
PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAPEKI XII A-03 

 
 

 

BANDUNG, JAWA BARAT 23-25 JULI 2009  14 

STRUKTUR DAN SIFAT KAYU SUKUN ( Artocarpus communis FORST) DARI HUTAN RAKYAT 
DI YOGYAKARTA 

 
Oleh: 

Fanny Hidayati 

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 

dan P. Burhanuddin Siagian 

 

INTISARI 
 

Kebutuhan akan kayu semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumah penduduk. Kayu dari 
hutan alam semakin menipis jumlahnya sehingga perlu di cari alternatif kayu dari hutan rakyat. Salah 
satu jenis kayu dari hutan tersebut adalah kayu sukun (Artocarpus integra FORST). Penelitian 
mengenai struktur dan sifat kayu jenis kayu rimba telah banyak dilakukan. Namun, untuk kayu hutan 
rakyat belum banyak dilakukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang struktur dan sifat kayu 
sukun dari hutan rakyat/pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat makroskopis 
yaitu ciri-ciri  struktur kayu, sifat mikroskopis yaitu dimensi sel dan proporsi sel, dan sifat fisika kayu 
meliputi berat jenis, kadar air dan perubahan dimensi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa  dimensi 
serat kayu sukun dari Yogyakarta memiliki panjang serat 1.01 mm, diameter serat 21.59 mikron, 
diameter lumen 16.06 mikron,  dan tebal dinding sel 2.73 mikron. Nilai proporsi selnya yaitu pembuluh 
13.34%, parenkim 22.87%, serabut 43.07% dan jari-jari 20.73%.  Sifat fisika berupa kadar air awal 
14.26%, berat jenis 0.477, penyusutan longitudinal 0.55%, penyusutan tangensial 3.63%, penyusutan 
radial 2.77% dan nilai T/R 1.29. Nilai T/R yang besar tersebut menunjukkan bahwa kayu sukun 
memiliki stabilitas dimensi yang rendah. 

 
Kata kunci: kayu sukun, sifat kayu, proporsi sel, dimensi sel, kadar air, berat jenis 
 

PENDAHULUAN 
Pada umumnya di negara-negara yang mempunyai hutan luas yang merupakan sumber-

sumber penghasil kayu, kayu selalu merupakan bahan konstruksi yang unggul dan industri 
perkayuan.  Bahkan sampai saat ini masyarakat di sekitar hutan masih banyak yang membangun 
rumah dengan menggunakan kayu sebagai bahan utamanya, baik untuk tiang, lantai, dinding bahkan 
sampai atap semuanya menggunakan kayu.  

Kebutuhan akan kayu semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan 
jumah penduduk. Kayu dari hutan alam yang merupakan bahan baku industri semakin menipis 
jumlahnya sehingga perlu di cari alternatif kayu dari hutan rakyat. Salah satu jenis kayu dari hutan 
tersebut adalah kayu sukun (Artocarpus communis FORS).  Penelitian mengenai struktur dan sifat 
kayu jenis kayu rimba telah banyak dilakukan. Namun, untuk kayu hutan rakyat belum banyak 
dilakukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang struktur dan sifat kayu sukun dari hutan 
rakyat/pekarangan. 

Pohon memiliki sifat-sifat yang berbeda baik dalam satu individu maupun antar individu 
bahkan dalam satu pohon itu sendiri. Perbedaan sifat-sifat dalam satu pohon dapat disebabkan 
karena letak suatu potongan dalam pohon tersebut, baik secara aksial (pangkal, tengah, ujung) 
maupun radial (dekat hati, tengah, dekat kulit). sedangkan perbedaan dalam individu pohon dapat 
disebabkan antara lain karena adanya perbedaan tempat tumbuh dan umur pohon pada saat 
ditebang. ( Panshin dan de Zeew, 1980 ; Haygreen dan Bowyer, 1996).  
 
BAHAN DAN METODE 
1. Bahan dan alat 

Bahan yang digunakan adalah kayu sukun dari Yogyakarta,  alkohol (C2H5OH), perhidrol 
(H2O2), safranin, Silol (C5H10), canada balsam, air suling, dan asam asetat glacial. Alat yang 
digunakan dalam pembuatan contoh uji ini ialah sliding microtome, object glass dan deck glass. Alat 
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yang digunakan untuk pengamatan praparat adalah Digital Flouresence Microscope Olympus BX 51, 
perangkat computer dengan software image pro plus V 4.5.. 

 
2. Metode 

Pengujian sifat anatomi kayu meliputi sifat makroskopis dan mikroskopis. Pengujian sifat 
mikroskopis meliputi dimensi sel (panjang serat, diameter serat, diemter lumen dan tebal dinding sel) 
dan proporsi sel (serabut, parenkim, pembuluh dan jari-jari). 

Pembuatan preparat untuk pengamatan makroskopis yaitu dengan membuat potongan kayu 
dengan ukuran 2 cm x 6 cm x 10 cm. Untuk sifat makroskopis tersebut contoh uji diamati 
menggunakan loupe. Pembuatan preparat untuk dimensi sel kayu yaitu membuat contoh uji 
berbentuk stik dengan ukuran 1 mm x 1 mm x 20 mm dan kemudian dimaserasi. Untuk memisahkan 
seratnya, contoh uji digojok-gojok (pelan-pelan) dan di beri zat warna (misalnya : safranin). Serat 
yang diperoleh dipindahkan ke gelas objek, di beri Canada Balsam, kemudian ditutup dengan kaca 
penutup(deck glass). Setelah itu sampel tersebut di foto dengan perbesaran lensa objektif 4X dan 
pengukuran dimensi serat siap dilakukan dengan menggunakan program Image Pro Plus V 4.5. 
Pembuatan preparat untuk proporsi sel kayu yaitu 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. Selanjutnya irisan tersebut di celupkan ke dalam silol untuk menghilangkan 
sisa alkohol dan gelembung udara yang ada. Setelah itu sampel tersebut di foto dengan perbesaran 
lensa objektif 4X dan pengukuran dimensi serat siap dilakukan dengan menggunakan program Image 
Pro Plus V 4.5. 

Pengujian sifat fisika kayu, contoh uji dibuat sesuai dengan British Standard nomor 373 tahun 
1957 dengan ukuran sebagai berikut: kadar air dan berat jenis 2 cm x 2 cm x 2 cm, sedangkan untuk 
perubahan dimensi 2 cm x 2 cm x 4 cm. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sifat makroskopis ciri struktur kayu dan sifat 
fisik kayu sukun disajikan dalam Tabel 1 dan 2. Kayu sukun memiliki lingkaran tahun. Penyebaran 
pembuluhnya tunggal namun ada sebagian yang ganda radial dan tidak ada isinya. Parenkimnya 
merupakan parenkim paratrakheal aliform  Jari-jari kayu nampak pada bidang transversal, radial dan 
tangensial. Pada penampang tangensial tidak terlihat dua ukuran jari-jari dan tidak bertingkat.  
Teksturnya kasar serta seratnya lurus. Kayu sukun tidak memiliki saluran damar. Sifat makroskopis 
untuk sifat fisik kayu sukun (Tabel 2) yaitu berwana coklat muda,  tidak mempunyai bau khas, 
beratnya termasuk sedang , kekerasan sedang, kusam dan memiliki kesan raba agak kasar.  

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sifat mikroskopis kayu sukun disajikan di 
bawah ini (Tabel 3 dan 4). 

 

Tabel 1. Ciri struktur kayu sukun 

Ling-
karan 
tahun 

 

Pembuluh 

Parenkim 

Jari-jari kayu 

Teks- 
tur Serat 

Saluran 
damar 

(ada/tdk) 
Penye-
baran Isi  Nampak/

tdk (x,t,r) 

Dua 
ukur-
an/tdk 
(x,t) 

Ber-
ting 
kat/ 

tdk (t) 

Ada 
Tunggal, 
ganda 
radial 

Tdk P. aliform 
 Nampak Tdk Tdk Kasar Lurus  Tdk 
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Tabel 2. Sifat fisik kayu sukun 
Warna Bau Berat Keras Kilap Kesan raba 

Coklat muda Khas sedang Sedang Kusam Agak kasar 
 

Tabel 3. Dimensi serat kayu sukun 
Panjang 

serat (mm) 
Diameter serat 

(micron) 
Diameter lumen 

(micron) 
Tebal didnding 

sel  (micron) 
1.01 21.59 16.06 2.73 

 
Tabel 4. Proporsi sel kayu sukun 

Pembuluh (%) Parenkim (%) Serabut (%) Jari-jari (%) 
13.34 22.87 43.07 20.73 

 
Kayu sukun memiliki panjang serat  rata-rata 1.01 mm, diameter serat 21.59 mikron, diameter 

lumen 16.06 mikron dan tebal dinding sel 2.73 mikron.  Sedangkan untuk proporsi selnya (Tabel 4) 
yaitu pembuluh 13.34 %, parenkim 22.87%, serabut 43.07% dan jari-jari 20.73%.  Data tersebut 
sesuai dengan pernyataan Panshin dan De Zeew (1980) dan Prawirohatmodjo (1999) bahwa 
pembuluh kayu berkisar 6.5-55%. Sedangkan untuk parenkimnya lebih besar yaitu 0-15%. Namun 
bila dibandingkan dengan pernyataan Biermann (1966) bahwa kayu daun proporsi parenkimnya 10-
35% adalah telah sesuai. Proporsi serabut sesuai dengan pernyataan Biermann (1996) bahwa 
proporsi serabut kayu daun adalah 36-70%, juga sesuai dengan pernyataan Haygreen dan Bowyer 
(2001) yaitu 15-60%. Proporsi serabut berpengaruh pada kekuatan kayu. Proporsi jari-jari telah 
sesuai bila dibandingkan dengan pernyataan Haygreen dan Bowyer (1996), Sjostrom (1998) dan 
Tsoumis (1991)  proporsi sel parenkim jari-jari pada kayu daun adalah sebesar 5-30%. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan diperoleh kadar air dan berat jenis  kayu 
sukun yang disajikan pada Tabel 5. Kayu sukun memiliki kadar air awal (saat kayu dibeli) 14,26% dan 
kadar air kering udaranya 13,23 %. Besarnya kadar air kering udara kayu tersebut masuk dalam 
kisaran besarnya nilai kadar air kering udara kayu untuk iklim di Indonesia yaitu sebesar 12-20 %. 
Berat jenis kayu sukun rata-rata untuk BJ awal 0,475, BJ kering udara 0,477, BJ basah 0,439 dan BJ 
kering tanur 0,486. Berdasarkan BJ ini, maka kayu sukun termasuk dalam kayu dengan berat sedang 
karena berat jenisnya diantara 0,36 sampai 0,5, sesuai dengan pernyataan Panshin dan De Zeew 
(1980) bahwa kayu dengan berat jenis tersebut termasuk berat sedang. 

 
Tabel 5. Kadar air  dan Berat Jenis  kayu sukun 

 

 
Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan diperoleh perubahan dimensi   kayu sukun 

yang disajikan pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 6. Perubahan dimensi kayu sukun 

Arah 
Penyusutan Pengembangan 

Awal 
ke KU 

Awal 
ke KT 

KT ke 
basah 

Longitudinal 0.55 1.77 5.26 
Tangensial 3.63 6.31 6.97 
Radial 2.77 2.69 3.13 
T/R 1.29 2.34 2.22 

 
Penyusustan dimensi longitudinal kayu sukun dari kondisi awal ke kondisi kering udara 

0.55%, dari kondisi awal ke kondisi kering tanur 1.77% sedangkan pengembangan dari kering tanur 

Kondisi KA  (%) BJ  
Awal 14.26 0.475 
KU 13.23 0.477 

Basah - 0.439 
KT - 0.486 
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ke basah adalah 5.26%. Dari data tersebut, diperoleh bahwa nilai penyusutan longitudinalnya sedikit 
diatas normal, melebihi dari 0,1-0,2 % (Brown , dkk)..  Penyusutan dimensi tangensial dari awal ke 
kering udara 3.63%, dari awal ke kering tanur 6.31% dan pengembangan dari kering tanur ke basah 
6,97%. Nilai ini masuk dalam kisaran 4,3% -14% (Brown, dkk). Penyusutan dimensi radial dari kondisi 
awal ke kering udara adalah 2.77%, dari awal ke kering tanur 2.69 %dan pengembangan dari kering 
tanur ke basah 3.13%. Nilai ini masuk dalam kisaran yang disebutkan oleh  Brown, dkk (1952), bahwa 
penyusutan kayu daun berkisar 2.1 – 8.5 %. Nilai T/R kayu sukun untuk penyusutan dari awal ke 
kering udara adalah 1.29, dari awal ke kering tanur 2.34 dan pengembangan dari KT ke basah 2.22. 
Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai T/R cukup besar, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa 
dimensi kayu-kayu tersebut tidak stabil. Panshin dan de Zeeuw (1980) menyatakan bahwa stabilitas 
dimensi kayu baik jika rasio T/R rendah dan perubahan dimensi transversal rendah. Prawirohatmodjo 
(2001) menambahkan bahwa rasio T/R bersama dengan angka pengembangan merupakan alat 
untuk menilai stabilitas dimensi suatu kayu. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kayu sukun memiliki berat jenis sedang, 
sehingga kayu ini dapat digunakan untuk konstruksi ringan. Hal ini senada dengan yang disebutkan 
oleh Irwanto (2008) bahwa kayu sukun tidak terlalu keras tapi kuat, elastis dan tahan rayap, 
digunakan sebagai bahan bangunan antara lain mebel, partisi interior, papan selancar dan peralatan 
rumah tangga lainnya.  
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