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PeNDaHUlUaN

latar Belakang masalah 
Penggunaan kayu untuk kebutuhan dari 

waktu ke waktu dirasakan sangat meningkat, 
seperti untuk konstruksi rumah, industri meubel 
atau penggunaan lain, hal ini disebabkan kayu 
sebagai bahan alami yang berupa komposit dan 
terdiri dari sel-sel, disamping itu memiliki ciri-
ciri struktur fisika dan kimia yang unik. Kayu 
merupakan bahan baku industri yang sudah lama 
dikenal di masyarakat mulai dari yang ada di 
desa sampai di kota-kota besar. Dalam kehidupan 
sehari-hari sering ditemukan istilah seperti kayu 
basah, kayu kering, kayu keras, kayu lunak, kayu 
kuat dan sebagainya. Kayu berasal dari berbagai 
jenis pohon yang mempunyai sifat berbeda, bah-
kan kayu yang berasal dari satu jenis pohon pun 
memiliki sifat yang berbeda jika dibandingkan 
pada bagian pangkal, tengah dan ujung.

Sebelum kayu digunakan untuk berb-
agai keperluan, perlu diketahui sifat-sifat dari 
kayu tersebut yang meliputi sifat fisik, mekanik 
dan kimia. Pengetahuan yang terbatas tentang 
sifat-sifat kayu itu sendiri dalam hal ini salah 
satunya adalah sifat fisik kayu (kadar air, berat 
Jenis dan penyusutan). Sedangkan potensi kayu 
dengan berbagai jenis serta mempunyai sifat 
dan vareabilitasnya yang beragam maka san-
gat perlu diteliti sifat-sifat kayu tersebut, agar 
dapat mengetahui kemampuan kayu terhadap 
pemanfaatannya yang menyangkut higrokofisitas 
(kemampuan kayu untuk menyerap dan mengelu-
arkan air), kerapatan dan berat jenis supaya peng-
gunaan dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

masalah Penelitian 
Sebagaimana yang diuraikan di atas 

bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kayu 
yang kurang efisien disebabkan karena pengeta-
huan yang terbatas dari masyarakat awam tentang 
kayu, sehingga dalam penggunaannya hanya 
lewat pengalaman yang didapat saja. Bertolak 

dari uraian tersebut di atas, maka masalah yang 
paling mendasar dalam penelitian ini adalah:

•  Bagaimana menentukan/memilih kayu 
yang berkualitas baik sehingga dapat 
dimanfaatkan secara lebih luas.

•  Perbedaan sifat kayu, baik antar jenis 
kayu maupun sifat fisik kayu dalam satu 
jenis (menurut ketinggian dan kedala-
man batang).

tujuan Penelitian
• Mengidentifikasi sifat fisik kayu pada 

berbagai variasi menurut ketinggian dan 
kedalaman batang. 

• Mengetahui perbedaan sifat fisik kayu, 
baik satu jenis maupun antar jenis.

manfaat Penelitian 
• Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya data tentang dunia per-
kayuan dan kehutanan pada Politeknik 
di Tobelo.

• Diharapkan hasil penelitian ini memberi-
kan suatu konstribusi, bagi lembaga 
maupun pihak lain yang membutuhkan 
data tersebut.

KeRaNGKa teORItIS DaN HIPOteSa
Sebelum kita memahami tentang pengu-

naan kayu, perlu diketahui bahwa kayu berasal 
dari berbagai jenis pohon yang memiliki sifat-
sifat yang berbeda, bahkan kayu yang berasal 
dari satu pohonpun, memiliki sifat yang berbeda 
satu dengan yang lain, jika dibandingkan den-
gan bagian ujung dan pangkalnya (Dumanauw, 
1982).

Struktur dan komposisi sel-sel kayu 
bermacam-macam tergantung jenisnya, asal dan 
lingkungan pertumbuhan pohon tersebut. Hal ini 
menyebabkan terjadi variasi sifat-sifat kayu baik 
antara pohon dalam satu jenis, juga dalam satu 
pohon (Brown, 1958 dalam Silooy, 1983).
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Menurut Kewilaa (1991), kayu teras 
adalah bagian yang keras dan berfungsi sebagai 
penyanggah berat batang, ranting dan daun. 
Sedangkan kayu gubal adalah bagian kayu yang 
masih aktif pertumbuhannya dan berfungsi seb-
agai gudang dan tempat saluran makanan, juga 
dikatakan bahwa perbedaan kayu gubal dan kayu 
teras adalah :

• Kayu teras berwarna gelap sedangkan 
kayu gubal berwarna agak terang.

• Kayu teras adalah bagian kayu yang 
se-selnya sudah tidak aktif dan sel-sel 
tersebut hanya berfungsi sebagai penun-
jang atau penyanggah, sedangkan kayu 
gubal adalah bagian kayu yang sel-sel-
nya masih hidup dimana sel-sel tersebut 
berfungsi sebagai tempat penyimpanan 
dan penyaluran makanan.

Sifat Fisik Kayu
Kadar air

Semua sifat fisik kayu sangat di pengaruhi 
oleh perubahan kadar air kayu, sebab itu dalam 
penggunaannya perlu untuk diketahui kandungan 
kadar air, letaknya dan bagai mana kadar air itu 
bergerak (Duwmanauw, 1982).

Haygreen (1982) mengatakan bahwa air 
dalam kayu segar yang baru saja ditebang terletak 
dalam dinding sel dan rongga sel. Banyaknya air 
yang terdapat dalam struktur dinding sel dari satu 
pohon hidup pada dasarnya konstan dari musim 
ke musim meskipun rongga sel selalu berubah-
ubah. Dumanauw (1982) mengatakan bahwa 
kadar air yang terdiri atas dua macam yaitu air 
bebas dan air terikat. Air bebas terdapat dalam 
dinding rongga sel sedangkan air terikat terdapat 
dalam dinding sel, juga dapat dikatakan bahwa 
apabila kayu diletakkan pada suatu atmosfer 
dengan kelembaban tertentu maka akhirnya 
mencapai suatu kadar air yang tetap atau kadar 
keseimbangan, ini tergantung pada kelembaban 
nisbi dan suhu udara, sebaliknya bila dinding 
sel jenuh dengan air terikat, sedangkan didalam 
rongga sel tidak terdapat air maka dikatakan titik 
jenuh serat.

Jumlah air yang terkandung oleh kayu 
atau produk didefinisikan sebagai berat air yang 
dinyatakan sebagai berat kayu bebas air atau 
kering tanur. Banyaknya kandungan air berfariasi 

tergantung jenis kayunya, juga didalam setiap 
jenis atau spesis terdapat variasi tergantung 
tempat tumbuh, umur dan volume pohon bahkan 
dijelaskan juga bahwa dalam satu pohon terdapat 
kandungan air kayu gubal dan kayu teras, yang 
mana jika pohon mengalami perubahan dari kayu 
gubal ke kayu teras maka kandungan air dind-
ing sel sedikit berkurang (Haygreen dan Bowyer, 
1982).

Berat jenis
Berat jenis adalah perbandingan berat 

dan volume kayu dalam keadaan kering udara 
dengan kandungan air sekitar 15 % (Oey, 1981). 
Dumanauw (1982) mengatakan bahwa berat 
jenis adalah perbandingan antara berat suatu 
kayu tertentu dengan volume air yang sama pada 
suhu standar.

Berat jenis adalah perbandingan antara 
berat kayu kering tanur (kayu dikeringkan pada 
temperatur 100 ± 30oC.

Penyusutan 
Dumanauw (1982) mengatakan bahwa 

pengetaan adalah keluarnya air dari dalam kayu 
sampai berada di bawah titik jenuh serat, penyu-
sutan kayu terjadi pada umumnya pada:

• arah longitudinal sebesar 0,1 - 0,2 %
• arah radial 2,1 - 8,5 %
• arah tangensial 4,3 – 14 %

Keadaan air terdiri atas dua macam 
yaitu:

• Air bebas yaitu air yang terdapat dalam 
rongga sel paling mudah dan terdahulu 
keluar,air bebas umumnya tidak mem-
pengaruhi bentuk kayu.

• Air terikat yaitu air yang berada didalam 
dinding sel kayu, sangat berpengaruh 
untuk dilepaskan. Zat cair pada dind-
ing sel inilah yang berpengaruh pada 
sifat-sifat kayu dalam hal penyusutan 
(Anonimous, 1976).

Haygreen dan Bowyer (1989), mengata-
kan bahwa kayu yang kehilangan air di bawah 
titik jenuh serat, yaitu kehilangan air terikat. 
Maka kayu akan menyusut, sebaliknya jika air 
memasuki struktur dinding sel maka kayu akan 
mengembang. Besarnya penyusutan yang terjadi 
umumnya sebanding jumlah air yang keluar dari 
dinding sel.
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Kayu yang dikeringkan kadar air sampai 
15 % akan menyusut sampai kira-kira setengah 
penyusutan maksimal. Selanjutnya disebutkan 
bahwa tingkat penyusutan kayu akan lebih 
besar dalam arah tangensial, berkurang kearah 
radial dan sedikit sekali dalam arah longitudinal 
(Moeljono, 1974).

Ketiga faktor tersebut di atas sangat me-
nentukan sifat fisik kayu dari berbagai jenis kayu, 
yang turut menentukan dalam penggunaannya 
baik mutu maupun kualitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipote-
sis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “ 
Sifat Fisik Kayu Berbeda Menurut Ketinggian 
Dan Kedalaman Batang”.

metODe PeNelItIaN

alat dan Bahan Penelitian
Pada penelitian ini bahan yang dipakai 

adalah beberapa jenis kayu unggulan. kayu mas-
ing-masing berdiameter 60 keatas dengan tinggi 
bebas cabang 8 m.

Peralatan yang digunakan dalam pene-
litian ini meliputi phiband, meter roll, christen 
meter, chain saw, gergaji tangan, gergaji pita, 
gergaji bundar, mesin serut, timbangan, jangka 
sorong, kantong plastic, oven, desikator, mois-
ture meter.

tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium 
(di Tobelo) penelitian ini hingga selesai selama 
tiga bulan.

Pengujian Sifat Fisik
1.  Pengambilan contoh uji

Contoh uji pada arah vertikal setiap pohon 
berdiri dengan panjang batang dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu pangkal, tengah dan ujung. 
Pada masing-masing ketinggian diambil dolog 
sepanjang 1,5 m yang mewakili tiga bagian 
tersebut. Pada arah kedalam batang dibagi men-
jadi dua bagian yaitu kayu gubal dan kayu teras 
dengan memperhatikan arah radial, tangensial 
dan longitudinal.
2.  Pembuatan contoh uji

Contoh uji untuk keperluan pengujian 
sifat fisik menuurut ketinggian dan kadalaman 

batang dipilih dari bagian yang bebas cacat. 
Pengukuran sifat fisik meliputi kadar air, berat 
jenis dan penyusutan. Adapun ukuran contoh 
uji sifat fisik ini di buat dengan ukuran yang 
sama yaitu 5 x 5 x 5 cm, bentuk standar ASTM 
dengan memperhatikan bidang orientasi kayu 
yakni arah tangensial, radial dan longitudinal 
seperti berikut 
3.  Pengujian contoh uji 

Contoh uji sifat fisik yang meliputi kadar 
air, berat Jenis dan penyusutan (pembuatan serta 
pengujian mengunakan standar ASTM). Contoh 
uji tersebut di ovenkan pada suhu 130 ± 20 C 
hingga mencapai berat dan volume konstan. 

Rumus yang digunakan antara lain :
a.  Kadar air Kering tanur (KaKt)
            Berat basah – berat kering tanur 
Ka =  —————————————  x 100 
%
      Berat kering tanur 
b.   Berat jenis kering tanur (BJKt)
     kerapatan benda
BJKT =   —————————
     Kerapatan air
c.    Penyusutan Kering tanur  (PsKt)
  Dimensi Awal – Dimensi KT
PsKT = ————————————- x 100 
%
            Dimensi Awal
Rancangan dan analisis percobaan

Penelitan ini digunakan percobaan fakto-
rial dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 2 
faktor  [(A) dan (B)] dan tiga kali diulang. Jumlah 
perlakuan  sebanyak 18 satuan percobaan (3 x 
2 x 3). Tiap faktor dan taraf faktornya sebagai 
berikut :
1. Faktor (A) letak menurut ketinggian batang 

dengan 3 taraf faktornya :
a1 =  Pangkal 
a2 =  Tengah
a3 =  Ujung

2. Faktor (B) letak menurut kedalaman batang 
dengan 2 taraf yaitu :
b1 =  Kayu gubal
b2 =  Kayu teras
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Model Umum Matematika-nya adalah:
Yijk =  ¼ + ai + Bj + aB(ij) +  (ijk) 

Dimana :
Yijk = Nilai pengamatan 
œ = Nilai rata-rata harapan
A = pengaruh letak menurut   

 ketinggian batang
B = pengaruh letak menurut   

 kedalaman batang
AB = pengaruh interaksi faktor A 

danB
(ijk) = kesalahan percobaan 
Untuk mengetahui pengaruh masing-mas-

ing faktor tersebut dilakukan uji F. Bila faktor-
faktor tersebut berpengaruh nyata atau sangat 
nyata, dilanjutkan dengan uji beda (Beda Nyata 
Jujur) pada taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.

HaSIl PeNelItIaN
Pada penelitian ini diamati beberapa sifat 

fisik dari jenis Kayu Mojiu menyangkut kadar 
air, berat jenis dan penyusutan. Menurut hasil 
penelitian nilai rata-rata kadar air pada jenis 
Kayu Mojiu berdasarkan ketinggian batang (A), 
yaitu 36,74 persen pada bagian pangkal, 39,35 
persen pada bagian tengah dan 37,78 persen 
pada bagian ujung batang.Hasil ini menunjuk-
kan bahwa variasi kadar air mulai bergerak dari 
pangkal, naik pada bagian tengah dan naik lagi 
pada bagian ujung. Nilai rata-rata kadar air ber-
dasarkan kedalam dalam batang (B), yakni 39,99 
persen pada bagian kayu gubal dan 37,25 persen 
pada bagian kayu teras. Hal ini menunjukan 
bahwa kadar air segar pada Kayu Gubal lebih 
besar dari kayu teras.

Hasil analisis menunjukan bahwa faktor 
ketinggian dan kedalaman batang tidak memberi 
pengaruh yang nyata terhadap kadar air, begitu-
pun dengan jnteraksi antara faktor ketinggian 
dan kedalaman batang tidak memberi pengaruh 
yang nyata.

Berat jenis
Hasil perhitungan nilai rata-rata berat 

jenis pada Kayu Mojiu berdasarkan ketinggian 
batang (A), yaitu 0,75 pada bagian pangkal, 
0,74 pada bagian tenggah dan 0,70 pada bagian 
ujung batang. Hasil ini menunjukan bahwa be-

rat jenis kayu lebih tinggi pada bagian pangkal 
kemudian tengah dan ujung kayu. Nilai rata-rata 
berdasarkan kedalaman batang (B), yakni 0,77 
pada bagian kayu gubal dan 0,68 pada bagian 
kayu teras. Hal ini menunjukan pada Kayu Gubal 
berat jenis tinggi, diakibatkan pengaruh berbagai 
faktor, umur dan juga tempat tumbuh.

Hasil perhitungan analisis keragaman 
pengaruh ketinggian batang (A) dan kedalaman 
(B) terhadap kadar air menunjukan bahwa faktor 
ketinggian dan kedalaman batang tidak memberi 
pengaruh yang nyata terhadap kadar air, begitu-
pun dengan interaksi antara faktor ketinggian 
dan kedalaman batang tidak memberi pengaruh 
yang nyata.

Penyusutan
Penyusutan radial

Hasil analisis keragaman menunjukan 
bahwa faktor ketinggian batang (A) dan kedala-
man batang (B) masing-masing tidak memberi-
kan pengaruh nyata terhadap penyusutan radial, 
begitupun, begitupun interaksi antara ketinggian 
dan kedalaman batang (AB) tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. Hasil perhitungan nilai 
rata-rata penyusutan radial berdasarkan keting-
gian batang (A) yaitu 4,84 persen pada bagian 
pangkal, 5,16 persen pada bagian tengah, 2,88 
persen pada bagian ujung batang Sedangkan nilai 
rata-rata penyusutan radial berdasarkan kedala-
man batang (B) yaitu 4,48 persen pada bagian 
kayu gubal,4,77 persen pada bagian kayu teras.

Penyusutan tangensial
Hasil analisis keragaman menunjukan 

bahwa faktor ketinggian batang (A), kedalaman 
batang (B), serta interaksi faktor ketinggian dan 
kedalaman batang tidak memberi pengaruh yang 
nyata terhadap penyusutan tangensial jenis kayu 
mojiu.

Hasil perhitungan nilai rata-rata penyu-
sutan radial berdasarkan ketinggian batang (A) 
yaitu 0,4 persen pada bagian pangkal, 0,38 persen 
pada bagian tengah 0,2 persen pada bagian ujung 
batang. Sedangkan niali rata-rata penyusutan 
radial berdasarkan kedalaman batang (B) yaitu 
0,37 persen pada bagian kayu gubal,0,31 persen 
pada (bagian kayu teras).
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Penyusutan longitudinal
Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa faktor ketinggian batang (A), kedalaman 
batang (B), serta interaksi faktor ketinggian dan 
kedalaman batang (AB) tidak memberi pengaruh 
yang nyata terhadap penyusutan longitudinal 
jenis kayu mojiu.

Hasil  perhitungan nilai  rata-rata 
penyusustan tangensial berdasarkan ketinggian 
batang (A) yaitu 0,4 persen pada bagian pangkal, 
0,38 persen pada bagian tengah dan 0,25 persen 
pada bagian ujung batang. Sedangkan untuk 
kedalanman batang (B) yaitu 0,37 persen pada 
bagian kayu gubal dan 0,31 persen pada bagian 
kayu teras.
Kayu Bua Rao

Hasil perhitungan nilai rata-rata Kadar Air 
jenis Boa Rao berdasarkan ketinggian batang (A) 
yaitu 32,50 persen pada bagian pangkal, 32,45 
persen pada bagian tengah dan 37,78 persen pada 
bagian ujung batang. Hal ini menunjukkan bahwa 
kadar air mulai bergerak dari pangkal turun ke 
tengah dan naik lagi pada bagian ujung batang.

Nilai rata-rata kadar air berdasarkan ke-
dalaman dalam batang (B), yakni 32,84 persen 
pada kayu gubal dan 32,84 persen pada kayu 
teras. Hal ini menandakan bahwa kadar air 
kayu segar pada Kayu Gubal lebih besar dari 
kayu teras.

Hasil analisis menunjukan bahwa faktor 
ketinggian batang (A) dan factor kedalaman 
batang (B) serta interaksi factor ketinggian dan 
kedalaman batang (AB) tidak memberi pengaruh 
nyata terhadap kadar air.

PemBaHaSaN

Kayu mojiu
Berdasarkan hasil penelitian didapati va-

riasi nilai kadar air, baik antar perlakuan keting-
gian batang (A), ataupun antar perlakuan kedala-
man dalam batang (B). Data pengukuran kadar 
air menurut ketinggian batang (A) menyatakan 
bahwa nilai kadar air pada Kayu Moiju mulai 
bergerak dari bagian pangkal, naik ke tengah dan 
naik lagi pada bagian ujung batang. Hal sesuai 
dengan pernyataan Desc dalam Afitu (1989) yang 
menyatakan bagian ujung batang memiliki kadar 
air yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian 

pangkal dan tengah batang. Pernyataan ini juga 
ditunjang oleh Brown dkk (1952) dalam Silooy 
(1983) yang mengatakan bahwa kadar air pada 
bagian ujung batang lebih besar dari bagian ten-
gah dan pangkal. Hal ini karena proses transpirasi 
yang terjadi didalam batang, air selalu bergerak 
ke atas yang menyebabkan kadar air pada bagian 
ujung lebih tinggi. Hasil pengamatan kadar air 
berdasarkan kedalaman batang (B) menunjuk-
kan bahwa kadar air pada kayu gubal lebih 
besar dari pada kayu teras, hal ini disebabkan 
karena perbedaan antara kayu teras dan kayu 
gubal yang adalah variasi kadar air dimana pada 
kayu gubal proses fisiologi masih berlangsung 
sehingga bagian ini mempunyai kadar air yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan kayu teras yang 
sudah terjadi pengendapan zat-zat ekstraktif pada 
dinding sel yang cenderung untuk menggantikan 
molekul-molekul air dalam ikatannya dengan 
selulosa dan hemilosa. Selain itu sejumlah zat 
ekstraktif dapat pula tertinggal didalam larutan 
atau endapan didalam air yang terdapat rongga-
rongga sel (Haygreen dan Boywer, 1993).

Berat jenis yang diperoleh berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 
variasi, baik antar perlakuan ketinggian batang 
maupun antara perlakan kedalaman batang. Hasil 
pengamatan berat jenis berdasarkan ketinggian 
batang (A) menunjukkan bahwa berat jenis pada 
bagian pangkal lebih besar dari bagian tengah 
dan bagian ujung batang. Hal ini disebabkan 
karena semakin tinggi suatu pohon kerapatannya 
semakin rendah, yang dikarenakan perbandingan 
antar pori-pori dengan zat-zat kayu yang mem-
bentuk dinding sel semakin besar sehingga berat 
jenis dan kerapatannya makin berkurang (Du-
manauw, 1980 dalam Afitu, 1969). Disamping 
itu Haygreen dan Bowyer (1993), mengatakan 
bahwa dalam banyak species kayu, kayu bulat 
yang dipotong lebih tinggi dalam batang utama. 
Hal ini diakibatkan terjadinya penurunan sekitar 
10 % berat jenis pada bagian pangkal ke puncak 
pohon, yang dikarenakan perbedaan-perbedaan 
dalam pembentukan kayu antara karakteristik 
kayu masak dan kayu muda.

Berdasarkan hasil pengamatan berat jenis 
menurut kedalaman batang (B) menunjukkan 
bahwa berat jenis dari kayu moiju pada kayu 
gubal lebih besar dibandingkan dengan berat 
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jenis kayu teras, hal ini disebabkan jenis dan 
umur pohon serta tempat tumbuh mempengaruhi 
berat jenis kayu. Sel yang masih hidup tentu saja 
mempunyai dinding sel yang masih berfungsi 
dengan baik serta ketebalan dinding sel kayu 
mempengaruhi berat jenis. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
perbedaan nilai penyusutan pada bidang orientasi 
kayu (radial, tangensial, dan longitudinal), baik 
antar perlakuan ketinggian batang (A) ataupun 
antar perlakuan kedalaman batang (B).

Hasil penelitian penyusutan radial, tan-
gensial dan longitudinal untuk ketinggian batang 
menunjukkan bahwa penyusutan tertinggi yakni 
pada bagian pangkal disusul bagian tengah dan 
ujung batang. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Haygreen dan Bowyer (1993) yang mengatakan 
bahwa besarnya penyusutan umumnya seband-
ing dengan banyaknya air yang dikeluarkan 
dari dinding sel. Ini berarti bahwa species atau 
bagian kayu yang mempunyai berat jenis tinggi 
haruslah menyusut lebih banyak per persen 
perubahan kandungan air dibandingkan dengan 
species atau bagian kayu yang mempunyai berat 
jenis lebih rendah. Dikatakan juga bahwa bagian 
kayu dengan berat jenis lebih tinggi mempunyai 
dinding sel yang lebih tebal dan mengandung 
lebih banyak senyawa penyusun kayu seperti 
selulosa, hemilosa dan lignin serta rongga-rongga 
set yang lebih kecil. Dengan demikian maka 
penyerapan air pada dinding sel lebili besar dan 
mengakibatkan air tenikat akan Iebih banyak, 
sehingga penyusutan akan semakin besar jika 
dibandingkan dengan bagian kayu yang memi-
liki berat jenis yang lebih kecil (Haygreen dan 
Bowyer, 1993).

Hasil pengamatan penyusutan radial, tan-
gensial dan longitudinal berdasarkan kedalaman 
batang (B) menunjukan bahwa penyusutan pada 
kayu teras lebih kecil dan penyusutan kayu gubal. 
hal ini disebabkan karena Kavu Gubal proses 
fisiologis masih berlangsung, dimana kadar 
airnya masih cukup tinggi sehingga meinungk-
mkan penyusutan pada kayu tersebut lebih besar 
dibandingkan dengan kayu teras yang sel-selnya 
sudah tidak aktif lagi dan pada kayu tersebut 
telah terjadi pengendapan zat-zat ekstraktif yang 
cendenung untuk menyumbat dinding sd yang 
menyebabkan penyusutan akan semakin kecil, 

sehingga fungsi dan kayu teras hanya untuk 
penyanggah berdirinya pohon (Haygreen dan 
Bowyer, 1993). 

Kayu Bua Rao
Berdasarkan hasil penelitian, untuk kayu 

Bua Rao didapati perbedaan kadar air antar 
perlakuan ketinggian batang dan kedalaman 
dalarn batang, yang mana kadar air pada bagian 
pangkal lebih besar dan bagian tengah.menunin 
pada bagian tengah dan naik pada bagian ujung. 
hal ini sesuai dengan pendapat dan Hlaygreen 
dan Bowyer (1993) yang mengemukakan bahwa 
pembentukan kavu kayu masak dari suatu pohon, 
yang dicirikan dengan penebalan dinding sel, 
serat yang lebih panjang, kerapatan yang lebih 
tinggi dan pertambahan kadar air dan pangkal 
ke ujung pohon. Dikatakan pula bahwa proses 
penguapan yang terjadi didalam batang selalu 
bergerak ke atas, yang menyebabkan air yang 
terdapat pada bagian pangkal batang dan tengah 
batang akan bergerak kebagian ujung batang 
sehingga menyebabkan kadar air pada ujung 
batang menjadi lebih tinggi.Pernyataan mi di-
penkuat oleh brown dkk (1952) dalam Sillooy 
(1983) yang mengatakan bahwa pada bagian 
tengah batang terjadi penurunan kadar air sèkitar 
5 persen sampal 10 persen dan bagian pangkal, 
kernudian naik lagi ke arab ujung batang.

Kadar air menurut kedalaman batang 
dan jenis kayu ini berdasarkan hasil penelitian 
membuktikan bahwa kadar air pada kayu gubal 
lebih besar dari kayu teras. Hal ini disebabkan 
karena pada kayu gubal proses fisiologi masih 
berlangsung sehingga kandungan kadar airnya 
tinggi, sedangkan kayu teras telah terjadi pen-
gendapan zat-zat ekstraktif pada dinding sel yang 
cenderung menggantikan molekul-molekul air 
dalam ikatannya dengan selulosa dan hemiselu-
losa (Haygreen dan Bowyer, 1993).

PeNUtUP

Kesimpulan
Berdasarkan Hasil penelitian Sifat Fisik 

kayu dan jenis Mojiu dan Bua Rao maka dapat 
ditarik kesimpulan :
1. Kadar air kayu segar untuk jenis Mojiu 

menurut ketinggian batang lebih besar 
pada ujung (39,78%), Tengah (39,35%) dan 
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Pangkal (36,74%). Menurut Kedalam Lebih 
besar Pada kayu gubal (40,73 %), Teras (3 
8.83 0)

2. Kadar air kayu segar untuk jenis Buah Rao 
men urut ketinggian batang lebib besar pada 
bagian ujung (3 3,29%), Pangkal (32,50%) 
dan tengah (32, 1 5%).

3. Berdasarkan kedalaman dalam Batang 
Kadar air pada kayu mojiu dan Buah Rao 
masing-masing lebih besar pada kayu Gubal 
dibandingkan kayu teras.Kayu gubal mas-
ing-masing : (40,73% ; 32,84%), Kayu teras 
masing-masing: (38,83%; 32,71%).

4. Berat jenis untuk Kayu Mojiu berdasarkan 
ketinggian batang (A), lebih tinggi pada 
bagian pangkal batang (0,75), Bagian 
tengah (0.74) dan ujung (0,70). sedangkan 
menurut kedalarnan batang (B) berat jenis 
lebih tinggi pada Kayu Gubal (0,77) kayu 
Teras (0,68).

5. Penyusutan (Radial, Tangensial dan Longi-
tudinal) pada jenis kayu mojiu berdasarkan 
ketinggian Batang lebih besar pada hagian 
pangkal untuk bidang Radial sebesar (5,84 
persen), bidang tangensial (5.72 persen), 
longtudinal (0,4 persen).

Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dalarn 

penelitian ini adalah:
Dalam penggunaan kayu untuk tujuan 

tertentu, terlebih dahulu harus diketahui sifat 
fisik kayu antara lain kadar air, berat Jenis dan 
penyusutan. 

Perlu adanya penelitian lanjutan khusus-
nya menyangkut sifat fisik kayu mengenai tempat 
tumbuh dan ketinggian tempat demni pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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