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ANATOMI DAN SIFAT DASAR KAYU
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ABSTRAK 
 

Kayu meranti merah(Shorea spp) merupakan salah satu jenis pohon yang paling 
banyak tumbuh di hutan alam di Kalimantan. Tinggi pohon meranti merah dapat mencapai 50 
dengan diameter bisa mencapai 100 cm. Informasi mengenai variasi sifat makroskopis dan 
mikroskopis kayu meranti merah, persentase rasio kayu gubal dan kayu teras, periode kayu 
juvenil dan kayu dewasa meranti merah yang terbentuk pada klas diameter yang berbeda 
pada umur yang sama, masih sangat terbatas.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang sifat makroskopis dan 
mikroskopis kayu meranti pada umur 10 tahun yang memiliki diameter yang berbeda yaitu 7, 
15 dan 20 cm. Melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi tentang 
periode juvenil yang terbentuk pada kayu meranti dengan klas diameter yang berbeda dan 
juga persentase gubal-teras. Bahan penelitian kayu meranti diambil dari areal HPH PT. Sari 
Bumi Kusuma yang berlokasi di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.  

Hasil penelitian menunjukkan secara makroskopis kayu meranti merah memiliki 
karkateristik yang sama pada tiga diameter yang berbeda seperti lingkaran tahun tidak 
terlihat, pembuluh tunggal sebagian ganda radial, parenkim paratrakeal jarang, jari-jari tidak 
bertingkat, dan memiliki serat lurus. Hanya satu karakteristik yang berbeda yaitu saluran 
damar, pada diameter 7cm, belum dijumpai adanya saluran damar, sementara untuk 
diameter 15 dan 20 cm sudah ada saluran damar. Secara mikroskopis kayu meranti merah 
menunjukkan karakteristik karakteristik sebagai berikut, panjang serat untuk 3 klas diameter 
yang berbeda dari 7, 15 dan 20 cm berturut-turut adalah 1.02, 1.06 dan 1.04 mm, diameter 
serat berturut-turut adalah 22.28, 20.08 dan 22.68 μm, diameter pembuluh berturut-turut 
adalah 149.50, 175.89 dan 175.22 μm, sedangkan untuk tebal dinding sel berturut turut 
adalah 2.25, 2.22, dan 1,82 μm. Proporsi sel serabut untuk diameter 7, 15 dan 20 cm 
berturut-turut adalah 61.95, 53.86 dan 63.86%, proporsi sel pembuluh adalah 11.30, 10.47 
dan 8.34%, proporsi sel jari-jari adalah 14.09, 21.14 dan 12.16% dan proporsi sel parenkim 
adalah 12.65, 13.57 dan 14.70%. Hasil lainnya adalah rasio persentase gubal-teras untuk 3 
klas diameter yang berbeda dari 7, 15 dan 20 cm berturut-turut adalah 70/30, 76/24 dan 
75/25. Sedangkan periode juvenil, dari grafik panjang serat menunjukkan bahwa ketiga klas 
diameter dari kayu meranti ini semuanya masih merupakan kayu juvenil. Tekstur kayu 
sedang-kasar dan rata. 
 

 
PENDAHULUAN 

 
 

Kayu meranti merah(Shorea spp) merupakan salah satu jenis pohon yang paling 
banyak tumbuh di hutan alam di kalimantan. Tinggi pohon meranti merah dapat mencapai 50 
dengan diameter bisa mencapai 100 cm. Sampai saat ini hutan meranti di Kalimantan 
pengelolaannya diserahkan kepada BUMN kehutanan dan HPH swasta. Kegiatan 
pengelolaan hutan alam meranti tersebut salah satu tujuan utamanya adalah untuk 
melakukan eksploitasi atau pemungutan kayunya sebagai salah satu produk utama mereka. 
Kegiatan penebangan hutan alam di kalimantan sebagaimana diatur oleh pemerintah 
ditetapkan berdasarkan kelas diameter tertentu.  

Untuk spesies meranti ditetapkan bahwa pohon yang boleh ditebang minimal harus 
memiliki diameter diatas 50 cm. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan kayu (riap) 



90

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV

pohon berlangsung sangat cepat di awal-awal masa pertumbuhan atau pada waktu umur 
pohon masih muda kemudian setelah mencapai umur tertentu atau diameter tertentu 
kegiatan penambahan riap kayu akan mulai melambat. Berdasarkan karakteristik dari 
pertumbuhan kayu tersebut maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sifat-
sifat kayu meranti pada berbagai kelas diameter.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri struktur dan anatomi kayu meranti 
merah baik ciri struktur makroskopis maupun  struktur mikroskopisnya. Selain itu penelitian 
ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat anatomi kayu meranti merah pada berbagai kelas 
diameter yang berbeda. 

 
METODE  PENELITIAN 

 
Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan daam penelitian ini adalah kayu meranti merah (Shorea 
leprosula) pada 3 kelas diameter yang berbeda berupa disk setebal 5 cm diambil dari hutan 
alam kalimantan barat., alkohol (C2H5OH),  perhidrol (H2O2), safranin, silol (C5H10), canada 
balsam,  air suling dan asam asetat glacial 

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

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  Januari - April 2011 dan berlokasi di  
Laboratorium Struktur dan Sifat Kayu, Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Gadjah Mada. 
 
Prosedur Penelitian 
1. Pembuatan preparat untuk pengamatan makroskopis 
 Membuat contoh uji yaitu potongan kayu dengan ukuran 2 cm x 6 cm x 10 cm. 
2. 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. 

3. 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. 

 
Pelaksanaan penelitian 
Sifat anatomi kayu, meliputi makroskopis dan mikroskopis kayu.  
Untuk sifat makroskopis dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri struktur 
kayu dengan menggunakan bantuan kaca pembesar  perbesaran 12-15x. 
Untuk sifat mikroskopis meliputi proporsi sel dan dimensi sel kayu. 
Proporsi sel 

Cara penentuan proporsi sel yang digunakan adalah berdasarkan 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 
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1. Dimensi serat              
a. Panjang Serat, Panjang serat diukur dari preparat dimensi serat. Pengukuran panjang 

serat dilakukan dengan menggunakan software program Image Pro Plus V 4.5. Serat 
yang diukur adalah serat yang utuh, tidak putus atau patah.  

b. 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.  

2. 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 

 
3. 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 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. 

4. 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 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sifat Anatomi Kayu 

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

%100(%) x
LPM

LTLPMGubal  

Lingkaran tahun : 
Rata  : Lingkaran tahun tidak terlihat 
Tidak rata : Lingkaran tahun terlihat 

%100(%) x
LPM
LTTeras  
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Tabel 1. Sifat makroskopis kayu meranti merah (Shorea leprosula) 

 
Ciri struktur kayu Klas Diameter 

7 cm 15 cm 20 cm 
Lingkaran tahun Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan 
Pembuluh 

 Penyebaran 
 
 Isi  
 Diameter 

 
Tunggal, ganda radial 
- 
149.50 μ 

 
Tunggal, ganda radial 
- 
175.89 μ 

 
Tunggal, ganda radial 
- 
175.22 μ 

Parenkim Pita konsentrik, 
paratrakeal jarang 

Pita konsentrik, 
paratrakeal jarang 

Pita konsentrik, 
paratrakeal jarang 

Jari-jari 
 Ukuran 
 Bertingkat pada (t) 

 
2 macam ukuran 
Tidak 

 
2 macam ukuran 
Tidak 

 
2 macam ukuran 
Tidak 

Serat Lurus Lurus Lurus 
Saluran damar 

 Ada/tidak 
 penyebaran 

 
Belum ada 
Baris tangensial 

 
Ada 
Baris tangensial 

 
Ada 
Baris tangensial 

 
Kayu meranti merah lingkaran tahunnya pada penampang melintang tidak terlihat 

jelas, hal ini karena tidak adanya perbedaan warna antara kayu awal dengan kayu akhir..  
Penyebaran pembuluhnya tunggal dan ada sebagian ganda radial dan tidak ada isinya, 
dengan sedikit variasi ukuran diameter sel pembuluh (pori) pada klas diameter yang 
berbeda. Pada meranti klas diameter 7 cm, memiliki ukuran diameter pori paling kecil yaitu 
149.50 μ, sedangkan untuk meranti klas diameter 15 cm dan 20 cm memiliki ukuran 
diameter pori yang hamper sama yaitu berrkisar 175 μ.  

Parenkimnya merupakan parenkim pita konsentrik dan paratrakeal jarang. Jari-jari 
kayu memiliki dua macam ukuran dan tidak bertingkat. Pada penampang tangensial tidak  
terlihat dua ukuran jari-jari dan tidak bertingkat,  seratnya lurus serta tidak memiliki saluran 
damar.  

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

 
Tabel 2. Dimensi serat kayu meranti merah 

 
Dimensi serat Klas Diameter 

7 cm 15 cm 20 cm 
Panjang serat (mm) 1.02 1.06 1.04 
Diameter serat (μ) 22.28 20.08 22.68 
Diameter lumen (μ) 17.78 15.63 19.04 
Tebal dinding sel 
(μ) 

2.25 2.22 1.82 

 
Tabel 3. Proporsi sel  kayu meranti merah 

 
Macam Sel Kayu Klas Diameter 

7 cm 15 cm 20 cm 
Pembuluh (%) 11.30 10.47 8.34 
Parenkim (%) 12.65 13.57 14.70 
Jari-Jari (%) 14.09 21.14 12.16 
Serabut (%) 61.95 53.86 63.85 
Saluran dammar 
(%) 

- 0.95 0.92 
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Kayu meranti merah memiliki panjang serat  rata-rata 1.16 mm, diameter serat 21.67 
mikron, diameter lumen 17.48 mikron dan tebal dinding sel 2.09 mikron, dimana serat 
terpanjang didapat pada meranti merah diameter 15 cm, sedangkan serat terpendek pada 
meranti diameter 7cm. Hal ini dikarenakan tempat tumbuh yang berbeda dan perlakuan 
silvikultur yang berbeda.  Sedangkan untuk proporsi selnya (Tabel 3) yaitu pembuluh rata-
ratanya 10.04 %, parenkim 13.63%, serabut 48.97 % dan jari-jari 10.90 %.  Proporsi serabut 
paling besar didapat pada meranti diameter 20cm, sedangkan yang terkecil terdapat pada 
meranti diameter 15cm. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan riap tumbuh yang 
cukup besar meskipun umurnya sama. Sebagaimana disampaikan oleh Biermann (1996) 
bahwa proporsi serabut kayu daun lebar sangat dipengaruhi oleh kecepatan tumbuh. 
Sementara  Haygreen dan Bowyer (1996) menyatakan bahwa lebar riap tumbuh dipengaruhi 
oleh beberapa hal diantaranya adalah laju pertumbuhan. Semakin cepat tumbuh, maka riap 
tumbuhnya akan semakin lebar. Proporsi serabut juga berpengaruh pada kekuatan kayu 
karena memiliki dinding sel kayu yang paling tebal. Data tersebut sesuai dengan pernyataan 
Panshin dan De Zeeuw (1980) dan Prawirohatmodjo (1999) bahwa pembuluh kayu berkisar 
6,5-55%. Sedangkan untuk parenkimnya lebih besar dari apa yang disebutkan yaitu 0-15%. 
Namun nilai proporsi parenkim ini sesuai dengan pernyataan Biermann (1996) bahwa kayu 
daun lebar memiliki proporsi parenkimnya 10-35%. Proporsi jari-jari telah sesuai bila 
dibandingkan dengan pernyataan Haygreen dan Bowyer (1996), dan Tsoumis (1991) bahwa 
proporsi sel parenkim jari-jari pada kayu daun adalah sebesar 5-30%. 
 
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 (%) 

Gubal Teras 
7 70.35 29.65 

15 76.55 23.45 
20 75.09 24.91 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kayu teras pada 

spesies meranti merah berjalan cukup lambat, karena sampai diameter 20 cm ternyata 
luasan kayu teras tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan bila melihat 
dari tabel 5 diatas, 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.  

Proses pembantukan kayu gubal sangat cepat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya ketersediaan air dan unsur hara dalam tanah yang cukup melimpah akan sangat 
membantu untuk proses pembentukan xylem sekunder yang baru sehingga akan menambah 
luas kayu gubal. Sementara pembentukan kayu teras umumnya terpacu karena kekurangan 
persediaan air dalam tanah sebagaimana disampaikan oleh Haygreen dan Bowyer (1996). 
Oleh karena itu, dengan adanya unsur-unsur tersebut akan sangat menentukan berapa 
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besarnya rasio kayu gubal dan kayu teras dalam sebatang pohon. Hal ini juga didukung oleh 
penelitian yang dilakukan Pandit (2000) yang menyatakan bahwa tersedianya air dalam 
tanah yang cukup banyak akan menunda pembentukan kayu teras, sebagai contoh adalah 
kayu ebony yang ditanam di kampus IPB Darmaga, Bogor walaupun telah berumur 25 tahun, 
kayu terasnya belum terbentuk.  
 
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 
7 3cm Belum terbentuk 

15 6cm Belum terbentuk 
20 8cm Belum terbentuk 

 
Pada kayu meranti merah yang berdiameter 7cm, 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.   

 

 
 

Gambar 1. Grafik panjang serat meranti merah (Shorea leprosula)  
umur 10 tahun diameter 7cm 

 
Sementara itu pada meranti merah yang berdiameter 15 dan 20 cm juga 

menunjukkan hal yang sama, dimana peningkatan panjang serat sampai pada jarak 6cm dan 
8cm dari pusat kayu masih menunjukkaan tren peningkatan yang cukup progresif, 
sebagaimana bisa dilihat pada grafik dibawah. Ini menujukkan bahwa sampai pada jarak 
8cm dari pusat kayu periode pembentukan kayu juvenil belum menunjukkan tanda-tanda 
berakhir, sehingga dengan demikian fase pembentukan kayu dewasa belum dimulai. 
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Gambar 2. Grafik panjang serat meranti merah (Shorea leprosula)  
umur 10tahun diameter 15cm 

 

 
 

Gambar 3. Grafik panjang serat meranti merah (Shorea leprosula)  
umur 10tahun diameter 20 cm 

 
Tekstur Kayu 
 

Tabel 6. Tekstur kayu meranti merah pada 3 klas diameter 
 

Klas 
Diameter 

(cm) 

Parameter Tekstur kayu 
Diameter 

Pori 
Diameter 

Serat 
Lingkaran Tahun

7 149.50μ 22.28μ Tidak terlihat halus-
sedang/rata 

15 175.89μ 20.08μ Tidak terlihat sedang-
kasar/rata 

20 175.22μ 22.68μ Tidak terlihat sedang-
kasar/rata 

 
Tekstur kayu ditentukan oleh ukuran diameter sel pembuluh. Pada meranti merah ini, 

menunjukkan adanya perbedaan ukuran pori disebabkan oleh perbedaan klas diameter (lihat 
tabel 1). Pada klas diameter 7 cm, rata-rata pori memiliki diameter 149μ, sedangkan meranti 
merah berdiameter 15 dan 20cm, memiliki diameter pori berkisar  175μ. Hal  ini berarti 
meranti merah baik yang berdiameter yang kecil (7cm) maupun yang berdiameter agak 
besar (15cm dan 20cm) kesemuanya memiliki tekstur sedang cenderung ke kasar. 
Sedangkan berdasarkan kenampakan lingkaran tahunnya, meranti merah tergolong 
bertekstur rata. 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sifat anatomi dan sifat fisika kayu 
meranti merah yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut : 
1. Kayu meranti merah memiliki lingkaran tahun yang tidak jelas, bentuk parenkim 

paratrakeal jarang, jari-jari hanya memiliki satu macam ukuran dan tidak bertingkat, 
pembuluh tunggal, serat lurus dan memiliki saluran damar. 

2. Proporsi sel kayu meranti merah pada 3 diameter menunjukkan bahwa proporsi sel 
didominasi oleh sel serabut yang memiliki prosentase paling banyak (diatas 56 %), diikuti 
sel Parenkim (15%), Jari-jari (15%) dan Pembuluh (11 %). 

3. Meranti merah diameter 15 cm memiliki serat terpanjang 1.06mm, sedangkan serat 
terpendek 1.02 mm pada meranti diameter 7cm. 

4. Rasio gubal dan teras untuk ketiga meranti merah tersebut semuanya menunjukkan 
memiliki persentase gubal yang lebih tinggi (diatas 70%) dibandingkan persentase kayu 
teras yang kurang dari 30%. 

5. Kayu dewasa pada ketiga meranti merah belum terbentuk, hal ini berdasarkan analisis 
panjang serat yang masih menunjukkan gradient peningkatan yang cukup tinggi dan 
belum ada tanda yang menunjukkan bahwa kayu dewasa mulai terbentuk. 

6. Tekstur meranti merah baik yang berdiameter yang kecil (7cm) maupun yang berdiameter 
agak besar (15cm dan 20cm) kesemuanya memiliki tekstur sedang cenderung ke kasar. 
Sedangkan berdasarkan kenampakan lingkaran tahunnya, meranti merah tergolong 
bertekstur rata. 
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