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ABSTRACT 
 

 Timbers are used as raw materials for various products such as buildings, heat 
insulations, furnitures, sport equipments, etc. Information related to the properties of wood is 
required for effective and efficient utilization of wood. One of the important information is the 
heat transfer in timber. The heat transfer has a high correlation with thermal conductivity. The 
objective of this study is to determine the thermal conductivity on different moisture content 
(MC). 
 This study employed a completely randomized design arranged in a factorial of two 
factors included the wood species (teak (Tectona grandis), mahoni (Swietenia
machrophylla), acacia (Acacia auriculiformis) and sengon laut (Paraserianthes falcataria)) 
and wood MC (0; 10 and 30%) by three replications. The thermal conductivities of wood were 
measured by a heat conduction apparatus.. The analysis of variance was performed on the 
average value of three conditions. The average value of thermal conductivity was analyzed 
by analysis of variance and it is significantly different, further tested by HSD test.  
 There were differences in the values of thermal conductivity in different MC. The 
values of thermal conductivity for MC 0, 10 and 30% respectively are 0.105 W/mK; 0.126 
W/mK, and 0.171 W/mK. The increase of MC influenced on the increase of thermal 
conductivity of timber. The therrmal conductivities of wood were affected by the wood 
species. The thermal conductivities of teak, acacia, mahoni and sengon laut were 0.142 
W/mK; 0.139 W/mK; 0.133 W/mK, and 0.123 W/mK, respectively.  
 
Keywords: thermal conductivity, specific gravity, moisture content 

 
PENDAHULUAN 

 
 Indonesia merupakan negara yang terletak di belahan khatulistiwa dengan iklim tropis 
dan tanah yang subur. Keadaan alam  ini membuat Indonesia kaya akan sumber daya 
hutan, sehingga menarik bagi penduduknya untuk memanfaatkan sumberdaya hutan 
tersebut menjadi salah satu aset berharga bagi pertumbuhan ekonominya.  
 Usaha pembangunan ekonomi yang ditempuh pemerintah sekarang ini pada 
dasarnya adalah pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkesinambungan. 
Jenis kayu yang berpotensi di Indonesia diperkirakan ada 4000 jenis dan 276 jenis 
diantaranya merupakan kayu perdagangan dan tergolong dalam 120 macam nama 
perdagangan, selain itu kurang lebih 290 jenis kayu telah diketahui sifat-sifat, kekuatan, 
keawetan dan berat jenis (BJ) nya (Kartasudjana dan Martawidjaja, 1975). Potensi yang 
besar tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna meningkatkan nilai tambahnya. 
 Kayu dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai macam produk seperti bangunan 
(konstruksi), finir, isolator panas, mebel, lantai (parket), bantalan kereta api, alat olahraga, 
alat musik, alat gambar, kerajinan, perkapalan, dan lain sebagainya (Anonim, 2002). 
Pemanfaatan kayu pada berbagai penggunaan ini bersaing dengan bahan-bahan lain seperti 
logam, plastik, semen, dan lain sebagainya.  
 Sehingga diperlukan informasi-informasi terkait sifat-sifat kayu agar pemanfaatannya 
dapat seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu informasi yang penting adalah informasi 
perpindahan panas di dalam kayu. Proses perpindahan panas di dalam kayu, akan sangat 
berhubungan dengan nilai konduktivitas panas (k). Konduktivitas panas merupakan sifat 
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bahan dan menunjukkan jumlah panas yang mengalir melintasi satu satuan luas jika gradient 
suhunya satu (Kreith, 1986). Konduktivitas panas dipengaruhi oleh berat jenis dan kadar air 
kayu. Berat jenis bervariasi pada jenis kayu yang berbeda yang tentunya akan berpengaruh 
terhadap nilai konduktivitas panas (Pery,1974). Contoh kayu cottonwood black  dengan BJ 
0,35 memiliki nilai k 0,09 W/mK sedangkan kayu hickory dengan BJ 0,78 W/mK memiliki nilai 
k yang lebih besar, yaitu 0,17 W/mK. Konduktivitas panas dipengaruhi oleh perbedaan berat 
jenis kayu, terkait fraksi volume dari dinding sel. Semakin besar volume dinding sel maka 
akan semakin besar nilai k. Konduktivitas panas juga dipengaruhi oleh kadar air (KA) kayu 
dengan semakin besar KA maka semakin besar pula nilai k. Contohnya ada pada kayu Fir 
Balsam, nilai k pada kondisi KA 0% adalah 0,09 W/mK sedangkan pada kondisi KA 12% nilai 
k  nya adalah 0,11 W/mK.  
 Berat jenis dan KA kayu perlu diketahui untuk membantu memperkirakan nilai k  
suatu kayu. Nilai k akan memudahkan kita dalam mengetahui penggunaan atau proses 
selama pengolahannya sehingga kayu tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan 
efisien. Contoh proses pengolahan yang memanfaatkan pentingnya  informasi k adalah 
proses pengeringan kayu. Informasi nilai k akan membantu untuk menentukan perambatan 
panas dalam kayu dan besar energi yang diperlukan serta waktu yang dipergunakan untuk 
melakukan proses pengeringan. 
 Jenis kayu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu jati, akasia, mahoni dan 
sengon laut. Dasar penggunaan jenis kayu ini karena kayu tersebut merupakan kayu yang 
komersial dan banyak digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini dikondisikan pada KA 0, 10 
dan 30% untuk melihat pengaruh dari masing-masing kondisi tersebut. Kadar air 0% 
menggambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap k ketika di dalam kayu tidak memiliki 
kandungan air sama sekali. Kadar air 10% menggambarkan kondisi kayu saat kering udara 
dan KA 30 % menggambarkan saat kayu dalam kondisi TJS (titik jenuh serat).  

 
BAHAN DAN METODE 

 
 Bahan penelitian yang digunakan adalah kayu jati (Tectona grandis), mahoni
(Swietenia macrophylla), akasia (Acacia auriculiformis) dan Kayu Sengon Laut 
(Paraserianthes falcataria) yang diperoleh dari Kecamatan Timang, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masing masing jenis kayu diambil sampel dalam 
bentuk silinder dengan ukuran panjang 30 mm dan diameter 13 mm. Dimensi panjang 
sampel dibuat searah dengan arah radial kayu. Ketigapuluh enam sampel tersebut dibawa 
ke Laboratorium Sifat Dasar Kayu, Bagian Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM 
untuk pengukuran Berat Jenis (BJ) kayu dan penentuan Kadar Air (KA) kering tanur 0%, 
kering angin 10% dan basah 30% berdasarkan British Standard Methods tahun 1957dengan 
modifikasi. Penentuan KA untuk sampel uji 10% dan 30% dilakukan setelah diperoleh KA 
0%. Sampel uji KA 10% kemudian diangin-anginkan dan ditimbang secara periodik hingga 
menghasilkan KA 10%. Sampel KA 30% setelah diperoleh KA 0% kemudian dicelupkan 
dalam air dan kemudian ditimbang secara periodik untuk menghasilkan KA 30%. Sampel 
yang telah dikondisikan kadar airnya kemudian dibungkus alumunium foil dan dimasukkan 
ke dalam kotak yang berisi silika yang difungsikan sebagai portable desikator. 
 Pengukuran nilai k (konduktivitas panas) dilakukan dengan menggunakan heat 
conduction apparatus di Laboratorium Perpindahan Panas dan Massa, Pusat Antar 
Universitas, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta berdasarkan metode ASTM C 177 
dengan modifikasi. Sampel diletakan dengan posisi horizontal pada apparatus dengan arah 
perambatan panas sejajar arah radial kayu. Daya pemanas awal diatur pada nilai 4 watt. 
Perubahan suhu pada posisi T1 – T9 dicatat setiap 5 menit sampai dicapai suhu konstan. T1 
adalah suhu heater (bagian pangkal), T2 adalah suhu heater (bagian tengah), T3 adalah 
suhu heater (bagian ujung), T4 adalah suhu sisi panas kayu, T5 adalah suhu bagian tengah 
kayu, T6 adalah suhu sisi dingin kayu, T7 adalah suhu cooler (bagian pangkal), T8 adalah 
suhu cooler (bagian tengah), dan T9 adalah suhu cooler (bagian ujung). Nilai k dihitung 
dengan persamaan berikut. 
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Keterangan: 

Q = kuantitas panas (4 watt) 
A = luas penampang (diameter 13 mm) 
dx = panjang sampel (30 mm) 
dt = gradient suhu T4-T6. 
 

 
HASIL DAN ANALISIS 

 
Kadar Air Kayu 

Kadar air (KA) kayu dari  masing-masing jenis kayu disajikan dalam tabel sebagai 
berikut. 

 
Tabel 1.Variasi KA rata-rata kayu. 

 

No Jenis Kayu KA Kayu 
 Ulangan I 

KA Kayu  
Ulangan 2 

KA Kayu  
Ulangan 3 

1. Jati 0,17 % 9,83 % 29,90 % 
2. Akasia 0,13 % 9,97 % 29,87 % 
3. Mahoni 0,20 % 10,03 % 29,97 % 
4. Sengon laut 0,17 % 10,03 % 29,87 % 

  
Hasil pengukuran KA pada tabel 1 menunjukan adanya perbedaan KA pada masing-

masing jenis kayu. Perbedaan KA kayu kemungkinan disebabkan karena faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal diantaranya perbandingan banyaknya kayu gubal dan kayu teras; 
zat ekstraktif; letak bagian kayu dan umur pohon. Faktor eksternal berupa tempat tumbuh 
dan lingkungan di sekitarnya. Menurut Haygreen (1993), dalam setiap spesies terdapat 
variasi besar tergantung pada tempat, umur dan volume pohon. Apabila kayu di dalam 
batang suatu pohon mengalami perubahan dari kayu gubal ke kayu teras, kandungan air di 
dalam dinding sel sedikit berkurang sebagai hasil pengendapan ekstraktif-ekstraktif, yang 
cenderung untu menggantikan molekul-molekul air dalam ikatannya dengan selulosa dan 
hemiselulosa.   

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 kelompok 
kadar air. Kadar air 0% ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh apabila tidak adanya 
air di dalam kayu terhadap nilai k dan perilaku perubahan suhu kayu. Kadar air 10% 
merupakan kondisi dimana kayu mengalami kering udara. Kadar air  30% adalah kondisi 
saat kayu mengalami titik jenuh serat (TJS). Menurut Marsoem (2007), kayu kering tanur 
mempunyai KA  1%, kayu kering udara mempunyai KA 10-18% dan kayu kondisi TJS 
mempunyai KA 25-30%.  
 
Berat Jenis Kayu 
 Berat jenis rata-rata masing-masing jenis kayu disajikan dalam Tabel sebagai berikut. 
 

Tabel 2. Variasi BJ rata-rata kayu pada KA yang berbeda. 
 

No Jenis Kayu Berat Jenis pada  
KA 0% 

Berat Jenis pada  
KA 10% 

Berat Jenis pada  
KA 30% 

1. Jati 0,65 0,64 0,63 
2. Akasia 0,60 0,59 0,58 
3. Mahoni 0,55 0,55 0,53 
4. Sengon laut 0,35 0,35 0,34 
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 Hasil pengukuran BJ kayu pada Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan BJ pada 
masing-masing jenis kayu dalam kadar air 0, 10 dan 30%. Berat jenis terbesar dimiliki kayu 
dalam kondisi KA 0% dan BJ terkecil adalah saat kayu dalam kondisi KA 30%  2%. 
Perbedaan ini disebabkan oleh banyaknya zat kayu ketika dalam sel kayu semakin sedikit 
kandungan airnya. Perbedaan tersebut juga dikarenakan berkurangnya volume selama 
pengeringan dan semakin besar penyusutan ketika KA berada di bawah TJS. Menurut 
Haygreen (1993), berat jenis suatu contoh uji naik jika kandungan air yang menjadi dasarnya 
berkurang, di bawah titik jenuh serat (TJS).  

Hasil analisis varians menunjukan adanya perbedaan BJ untuk keempat jenis kayu. 
Berat jenis terbesar hingga terkecil secara berurutan adalah BJ kayu jati, akasia, mahoni dan 
sengon laut. Perbedaan nilai BJ pada masing-masing jenis kayu tergantung pada banyaknya 
zat kayu per satuan volume yang terdapat dalam kayu. Keragaman banyaknya zat kayu 
tersebut kemungkinan merupakan hasil pengaruh dari perbedaan panjang sel, diameter sel 
dan tebal dinding sel.  

 
Konduktivitas Panas Kayu 

Nilai k empat jenis kayu dalam berbagai kandungan KA kayu disajikan dalam tabel 
berikut.  

 
Tabel 3. Konduktivitas panas beberapa jenis kayu pada KA yang berbeda. 

 

No Jenis 
Kayu 

k pada KA 0% 
(W/mK) 

k pada KA 
10% (W/mK) 

k pada KA 
30% (W/mK) 

Rata-Rata k  
(W/mK) 

1. Jati 0,110 0,136 0,180 0,142 
2. Akasia 0,109 0,132 0,176 0,139 
3. Mahoni 0,104 0,123 0,172 0,133 

4. Sengon 
Laut 0,099 0,112 0,158 0,123 

Rata-Rata k 
(W/mK) 0,105 0,126 0,171  

 
Hasil pengukuran k beberapa jenis kayu dapat dilihat di Tabel 3 yang menunjukkan 

adanya perbedaan nilai k beberapa jenis kayu dalam KA yang berbeda. Nilai k untuk KA 0, 
10 dan 30% secara berurutan adalah 0,105; 0,126 dan 0,171 W/mK. Nilai k terbesar dimiliki 
kayu dalam kondisi KA 30% dan k terkecil adalah saat kayu dalam kondisi KA 0%. Nilai k 
sangat dipengaruhi oleh KA kayu. Hal ini karena air mempunyai sifat konduktor, yang 
mampu merambatkan panas dengan baik. Semakin banyak air di dinding sel akan 
mempermudah perambatan panas di dalam kayu. Menurut Siau (1995), konduktivitas panas 
kayu akan meningkat dengan KA meningkat, terutama bila dihitung berdasarkan fraksi 
volume dari dinding sel. Penelitian Siau (1993) juga menunjukan bahwa nilai k dari air adalah 
0,59  W/mK. Nilai k air jauh lebih tinggi dari nilai k kayu yang berasal dari bahan yang 
strukturnya berongga sehingga semakin banyak kandungan air di dalam kayu akan semakin 
besar nilai k kayu. Selain itu, dalam skema ultrastruktur kayu dapat kita lihat bagaimana 
kemungkinan pengaruh banyak sedikitnya keberadaan air di dalam dinding sel. Kedua 
daerah di dinding sel, yakni daerah kristalin dan daerah amorf memilki pengaruh yang 
berbeda terhadap perambatan panas dan nilai k. Daerah kristalin diduga kelompok OH pada 
molekul-molekul selulosa yang berdekatan saling mengikat atau terjadi ikatan silang. 
Karenanya, tidak ada tempat untuk menahan air dalam kristalin. Akan tetapi, untuk daerah 
amorf, kelompok hidroksil terbuka untuk adsorpsi air sehingga pada bagian inilah air akan 
berada dan berpengaruh terhadap konduktivitas panas kayu. Hal tersebut karena semakin 
banyak KA kayu maka akan semakin banyak pula air yang terkandung di dalam daerah 
amorf tersebut. Air ini akan membantu menghantarkan panas dan mengurangi radiasi panas 
ketika panas melewati daerah-daerah amorf yang susunannya tidak beraturan.  

Nilai k juga dipengaruhi oleh jenis kayu. Hasil pengukuran yang  disajikan pada tabel 
3 menunjukkan nilai k untuk kayu jati, akasia, mahoni dan sengon laut secara berurutan 
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adalah 0,142 W/mK; 0,139 W/mK; 0,133 W/mK; dan 0,123 W/mK. Pengaruh jenis kayu 
terhadap k salah satunya berasal dari nilai BJ kayunya. Hasil penelitian ini menunjukan 
semakin besar BJ kayu maka akan semakin besar pula nilai k. Terbukti dengan kayu jati 
yang memiliki BJ terbesar diantara kayu lainnya menghasilkan nilai k yang tertinggi pula. 
Begitu juga dengan kayu sengon laut dengan BJ terkecil juga menghasilkan nilai k yang 
terkecil pula. Menurut Dinwoodie (2000), konduktivitas panas sangat dipengaruhi oleh 
kerapatan kayu yaitu dengan substansi fraksi volume dari dinding sel, dan berbagai 
hubungan empiris dan linear antara konduktivitas dan kerapatan kayu.  

Informasi nilai k sangat bermanfaat dalam penggunaan dan proses pengolahan  
kayu. Nilai k yang besar menunjukkan bahwa kayu tersebut memiliki sifat konduktor yang 
baik, sebaliknya nilai k yang kecil menunjukan bahwa kayu tersebut memiliki sifat konduktor 
yang buruk atau isolator yang baik. Kayu jati dengan nilai k tertinggi merupakan bahan 
konduktor terbaik dari ketiga jenis kayu lainnya. Kayu sengon laut dengan nilai k terendah 
merupakan bahan isolator terbaik dari ketiga jenis kayu lainnya.  

 
KESIMPULAN 

 
Penilitian ini menunjukan tidak ada interaksi antara kadar air kayu dengan berat jenis 

kayu terhadap nilai konduktivitas panas. Perbedaan kadar air kayu berpengaruh terhadap 
nilai konduktivitas panas kayu. Semakin besar kadar air kayu akan semakin besar nilai 
konduktivitas panas kayu. Perbedaan berat jenis kayu berpengaruh terhadap nilai 
konduktivitas panas kayu. Semakin besar berat jenis kayu akan semakin besar nilai 
konduktivitas panas kayu. Nilai konduktivitas panas kayu dari yang terbesar hingga terkecil 
secara berurutan adalah jati, akasia, mahoni, dan sengon laut, yakni: 0,142; 0,139; 0,133 
dan 0,123 W/mK. Nilai k kayu dengan kadar air 0, 10 dan 30% secara berurutan adalah 
0,105; 0,126 dan 0,171 W/mK.  
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