
Seminar Nasional 
Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat di Indonesia 

Yogyakarta, 12 Desember 2005 

195

DIMENSI SERAT DAN PROPORSI SEL PADA BEBERAPA VARIASI UMUR POHON 
DAN LETAK RADIAL BATANG Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth. DARI DESA 

KEDUNGPOH, GUNUNGKIDUL 
 
 

Oleh : Titik Sundari1), Burhanuddin Siagian2), Widyanto D.N.2) 
1) Alumni Fakultas Kehutanan UGM, 2) Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM 

 
 

INTISARI 
 
 

       Industri pengolahan kayu di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini dipicu 
oleh larangan ekspor kayu bulat dan semakin meningkatnya konsumsi kertas, yang 
akhirnya mendorong berkembangnya industri pengolahan kayu serta peningkatan 
permintaan bahan baku pulp dan kertas. Seiring dengan perkembangan industri tersebut, 
masyarakat mulai dihadapkan pada hasil hutan tanaman dan hutan rakyat. Kayu Akasia 
(Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth.) merupakan tanaman alternatif penyedia bahan 
baku industri kayu.  
       Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2  faktor yaitu umur 
pohon dan letak radial batang. Faktor umur terdiri dari 3 aras, yaitu umur 5 (U5), 10 (U10) 
dan 15 (U15) tahun, sedangkan faktor letak radial terdiri dari 3 aras, yaitu dekat hati (DH), 
tengah (T) dan dekat kulit (DK), sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali 
ulangan. Parameter yang diuji adalah dimensi serat dan proporsi sel. Dimensi serat 
meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding sel. Proporsi sel 
meliputi sel pembuluh, sel jari-jari, sel parenkim, dan sel serabut. 
       Nilai dimensi serat untuk panjang serat 0,916 mm, diameter serat 12,601 m, 
diameter lumen 8,618 m, dan tebal dinding sel 2,009 m. Faktor umur berbeda nyata pada 
diameter serat dan diameter lumen, sedangkan faktor radial berbeda nyata pada panjang 
serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding sel. Dari segi dimensi serat 
beserta turunannya, serat kayu akasia termasuk dalam kelas II dan akan menghasilkan 
pulp dan kertas yang berkualitas baik. Nilai proporsi sel pembuluh 8,266%, sel jari-jari 
13,565%, sel parenkim 17,359%, dan sel serabut 60,543%. Faktor umur hanya signifikan 
untuk proporsi sel pembuluh, sedangkan faktor letak radial signifikan pada proporsi sel 
parenkim. 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 Industri pengolahan kayu berkembang sejak dikeluarkannya larangan ekspor kayu 
bulat sehingga mendorong berkembangnya industri pengolahan kayu (Anonim, 2002). 
Seiring dengan perkembangan industri kayu tersebut, berkembang juga isu lingkungan 
yang sangat mempengaruhi industri ini di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan 
bahan baku kayu yang tidak seimbang dengan kebutuhan industri. Berkaitan dengan 
kemampuan produksi hutan alam yang semakin terbatas, perlu dilakukan upaya 
pengembangan hutan tanaman dan pengoptimalan hutan rakyat, pencarian kayu-kayu 
pengganti seperti pemanfaatan spesies yang jarang digunakan, maupun pembudidayaan 
tanaman berotasi pendek.  
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Kayu akasia (A. auriculiformis) adalah salah satu dari kayu lesser used species 
yang mempunyai daur hidup pendek. Kayu ini merupakan jenis yang banyak ditanam di 
areal hutan rakyat khususnya Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten 
Gunungkidul. Akasia memegang peranan yang penting karena kemampuannya 
mempermuda diri dengan cara pangkas sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan kayu bakar. Ukuran batang yang besar memungkinkan untuk dijadikan 
bahan bangunan, konstruksi ringan, bantalan rel kereta api, kayu bakar, arang, ataupun 
untuk pulp dan kertas (Sumarna, 2001). 
 Potensi yang dimiliki Akasia perlu didukung oleh dimensi serat dan proporsi sel 
kayunya. Casey (1960) menyatakan bahwa dimensi serat kayu bervariasi menurut 
spesies, letaknya dalam pohon, dan kondisi pertumbuhan pohonnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dimensi serat dan proporsi sel kayu A. auriculiformis pada 
beberapa variasi umur pohon dan letak radial batang maupun interaksi antara keduanya. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang 
disusun secara faktorial dengan dua faktor yaitu umur pohon (5, 10 dan 15 tahun) dan 
letak radial batang (dekat hati, tengah dan dekat kulit).  
 Bahan yang digunakan adalah kayu A. auriculiformis dari hutan rakyat Desa 
Kedungpoh, Kecamatan Nglipar,  Kabupaten Gunungkidul. Bahan kimia yang digunakan 
adalah perhidrol, asam asetat glasial, air suling, safranin, canada balsam, alkohol, dan 
silol. Pengambilan sampel kayu dilakukan seperti pada Gambar 1. Contoh uji diambil dari 
disk dengan notasi untuk 3 variasi umur adalah U5, U10 dan U15, dan letak radialnya, yaitu 
dekat hati  DH, tengah T, dan dekat kulit DK. Pembuatan preparat dimensi serat mangacu 
pada FLP di Amerika Serikat seperti yang di kutip LPHH (1972) dan proporsi sel mengacu 
pada Kasmudjo (1994).   
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Gambar 1. Pengambilan sampel Gambar 2. Cara pembuatan contoh uji 
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Pengukuran proporsi sel dilakukan dengan sistem dot grid dengan program Corel 
Draw. Prosentase masing-masing sel dihitung berdasarkan perbandingan luas tipe sel 
dengan sistem dot grid.  

 
 

HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

Dimensi Serat 
 
 

 Hasil perhitungan dan analisis dimensi serat ditampilkan dalam tabel berikut : 
 

Tabel 1. Hasil perhitungan dimensi serat 

Umur Radial Panjang 
serat (mm) 

Diameter 
serat (µ) 

Diameter lumen 
(µ) 

Tebal dinding 
(µ) 

U5 

DH 0,854 12,484 7,984 2,254 
T 0,909 11,683 7,738 1,984 

DK 0,938 10,619 6,405 2,107 
Rata-rata 0,900 11,595 7,376 2,115 

U10 

DH 0,752 13,231 9,664 1,776 
T 0,947 12,592 9,466 1,586 

DK 1,092 12,485 8,056 2,230 
Rata-rata 0,931 12,749 9,062 1,864 

U15 

DH 0,793 15,147 11,961 1,544 
T 0,887 12,222 8,317 1,953 

DK 1,068 13,007 7,974 2,647 
Rata-rata 0,916 13,459 9,417 2,048 

Rata-rata 0,916 12,601 8,618 2,009 
 
Tabel 2. Hasil analisis dimensi serat 

Parameter F hitung 
Umur Radial Umur x Radial 

Panjang serat 0,707 ns 41,574 ** 4,989* 
Diameter serat 5,809* 5,131* 1,089ns 
Diameter lumen 9,996** 12,089** 2,879ns 
Tebal dinding sel 1,478 ns 6,684** 3,053* 

 
Hasil analisis nilai panjang serat menunjukkan bahwa letak radial dan interaksi 

antara umur dan letak radial berpengaruh nyata. Pola variasi pada letak radial batang 
adalah semakin naik dari dekat hati menuju ke luar. Kecenderungan panjang serat yang 
semakin tinggi dari hati ke luar sesuai dengan pendapat Tsoumis (1991) bahwa panjang 
serat semakin meningkat dari dalam kayu ke luar sampai diperoleh panjang maksimum. 
Interaksi antara umur dan letak radial adalah panjang serat tertinggi pada umur 10 tahun di 
bagian dekat kulit.  
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  Gambar 3. Grafik panjang serat pada letak radial batang 
 

Hasil analisis nilai diameter serat menunjukkan bahwa letak radial dan umur 
memberikan pengaruh yang  nyata. Pola variasi diameter serat untuk umur pohon 
menunjukkan semakin naik seiring dengan bertambahnya umur. Pada letak radial pola 
variasi semakin turun dari bagian dekat hati menuju ke dekat kulit. Menurut Panshin dan 
de Zeeuw (1980), diameter serat jarang meningkat besarnya sejalan dengan jarak 
pertumbuhannya dari hati. 
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Gambar 4. Grafik diameter serat pada letak 

radial batang 
Gambar 5. Grafik diameter serat pada variasi 

umur pohon 
 
Hasil analisis nilai diameter serat menunjukkan bahwa letak radial dan umur 

pohon memberikan pengaruh yang sangat nyata. Pola variasi diameter lumen pada variasi 
umur pohon semakin naik seiring dengan bertambahnya umur. Variasi diameter lumen 
yang terjadi pada letak radial batang adalah semakin menurun dari dekat hati menuju ke 
dekat kulit.  
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Gambar 6. Grafik diameter lumen pada letak 

radial 
Gambar 7. Grafik diameter lumen pada 

variasi umur 
 

Hasil analisis nilai tebal dinding sel menunjukkan bahwa letak radial dan  interaksi 
antara letak radial dan umur pohon memberikan pengaruh yang  nyata. Pola variasi pada 
letak radial adalah hampir konstan yang kemudin naik dari dekat hati ke luar. Interaksi 
antara umur dan letak radial batang adalah tebal dinding sel paling tipis pada umur 15 
tahun di bagian dekat hati, dan paling tebal pada umur 15 tahun di bagian dekat kulit. 
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Gambar 8. Grafik tebal dinding sel pada arah radial 

 
 

Proporsi Sel  
 
 

Hasil perhitungan dan analisis proporsi sel ditampilkan dalam tabel berikut : 
 
Tabel 3. Hasil perhitungan proporsi sel 

Umur Radial Pembuluh Jari-jari Parenkim Serabut 

U5 

DH 7,858 8,690 21,429 62,024 
T 7,044 13,818 15,681 63,458 
DK 6,044 16,524 12,800 64,672 
Rata-rata 6,968 13,011 16,637 63,384 

U10 

DH 8,918 12,393 18,144 60,545 
T 7,830 17,379 16,262 58,520 
DK 8,468 12,536 15,583 63,414 
Rata-rata 8,405 14,103 16,663 60,826 

U15 

DH 8,057 11,681 23,734 56,528 
T 9,173 14,815 18,384 57,628 
DK 11,036 14,245 14,213 58,095 
Rata-rata 9,422 13,580 18,777 57,417 

Rata-rata 8,266 13,565 17,359 60,543 
 
Tabel 4. Hasil analisis proporsi sel 

Parameter  F hitung 
Umur Radial Umur x Radial 

Sel Pembuluh 5,906* 0,231 ns 2,104ns 
Sel Jari-jari 0,109 ns 1,994 ns 0,632ns 
Sel Parenkim 1,699 ns 13,710** 1,376ns 
Sel Serabut 2,207 ns 0,751 ns 0,156ns 
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             Gambar 9. Foto proporsi sel  
 

Hasil analisis nilai proporsi sel pembuluh menunjukkan bahwa umur pohon 
memberikan pengaruh yang nyata. Pola variasi umur pohon menunjukkan bahwa makin 
tua umurnya makin tinggi proporsi sel pembuluhnya. Nilai rata-rata proporsi sel pembuluh 
kayu Akasia termasuk sedikit, karena menurut Prawirohatmodjo (1999b) rata-rata 
pembuluh dalam kayu daun adalah 6,5% sampai 55%. Tipe pembuluh pada kayu ini 
didominasi oleh tipe pembuluh tunggal, walaupun ada yang ganda radial. Bentuknya ada 
yang seperti tong dan memanjang, yang disertai dengan perpanjangan bentuk lidah pada 
kedua ujungnya. Didalamnya kadang-kadang mengandung zat ekstraktif yang diduga 
adalah tanin.  
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Gamb Gambar 10. Grafik proporsi sel pembuluh pada 

variasi umur pohon 
Gambar 11. Grafik proporsi sel parenkim pada letak 

radial batang 
 

Hasil analisis nilai proporsi sel parenkim menunjukkan bahwa letak radial batang 
memberikan pengaruh yang sangat nyata. Variasi nilai proporsi sel parenkim menunjukkan 
pola yang semakin menurun dari bagian dekat hati menuju ke bagian dekat kulit. Nilai rata-
rata proporsi sel parenkim secara keseluruhan termasuk sedikit, karena menurut 
Prawirohatmodjo (1999) pada beberapa jenis kayu tropika proporsi sel parenkim dapat 
mencapai lebih dari 50%. Kayu ini didominasi oleh parenkim tipe vasisentrik, walaupun 
ada juga yang berbentuk aliform.  

Hasil analisis nilai proporsi sel jari-jari menunjukkan bahwa umur pohon, letak 
radial batang maupun interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata. 
Rata-rata proporsi sel jari-jari kayu ini relatif sedikit, karena menurut Tsoumis (1991) 
kisaran jari-jari adalah 5-30%. Tipe seri jari-jari pada kayu ini didominasi oleh jari-jari 
berseri satu sampai tiga. Jika dilihat pada penampang tangensial, ujunggya meruncing 
karena di kedua ujungnya menjadi berseri satu untuk jari-jari yang berseri dua atau tiga. 
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Hasil analisis nilai proporsi sel serabut menunjukkan bahwa umur pohon, letak 
radial batang maupun interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata. 
Proporsi sel serabut kayu ini termasuk tinggi, karena menurut Prawirohatmodjo (1999) 
proporsi sel serabut kayu daun 50% atau lebih. 

 
 

KESIMPULAN  
 
 

Interaksi antara umur dan letak radial batang berpengaruh terhadap panjang serat 
dan tebal dinding sel. Variasi umur pohon berpengaruh terhadap diameter serat, diameter 
lumen dan proporsi sel pembuluh. Variasi dimensi serat dan diameter lumen menunjukkan 
kecenderungan makin tua makin naik. Letak radial batang berpengaruh terhadap panjang 
serat, diameter serat, diameter lumen, tebal dinding sel, dan proporsi sel parenkim. Variasi 
panjang serat dari dekat hati ke dekat kulit makin naik, diameter serat makin turun, 
diameter lumen makin turun, dan tebal dinding sel makin naik. 
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