbedaan yang sangat nyata antara 
bagian pangkal dengan bagian tengah batang.

Pada kedudukan radial, kadar air segar 
kayu  sukun menurun dari bagian dekat hati 
sebesr 129,88% ke bagian tengah sebesar 107,66, 
kemudian naik ke bagian dekat kulit seebsar 
114,37%. Menurut Marsoem (1999), banyak 
jenis kayu di Indonesia yang kadar airnya tinggi 
di dekat empulur, diantaranya adalah akasia man-
gium, akasia auri, jati dan beberapa jenis lagi. 
Setelah dilakukan analisis keragaman, kadara 
segar kayu sukun tidak menunjukan perbedaan 
yang nyata pada tiga kedudukan aksial. Hal ini 
menguntungkan karena di dalam penyimpanan 
dan pengeringan nanti, kayu sukun tidak me-
merlukan perlakuan khusus karena kadar air 
segarnya yang relatif seragam pada kedudukan 
radial. Kadar air segar yang tidak seragam pada 
kedudukan radial biasanya memerlukan per-
lakuan khusus untuk mencegah terjadinya cacat 
(pecah dan retak) akibat penyusutan kayu yang 
tidak seragam selama kayu kehilangan air, seperti 
penutupan bontos (bisa dengan lilin, parafin, 
coating dan sebagainya)

Rata-rata kadar air kering udara kayu 
sukun adalah 13,66% dengan kisaran antara 
12,22% - 15,23%. Nilai ini masih tinggi diband-
ingkan dengan hasil penelitian  Untoro (2005) 
tentang laminasi kayu nangka yang menyebutkan 
bahwa kadar air kering udara rata-rata sebesar 
11,94%, walaupun hal ini kurang baik untuk di-
perbandingkan karena produk laminasi bukanlah 
kayu pejal. Nilai kadar air kering udara kayu 
sukun dalam penelitian ini dicapai setelah semua 
contoh uji diangin-anginkan selama 22 hari dan 
berat semua contoh uji sudah konstan. Besarnya 
kadar air kering udara kayu sukun pada penelitian 
ini termasuk dalam kisaran besarnya nilai kadar 
air kering udara kayu untuk iklim Indonesia yaitu 
sebesar 12% - 20% (Oey, 1990).

Hasil perhitungan rata-rata kadar air ker-
ing udara kayu sukun pada kedudukan aksial, 
dapat diketahui bahwa kadar air kering udara 
kayu sukun mengalami penurunan pada bagian 
pangkal sebesar 13,45% ke bagian tengah batang 
sebesar 12,99% kemudian naik ke bagian ujung 
bebas cabang sebesar 13,63%. Pada tiga kedudu-
kan radial, kadar air kering udara kayu sukun 
menurun dari bagian dekat hati sebesar 12,98% 
ke bagian tengah sebesar 12,84% kemudian men-
galami kenaikan ke bagian dekat kulit sebesar 
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15,26%. Setelah dilakukan analisis keragaman, 
ternyata kadar air kering udara kayu sukun tidak 
menunjukan perbedaan yang nyata pada kedudu-
kan aksial maupun  radial. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan contoh uji kayu diletakkan pada 
tempat yang sama dan diukur pada waktu yang 
sama.  Hasil sesuai dengan pernyataan Panshin 
dan de Zeeuw (1980) bahwa kandungan air 
dalam kayu yang diletakkan dalam udara bebas 
akan dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban 
udara sekitarnya. 

Berat Jenis
Berdasarkan hasil penelitian yang di-

lakukan, diperoleh berat jenis kayu sukun  ber-
dasarkan volume segar untuk kedudukan aksial 
berturut-turut adalah 0,54 pada bagian pangkal; 
0,54 pada bagian tengan dan 0,56 pada bagian 
ujung, seperti terlihat pada Gambar 3.

0.51

0.58

0.53
0.54

0.56

0.51

0.58 0.58

0.54

Pangkal Tengah Ujung

BERAT JENIS KERING SEGAR

Dekat Hati Antara Dekat Kulit

Gambar 3.    Pola Keragaman Berat Jenis Segar 
Pada Interaksi Aksial dan Kedudukan Radial

Hal ini sejalan dengan pendapat Panshin 
dan de Zeeuw 1980) yang mengatakan bahwa 
berat jenis pada arah aksial naik dari pangkal 
ke puncak dengan pola tidak seragam (Tipe III). 
Panshin dan de Zeeuw (1980) menambahkan 
bahwa perubahan berat jenis sepanjang batang 
kayu jarum memperlihatkan kecenderungan yang 
umum dalam kayu yaitu menurun dari pangkal 
sampai ke puncak pohon, sedangkan pada kayu 
keras variabilitas aksialnya sulit digambarkan.  
Pada arah radial berturut-turut adalah 0,55 pada 
bagian dekat hati; 0,57 pada bagian tengah dan 
0,53 pada bagian dekat kulit. Rendahnya berat 
jenis dekat kulit  dimungkinkan   karena pada 
bagian ini hanya terdapat sedikit zat ekstraktif. 
Panshin dan de Zeeuw (1980) mengatakan bahwa 
adanya variasi berat jenis dan kerapatan dikare-

nakan perbedaan jumlah zat dinding sel dan 
zat ekstraktif per satuan volume. Secara umum 
rata-rata berat jenis segar kayu sukun adalah 0,54 
dengan kisaran antara 0,51-0,58. 

Hasil analisis keragaman didapatkan 
interaksi antara kedua perlakuan  berpengaruh 
sangat nyata. Ini berarti bahwa antara kedudukan 
aksial dengan kedudukan radial saling mempen-
garuhi  terhadap berat jenis volume segar. Menu-
rut Prawirohatmodjo (2001), antara berat jenis 
dan kadar air segar terdapat hubungan negatif 
yang kuat, dimana peningkatan berat jenis kayu 
akan menyebabkan penurunan kadar air segar 
kayu dan sebaliknya.

Hasil pengukuran berat jenis berdasarkan 
volume kering udara kayu sukun berturut-turut 
untuk kedudukan aksial adalah 0,56 pada bagian 
pangkal batang; 0,59 pada bagian tengah batang 
dan 0,59 pada bagian ujung batang. Rendahnya 
berat jenis pada bagian pangkal dimungkinkan 
karena pada bagian ini lebih banyak terdapat 
ekstraktif, sehingga pada kondisi kering udara 
volumenya akan lebih besar dikarenakan pe-
nyusutannya akan lebih kecil. Hal ini membuat 
berat jenisnya menjadi kecil karena berat jenis 
merupakan perbandingan antara berat kayu den-
gan volumenya. Ada arah radial berturut-turut 
adalah 0,56 pada bagian dekat hati; 0,62 pada 
bagian tengah dan 0,56 pada bagian dekat kulit. 
Rendahnya bagian dekat hati dikarenakan pen-
garuh juvenile yang terpusat di sekitar empulur, 
yang umumnya berdinding tipis, ruang antar sel 
banyak sehingga kerapatan kayunya rendah, me-
nyebabkanberat jenisnya rendah. Secara umum, 
rata-rata berat jenis kering udara kayu sukun 
adalah 0,57 dengan kisaran antara 0,52-0,65. 

Hal ini mirip dengan pola grafik hubun-
gan antara kadar air dan berat jenis  kayu yang 
disajikan oleh Haygreen dan Bowyer (1996), 
dimana berat jenis kayu cenderung menurun 
dengan bertambahnya kadar air kayu. Oey (1964) 
menambahkan bahwa berat jenis yang tinggi an-
tara lain dapat disebabkan oleh kadar ekstraktif 
(bahan yang terdapat  dalam rongga-rongga sel 
kayu yang dapat dilarutkan dalam pelarut netral 
seperti ether, benzena, alkohol) yang tinggi 
dan juga oleh endapan diantara serabut-serabut 
kayu. Umumnya pertambahan tebal dari dinding  
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serabut-serabut kayu dan sel-sel lainnya menye-
babkan kenaikan berat jenis dan meninggikan 
kekuatan.

Hasil perhitungan   rerata berat jenis 
berdasarkan volume kering tanur, secara umum 
rata-rata berat jenis kering tanur kayu sukun 
adalah 0,61 dengan kisaran antara 0,57-0,69. 
Nilai ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan 
hasil penelitian Untoro (2005) tentang laminasi 
kayu sukun yang menyebutkan bahwa berat je-
nis rata-ratanya sebesar 0,578. Hasil rata-rata 
berat jenis berdasarkan volume kering tanur ini 
meningkat sekitar 12,96%  dibandingkan berat 
jenis dasar. Besarnya peningkatan nilai berat 
jenis berdasarkan volume kering tanur diband-
ingkan berat jenis dasar sesuai dengan pola pada 
grafik hubungan antara kadar air dan berat jenis 
kayu yang disajikan oleh Haygreen dan Bowyer 
(1996), dimana berat jenis  kayu cenderung 
menurun dengan bertambahnya kadar air. Hasil 
rerata penelitian terlihat bahwa kenaikan dari 
bagian pangkal sebesar 0,60 ke bagian tengah 
sebesar 0,63 kemudian ke bagian ujung sebesar 
0,64. Rendahnya berat jenis pada bagian pang-
kal ini mungkin disebabkan karena pada bagian 
pangkal lebih banyak  mengandung ekstraktif, 
sehingga pada kondisi kering udara volumenya 
akan lebih besar dibandingkan dengan volume 
bagian lain dikarenakan penyusutannya yang 
lebih kecil. Hal ini membuat berat jenisnya 
menjadi lebih kecil karena berat jenis merupakan 
perbandingan antara kayu (pada keadaan kering 
tanur) dengan volumenya. Setelah dilakukan 
analisis keragaman diketahui bahwa berat jenis 
kering tanur kayu sukun pada kedudukan aksial 
memberikan perbedaan yang sangat nyata an-
tara bagian pangkal dan ujung  dengan bagian 
tengah batang. Hasil penelitian Liese (1985) 
dan Epsiloy (1987) dalam Mahmod dan Liese 
(1995), mengatakan bahwa berat jenis naik dari 
pangkal menuju ujung batang. Pada tiga kedudu-
kan radial, berat jenis kayu sukun mengalami  
kenaikkan dari bagian dekat hati sebesar 0,61 
ke bagian tengah 0,67 kemudian turun ke ba-
gian dekat kulit sebesar 0,60. Setelah dilakukan 
analisis keragaman diketahui bahwa berat jenis 
kering tanur kayu sukun pada kedudukan radial 

menunjukan perbedaan yang nyata. Dari grafik 
terlihat bahwa pada arah radial, berat jenis kayu 
sukun cenderung mengalami kenaikan dari dekat 
hati ke bagian tengah. Ini dapat dipahami karena 
kayu dekat hati biasanya lunak, yang berarti dind-
ing selnya tipis dan kurang padat, ruang antar sel 
banyak dan jaringan tinggi sehingga berat jenis 
kayu dekat hati rendah. 

PENUTUP

Kesimpulan
1. Kadar air segar dan kering udara rata-rata 

sebesar 16,32% dan 13,61%
2. Berat jenis segar, kering udara dan kering 

tanur bertutur-turut sebesar 0,54; 0,57 dan 
0,61.

3. Berdasarkan nilai berat jenis, kayu sukun 
termasuk kelas kuat II dengan kisaran II-III. 
Kayu dengan kelas kuat II-III ini sesuai un-
tuk tujuan bangunan terbatas (dengan tetap 
mempertimbangkan perubahan dimensi 
yang cukup besar), produk kerajinan dan 
seni serta juga dapat digunakan untuk tujuan 
produk moulding-mebelair, kusen dan lain-
lain produk pertukangan.

4. Interaksi antara antara kedudukan aksial 
dan radial dalam pohon berpengaruh sangat 
nyata terhadap berat jenis volume segar. 

5. Kedudukan aksial kayu dalam pohon 
berpengaruh nyata terhadap kadar air ker-
ing udara; serta berpengaruh sangat nyata 
terhadap kadar air segar, berat jenis segar, 
berat jenis kering udara dan berat jenis ker-
ing tanur.

6. Kedudukan radial kayu dalam pohon ber-
pengaruh nyata terhadap berat jenis kering 
udara dan berat jenis kering tanur serta 
berpengaruh sangat nyata  terhadap berat 
jenis segar.

Saran
Kayu sukun sebaiknya digunakan (dikon-

sumsi) setelah masa produktifitas pohonnya 
dalam menghasilkan buah telah menurun dan 
telah habis.
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