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Abstract 

Recently, jabon wood (Anthocephalus cadamba Miq.) has been planted in Sleman Regency, 

Yogyakarta, however the information of its quality is still limited. The quality determination 

can be approached using observation on the physical and mechanical properties. Three trees 

with healthy and free of defects criteria were from Ambarketawang, District Gramping, 

Sleman Regency. The wood sampling was harvested and prepared based on the British 

Standard 373 (1957) standard. The wood properties including water content (MC), specific 

gravity (SG), dimensional properties changes, the compressive strength and bending strength 

were tested using the same testing standard. To determine the axial and radial variations, the 

data were then analyzed using a completely randomized design. The results showed that 

Jabon wood which grows in Sleman had average moisture content of 127.41% (104.42 to 

147.06%) and a specific gravity of 0.31 (0.26 to 0.36). Depreciation on longitudinal, 

tangential and radial direction was 0.76% (0.43 to 0.98%); 4.32% (2.69 to 5.91%); and 2.43% 

(1.73 to 3.64%), respectively. Static bending strength (MOE and MOR) was 41.91 (x 1,000 

kg/cm
2
) (37.81 to 45.18 (x 1,000 kg/cm

2
)) and 265.87 kg / cm

2
 (233.38 to 295, 82 kg/cm

2
), 

while the compressive strength and compressive strength parallel fibers perpendicular to each 

fiber were 167.29 kg/cm
2
 (134.43 to 206.31 kg/cm

2
) and 101.71 kg / cm

2
 (67.45 - 140.76 kg / 

cm
2
). Radial position showed significant effect on MC, dry air SG, the stress at proportional 

limit, the compressive parallel and perpendicular strength to the fiber, while significantly 

affected axial position of tangential shrinkage and compressive strength parallel to the fiber. 
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1. Pendahuluan 

Industri kayu di Jawa Tengah belakangan ini mengalami permasalahan pasokan bahan 

baku. Peningkatan angka kebutuhan kayu dalam beberapa tahun terakhir, berbanding terbalik 

dengan angka produksi kayu bulat yang terus mengalami penurunan. Pemanfaatan jenis kayu 

cepat tumbuh menjadi salah satu solusi bagi permasalahan pasokan bahan baku industri kayu. 

Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) adalah jenis cepat tumbuh yang akhir-akhir ini banyak 
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dikembangkan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, kualitas 

kayu jabon yang tumbuh di daerah tersebut belum diketahui karena terbatasnya informasi 

mengenai sifat dasar kayunya, terutama sifat fisika dan mekanikanya. 

Penelitian mengenai sifat dasar kayu jabon sebelumnya pernah dilakukan, oleh Yani dan 

Marsoem (2009). Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan terhadap kayu jabon yang 

tumbuh di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang mempunyai kondisi tempat tumbuh 

dan lingkungan yang berbeda dengan Kabupaten Sleman.  Sebagaimana yang dikemukakan 

Panshin dan De Zeeuw (1980), faktor tempat tumbuh dapat menyebabkan variasi sifat kayu 

dalam satu spesies. Variasi sifat kayu juga terjadi dalam satu pohon, sebagai akibat dari 

perbedaan umur kambium dan rangsangan yang diterima selama pertumbuhannya (Tsoumis, 

1991). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat fisika dan mekanika 

kayu jabon yang tumbuh di Kabupaten Sleman, serta variasinya pada kedudukan aksial dan 

radial. 

 

2. Bahan dan Metode 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 batang pokok jabon yang berumur 4 

tahun yang tumbuh di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gramping, Kabupaten Sleman. 

Batang pokok pohon jabon yang telah ditebang diukur tinggi total dan tinggi batang bebas 

cabang (TBBC)-nya. Setiap batang bebas cabang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu pangkal, 

tengah, dan ujung. Masing-masing bagian berukuran panjang 70 cm, dan dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu 60 cm untuk uji sifat mekanika dan 10 cm untuk uji sifat fisika. Sampel 

kemudian dibungkus dalam plastik agar tidak mengalami penguapan, untuk kemudian diuji di 

laboratorium. Pembuatan sampel sifat fisika dan mekanika dilakukan dengan mengacu pada 

British Standard no. 373 tahun 1957. Pembagian batang untuk sampel uji sifat fisika dan 

mekanika kayu, digambarkan pada ilustrasi berikut: 

 

Gambar 1. Skema pengambilan sampel uji sifat fisika dan mekanika dari pohon 

Melalui ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa dari setiap pohon, dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu bagian pangkal, tengah, dan ujung yang masing-masing berukuran panjang 70 

cm. Jarak antara bagian pangkal dan tengah kurang lebih 2 meter, lalu antara bagian tengah 

dan ujung juga berjarak kurang lebih 2 meter. Dari masing-masing bagian tersebut lalu dibagi 

menjadi 2, yaitu sampel fisika sepanjang 10 cm dan sampel mekanika sepanjang 60 cm. 
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Selanjutnya, dilakukan pembuatan sampel uji sifat fisika dan mekanika kayu yang mengacu 

pada British Standard no. 373 tahun 1957. Parameter pengujian yang dilakukan antara lain 

kadar air, berat jenis, perubahan dimensi, kekuatan lengkung statis, kekuatan tekan sejajar 

serat, dan kekuatan tekan tegak lurus serat. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Sifat fisika kayu  

 Kadar air segar kayu jabon pada penelitian ini berkisar antara 104,42% hingga 

147,06% dengan rata-rata 127,41%. Nilai kadar air segar kayu jabon hasil penelitian Yani 

dan Marsoem (2009) menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 93,76%, sehingga dapat 

diperkirakan kayu jabon yang digunakan pada penelitian Yani dan Marsoem (2009) berumur 

lebih tua. Nilai rerata kadar air segar kayu jabon pada penelitian ini bervariasi dalam satu 

pohon pada kedudukan radial. Pada kedudukan radial, kadar air segar menunjukkan pola 

penurunan dari hati menuju kulit. Variasi kadar air segar pada kedudukan radial ini serupa 

dengan hasil penelitian Munoz dan Moya (2008) terhadap kayu gmelina. Menurut Munoz dan 

Moya (2008), tingginya kadar air segar di bagian dekat hati diduga disebabkan oleh adanya 

kayu juvenil pada bagian tersebut yang mempunyai proporsi sel pembuluh yang tinggi. 

 Berdasarkan nilai kadar air segar tersebut, kayu jabon pada penelitian ini mempunyai 

berat jenis segar sebesar 0,31 dengan kisaran 0,26 hingga 0,36. Nilai berat jenis segar ini 

tidak bervariasi dalam satu pohon. Akan tetapi, untuk berat jenis kering udara, terdapat 

variasi pada kedudukan radial. Pada kedudukan radial, berat jenis kering udara mengalami 

peningkatan dari bagian dekat hati menuju bagian dekat kulit. Secara umum, berat jenis kayu 

jabon pada penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan kayu jabon hasil penelitian Yani dan 

Marsoem (2009). Untuk lebih jelasnya, variasi berat jenis kering udara pada kedudukan radial 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 2. Variasi berat jenis kering udara pada kedudukan radial 

Penyusutan longitudinal berkisar antara 0,16% - 0,64% dengan rata-rata 0,43%. 

Nilai penyusutan longitudinal ini lebih tinggi dibandingkan penyusutan longitudinal kayu 

normal, yaitu sebesar 0,1 – 0,3% (Panshin dan De Zeeuw, 1980). Berdasarkan hasil tersebut, 

diperkirakan kayu jabon yang digunakan pada penelitian ini masih dalam periode juvenil. 

Nilai penyusutan longitudinal bervariasi pada kedudukan radial, yang menunjukkan pola 
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penurunan dari bagian dekat hati ke bagian dekat kulit. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 

pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 3. Variasi penyusutan longitudinal pada kedudukan radial 

Selain penyusutan longitudinal, hal yang perlu diperhatikan adalah kestabilan 

dimensi kayu yang dapat dilihat dari nilai T/R penyusutan. Nilai T/R diperoleh berdasarkan 

nilai penyusutan tangensial dan penyusutan radial. Nilai penyusutan tangensial berkisar 

antara 1,82% hingga 5,14% dengan rata-rata 2,80%, sedangkan penyusutan radial berkisar 

antara 0,84% hingga 2,05% dengan rata-rata 1,58%. Nilai T/R penyusutan kayu jabon pada 

penelitian ini cukup tinggi, yaitu sebesar 3,74 dengan kisaran 1,92 hingga 6,59. Artinya, 

dimensi kayu jabon pada penelitian ini kurang stabil terhadap penyusutan, sehingga rentan 

mengalami cacat pengeringan. 

3.2 Sifat mekanika kayu 

Kekuatan lengkung statis pada tegangan batas proporsi kayu jabon hasil penelitian 

ini berkisar antara 103,55 kg/cm
2
 hingga 159,03 kg/cm

2
 dengan rata-rata 130,41 kg/cm

2
. 

Nilai tegangan batas proporsi ini lebih rendah jika dibandingkan hasil penelitian Yani dan 

Marsoem (2009) sebesar 270,80 kg/cm
2
; Martawidjaya et al. (2005) sebesar 294 kg/cm

2
. 

Nilai tegangan batas proporsi ini bervariasi dalam satu pohon pada kedudukan radial yang 

menunjukkan pola peningkatan dari hati menuju kulit. Untuk lebih jelasnya, variasi kekuatan 

lengkung statis pada batas proporsi digambarkan pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4. Variasi kekuatan lengkung statis pada batas proporsi pada kedudukan radial 
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Kekuatan lengkung statis pada modulus elastisitas kayu jabon hasil penelitian ini 

berada pada kisaran 37,81 (x 1000 kg/cm
2
) – 45,18 (x 1000 kg/cm

2
) dengan rata-rata 41,91 (x 

1000 kg/cm
2
). Nilai modulus elastisitas ini hampir sama dengan hasil penelitian Yani dan 

Marsoem (2009) sebesar rata-rata 41,45 (x 1000 kg/cm
2
), namun lebih rendah dibandingkan 

modulus elastisitas kayu jabon menurut Martawidjaya et al. (2005) sebesar 42,9 (x 1000 

kg/cm
2
). Nilai modulus elastisitas kayu jabon pada penelitian ini tidak bervariasi secara nyata 

dalam satu pohon, baik pada kedudukan aksial maupun radial. 

Kekuatan lengkung statis pada modulus patah kayu jabon hasil penelitian ini berada 

pada kisaran 233,38 kg/cm
2
 hingga 295,82 kg/cm

2
 dengan rata-rata 265,87 kg/cm

2
. Nilai 

modulus patah ini lebih rendah jika dibandingkan kayu jabon hasil penelitian Yani dan 

Marsoem (2009) sebesar 424,54 kg/cm
2
; maupun Martawidjaya et al. (2005) sebesar 516 

kg/cm
2
. Nilai modulus patah kayu jabon hasil penelitian ini tidak bervariasi secara nyata baik 

pada kedudukan aksial maupun radial. 

Kekuatan tekan sejajar serat kayu jabon berada pada kisaran 134,43 kg/cm
2
 hingga 

206,31 kg/cm
2
 dengan rata-rata 167,29 kg/cm

2
. Nilai rerata kekuatan tekan sejajar serat ini 

lebih tinggi dibandingkan kayu jabon Yani dan Marsoem (2009) yaitu sebesar 90,66 kg/cm
2
. 

Berat jenis menyebabkan perbedaan kekuatan tekan sejajar serat kayu jabon, sebagaimana 

yang dijelaskan sebelumnya, kayu jabon pada penelitian ini menunjukkan nilai berat jenis 

yang lebih tinggi. Panshin dan De Zeeuw (1980); Tsoumis (1991); Bowyer, et al. (2007) 

telah menjelaskan adanya hubungan yang linier antara berat jenis dengan kekuatan kayu, 

yang mana semakin tinggi berat jenisnya, kekuatan kayu juga akan bertambah. 

Nilai kekuatan tekan sejajar serat kayu jabon hasil penelitian ini bervariasi secara 

nyata dalam satu pohon pada kedudukan aksial dan radial. Pada kedudukan aksial, kekuatan 

tekan sejajar serat menunjukkan nilai terbesar pada bagian tengah, sedangkan nilai terkecil 

terdapat pada bagian pangkal. Untuk lebih jelasnya, variasi kekuatan tekan sejajar serat pada 

kedudukan aksial disajikan pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 5. Variasi kekuatan tekan sejajar serat pada kedudukan aksial 

Variasi kekuatan tekan sejajar serat juga terdapat pada kedudukan radial yang 

menunjukkan pola peningkatan dari bagian dekat hati menuju bagian dekat kulit. Untuk lebih 

jelasnya, variasi kekuatan tekan sejajar serat pada kedudukan radial disajikan pada diagram 

berikut: 
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Gambar 6. Variasi kekuatan tekan sejajar serat pada kedudukan radial 

Kekuatan tekan tegak lurus serat kayu jabon berkisar antara 67,45 kg/cm
2
 hingga 

140,76 kg/cm
2
 dengan rata-rata 101,71 kg/cm

2
. Hasil penelitian Yani dan Marsoem (2009) 

menunjukkan nilai kekuatan tekan tegak lurus serat yang lebih rendah, yaitu 60,84 kg/cm
2
. 

Selain karena faktor berat jenis, faktor kadar air juga mempengaruhi perbedaan kekuatan 

tekan tegak lurus serat antara kayu jabon pada penelitian ini dengan kayu jabon hasil 

penelitian Yani dan Marsoem (2009). Nilai kekuatan tekan tegak lurus serat kayu jabon pada 

penelitian ini bervariasi secara nyata dalam satu pohon pada kedudukan radial. Bagian dekat 

hati menunjukkan nilai kekuatan tekan tegak lurus serat paling rendah, lalu meningkat di 

bagian dekat kulit. Untuk lebih jelasnya, variasi kekuatan tekan tegak lurus serat pada 

kedudukan radial disajikan pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 7. Variasi kekuatan tekan tegak lurus serat pada kedudukan radial 

 

4. Kesimpulan 

 Secara umum,  kayu jabon yang tumbuh di Kabupaten Sleman mempunyai kadar air 

segar sebesar 127,41% dengan berat jenis segar 0,31. Dengan nilai berat jenis tersebut, kayu 

jabon pada penelitian ini mempunyai kekuatan lengkung statis pada MOE sebesar 41,91 

(x1.000 kg/cm
2
), kekuatan tekan sejajar serat 167,29 kg/cm

2
, dan kekuatan tekan tegak lurus 

serat sebesar 101,71 kg/cm
2
. Beberapa parameter pengujian sifat fisika dan mekanika kayu 

jabon yang tumbuh di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya variasi dalam satu pohon. 

Pada kedudukan aksial, terdapat variasi pada nilai penyusutan tangensial dan kekuatan tekan 

sejajar serat. Pada kedudukan radial, terdapat variasi pada kadar air segar, berat jenis kering 
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udara, penyusutan longitudinal, kekuatan lengkung statis pada batas proporsi, kekuatan tekan 

sejajar serat, dan kekuatan tekan tegak lurus serat. 

  

Referensi 

Bowyer, J.L, R. Shmuslsky, & J.G. Haygreen. (2007). Forest Product and Wood Science: An 

Introduction. Oxford, UK: Blackwell Publishing. 

Chowdhury, M.D., F. Ishigury, K. Iizuka, Y. Takashima, K. Matsumoto, T. Hiraiwa, M. 

Ishido, H. Sanpe, S. Yokota, & N. Yoshizawa. (2008). Radial Variations of Wood 

Properties in Casuarina equisetifolia Growing in Bangladesh. Journal Wood Science 

55, 139-143. 

Istikowati, W.T., F. Ishiguri, H. Aiso, F. Hidayati, J. Tanabe, K. Iizuka, B. Sutiya, I. 

Wahyudi, & S. Yokota. (2014). Physical and Mechanical Properties of Woods from 

Three Native Fast-Growing Species in A Secondary Forest in South Kalimantan, 

Indonesia. Forest Products Journal 64 (1/2), 48-54. 

Kosasih, A.S. (2011). Naskah Pelatihan Teknik Silvikultur Jabon. Diunduh dari 

http://www.forda-mof.org/files/TEKNIK-SILVIKULTUR-JABON.pdf pada 24 

September 2014 pukul 20.00 WIB 

Marsoem, S.N., J. Sulistyo, & J.P.G. Sutapa. (2012). Buku Ajar Sifat-Sifat Dasar Kayu. 

Yogyakarta: Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. 

Martawidjaya, A., I. Kartasudjana, Y.I. Mandang, S.A. Prawira, & K. Kadir. (2005). Atlas 

Kayu Jilid II. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen 

Kehutanan. 

Munoz, F. & R. Moya.(2008). Moisture Content Variability in Kiln-Dried Gmelina Arborea 

Wood: Effect of Radial Position and Anatomical Features. Journal Wood Science 

54,318-322 

Panshin, A.J & C. de Zeeuw. (1980). Textbook of Wood Technology. New York, USA: Mc-

Graw Hill Book Company. 

Tsoumis, G. (1991). Science and Technology of Wood: Structure, Properties, Utilization. 

New York, USA: Van Nostrand Reinhold. 

Yani, A., & S.N. Marsoem. (2009). Variasi Aksial dan Radial Sifat Fisika dan Mekanika dan 

Struktur Anatomi Kayu Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) dari Kabupaten Landak, 

Kalimantan Barat. Yogyakarta: Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forda-mof.org/files/TEKNIK-SILVIKULTUR-JABON.pdf

