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ABSTRAK 

Meranti merah merupakan salah satu jenis kayu komersial yang memiliki keanekaragaman jenis yang cukup banyak dan 
tumbuh di hutan alam Kalimantan dimana dari 70 spesies Shorea yang termasuk ke dalam kelompok meranti merah, 
terbanyak dijumpai di hutan alam Kalimantan yaitu sekitar 67 spesies. Namun karena semakin maraknya penebangan 
liar di hutan alam Kalimantan menyebabkan perlu adanya upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan jenis meranti 
merah yaitu dengan pengadaan hutan tanaman dengan metode silvikultur intensif. Oleh karena itu dengan adanya 
penelitian tentang informasi sifat dasar kayu meranti merah ini dapat menjadi acuan didalam upaya pengoptimalan 
pemanfaatannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sifat makroskopis dan mikroskopis dari jenis meranti 
merah (Shorea parvifolia)yang tumbuh di hutan tanaman PT. Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengahpada berbagai 
kelas diameter (10, 15 dan 20 cm). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada Shorea parvifolia ini 
agar dapat dihasilkan suatu gambaran lengkap  mengenai sifat anatominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Shorea parvifolia pada berbagai kelas diameter (10,15 dan 20 cm)ini memiliki sifat makroskopis sebagai berikut 
pembuluh tunggal dan ganda radial, tipe parenkim paratrakeal jarang, jari-jari terdiri dari satu ukuran dan tidak 
bertingkat, berseri tiga hingga berseri dua sampai tiga, arah serar lurus dan memiliki saluran damar dengan persebaran 
baris tangensial. Sementara itu untuk tekstur kayu termasuk kategori sedang sampai kasar dan rata. Rasio gubal-teras 
(dalam%) Shorea parvifolia diameter 10, 15, 20 berturut-turut 64:36 ; 51:49 ; 61,5:38,5. Periode juvenile Shorea 
parvifolia diameter 10 dan 15 secara keseluruhan masih bersifat juvenil kecuali diameter 20. Sifat mikroskopis meliputi 
proporsi sel pembuluh, sel parenkim longitudinal, sel parenkim jari-jari, dan sel serabut pada Shorea parvifolia kelas 
diameter 10 cm (8,141%; 14,749%; 18,537%; 57,691%), Shorea parvifolia kelas diameter 15 cm (9,461%; 12,181%; 
13,72%; 63,865%), Shorea parvifolia diameter 20 cm (11,757%; 13,754%; 14,013%; 59.377%) dan dimensi serat 
meliputi panjang serat, diameter serat, tebal dinding sel pada Shorea parvifolia kelas diameter 10 cm (0,94 mm; 23,40 
µm; 1,91 µm), diameter 15 (0,99 mm, 23,41 µm 1,87 µm) dan diameter 20 (1,09 mm, 21,65 µm, 1,85 µm) 

Kata kunci: Shorea parvifolia, sifat anatomi, diameter batang, rasio gubal teras, periode juvenil 

I. PENDAHULUAN 

 Saat ini pemilihan jenis kayu yang ditanam dalam hutan tanaman ditentukan berdasarkan 
karakteristik kecepatan pertumbuhan, kelurusan batang, dan kesehatan pohonnya. Karakteristik tersebut 
sesungguhnya kurang erat kaitannya dengan kebutuhan para pengguna kayunya yang lebih memerlukan 
karakteristik kayu yang lain seperti warna, penampilan serat yang menarik, kekuatan dan keawetan kayunya. 
Karakteristik lain yang berpengaruh bagi pengguna kayu, misalnya untuk bahan baku mebel, adalah berat 
jenis kayu yang terkait erat dengan keuletan, kekuatan dan kekerasan kayunya; tekstur yang halus, serat 
yang lurus, tidak adanya kayu reaksi dan mata kayu yang terkait dengan kemudahan pengerjaan kayunya 
(Chauhan dkk., 2007).  Kayu untuk produk mebel juga menghendaki karakteristik yang tidak mudah 
menimbulkan bekas atau tanda pada permukaannya yang terkait dengan kekerasan; sambungan yang kuat 
dan pergerakan yang rendah yang terkait dengan penyusutan dimensi yang rendah; dan kemampuan untuk 
diberi pewarnaan yang merata/uniform yang terkait dengan porositas permukaan kayu. Oleh karena itu 
diperlukan karakterisasi sifat-sifat kayu meranti  yang meliputi ciri struktur dan anatomi kayu meranti merah 
baik ciri struktur makroskopis maupun struktur mikroskopisnya.   

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sifat makroskopis dan mikroskopis dari jenis meranti 
merah Shorea parvifolia yang tumbuh di hutan tanaman PT. Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengahpada 
berbagai kelas diameter (10, 15 dan 20 cm). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada 
Shorea parvifolia ini agar dapat dihasilkan suatu gambaran lengkap  mengenai sifat anatominya. 
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II. METODOLOGI 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan daam penelitian ini adalah: 
a. Kayu meranti merah (Shorea parvifolia) pada 3 kelas diameter yang berbeda  
b. Alkohol (C2H5OH),  Perhidrol (H2O2), Safranin 
c. Silol (C5H10), Canada balsam,  Air suling dan Asam asetat glacial 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Gergaji, pisau potong, loupe, mikrotom, kaca/gelas preparat, pipet 
b. pisau potong (cutter), labu ukur, timbangan digital, oven, desikator, kaliper 
c. tabung reaksi, kaca preparat, pinset, kompor pemanas, kotak preparat 
d. mikroskop fluorescence tipe BX 51 dengan program Image Pro Plus V 4.5. 

Metode Penelitian 

1. Pembuatan preparat untuk pengamatan makroskopis dan mikroskopis 
a. Membuat contoh uji yaitu potongan kayu dengan ukuran 2 cm x 6 cm x 10 cm. 
b. Pembuatan preparat untuk dimensi serat kayu: Membuat contoh uji berbentuk stik berukuran 1 mm x 

1 mm x 20 mm, dan disiapkan tabung reaksi yang berisi campuran asam asetat glasial dan perhidrol 
dengan perbandingan 1 : 20. Selanjutnya dilakukan proses maserasi sehingga diperoleh preparat 
dimensi serat. 

c. Pembuatan preparat untuk proporsi sel kayu :Preparat dibuat dengan terlebih dahulu menyiapkan 
contoh uji berupa potongan kayu dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm. Potongan kayu tersebut 
kemudian diiris dengan mikrotom pada penampang melintang dan tangensialnya dengan ketebalan 
10 - 20 mikron. 

2. Pengumpulan data sifat anatomi kayu, meliputi makroskopis dan mikroskopis kayu.  

a. Untuk sifat makroskopis dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri struktur kayu 

dengan menggunakan bantuan kaca pembesar  perbesaran 12-15x. 

b. Untuk sifat mikroskopis meliputi proporsi sel dan dimensi sel kayu. 

c. Cara penentuan proporsi sel menggunakan perbandingan luas tipe sel dengan sistem dot grid yang 
telah baku yaitu titik-titik dalam jarak yang sama dalam luasan tertentu. Proporsi sel jari-jari pada 
penampang (x) dianggap tidak lengkap maka dikoreksi melalui proporsinya pada penampang 
tangensialnya (t). Cara pengukuran proporsi jari-jari pada penampang T juga sama dengan 
penentuan proporsi pada penampang X. 

d. Dimensi serat meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen dan tebal dinding. Pengukuran 
diameter serat dan diameter lumen dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan program 
Image Pro Plus V 4.5. Foto anatomi kayu yang digunakan dengan perbesaran 100X.  

3.    Rasio Gubal dan Teras 

Perhitungan rasio kayu gubal dengan kayu teras  dilakukan dengan membandingkan luas permukaan 
masing-masing kayu gubal dan kayu teras dibandingkan dengan luas permukaan melintang batang 
yang terdapat dalam satu disk.  Perhitungannya sebagai berikut : 

   
 
 
 

dimana:  
LT =  Luas kayu teras 
LPM =  Luas penampang melintang disk 

4.   Periode Juvenil 

Penentuan periode juvenil dilakukan dengan menggunakan salah satu sifat kayu juvenil yang 
berupa panjang serat. Kayu juvenil umumnya memiliki ciri peningkatan panjang serat yang sangat cepat 
(rapid increase) dari bagian pusat kayu ke bagian luar menuju kayu dewasa. Sementara kayu dewasa 
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umunya memiliki panjang serat yang relatif konstan dalam arah radial Kayu. Atas dasar tersebut maka 
penentuan periode juvenil dilakukan dengan melihat penambahan panjang serat secara progresif mulai 
dari pusat kayu ke bagian kayu dekat kulit. 

Pada penelitian ini dibuat sampel uji setiap 1 cm dari pusat kayu ke kulit. Selanjutnya dari setiap 
sampel tersebut dibuatkan preparat maserasi untuk diukur panjang seratnya. Dari hasil analisa grafik 
panjang serat dapat digunakan untuk menentukan periode juvenil dari kayu meranti merah. 

5.   Tekstur 

Tekstur kayu merupakan salah satu sifat kayu yang didasarkan pada ukuran sel penyusun kayu 
dan kenampakan lingkaran tahun pada penampang melintang kayu. Berdasarkan ukuran sel 
penyusunnya tekstur kayu diklasifikasikan menjadi kasar, sedang dan halus, sedangkan berdasarkan 
kenampakan lingkaran tahun tekstur kayu diklasifikasikan menjadi tekstur rata dan tidak rata (Panshin 
and de Zeeuw, 1980). Tekstur kasar sampai halus dilihat berdasarkan ukuran diameter sel. Sel kayu 
yang sering digunakan untuk menentukan tekstur kayu adalah sel serabut dan sel pembuluh. Kriteria 
tekstur Kayu adalah sebagai berikut:  

Ukuran diameter sel pembuluh (pori): 
Kasar  :  > 200µ 
Sedang : 100-200 µ 
Halus : < 100 µ 

Ukuran diameter sel serabut: 
Kasar  :  > 45µ 
Sedang : 30-45 µ 
Halus : < 30 µ 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sifat Anatomi Kayu 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sifat makroskopis ciri struktur kayu meranti merah 
(Shorea parvifolia) disajikan di bawah ini:  

Tabel 1. Sifat makroskopis kayu meranti merah (Shorea parvifolia) 

Ciri 
Struktur Kayu 

Diameter (cm) 

10 15 20 

Lingkaran tahun  Tidak ada Tidak ada  Tidak ada  
Pembuluh: 

Persebaran 
Ukuran diameter (µ) 

 
Tunggal,ganda radial 
170,38  

 
Tunggal,ganda radial 
193,31 

 
Tunggal,ganda radial 
208,7 

Parenkim: 
Bentuk 

 
Paratrakeal jarang 

 
Paratrakeal jarang 

 
Paratrakeal jarang 

Jari-jari: 
Ukuran 
Bertingkat/tidak 

 
Satu ukuran 
Tidak 

 
Satu ukuran 
Tidak 

 
Satu ukuran 
Tidak 

Arah serat Lurus Lurus Lurus 
Saluran damar: 

Ada/tidak 
Persebaran  

 
Ada 
Baris tangensial 

 
Ada  
Baris tangensial 

 
Ada 
Baris tangensial 

Dari hasil pengamatan ini, lingkaran tahun pada Shorea parvifolia tidak terlihat dengan jelas, hal ini 
dapat dilihat dari ketiga diameter yang diteliti. Pada diameter 10, 15 dan 20 cm ini tidak dijumpai adanya 
lingkaran tahun pada penampang melintangnya. Lingkaran tahun merupakan batas antara kayu yang 
terbentuk pada permulaan dan pada akhir suatu musim tumbuh sehingga dengan lingkaran tahun ini dapat 
diketahui umur pohon tersebut. Mayaningsih (2011) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa Meranti 
merah (Shorea parvifolia) ini termasuk pada beberapa jenis kayu daun lebar lingkaran tahunnya sulit 
dilihat,hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan warna yang jelas antara kayu awal dan kayu akhirnya. 

Lingkaran tahun : 
Rata  : Lingkaran tahun tidak terlihat 
Tidak rata : Lingkaran tahun terlihat 
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Gambar 1.  Pembuluh tunggal dan ganda radial (1) dan saluran damar baris tangensial (2) pada penampang 
melintang (x) Shorea parvifolia 

Martawijaya dkk. (1989) yang menyatakan bahwa pori-pori meranti sebagian besar soliter dan 
sebagian kecilnya bergabung 2-3 di dalam arah radial, terkadang mengelompok dalam arah diagonal dan 
tangensial. Jenis Shorea parvifolia ini pada ketiga diameter yang diteliti (10, 15 dan 30 cm) memiliki 
kesamaan penyebaran pembuluh, yaitu tunggal dan ganda radial yang dilihat dari penampang melintang 
seperti pada gambar  tersebut. 

Selanjutnya, berdasarkan pada diameter pembuluh kayu meranti merah (Shorea parvifolia) ini dari 
ketiga diameter (10, 15 dan 20 cm) didapatkan ukuran diameter pembuluh yang berbeda-beda dimana ukuran 
diameter pembuluh berbanding lurus dengan ukuran diameter kayu yang diteliti. Pada pengamatan secara 
mikroskopis Shorea parvifolia yang berdiameter 10 cm, 15 cm dan 20 cm memiliki ukuran diameter pembuluh 
170,38 µm, 193,31 µm dan 208,07 µm. Untuk ukuran diameter pembuluh pada Shorea parvifolia yang 
berdiameter 10 dan 15 cm menurut pengklasifikasian yang dilakukan oleh Mandang dan Pandit (1997), 
ukuran diameter pembuluh dari kedua diameter tersebut masih termasuk berukuran agak kecil. Kecuali pada  
Shorea parvifolia yang berdiameter 20 cm yang memiliki ukuran diameter pembuluh 208,07 µm yang 
termasuk berukuran agak besar. 

Selain itu, pada pengamatan yang dilakukan, dapat kita ketahui bahwa Meranti merah jenis Shorea 
parvifolia pada tiga diameter berbeda (10, 15 dan 20 cm) ini sama-sama memilki saluran damar dengan pola 
penyebaran saluran damar baris tangensial, sementara orientasi arah seratnya semuanya berserat lurus. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sifat mikroskopis kayu meranti merah disajikan di 
bawah ini: 

Tabel 2. Dimensi serat kayu meranti merah 

Dimensi serat 
Diameter 

Rata-rata 
10 cm 15 cm 20 cm 

Panjang  (mm)  0,94 0,99 1,09 1,01 

Diameter serat (µ)  23,40 23,41 21,65 22,82 

Diameter  lumen (µ)  19,59 19,66 17,50 19,07 

Tebal dinding sel  (µ)  1,91 1,87 1,85 1,88 

Kayu meranti merah memiliki panjang serat  rata-rata 1,01 mm, diameter serat 22,82 mikron, diameter 
lumen 19,07 mikron dan tebal dinding sel 1,88 mikron, dimana serat terpanjang didapat pada meranti merah 
diameter 20 cm, sedangkan serat terpendek pada meranti diameter 10cm. Hal ini dikarenakan tempat tumbuh 
yang berbeda dan perlakuan silvikultur yang berbeda.  Sedangkan untuk proporsi selnya (Tabel 3) yaitu 
pembuluh rata-ratanya 9.78%, parenkim 13,56%, serabut 60,31% dan jari-jari 15,42%.  Bosman (1997) dalam 
penelitiannya terhadap meranti merah jenis Shorea pauciflora yang tumbuh di Wanariset-Samboja 
Kalimantan  Timur  yang  berumur  6  tahun,  menyatakan   bahwa  hasil   penelitiannya   mengenai   proporsi 
penelitiannya mengenai proporsi pembuluh meranti merah jenis Shorea pauciflora ini memiliki rerata yang 
tidak jauh berbeda dibanding ketiga diameter kayu Shorea parvifolia dimana rerata dari proporsi pembuluh 
meranti merah jenis Shorea pauciflora ini yaitu 10,1% dan rerata dari ketiga diameter kayu Shorea parvifolia 
yang  diteliti  kali  ini  ialah  9,786%.  Namun  bila  dibandingkan  lagi dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh 
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Gambar 2. Dimensi serat meranti merah (Shorea parvifolia) dari 3 klas diameter 

kartikawati (2001), maka dapat dikatakan bahwa nilai proporsi pembuluh kayu yang diteliti kali ini cukup 
rendah dibandingkan proporsi pembuluh kayu meranti kuning dan meranti putih dari hutan alam Kalimantan 
Timur yang masih termasuk pada genus yang sama yaitu Shorea dengan nilai rata-rata nya ialah 17,74% dan 
16,11%. Kartikawati (2001) juga melakukan penelitian dari kelompok meranti merah dan diperoleh hasil 
proporsi pembuluh kayu dengan nilai rata- rata 12,39% dimana nilai rata-rata ini masih lebih tinggi dibanding 
nilai rata-rata proporsi pembuluh kayu pada ketiga diameter Shorea parvifolia ini dimana rata-rata nilai 
proporsi pembuluh kayu yang tertinggi pada penelitian kali ini ialah pada Shorea parvifolia diameter 20 cm 
yaitu 11,757%.  

Tabel 3. Proporsi sel kayu meranti merah 

Sel kayu 
Diameter 

Rata-rata 
10 cm 15 cm 20 cm 

Pembuluh (%)  8,14 9,46 11,76 9,78 

Parenkim (%)  14,75 12,18 13,75 13,56 

Jari-jari (%)  18,54 13,72 14,01 15,42 

Serabut  (%)  57,69 63,86 59,38 60,31 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Penampang transversal serat meranti merah (Shorea parvifolia) dari 3 klas diameter 
 

Proporsi sel parenkim Shorea parvifolia ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Rata-rata proporsi sel 
parenkim pada kelas diameter 10 cm, 15 cm dan 20 cm ialah sebesar 14,75%, 12,1 % dan 13,75%. Dari 
ketiga kelas diameter ini diketahui rata-rata nilai proporsi sel parenkim terbesar ada pada kelas diameter 10 
cm yaitu sebesar 14,749%. Penelitian mengenai Shorea parvistipulata dari HPH PT Balikpapan Forest 
Industries di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Supartini dan Kholik (2010)  menunjukkan bahwa proporsi 
sel parenkim dari Shorea parvistipulata ini ialah sebesar 5,87%, hal tersebut lebih rendah dibandingkan ketiga  
kayu Shorea parvifolia. Kartikawati (2001) menyatakan di dalam penelitiannya terhadap kayu meranti putih 
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dan meranti kuning dari hutan Kalimantan Timur bahwa proporsi sel parenkimnya ialah masing-masing 
sebesar 6,47% dan 4,72% dan hasil tersebut lebih rendah dibandingkan Shorea parvifolia. 

Proporsi serabut paling besar didapat pada meranti diameter 15cm, sedangkan yang terkecil terdapat 
pada meranti diameter 10cm. Supartini dan Kholik (2010) melakukan penelitian terhadap kayu meranti merah 
Shorea parvistipulata dari HPH PT Balikpapan Forest proporsi sel serabutnya 67,46% dan nilai ini lebih tinggi 
dibandingkan nilai rata-rata proporsi sel serabut pada ketiga diameter Shorea parvifolia yang mencapai 
60,311%.Pada penelitian mengenai kayu meranti merah dari hutan alam Kalimantan Timur yang dilakukan 
oleh Kartikawati (2001) menyebutkan bahwa  nilai rata-rata proporsi sel serabutnya ialah berkisar 68,55%.  
sedangkan kayu meranti kuning dan meranti putih dari hutan alam dari Kalimantan Timur diketahui bahwa 
masing-masing nilai rata-rata proporsi sel serabut yaitu 61,16% dan 65,83%. 

b. Rasio Gubal Teras 

Kayu gubal dan kayu teras merupakan bagian kayu yang memiliki ciri dan fungsi yang berbeda dalam 
satu pohon. Kayu gubal umumnya memiliki warna yang lebih muda/terang dibandingkan dengan kayu teras. 
Perbedaan warna yang sangat kontras tersebut dapat digunakan untuk menentukan berapa rasio gubal dan 
teras yang dimiliki oleh sebatang pohon.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pohon meranti merah pada klas diameter yang 
berbeda menujukkan hasil yang tidak banyak berbeda, dimana kayu gubal secara keseluruhan memiliki rasio 
yang lebih besar dibanding kayu teras sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Rasio gubal dan teras kayu meranti merah pada 3 klas diameter 

Klas diameter 
Rasio Gubal dan Teras (%) 

Teras Gubal 

10 35,60 64,40 
15 49,27 50,73 
20 38,50 61,50 

Rata-rata 41,12 58,87 

Dari pengamatan yang telah dilakukan pada Shorea parvifolia pada tiga diameter yang berbeda, dapat 
dilihat bahwa proporsi kayu teras terkecil ada pada Shorea parvifolia yang berdiameter 10 cm yaitu dengan 
persentase 35,60% dan proporsi kayu teras terbesar ada pada diameter 15 cm dengan persentase 49,27%. 
Sementara persentase kayu gubal terkecil ada pada Shorea parvifolia yang berdiameter 15 cm dengan 
persentase 50,73% dan persentase kayu gubal terbesar ada pada diameter 10 cm dengan persentase 
64,40%. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa rasio gubal meranti merah (Shorea parvifolia) lebih dominan 
(banyak) dibandingkan rasio kayu terasnya, hal tersebut dapat dari rata-rata dari ketiga diameter yang diteliti 
(10, 15 dan 20 cm) ini yaitu pada rasio gubal rata-ratanya ialah 58,87% dan rata-rata rasio terasnya ialah 
41,12% sehingga kelas diameter tidak menentukan proporsi kayu gubal dan kayu terasnya. Selain itu dari 
data pada table 4 di atas, terlihat justru kayu meranti dengan diameter kecil memiliki luas kayu teras yang 
lebih besar besar dibandingkan dengan luas kayu teras meranti yang berdiameter lebih besar. Hal ini bisa 
terjadi karena proses pembentukan kayu teras pada pohon meranti merah lebih lambat dibandingkan dengan 
pertambahan riap diameter kayu setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan secara akumulatif luas gubal 
yang terbentuk akan semakin banyak dibandingkan dengan penambahan luasan kayu teras. 

Menurut Pandit (2000), pada umumnya pembentukan kayu teras terpacu karena kekurangan 
persedian air. Bisa dikatakan bahwa daerah-daerah kering akan memacu pembentukan kayu teras sehingga 
akan menghasilkan persentase kayu teras yang lebih besar dan sebaliknya. Oleh karena itu rasio gubal lebih 
tinggi dibanding rasio terasnya dikarenakan lokasi dari hutan PT. Sari Bumi Kusuma beriklim sangat basah 
(tipe A) dimana tercatat bahwa di areal ini hujan tahunan terbesarnya mampu mencapai 2.835 mm tiap tahun 
dengan hari hujan 136 hari per tahun (berdasarkan data hujan Katingan Kuala/ Pagatan tahun 1992-1997). 
Berdasarkan pengukuran curah hujan selama setahun (September 2001-Agustus 2002) didapati curah hujan 
sebesar 3.730 mm per tahun dengan hari hujan 131 hari per tahun.  Menurut Pandit dan Ramdan (2002) 
dalam Utomo (2006), jumlah relatif kayu teras dengan kayu gubal di dalam batang pohon berbeda-beda 
menurut jenis pohon, umur dan keadaan lingkungan pertumbuhan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayaningsih (2011), bahwa kayu Shorea parvifolia memiliki 
persentase kayu teras 38,5% yang merupakan kayu teras tertinggi dibanding kayu lainnya yang diteliti antara 
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lain Shorea johorensis, Shorea leprosula dan Shorea platyclados. Penelitian yang dilakukan oleh Fithri (2000) 
pada penelitian  Acacia mangium Willd di HPHTI PT. Musi Hutan Persada pada umur 1, 3 dan 5 menyatakan 
bahwa persentase kayu teras semakin meningkat berdasarkan kenaikan umur pohon, sedangkan kayu gubal 
menurun berdasarkan kenaikan umur pohon 

c. Periode Juvenil 

Kayu juvenil merupakan kayu muda yang terbentuk di awal masa pertumbuhan pohon. Dimana dalam 
proses pembentukan sel-selnya masih dipengaruhi oleh meristem apikal, sehingga mengakibatkan sel-sel 
yang dibentuk oleh kayu juvenil memiliki cirri dan karakteristik yang berbeda dengan kayu dewasa.  

Tabel 5. Periode juvenil kayu meranti merah pada 3 klas diameter 

Klas diameter 
Zonasi (jarak dari empulur) 

Juvenil Dewasa 

10 3 cm Belum terbentuk 
15 6 cm Belum terbentuk 
20 10 cm 11 cm 

 
Pada kayu meranti merah yang berdiameter 10 cm dan 15 cm, terlihat pada rata-rata grafik panjang 

seratnya menunjukkan trend peningkatan yang cukup progresif. Pada setiap jarak 1 cm dari pusat kayu, 
seratnya mengalami peningkatan panjang yang sangat cepat (rapid incease) dimana ciri seperti ini 
menunjukkan bahwa bagian kayu ini masih merupakan periode juvenil.  Grafik panjang serat meranti merah 
yang berdiameter 10 dan 15 cm juga menunjukkan adanya peningkatan panjang serat sampai pada jarak 3 
cm dan 8 cm dari pusat kayu masih menunjukkaan tren peningkatan sebagaimana bisa dilihat pada grafik di 
atas. Ini menujukkan bahwa sampai pada jarak 8 cm dari pusat kayu periode pembentukan kayu juvenil 
belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, sehingga dengan demikian fase pembentukan kayu dewasa belum 
dimulai. 

   

10 cm 15 cm 20 cm 

Sementara itu, grafik panjang serat meranti diameter 20 cm, menunjukkan bahwa peningkatan tren 
panjang serat berakhir pada jarak 10cm, karena pada jarak 11 cm mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa 
panjang serat mulai konstan, ini berarti bahwa pada diameter 20 cm mulai terbentuk kayu dewasa yaitu pada 
jarak 11 cm dari pusat kayu. 

d. Tekstur kayu 

Hasil penelitian mengenai tekstur  kayu Shorea parvifolia dari kelompok meranti merah pada diameter 
yang berbeda disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Dari pengamatan pada ketiga diameter ini didapatkan bahwa kayu Meranti merah (Shorea parvifolia) 
ini bertekstur sedang dan rata Fahn (1991) menyatakan bahwa tekstur kayu ditentukan oleh sel kayu dan 
keseragaman ukuran sel kayu yang menyusun kayu. Pada penelitian kali ini dapat dilihat bahwa lingkaran 
tahun pada kayu Shorea parvifolia ini tidak terlihat sehingga dikategorikan bertekstur rata.  
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Tabel 6. Nilai Tekstur pada kayu Shorea parvifolia pada diameter yang berbeda 

 
Tekstur Kayu 

Diameter (cm) 
Ukuran sel 

pembuluh (µm)  
Tekstur 

Ukuran sel 
serabut (µm) 

 
Tekstur 

Lingkaran 
Tahun 

10 170,38 Sedang 23,403 Halus Rata 
15 193,31 Sedang-kasar 23,413 Halus  Rata 

20 208,07 kasar 21,653 Halus Rata 

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa Shorea parvifolia berdasarkan ukuran diameter serat bertekstur 
halus pada seluruh kelas diameter dimana menurut klasifikasi Pandit dan Ramdan (2002), tekstur kayu yang 
berdasarkan diameter serat dikatakan halus apabila memiliki diameter serat ≤30 µm. Sedangkan 
berdasarkan diameter pembuluh dapat dilihat bahwa semakin besar kelas diameternya maka teksturnya 
semakin kasar dimana hanya pada Shorea parvifolia berdiameter 20 cm yang bertekstur kasar, hal tersebut 
dapat dilihat pada rata-rata diameter pembuluh Shorea parvifolia berdiameter 20 cm yaitu 208,07 µm. Pada 
kelas diameter 10 dan 15 cm yang memiliki ukuran diameter pembuluh lebih kecil  yaitu 170,38 µm dan 
193,31 µm oleh karena itu untuk kelas diameter 10 cm dikategorikan bertekstur sedang dan pada kelas 
diameter 15 cm bertekstur sedang-kasar berdasarkan kriteria tekstur kayu oleh Pandit (2000). 

IV. KESIMPULAN 

1. Ciri makroskopis kayu meranti merah (Shorea parvifolia) lingkaran tahun tidak kelihatan, persebaran 
pembuluhnyatunggal dan ganda radial, bentuk parenkimnya ialah paratrakeal jarang, memiliki satu ukuran 
jari-jari dan tidak bertingkat, arah seratnya lurus, memiliki saluran damar dengan pola persebarannya 
baris tangensial 

2. Presentase kayu teras pada Shorea parvifolia pada tiga diameter  (10, 15 dan 20 cm) ini rata rata 41,12% 
dan presentase kayu gubal pada Shorea parvifolia  ini memiliki rata-rata 58,87%. 

3. Tekstur kayu meranti Merah (Shorea parvifolia) ialah halus-sedang berdasar ukuran ukuran sel serabut 
dan sedang-kasar berdasarkan ukuran sel pembuluh,  dan tekstur berdasarkan lingkaran tahun ialah rata. 

4. Nilai rata-rata proporsi sel pembuluh,  parenkim, jari-jari dan serabut kayu Shorea parvifolia  ialah sebesar 
9,78%; 13,56%; 15,42%; dan  60,31%. 

5. Shorea parvifolia memiliki nilai rata-rata dimensi sel panjang serat, diameter serat, diameter lumen dan 
tebal dinding sel dengan  rata-rata sebesar 1,012 µm; 22,82 µm; 19,07 µm; dan 1,88 µm. 

6. Pada diameter 10 cm  dan 15 cm masih merupakan kayu juvenil,sementara pada diameter 20 cm mulai 
terbentuk kayu dewasa pada jarak 11 cm dari pusat kayu. 
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