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 DIMENSI SERAT DAN PROPORSI SEL PER LINGKARAN TUMBUH KAYU SUNGKAI 
(Peronema canescens Jack) DARI KULON PROGO, YOGYAKARTA 

 
 

Oleh : Harry Praptoyo, S.Hut1), Edy Cahyono2) 
1) Staf Dosen Fakultas Kehutanan UGM, 2) Alumni Fakultas Kehutanan UGM 

 
 

INTISARI 
 
 
 Kebutuhan bahan baku sebagian besar dari hutan alam. Persediaan kayu dari 
hutan alam setiap tahun berkurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sementara itu 
kebutuhan bahan baku industri kayu semakin meningkat. Sedangkan dewasa ini 
masyarakat mulai dihadapkan pada penggunaan kayu hasil hutan tanaman dan hutan 
rakyat. Kayu sungkai (Peronema canescens Jack) merupakan tanaman alternatif penyedia 
bahan baku industri kayu. 
 Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu 
lingkaran tumbuh. Lingkaran tumbuh ke-5 (L5) sampai lingkaran tumbuh ke-12 (L12) dari 
contoh uji yang diteliti dengan tiga kali ulangan. Parameter yang diuji adalah proporsi sel 
dan dimensi serat. Proporsi sel meliputi sel pembuluh, sel jari-jari, sel parenkim dan sel 
serabut. Dimensi serat meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen dan tebal 
dinding serat. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kayu sungkai (Peronema canescens 
Jack) per lingkaran tumbuh terjadi variasi hanya panjang seratnya saja, sedangkan pada 
parameter-parameter yang lain tidak terjadi variasi. Nilai proporsi sel kayu sungkai 
(Peronema canescens Jack) meliputi sel pembuluh sebesar 15,55 %, sel jari-jari sebesar 
13,27 %, sel parenkim sebesar 9,49 % dan sel serabut sebesar 61,65 %. Nilai dimensi 
seratnya meliputi panjang serat sebesar 1.106 µm, diameter serat sebesar 14,369 µm, 
diameter lumen sebesar 9,218 µm dan tebal dinding serat sebesar 2,577 µm. Kayu 
sungkai cukup sesuai bila digunakan untuk bahan baku pulp dan kertas berdasarkan 
proporsi sel dan dimensi seratnya. Ciri-ciri anatomi kayu sungkai yang bermanfaat untuk 
identifikasi;sel pembuluh penyebaran tunggal, sebagian ganda radial. Sel parenkim bertipe 
vasisentrik dan terminal. Sel jari-jari berseri 2-3, mempunyai sel jari-jari heterogen yaitu sel 
tegak dan sel berbaring. 
 

 Kata kunci : lingkaran tumbuh, proporsi sel, dimensi serat, pulp dan kertas, ciri-ciri anatomi  
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Pohon sungkai merupakan salah satu pohon yang kayunya berpotensi untuk bahan 
baku subtitusi industri perkayuan dan mulai dikembangkan di hutan tanaman industri dan 
areal hutan rakyat. Kemungkinan penggunaan kayu sungkai (Peronema canescens Jack) 
untuk bahan baku subtitusi penting untuk diketahui karena potensinya yang cukup tinggi. 
Menurut Haygreen dan Bowyer (1996), proporsi berbagai tipe sel yang menyusun kayu 
dapat mempengaruhi kualitas kayu. Pada kelompok kayu daun, susunan sel yang 
membentuk jaringan penting untuk diketahui, terutama sel pembuluh, parenkim dan 
serabut.  
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Adanya keragaman dalam kayu, sifat anatomi kayu memiliki variasi yang cukup 
banyak jika dilihat dari beberapa faktor. Menurut Tsoumis (1991), sifat-sifat kayu bervariasi 
baik dalam satu pohon maupun antar pohon. Variasi dalam satu pohon terjadi pada arah 
vertikal yaitu dari pangkal ke ujung dan arah horisontal yaitu dari empulur menuju kulit. 
Selain itu, bagian cabang dan akar juga berbeda sifat-sifatnya dari batang pokok suatu 
pohon. Casey (1960) menyatakan bahwa dimensi serat kayu seperti panjang, diameter, 
dan tebal dinding serat bervariasi menurut spesies, letaknya dalam pohon, dan juga 
kondisi pertumbuhan pohonnya. Menyadari masih banyaknya sifat-sifat kayu sungkai 
khususnya yang tumbuh di daerah Kulon Progo yang perlu diketahui lebih banyak lagi, 
mendorong adanya penelitian tentang salah satu sifat dari kayu ini khususnya dilihat dari 
sifat struktur dan anatominya. 

Hasil penelitian struktur anatomi kayu sungkai diharapkan dapat (1) menentukan 
karakteristik kayu sungkai sebagai dasar identifikasi jenis kayu tersebut, (2) menentukan 
sifat dasar anatomi kayu sungkai yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan 
pemanfaatan kayu sesuai sifatnya. 
 
 

BAHAN DAN ALAT 
 
 

Bahan yang digunakan penelitian ini adalah kayu sungkai (Peronema canescens 
Jack) merupakan kayu dari hutan rakyat yang diperoleh dari Desa Gerbosari, Kec. 
Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Bahan yang dipilih merupakan pohon yang 
bebas cacat, batang sehat dan bentuk batang baik dan lurus. Jumlah pohon yang 
digunakan untuk sampel sebanyak 3 pohon untuk 3 ulangan. Diameter masing-masing 
pohon (dbh) yaitu pohon I adalah 24 cm, pohon II adalah 25 cm dan pohon III adalah 25 
cm dengan umur pohon sekitar 28 tahun. Bahan pendukung lain yang digunakan adalah 
bahan kimia untuk proses pembuatan preparat. Bahan kimia yang digunakan adalah 
alkohol, perihidrol, safranin, silol, air suling dan asam asetat glasial. 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian gergaji, pisau potong, mikrotom, kaca atau 
gelas preparat, pipet, cawan perendaman, foto mikroskop dan film foto, gunting, timbangan 
analitis, transparansi skala kisi, dot grid, pisau potong (cutter), gergaji potong, labu ukur, 
tabung reaksi, kaca/glas preparat, pinset, pipet, kompor pemanas, mikrometer, fibroskop, 
mikroskop berskala (okuler), kurvimeter, mistar penggaris, dan kotak preparat.  

 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

Lokasi Penelitian 
 
 

Penelitian tentang proporsi sel dan nilai dimensi serat kayu sungkai ini dilaksanakan 
di laboratorium Struktur dan Anatomi Kayu, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas 
Kehutanan, UGM, Yogyakarta.  
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Pembuatan Contoh Uji 
 
 

Pembuatan preparat untuk penentuan proporsi sel dibuat dengan lebih dahulu 
menyiapkan contoh uji berupa potongan kayu dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm. 
Preparat yang sudah jadi diletakkan di atas meja obyek mikroskop dan dilakukan 
pemotretan terhadap gambar sel yang lengkap menggunakan foto mikroskop sesuai 
dengan perbesaran yang diinginkan. Foto hasil pemotretan selanjutnya dicuci dan dicetak 
untuk kemudian siap ditentukan proporsi selnya. Pembuatan preparat untuk penentuan 
dimensi serat dilakukan dengan proses maserasi. Serat yang diperoleh kemudian 
dipindahkan pada object glass, ditutup dengan kaca penutup dan pengukuran dimensi 
serat siap dilakukan. 

 
 

Pengukuran Proporsi dan Dimensi Sel 
 
 

 Penentuan dan pengukuran proporsi sel dilakukan dengan membuat preparat uji 
pada arah transversal, radial dan tangensial. Preparat uji yang diperoleh siap difoto 
dengan fotomikroskop dengan perbesaran 125x, kemudian dari hasil foto preparat dapat 
diukur proporsi tiap selnya dengan menggunakan alat dot grid (Kasmudjo, 1994). 
Penentuan dan pengukuran dimensi serat dilakukan dengan membuat preparat awetan. 
Proses selanjutnya adalah pengukuran dimensi serat dengan menggunakan fibroskop 
perbesaran 45x, dengan terlebih dahulu melakukan kalibrasi skala yang ada. Pengukuran 
panjang seratnya diukur dengan kurvimeter atau mistar (Kasmudjo, 1994). 
 
 

Penghitungan Nilai Turunan Dimensi serat 
 
 

Penilaian tersebut harus diukur kemudian dihitung  dengan menggunakan rumus-
rumus penilaian turunan dimensi serat tersebut seperti  (Kasmudjo, 1994): 
a. Runkel ratio (bilangan Runkel)  = 2w/l 
b. Muhlsteph Ratio (bilangan Muhl Steph)  =  d2 – l2 / d2 
c. Felting power  (daya tenun)  =  L/d 
d. Coefficient of riqidity (koefisien kekakuan) = w/d 
e. Fleksibility ratio (nilai fleksibilitas)  = l/d 

 
 

Analisa Data 
 
 

Data yang diperoleh dianalisa secara statistik untuk mengetahui tingkat variasi pada 
setiap lingkaran tumbuh. Hasil pengujian tersebut kemudian diuji lanjut dengan 
menggunakan metode Least Significant Difference (LSD) pola kelompok dua-dua untuk 
mengetahui pada taraf uji mana menunjukkan perbedaan (Torrie dan Steel, 1993, Nawari, 
2003). 

Dimana  :  
L  : panjang serat 
d  : diameter serat 
l  : diameter lumen 
w : tebal dinding sel 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Data hasil dan analisis hasil penelitian pengaruh perbedaan lingkaran tumbuh 
terhadap proporsi tipe sel dan dimensi serat pada kayu sungkai dapat dilaporkan sebagai 
berikut : 

 
 

Proporsi Sel 
 
 

Tabel 1. Rata-rata hasil pengukuran proporsi masing-masing tipe sel kayu sungkai (dalam 
%) 

Proporsi Sel 
Lingkaran tumbuh Ke- 

5 6 7 8 9 10 11 12 
Pembuluh 14,07 16,67 12,03 13,60 13,34 19,46 14,97 20,28 

Jari-jari 14,78 11,92 15,54 14,18 12,22 13,57 13,12 10,86 
Parenkim 7,37 8,9 8,12 11,91 9,39 12,49 8,77 8,98 
Serabut 63,78 61,56 64,32 60,31 65,05 54,47 63,14 59,88 

 
 Setelah dilakukan uji statistik untuk setiap proporsi tipe sel diketahui bahwa 
perbedaan lingkaran tumbuh tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap 
proporsi tipe sel. Proporsi sel pembuluh kayu sungkai (Peronema canescens Jack) 
mempunyai nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 15,55 %. Sementara itu 
kecenderungan variasi proporsi sel jari-jari kayu sungkai (Peronema canescens Jack) per 
lingkaran pertumbuhan adalah naik turun, meskipun dari hasil uji statistik tidak 
menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Candeel (1971) dalam Kasmudjo (1994) yaitu, dengan melihat bagian transisi kayu, dapat 
dipelajari dan digambarkan adanya informasi lekukan (data yang turun naik). Nilai rata-rata 
proporsi sel jari-jari kayu sungkai (Peronema canescens Jack) secara keseluruhan 
sebesar 13,27 %. Nilai tersebut sesuai dengan pernyataan Panshin dan de Zeeuw (1980) 
yaitu, spesies kayu daun mempunyai volume jari-jari antara 10 – 20 % dengan rata-rata 
mendekati 17 %. Nilai rata-rata proporsi sel parenkim kayu sungkai (Peronema canescens 
Jack) secara keseluruhan masih dalam taraf  kewajaran sebesar 9,49 %. Angka tersebut 
menguatkan pernyataan Tsoumis (1991) yang menyatakan bahwa rata-rata proporsi sel 
parenkim pada kayu daun adalah sebesar 2 – 10 %. Meskipun demikian angka proporsi 
parenkim pada kayu sungkai termasuk sedikit bila kita mengacu apa yang disampaikan 
oleh Haygreen dan Bowyer (1996) bahwa, rata-rata proporsi sel parenkim kayu keras 
sampai 24 % dan menurut Pashin dan de Zeeuw (1980) yaitu, jumlah parenkim dapat 
melebihi 55 % untuk kayu keras tropika. Sementara itu nilai rata-rata proporsi sel kayu 
sungkai (Peronema canescens Jack)  secara keseluruhan adalah 61,56 %. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Casey (1960), Tsoumis (1991) dan Soenardi (1999) bahwa, persentase 
jumlah sel serabut kayu daun lebih dari 50 % total volume kayu. Berdasarkan pendapat 
diatas bahwa proprosi sel serabut kayu sungkai (Peronema canescens Jack) tergolong 
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tinggi. Semakin besar proporsi sel serabut maka kekuatan kayu semakin tinggi  (Haygreen 
dan bowyer, 1996).  
 
 

Dimensi Serat 
 
 

Tabel 2. Rata-rata hasil pengukuran dimensi serat kayu sungkai per lingkaran tumbuh 

 
Proporsi Sel 

Lingkaran tumbuh Ke- 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Panjang Serat 
(mm) 1,013 1,045 1,073 1,099 1,145 1,155 1,159 1,163 

Diameter serat 
(m) 14,678 14,968 14,722 14,615 14,514 14,104 13,725 13,630 

Diameter 
Lumen (m) 9,457 9,678 9,495 9,457 9,356 9,003 8,693 8,605 

Tebal Dinding 
Sel (m) 2,61 2,645 2,614 2,585 2,579 2,551 2,516 2,513 

 
 Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan terhadap ke-4 parameter dimensi serat, 
didapatkan hasil bahwa perbedaan yang sangat signifikan per lingkaran tumbuh kayu 
sungkai hanya dijumpai pada parameter panjang serat, dimana terjadi peningkatan gradien 
kurva yang cukup tajam pada lingkaran tumbuh ke ke-5 sampai lingkaran tumbuh ke-9 dan 
kemudian mulai melandai pada lingkaran tumbuh ke-10 dan seterusnya, sebagaimana 
bisa disaksikan pada grafik berikut ini : 
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Gambar 1. Grafik panjang serat kayu sungkai per lingkaran tumbuh (dalam mm) 

 
 Adanya fenomena di atas sebenarnya menunjukkan adanya zona kayu juvenil 
dengan kayu dewasa, yang ditunjukkan oleh gradien kurva panjang serat yang cukup 
tinggi pada kayu juvenil dan kemudian mulai rendah dan ada kecenderungan untuk 
konstan pada kayu dewasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Haygreen dan Bowyer 
(1996) bahwa dalam kayu keras dan kayu lunak, sel-sel kayu juvenil lebih pendek daripada 
sel-sel kayu dewasa. Sel-sel dewasa kayu lunak mungkin  tiga sampai empat kali panjang 
sel-sel kayu juvenil, sedangkan serabut-serabut dewasa kayu keras umumnya dua kali 
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panjang sel-sel yang terdapat dekat empulur (juvenil). Hal senada disampaikan oleh 
Kretschmann ( 2005) melalui ilustrasi grafik sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Beberapa sifat anatomi dan fisika kayu juvenil dan kayu dewasa 
 
Hasil analisa statistik terhadap parameter diameter serat, diameter lumen dan 

tebal dinding sel kayu sungkai per lingkaran tumbuh menunjukkan hasil yang tidak 
signifikan. Nilai rata-rata diameter serat kayu sungkai (Peronema canescens Jack) adalah 
14,369 µm atau 0,014 mm. Nilai rata-rata diameter lumen secara keseluruhan kayu 
sungkai (Peronema canescens Jack) adalah 9,218 µm. Hasil rata-rata nilai secara 
keseluruhan tebal dinding serat kayu sungkai (Peronema canescens Jack) sebesar 2,577 
µm. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya variasi dimensi serat per lingkaran 
tumbuh pada kayu sungkai dari Kulonprogo, kecuali pada parameter panjang serat. 
Dengan demikian akan memudahkan di dalam pemanfaatan kayu tersebut untuk 
penggunaan sebagai bahan konstruksi karena variasi sifat fisika seperti kerapatan dan 
berat jenis per lingkaran tumbuhnya juga tidak berbeda sehingg kekuatan kayu dari bagian 
tengah ke bagian dekat kulit relatif merata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Foto mikroskopis penampang radial, transversal dan tangensial kayu sungkai 
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Untuk mengetahui kayu sungkai baik atau tidak untuk bahan baku pulp dan kertas, 
maka kita dapat melihat penilaian turunan dimensi serat kayu yang disajikan pada tabel. 3. 

 
Tabel 3. Nilai turunan dimensi serat kayu sungkai (Peronema canescens Jack) (Vadecum  

Kehutanan Indonesia, 1976) 

 
Dari tabel diatas maka kayu sungkai dapat digunakan sebagai bahan pulp dan kertas 
meskipun tidak masuk skala prioritas utama. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

Kesimpulan 
 
 

 Dari penelitian terhadap proporsi dan dimensi serat kayu sungkai per lingkaran 
tumbuhnya dan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis kayu sungkai dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Proporsi sel pada kayu sungkai tidak dipengaruhi oleh perbedaan lingkaran tumbuh, 

artinya periode pertumbuhan yang terbentuk setiap tahun tidak mengakibatkan 
terjadinya perbedaan dalam hal proporsi sel-sel penyusunnya. 

2. Dimensi serat kayu sungkai juga tidak dipengaruhi oleh adanya perbedaan lingkaran 
tumbuh, kecuali panjang serat yang menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
signifikan. 

3. Adanya zonasi kayu juvenil dan kayu dewasa, dimana periode kayu dewasa mulai 
terbentuk setelah lingkaran tumbuh yang ke-10. 

4. Secara makroskopis dapat diketahui bahwa lingkaran tahun terlihat jelas, penyebaran 
pembuluh kayu sungkai adalah tunggal sebagian ganda radial, parenkim bertipe 
vasisentrik dan terminal. Secara mikroskopis dijumpai adanya bentuk jari-jari 
heterogen  yang berseri 2-3. Ciri-ciri tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi untuk 
dijadikan sebagai dasar identifikasi kayu sungkai disamping ciri anatomi yang lain. 

 
 

Saran 
 
 

 Kayu sungkai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk mebel atau 
fancywood mengingat kayu sungkai memiliki nilai dekoratif yang cukup tinggi dikarenakan 
oleh kenampakan lingkaran tahun yang sangat jelas dan warna yang kuning muda. 

Bilangan Kelas Nilai Turunan 
kayu sungkai Kelas I II III IV 

Runkel <0,25 0,25-0,5 0,5-1 >1 0,56 III 
Mulsteph <30% 30-60 % 60-80 % >80 % 59 % II 

Daya tenun >90 % 70-90 % 40-70 % <40 % 77,2 % II 
k. kekakuan <0,1 0,1-0,15 0,15-0,2 >0,2 0,18 III 

N. fleksibilitas >0,8 0,6-0,8 0,4-0,6 <0,4 0,64 II 
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