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ABSTRAK 

Kayu sengon merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena memiliki sifat 
yang cepat tumbuh sehingga dapat dipanen dalam waktu yang tidak terlalu lama. Budidaya sengon di masyarakat 
dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan biji dan trubusan.  Informasi mengenai sifat-sifat anatomi sengon hasil 
pembudidayaan yang berbeda ini masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi sifat anatomi 
kayu sengon yang dibudidayakan dengan cara yang berbeda. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 
dengan 2 faktor yaitu jenis permudaan dan kedudukan radial kayu dalam batang. Jenis permudaan meliputi permudaan 
biji dan trubusan, sedangkan kedudukan radial dibuat potongan dengan ukuran tiap 2 cm. Parameter yang diteliti adalah 
proporsi sel dan dimensi serat. Proporsi sel meliputi sel serabut, sel pembuluh, sel parenkim dan sel jari-jari, sementara 
dimensi sel meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen dan tebal dinding sel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa asal permudaan tidak berpengaruh terhadap proporsi sel dan dimensi serat tidak berbeda nyata baik yang 
berasal dari permudaan biji maupun trubusan. Sengon trubusan memiliki proporsi sel serabut 76,58%, sel parenkim 
4,70%, sel jari-jari 12,86% dan sel pembuluh sebesar 5,83%. Sengon permudaan biji memiliki proporsi sel serabut 
75,96%, sel parenkim 4,43%, sel jari-jari 13,67% dan sel pembuluh sebesar 5,88%.Sementara untuk faktor kedudukan 
radial diperoleh data bahwa panjang serat dan tebal dinding sel dari bagian kayu dekat kulit ke dekat hati menunjukkan 
perbedaan yang cukup signifikan. Dimana panjang serat dan tebal dinding sel menunjukkan tren peningkatan dari 
bagian kayu dekat hati ke dekat kulit. Dimensi serat sengon trubusan memiliki panjang, diameter dan tebal dinding sel 
1,17 mm, 17,09 µ dan 1,35 µ. Sementaradimensi serat sengon permudaan biji memiliki panjang, diameter dan tebal 
dinding sel 1,15 mm, 18,04 µ dan 1,36 µ. Kedua sengon permudaan biji dan trubusan keduanya masih berada dalam 
fase periode kayu juvenil berdasarkan analisa dari parameter panjang serat dan tebal dinding selnya.  

Kata kunci: jenis permudaan biji, trubusan, kedudukan radial, proporsi sel, dimensi serat, kayu sengon 

I. PENDAHULUAN 

Salah datu jenis tanaman yang mempunyai sifat-sifat yang cepat tumbuh (Fast Growing Species) 
adalah Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen), yang termasuk familia leguminose.. Kayu 
Sengon mempunyai berat jenis 0,33 (0,24-0,49) dan kelas kuat IV-V. Kayu Sengon dapat digunakan untuk  
papan, balok, pembuatan peti, veneer, pulp, papan semen wol kayu, papan serat, papan partikel, korek api 
(tangkai dan kotak), kelom dan kayu bakar (Martawijaya dkk., 1989). 

Salah satu cara untuk budidaya sengon adalah dengan metode regenerasi sengon yang lebih cepat 
dengan trubusan. Trubusan adalah tunas yang tumbuh dari tegakan bekas pohon yang telah ditebang. Daniel 
dkk. (1987). menyatakan bahwa tanaman yang berasal dari tegakan tinggal lebih cepat pertumbuhannya 
dibandingkan dari biji. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa pada umur yang sama ternyata diameter 
pohon dari trubusan lebih besar dibandingkan dari biji. Adanya perbedaan diameter mengindikasikan adanya 
perbedaan laju pertumbuhan yang dapat yang mengubah pula sifat-sifat kayu yang dibentuk (Haygreen, dan 
Bowyer,1996). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi proporsi sel yang terdapat pada pohon sengon dari 
jenis permudaan biji dan trubusan setiap lingkaran tumbuh beserta variasi dimensi seratnya. Manfaat dari 
penelitian ini adalah untuk memperoleh data sifat-sifat kayu sengon baik yang berasal dari jenis permudaan 
biji dan trubusan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai rendemen dan kualitas kayu yang 
dihasilkan dari kedua jenis permudaan tersebut. 
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II. METODOLOGI 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan daam penelitian ini adalah: 
a. Kayu sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) dari trubusan dan biji. 
b. Alkohol (C2H5OH),  Perhidrol (H2O2), Safranin 
c. Silol (C5H10), Canada balsam,  Air suling dan Asam asetat glacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pohon sengon dari permudaan biji dan trubusan dari desa Kapulogo, Kabupaten Wonosobo 

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 

Metode Penelitian 

1. Pembuatan preparat untuk pengamatan makroskopis dan mikroskopis 

a. 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. 

b. 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.  

 

Permudaan biji 

 

 

Permudaan trubusan 
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3.   Periode Juvenil 

a. 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 
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. 

b. Pada penelitian ini dibuat sampel uji setiap 2 cm dari empulur 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 sengon.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proporsi Sel 

Hasil perhitungan dan analisis nilai proporsi sel kayu proporsi sel kayu sengon (Paraserianthes 
falcataria (L) Nielsen) meliputi: proporsi sel serabut, sel parenkim, sel jari-jari, dan sel pembuluh. Hasil 
perhitungan proporsi sel ditampilkan disajikan pada table berikut: 

Tabel 1. Proporsi sel serabut kayu sengon dari biji dan trubusan 

Hasil penelitian proporsi sel kayu menunjukan bahwa nilai rata-rata proporsi sel serabut kayu sengon 
(Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) permudahan biji dan trubusan sebesar 75,96% dan 76,58%. 
Selanjutnya dari hasil analisis keragaman terhadap proporsi sel serabut sengon biji dan trubusan tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata. Demikian juga dengan hasil analisa keragaman terhadap pada 
kedudukan radial juga tidak menunjukan pengaruh yang nyata.   

Hasil proporsi parenkim tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Praptoyo 
(2002) yang menyatakan bahwa kayu sengon solomon memiliki proporsi serabut sebesar 73,92%. Namun 
proporsi serabut kayu sengon yang lebih kecil dilaporkan oleh Zubaedi (2004) yang melakukan penelitian 
kayu sengon dari Sleman dan Gunungkidul, Zubaedi melaporkan bahwa proporsi serabut kayu sengon dari 
Sleman berkisar 64,08%, sedangkan sengon dari Gunungkidul sebesar 63,10%. 

Tabel 2. Proporsi sel parenkim kayu sengon dari biji dan trubusan 

Hasil penelitian proporsi sel parenkim kayu sengon permudahan biji dan trubusan memperoleh nilai 
rata-rata sebasar 4,43%, dan 4,70%. Berdasarkan hasil analisa keragaman yang dilakukan adanya 
perbedaan system permudaan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Demikian juga dengan letak 
persebaran pada kedudukan radial  menunjukan hasil yang juga tidak berbeda nyata.   

Hasil proporsi parenkim tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang dinyatakan oleh Zubaedi (2004) 
bahwa kayu sengon di Sleman memiliki proporsi parenkim sebesar 5,164%, sedangkan yang berasal dari 
gunung kidul sebesar 5,154%. Hal yang berbeda disampaikan oleh Praptoyo (2002) yang menyebutkan 
bahwa proporsi parenkim pada kayu sengon solomon lebih tinggi yaitu sebesar 10,49%, hampir 2x lipat, hal 
ini karena sengon Solomon memiliki karakteristik pertumbuhan yang lebih cepat dibanding sengon umumnya. 

Proporsi 
sel 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 

Serabut 
Biji 77,21 73,96 76,96 74,32 75,79 79,61 74,16 75,96 

Trubusan 76,83 77,83 77,69 75,29 76,45 76,98 75,01 76,58 

Proporsi 
sel 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 

Parenkim Biji 4,75 4,95 4,60 4,65 4,13 3,59 4,30 4,43 

Trubusan 4,75 4,50 3,24 4,94 4,68 5,11 5,11 4,70 
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Gambar 2. Penampang transversal dari kayu sengon permudaan biji dan trubusan 

Tabel 3. Proporsi sel jari-jari kayu sengon dari biji dan trubusan 

Hasil penelitian proporsi sel jari-jari menunjukan bahwa kayu sengon yang berasal dari  permudaan biji 
dan trubusan memperoleh nilai rata-rata sebesar 13,67% dan 12,86%. Berdasarkan hasil analisis keragaman 
terhadap proporsi sel jari-jari sengon asal biji dan trubusan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Demikian 
juga dengan proporsi jari-jari pada kedudukan radial juga menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata.  Hal ini 
sesuai dengan yang dinyatakan oleh Panshin & de Zeeuw (1980) bahwa volume jari-jari (ray volume) pada 
kayu daun tidak menunjukan kenaikan yang berarti pada setiap posisi pertambahan musim pertumbuhan 
(lingkaran tahun).  

Sementara itu Zubaedi (2004) melaporkan bahwa proporsi sel jari-jari kayu sengon yang sedikit 
berbeda yaitu sebesar 14,973% pada Sleman dan 15,891% pada Gunungkidul. Hal ini sesuai pendapat 
Panshin dan de Zeeuw (1980) yang menyatakan bahwa spesies kayu daun (hardwood) mempunyai volume 
jari-jari antara 10-20%. Tetapi menurut Haygreen dan Bowyer (1996), jari-jari merupakan penyusun lebih dari 
30% volume xylem kayu daun. 

Tabel 4. Proporsi sel pembuluh kayu sengon dari biji dan trubusan 

 
Hasil penelitian proporsi sel  pembuluh menunjukan bahwa kayu sengon yang berasal dari permudaan 

biji dan trubusan memperoleh nilai rata-rata sebesar 5,88% dan 5,83%. Hasil analisis keragaman terhadap 
proporsi sel pembuluh sengon asal biji dan trubusan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Demikian juga 
dengan letak persebaran pada kedudukan radial  menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata.  

Proporsi 
sel 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial  Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 7 

Jari-jari Biji 12,44 14,33 13,28 13,70 13,91 12,03 16,01 13,67 

Trubusan 13,18 12,23 13,39 14,01 13,91 10,66 12,65 12,86 

Proporsi 
sel 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial  Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 7 

Pembuluh Biji 5,58 6,70 5,14 7,19 6,24 4,77 5,52 5,88 

Trubusan 5,20 5,42 5,67 5,74 4,95 7,23 6,67 5,83 

 

Kayu sengon permudaan biji 

 

Kayu sengon permudaan trubusan 
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Hasil penelitian proporsi sel pembuluh kayu sengon dari biji dan trubusan relatif kecil yaitu 5,86% 
terutama bila dibandingkan dengan proporsi sel pembuluh pada kayu sengon Solomon sebesar 10,32% 
(Praptoyo, 2002) hal ini karena sengon Solomon memiliki karakteristik pertumbuhan yang lebih cepat 
dibanding sengon umumnya. Sementara itu Zubaedi (2004)melaporkan proporsi pembuluh yang lebih besar 
lagi yaitu sebesar 15,782% pada kayu sengon dari Sleman dan 15,855% sengon dari Gunungkidul. 
Perbedaan kisaran proporsi pembuluh dipengaruhi oleh banyak faktor sebagaimana yang disampaikan oleh 
Panshin dan Zeeuw (1980) bahwa pembuluh kayu kisarannya sangat besar dari 6,5–55%. Haygreen dan 
Bowyer (1996) menambahkan bahwa pembuluh kayu daun berkisar antara 20–60%. Hal senada disampaikan 
oleh Casey (1960) pada beberapa jenis kayu, jumlah pembuluh mencapai 50% sampai 60% dari volume 
kayunya. 

B. Dimensi serat 

Hasil perhitungan dan pembahasan nilai dimensi serat sel kayu sengon (Paraserianthes falcataria (L) 
Nielsen) meliputi: panjang serat, diameter serat dan tebal dindind sel ditampilkan disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5. Panjang serat kayu sengon permudaan biji dan trubusan 

Hasil penelitian dimensi serat kayu menunjukkan bahwa nilai rata-rata panjang serat kayu sengon 
(Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) permudaan biji dan trubusan sebesar 1,15 mm dan 1,17 mm. 
Berdasarkan hasil analisis keragaman terhadap panjang serat sengon jenis permudaan biji dan trubusan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata. Nilai panjang serat tersebut lebih tinggi dari panjang serat sengon 
Solomon yang memiliki nilai rata-rata panjang serat hanya 0,9 mm (Praptoyo, 2002). Demikian juga yang 
disampaikan oleh Zubaedi (2004) yang menyatakan bahwa panjang serat kayu sengon dari Sleman berkisar 
0,82 mm, sedangkan sengon dari Gunungkidul sebesar 0,87 mm. 

 

 
 

Hasil analisis keragaman panjang serat kayu sengon pada kedudukan radial dari hati ke kulit 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Kenaikan panjang serat dari bagian kayu dekat hati ke bagian 
kayu dekat kulit ini juga terkait dengan kecepatan pertumbuhan, dimana pertumbuhan yang cepat akan 
menghambat pertumbuhan panjang dari sel-sel kayu tersebut. Bagian kayu dibentuk pada periode awal 
pertumbuhan, yaitu pada masa pembentukan kayu juvenil, umumnya mempunyai kecepatan tumbuh yang 
lebih cepat dibanding kayu dewasa.  

Dimensi 
serat 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial  Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 7 

Panjang 
serat 

Biji 1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 1,16 1,18 1,15 

Trubusan 1,12 1,14 1,17 1,16 1,17 1,20 1,21 1,17 
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Hal ini mengakibatkan sel-sel serabut yang terbentuk pada masa-masa awal pertumbuhan umumnya 
cenderung untuk memperbesar dirinya (diameter besar) dibanding memperpanjang diri, sehingga sel-sel 
serabut pada bagian kayu dekat hati (awal masa pertumbuhan) umumnya lebih pendek dibanding sel serabut 
kayu dekat kulit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Green et al. (2005) bahwa panjang serat pada bagian 
kayu juvenil umumnya lebih pendek bila dibandingkan dengan serat kayu dewasa. Hal yang sama 
diungkapkan oleh Prawirohatmodjo (2001) yang menyatakan bahwa kecepatan tumbuh juga mempengaruhi 
pertambahan panjang sel-sel inisial kambium. Pertumbuhan yang cepat menghambat pertambahan 
pertumbuhan panjang sel-sel inisial kambium pada tahun-tahun permulaan kegiatan kambium dan menunda 
waktu terbentuknya panjang sel yang maksimum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Dimensi serat sengon permudaan biji dan trubusan 

Tabel 6. Diameter serat kayu sengon permudaan biji dan trubusan 

Hasil penelitian diameter serat  menunjukkan bahwa kayu sengon (Paraserianthes falcataria (L) 
Nielsen) permudaan biji dan trubusan memiliki nilai rata-rata diameter serat sebesar 18,04µ dan 17,09µ. 
Berdasarkan hasil analisis keragaman terhadap diameter serat jenis permudaan biji dan trubusan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata.  Nilai diameter serat tersebut lebih kecil dari diameter serat sengon 
Solomon yang memiliki nilai rata-rata diameter serat 35.68µ (Praptoyo, 2002). Demikian juga yang 
disampaikan oleh Zubaedi (2004) yang menyatakan bahwa diameter serat kayu sengon dari Sleman sebesar 
39,648 µm dan sengon dari Gunungkidul sebesar 34,447 µm. 

Hasil analisis keragaman diameter serat kayu sengon pada kedudukan radial dari hati ke kulit tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata. Demikian juga dengan kayu sengon Solomon, diameter seratnya tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dari hati ke kulit (Praptoyo, 2002).  Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Tsoumis (1991) bahwa berubahnya diameter serat pada arah radial masih bersifat kemungkinan hal ini 
karena kecenderungan perubahan diameter sel dari hati ke kulit masih kurang jelas jika dibandingkan dengan 
perubahan panjang serat.  

Tabel 7. Tebal dinding sel kayu sengon permudaan biji dan trubusan 

Dimensi 
serat 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 

Diameter 
Sel (µ) 

Biji 17,99 17,24 17,50 17,72 18,30 18,12 19,45 18,04 

Trubusan 18,04 17,26 17,19 15,98 17,07 16,84 17,22 17,09 

Dimensi 
serat 

Jenis 
permudaan 

Kedudukan radial  Rata-rata 

1 2 3 4 5 6 7 

Tebal 
dinding sel 

Biji 1,30 1,35 1,31 1,33 1,38 1,40 1,45 1,36 

Trubusan 1,23 1,29 1,27 1,27 1,35 1,36 1,68 1,35 

 

Sengon permudaan biji 

 

Sengon permudaan trubusan 
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Hasil penelitian tebal dinding sel kayu menunjukkan bahwa kayu sengon (paraserianthes falcataria (L) 
Nielsen) permudahan biji dan trubusan memiliki rata-rata tebal dinding sel sebesar 1,36 µ dan 1,35 µ. 
Berdasarkan hasil analisa keragaman terhadap tebal dinding sel kayu sengon permudahan biji dan trubusan 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa asal permudaan tidak mempengaruhi 
ukuran ketebalan dinding sel.  

Nilai tebal dinding sel tersebut lebih kecil dari tebal dinding sel sengon Solomon yang memiliki nilai 
rata-rata tebal dinding sel 1,81 µ (Praptoyo, 2002). Demikian juga yang disampaikan oleh Zubaedi (2004) 
yang menyatakan bahwa tebal dinding sel kayu sengon dari Sleman sebesar 2,944 µm pada Sleman dan 
sengon dari Gunungkidul sebesar 3,110 µm. 

 

 
 

Hasil analisis keragaman tebal dinding sel kayu sengon pada kedudukan radial dari hati ke kulit 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Bila diperhatikan nilai rata-rata tebal dinding sel kayu sengon 
baik biji maupun trubusan terlihat bahwa kayu sengon yang terdapat di awal-awal pertumbuhan, yaitu bagian 
kayu dekat hati, memiliki dinding sel yang paling tipis. Kemudian disusul pada bagian tengah sampai bagian 
kayu dekat kulit yang memiliki dinding sel kayu makin tebal.  

Hasil penelitian tebal dinding sel menunjukkan adanya kecenderungan meningkat ke arah kulit, hal ini 
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Panshin dan de Zeeuw (1980) yang menyatakan bahwa pada 
kayu keras umumnya tebal dinding sel menunjukkan adanya peningkatan dari hati ke kulit, dimana kurva 
tebal dinding sel ini hampir sama dengan kurva panjang serat. Hal ini tampak pada kayu jenis Fraxinus 
pennsylvania Marsh, Populus hybrids dan Eucalyptus pilularis Sm. Hal yang sama disampaikan oleh Praptoyo 
(2002) yang menyebutkan bahwa tebal dinding sel sengon solomon meningkat dari bagian kayu dekat hati ke 
kulit. Sementara itu Haygreen dan Bowyer (1996) juga menyatakan bahwa terjadinya peningkatan tebal 
dinding sel dari hati ke kulit berkaitan dengan perbedaan proporsi kayu awal dan kayu akhir, dimana pada 
bagian kayu dekat hati memiliki proporsi kayu akhir yang lebih rendah dibanding bagian kayu dekat kulit.  

Periode Juvenil 

Perubahan nilai panjang serat dan tebal dinding sel kayu sengon dari hati ke kulit merupakan salah 
satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan periode kayu juvenil dan kayu dewasa. Berikut ini 
disajikan tabel panjang serat dan tebal dinding sel dari sengon permudaan biji. 

Tabel 8. Panjang serat dan tebal dinding sel kayu sengon dari permudaan biji 

Jenis 
permudaan 

Dimensi serat 
Kedudukan radial Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

Biji Panjang serat 
(mm) 

1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 1,16 1,18 1,15 

Tebal dinding 
sel (µ) 

1,30 1,35 1,31 1,33 1,38 1,40 1,45 1,36 
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Panshin dan de Zeeuw (1980) menyatakan bahwa pada awal masa pertumbuhan pohon, yaitu bagian 
kayu dekat hati menunjukkan peningkatan yang tajam (rapid increase) dalam hal panjang serat dan 
perubahan mendasar dalam komposisi dinding sel yang berhubungan dengan masa pendewasaan kambium, 
fase ini dikenal sebagai fase pembentukan kayu juvenil. Dari grafik panjang serat dan tebal dinding sel di atas 
jelas terlihat bahwa keduanya masih menunjukkan peningkatan yang tajam dari hati ke kulit. Hal ini berarti 
bahwa kayu sengon yang berasal dari pertumbuhan biji masih dalam fase pembentukan kayu juvenil 
sehingga belum terbentuk adanya kayu dewasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kretschmann (1998) 
yang menyatakan bahwa panjang serat pada periode kayu juvenil umumnya rendah kemudian cenderung 
untuk meningkat sampai mencapai periode kayu dewasa. Setelah memasuki periode kayu dewasa panjang 
seratnya cenderung untuk konstan. Sementara pada kedua grafik di atas belum menunjukkan adanya 
kecenderungan konstan pada panjang serat dan tebal dinding sel sengon dari permudaan biji. Berikut ini 
disajikan tabel panjang serat dan tebal dinding sel dari sengon permudaan trubusan. 

Tabel 9. Panjang serat dan tebal dinding sel kayu sengon dari permudaan trubusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jenis 
permudaan 

Dimensi serat 
Kedudukan radial  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 

Trubusan Panjang serat 
(mm) 

1,12 1,14 1,17 1,16 1,17 1,20 1,21 1,17 

Tebal dinding 
sel (µ) 

1,23 1,29 1,27 1,27 1,35 1,36 1,68 1,35 
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Grafik panjang serat dan tebal dinding sel kayu sengon dari trubusan masih menunjukkan trend 
peningkatan yang tajam dari bagian kayu dekat hati ke kulit. Hal ini berarti bahwa kayu sengon trubusan ini 
juga masih merupakan kayu juvenil karena belum terjadi kecenderungan yang konstan pada parameter 
panjang serat dan tebal dinding selnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa peneliti Kretschman 
(1998) dan Geimer (1996), yang menjelaskan melalui grafik perubahan tebal dinding sel yang terjadi 
sepanjang arah radial kayu dari hati ke kulit. Pada kayu juvenil tebal dinding sel mengalami peningkatan yang 
cukup tajam, yang selanjutnya seiring dengan proses pembentukan kayu dewasa tebal dinding sel kayu 
cenderung konstan. 

IV. KESIMPULAN 

1. Jenis permudaan biji dan trubusan tidak berpengaruh terhadap proporsi sel kayu sengon yang tumbuh di 
desa Kapulogo, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. 

2. Jenis permudaan biji dan trubusan tidak berpengaruh terhadap dimensi serat pada kayu sengon yang 
tumbuh di desa Kapulogo, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. 

3. Kedudukan radial dari hati ke kulit tidak berpengaruh terhadap proporsi sel dan diameter sel kayu sengon 
baik yang berasal dari permudaan biji maupun trubusan. 

4. Kedudukan radial dari hati ke kulit berpengaruh sangat nyata terhadap panjang serat dan tebal dinding sel 
kayu sengon baik yang berasal dari permudaan biji maupun trubusan. 

5. Berdasarkan analisa panjang serat dan tebal dinding selnya, kayu sengonyang berasal dari permudaan 
biji maupun trubusan keduanya masih berada dalam periode kayu juvenil. 
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