
Prosiding Seminar Nasional XVIII MAPEKI 4-5 November 2015, Bandung 11 

Seminar Nasional XVIII MAPEKI 

 

Studi Kualitas Kayu Akasia Hibrida (Acacia hybrid) 

Hasil Persilangan Acacia mangium dengan Acacia 

auriculiformis dari Aspek Sifat Anatomi dan Fisika 

Kayu  
 

Harry Praptoyo* 
 

Bagian Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta 

__________________________________________________________________________________ 

 

Abstract 
 

The aims of this study were to study the wood quality of acacia hybrid, crossing between 

acasia mangium with acacia auriculiformis, grown in trial forest, Ketu, Wonogiri and also to 

determine the period of juvenile formed on Acacia mangium hybrid. Three healthy trees of 

mangium hybrid (mangium x auriculiformis) wood were selected and harvested for the 

observation. This research applied a completely randomized design (CRD). Both anatomical 

(fiber dimension) and physical (spesific gravity and longitudinal shrinkage) wood properties 

were examined. Research result showed that Acacia mangium hybrid in this study was still in 

a period of juvenile wood based on an analysis of fiber length and longitudinal shrinkage. 

Fiber length showed rapid increase from pith to bark. Average Longitudinal shrinkage was 

found more than 1%. Characteristic properties of hybrid acacia wood anatomy in this study 

showed solitary vessel, radial multiple and groups, and paratracheal parenchyma cells with 

little vasicentric, one sizes of rays and have no resin channals. The proportion of fibers, 

vessels, rays and parenchyma were 62.99%, 11.04%, 14.94% and 11.04% respectively. While 

the fiber length ranges were 0.66-1.03 mm and fiber diameter ranged 19.37-25.04μ, cell walls 

thickness varied from 3.86 to 5.16 μ as well. Physical properties of the hybrid acacia wood 

had a specific gravity ranging from 0:33 to 0:55 and longitudinal shrinkage was ranging from 

1:15 to 3:46%. 
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1. Pendahuluan 

 Tujuan daripada penyilangan antara Acacia mangium dengan Acacia auriculiformis  

adalah untuk menghasilkan spesies hybrid yang memiliki pertumbuhan yang lebih baik 

daripada kedua induknya. Batangnya lurus seperti Acacia mangium dan memiliki 

kemampuan self pruning seperti Acacia Auriculiformis. (Ibrahim 1993 dalam Sunarti 2007). 

Laju pertumbuhan kayu yang cepat dikhawatirkan akan memberi kontribusi yang cukup besar 

dalam memperbesar proporsi kayu juvenil. Haygreen dan Bowyer (1996) menyebutkan 
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bahwa dengan memaksimumkan lebar lingkaran tumbuh pada tahun-tahun permulaan akan 

menyebabkan ukuran inti kayu juvenil maksimum. 

Persentase kayu juvenil mempunyai kontribusi yang besar dalam penentuan kualitas 

kayu maka penelitian mengenai periode juvenil kayu akasia hibrida perlu untuk dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kayu akasia hibrida hasil persilangan 

antara mangium dengan auriculiformis yang tumbuh di hutan penelitian Wonogiri melalui 

penentuan periode juvenil. 

 

2. Bahan dan Metode 

Tiga pohon akasia mangium hibrida (mangium x auriculiformis),  diameter pada dbh 

15-17 cm dengan tinggi bebas cabang 4m. Sampel  kayu diambil dari batang pokok bebas 

cabang berbentuk disk pada ketinggian 1.3 m (dari permukaan tanah) dari pohon akasia 

Sampel uji anatomi dibuat per 1cm dari hati ke kulit.  

Sampel anatomi dengan proses maserasi. Sampel sifat fisik dibuat dan diuji berdasarkan 

British Standard BS 373 dengan pengambilan dari disk dan strip papan mengikuti 

pengambilan sampel untuk anatomi. Pengambilan sampel dalam  penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sampel kayu akasia hibrida (a) dan skema pengambilan sampel kayu (b)  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Sifat anatomi kayu akasia hibrida 

3.1.1. Sifat makroskopis dan mikroskopis kayu Akasia hibrida 

Berdasarkan hasil pengamatan ciri struktur kayu Akasia mangium hibrida (mangium x 

auriculiformis) menunjukkan bahwa Akasia hibrida (mangium x auriculiformis) memiliki 

tesktur kayu halus-sedang berdasarkan ukuran sel pembuluh dan sel serabutnya, tidak  

memiliki saluran damar. Penyebaran pembuluh tunggal, ganda radial 2 sel dan beberapa 

penyebaran berkelompok. Diameter tangensial pembuluh 150-200µm dengan rerata 180 µm. 

Akasia hibrida memiliki diameter pembuluh lebih kecil dibandingkan diameter akasia 

mangium 210 µm (Ogata et al., 2008). Jumlah pembuluh per satuan luas antara 4-9/mm
2
.  

Serial jari-jari kayu umumnya 1-2 sel, kadang-kadang 1-3 tergantung sampel kayunya. 

Parenkim longitudinal tidak banyak hanya 11%, umumnya paratrakeal dan sedikit 

vasisentrik.   

 

(a) (b) 
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Tabel 1. Sifat makroskopis dan mikroskopis kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis) 

Ciri Struktur Kayu Keterangan 

Lingkaran tahun  Tidak terlihat 

Pembuluh: 

Persebaran 

Ukuran diameter (µ) 

 

Tunggal, ganda radial sebagian berkelompok 

130-200µ 

Parenkim: 

Bentuk 

 

Paratrakeal, sebagian vasisentrik 

Jari-jari: 

Ukuran, Bertingkat/tidak 

 

Satu ukuran, Tidak bertingkat 

Tekstur Halus-Sedang 

Proporsi sel : 

Serabut 

Pembuluh 

Jari-jari 

Parenkim 

 

62,99 % 

11,04 % 

4,94 % 

11,04 % 

 

Dari hasil pengamatan ini, lingkaran tahun pada kayu akasia mangium hibrida 

((mangium x auriculiformis) tidak terlihat dengan jelas, hal ini dapat dilihat pada penampang 

melintangnya.  Bentuk parenkrim jari-jari memiliki satu macam ukuran dan tidak bertingkat.  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penampang melintang akasia hibrida (mangium x auriculiformis)  

 

Panjang serat kayu akasia  hibrida 0,66-1,03 mm lebih pendek dibanding akasia 

mangium 0.7-1.4 mm. Akasia hibrida memiliki diameter sel 19-25 µm, hampir sama dengan 

ukuran diameter serat akasia mangium berkisar 15-30 µm. Sementara itu akasia hibrida 

memiliki dinding sel  yang lebih tebal yaitu 3.86-5.16 µ, bila dibandingkan tebal dinding sel 

akasia mangium yang hanya berkisar 1.5-2.5 µm. (Ogata et al., 2008) 

3.1.2. Panjang serat 

Hasil pengukuran panjang serat kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis)  pada 

kedudukan radial, menunjukkan bahwa nilai panjang serat kayu akasia hibrida, dari dekat hati 

sampai dekat kulit pada jarak 1 cm, 2 cm, 3cm, 4 cm, 5 cm dan 6 cm dari hati (pusat kayu) 

adalah sebesar 0.66 mm, 0.75 mm, 0.88 mm, 0.93 mm, 0.95 mm dan 1.03 mm. Nilai rata-rata 

panjang serat akasia hibrida menunjukkan peningkatan cukup tajam dari hati ke kulit.   
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Tabel 2. Panjang serat (mm) kayu akasia hibrida pada kedudukan radial 

Ulangan 

Radial 

1 2 3 4 5 6 

1 0.70 0.73 0.98 1.03 0.98 1.01 

2 0.63 0.73 0.82 0.86 1.00 1.08 

3 0.66 0.80 0.86 0.91 0.88 1.00 

 Rata-rata 0.66 0.75 0.88 0.93 0.95 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Foto (a) dan grafik (b) panjang serat kayu akasia hibrida 

Kenaikan nilai panjang serat yang cukup tajam dari hati ke kulit,  menunjukkan bahwa 

kayu akasia hibrida masih berada dalam periode kayu juvenil. Kretschmann (1998) 

menyatakan bahwa panjang serat pada kayu juvenil umumnya rendah kemudian meningkat 

sampai mencapai kayu dewasa. Setelah memasuki periode kayu dewasa panjang seratnya 

cenderung untuk konstan. Green et al. (2005) menyatakan panjang serat pada kayu juvenil 

lebih pendek dibanding kayu dewasa. Hasil analisis regresi dan korelasi, diperoleh nilai 

R
2
=0,97. dengan persamaan regresi  Y = 0.203 ln (X) + 0.646, dimana Y nilai panjang serat 

kayu (mm) dan X jarak kayu dari hati (cm). Grafik panjang serat menunjukkan semakin jauh 

dari hati, nilai panjang serat kayu semakin tinggi. 

3.1.3. Diameter serat 

Hasil pengukuran diameter serat kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis) pada 

kedudukan radial, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : 

Tabel 3. Diameter serat (µ) kayu akasia hibrida pada kedudukan radial 

Ulangan 

Radial 

1 2 3 4 5 6 

1 24.28 22.35 22.97 22.02 18.20 19.70 

2 20.74 27.59 24.23 25.98 21.92 23.46 

3 25.14 21.33 24.68 27.12 17.99 24.55 

Rata-rata 23.39 23.76 23.96 25.04 19.37 22.57 

 

Nilai rata-rata diameter serat kayu akasia hibrida dari hati ke kulit tidak menunjukkan tren 

kenaikan ataupun penurunan, bahkan cenderung stabil. Panshin dan de Zeeuw (1980) 

  

(a) (b) 
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menyatakan bahwa perubahan ukuran diameter serat yang konstan dari bagian dekat empulur 

ke kulit terdapat pada beberapa jenis Populus. Zobel dan van Buijtenen (1989) menyatakan 

pertumbuhan diameter sel kayu adalah hormonal sebagai pengaruh dari produksi auksin. 

Hasil analisis regresi dan korelasi, diperoleh nilai R
2
=0,125 dengan persamaan regresi  Y = 

24.16 - 1.04 ln (x) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik diameter serat dalam arah radial 

Grafik tersebut, menunjukkan bahwa diameter serat kayu akasia hibrida pada arah radial 

cenderung stabil dari hati ke kulit, dengan sedikit fluktasi yang tajam  pada bagian tengah ke 

kulit, namun tidak ada hubungan signifikan antara diameter serat dengan kedudukan radial. 

3.1.4. Tebal dinding sel 

Hasil tebal dinding sel kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis) pada kedudukan 

radial, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.  Tebal dinding (µ) sel kayu akasia hibrida pada kedudukan radial 

Ulangan 

Radial 

1 2 3 4 5 6 

1 4.49 2.75 3.61 3.65 3.56 4.03 

2 3.70 4.40 3.98 4.62 4.21 6.01 

3 5.50 4.44 4.94 6.02 4.90 5.44 

Rata-rata 4.56 3.86 4.17 4.76 4.22 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto (a) dan grafik (b) tebal dinding sel kayu akasia hibrida 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tebal dinding sel kayu akasia hibrida 

meningkat dari bagian kayu dekat hati ke kulit. Bath (2001) menyebutkan bahwa perbedaan 

kayu juvenil dengan kayu dewasa terletak pada dinding sel yang tipis, serat pendek dan sudut 

fibril yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kayu akasia hibrida masih berada dalam periode 
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kayu juvenil. Geimer (1996) menyatakan pada kayu juvenil tebal dinding sel mengalami 

peningkatan yang cukup tajam, selanjutnya cenderung konstan seiring dengan proses 

pembentukan kayu dewasa.  

3.2. Sifat fisika kayu akasia hibrida 

3.2.1. Penyusutan longitudinal 

Hasil penyusutan longitudinal kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis) pada 

kedudukan radial, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Penyusutan longitudinal (%) kayu akasia hibrida pada kedudukan radial 

Ulangan 
Radial 

                1                 2               3                 4                 5                 6 

1 1.44 1.37 7.91 1.36 1.54 1.97 

2 1.74 2.45 2.02 1.35 3.40 1.85 

3 0.27 0.27 0.44 1.28 1.53 1.60 

 Rata-rata 1.15 1.36 3.46 1.33 2.16 1.81 

 

Nilai penyusutan longitudinal ini menunjukkan kayu akasia hibrida masih dalam periode 

juvenil. Hal ini karena penyusutan longitudinalnya yang tinggi diatas 1%. Haygreen dan 

Bowyer (1996) menyatakan bahwa nilai penyusutan longitudinal pada kayu juvenil berkisar 

antara 0,57 – 0,9 %, sedangkan pada kayu dewasa berkisar antara 0,1%. Geimer (1996) dan 

Kretschmann (1998) juga menyatakan bahwa kayu juvenil umumnya memiliki nilai 

penyusutan longitudinal yang lebih tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik penyusutan longitudinal dalam arah radial 

3.2.2. Berat jenis 

Hasil perhitungan berat jenis kayu akasia hibrida (mangium x auriculiformis) pada 

kedudukan radial, menunjukkan bahwa nilai rata-rata berat jenis kayu akasia hibrida memiliki 

kecenderungan meningkat dari bagian kayu dekat hati ke kulit. Kenaikan berat jenis yang 

cukup tajam dari hati ke kulit,  menunjukkan bahwa kayu akasia hibrida masih berada dalam 

periode kayu juvenil, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 6 berikut : 
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Tabel 6. Berat jenis kayu akasia hibrida pada kedudukan radial 

Ulangan 

Radial 

1 2 3 4 5 6 

1 0.32 0.34 0.34 0.34 0.44 0.44 

2 0.32 0.4 0.38 0.39 0.48 0.52 

3 0.36 0.43 0.41 0.4 0.47 0.4 

Rata-rata 0.33 0.39 0.38 0.38 0.46 0.45 

 

Taylor (1982) dalam Zobel dan van Buijtenen (1989), kayu juvenil mulai dari lingkaran 

tahun 1 sampai ke-10 menunjukkan nilai berat jenis yang meningkat. Pada setiap ketinggian 

pohon, lingkaran tahun ke-1 sampai ke-5 memiliki berat jenis yang lebih tinggi kemudian 

menurun perlahan mulai lingkaran tahun ke-5 sampai ke-10. Haygreen dan Bowyer (1996) 

menyatakan proporsi kayu akhir pada kayu juvenil lebih rendah dibanding kayu dewasa. 

Sementara itu Larson (1969) dalam Zobel dan van Buijtenen (1989) menyatakan bahwa pada 

Pinus resinosa, kayu juvenil memiliki proporsi kayu awal yang tinggi dan proporsi kayu 

akhir yang lebih rendah pada sel trakeidnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik berat jenis dalam arah radial 

 

Hasil analisis regresi, diperoleh nilai R² = 0.712. Grafik tersebut menunjukkan bahwa 

semakin jauh dari hati maka nilai berat jenis kayu semakin tinggi, hal ini ditunjukan dengan 

nilai persamaan regresi  Y = 0.064 ln (x) + 0.329, dimana Y merupakan nilai berat jenis kayu  

dan X merupakan jarak kayu dari hati (cm). 

 

4.  Kesimpulan  

Kayu akasia hibrida masih merupakan kayu juvenil oleh karena itu kualitas kayu akasia 

hibrida dalam penelitian ini tidak baik sebagai kayu konstruksi. Karakteristik sifat anatomi 

kayu akasia hibrida dalam penelitian ini diantaranya penyebaran pembuluh tunggal, ganda 

radial dan berkelompok, bentuk sel  parenkim paratrakeal dan sedikit vasisentrik, jari-jari satu 

macam ukuran dan tidak bertingkat dan tidak memiliki saluran damar. Proporsi sel serabut, 

pembuluh, jari-jari dan parenkim bertutut-turut 62,99%, 11,04%, 14,94% dan 11,04%. 

Dimensi sel, panjang serat berkisar antara 0,66-1,03 mm; diameter serat antara 19,37-25,04 µ 

dan tebal dinding sel kayu berkisar antara 3,86-5,16 µ. Sifat fisika kayu akasia hibrida 

memiliki nilai berat jenis berkisar antara 0,33-0,55 dan penyusutan longitudinal berkisar 

antara 1,15-3,46%. 
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