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Abstrack 

The purpose of this study was to determine the physical properties of rajumas wood (Duabanga 

moluccana Blume) from the village of Sambik Elen, North Lombok  and  the effect of axial and 

radial interaction onits  physical properties. This research was conducted using the experimental 

method are made with completely randomized factorial design with two factors, namely  axial 

direction and radial direction. Preparation of the test sample and tests carried out following the 

British Standard number 373 in 1957. The results were analyzed using SPSS 24 software, then 

tested further uses HSD test with a level of 5%. The result indicates that the average of green 

moisture content  and air dried moisture content are   140,09% and 14,17%.  The specific gravity 

by green volume, specific gravity by air dried volume and specific gravity  by oven dried volume are 

0.31, 0.32 and 0.33 respectively. The shrinkage of  green conditions to dry air conditions in the 

longitudinal, radial, and tangential directions are  0,15%, 0,76% and 2,04% respectively. The 

shrinkage of green condition to oven dry condition in the  longitudinal, radial, and tangential 

directions are 0,43, radial 2,17% and 4,89% respectively. The swelling  from  air dry condition  to 

wet condition  in the longitudinal, radial and tangential directions are 0.10%, 2.06% and 1.89% 

respectively. Interaction of axial direction and radial direction, axial factor  only affect green 

moisture content. While the radial direction factor has significant effect on almost all physical 

properties, except  the air dried moisture content, the radial and longitudinal shrinkage, and the 

radial and longitudinal swelling. 

Keywords: axial direction, radial direction, physical properties, rajumas wood 

RINGKASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sifat fisika kayu rajumas (Duabanga 

moluccana Blume)  dari Desa Sambik Elen, Lombok Utara serta mengetahui pengaruh interaksi 

arah aksial dan arah radial terhadap sifat fisika kayu rajumas (Duabanga moluccana Blume). 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen yang dibuat dengan rancangan acak 

lengkap factorial dengan 2 faktor,  yaitu arah aksial dan arah radial. Pembuatan contoh uji dan 

pengujian dilakukan mengikuti British Standard nomor 373 tahun 1957. Hasil penelitian dianalisis 

menggunakan software spss 24, kemudian diuji lanjut menggunakan uji BNJ dengan taraf 

kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air segar dan kering udara sebesar  

140,09% dan 14,17%. Berat jenis segar, kering udara, dan kering tanur berurutan adalah  0,31, 

0,32 dan 0,33. Penyusutan kondisi segar sampai kondisi kering udara pada arah longitudinal, 

radial, dan tangensial secara berurutan adalah  0,15%, 0,76 % dan 2,04%. Penyusutan kondisi 

segar sampai kondisi kering tanur pada arah longitudinal, radial, dan tangensial secara berurutan 

adalah 0,43, radial 2,17 % dan 4,89%. Pengembangan kondisi kering udara sampai kondisi basah 

pada arah longitudinal, radial dan tangensial secara berurutan adalah  0,10%,  2,06 % dan 1,89%. 

Interaksi arah aksial dan arah radial, faktor aksial berpengaruh nyata pada kadar air segar. 
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Sementara faktor arah radial berpengaruh nyata terhadap hampir semua sifat fisika, kecuali kadar 

air kering udara, penyusutan dan pengembangan arah longitudinal dan radial. 

Kata Kunci: arah aksial, arah radial, sifat fisika, kayu rajumas 

PENDAHULUAN 

Penggunaan kayu tidak bisa digantikan 

dengan bahan lain karena memiliki sifat yang 

khas. Pasokan kayu yang berasal dari hutan 

alam terus mengalami penurunan, bahkan 

sampai sulit diperoleh akibat terjadinya 

deforestasi dan degradasi yang terus 

meningkat. Sementara ketergantungan 

masyarakat terhadap kayu masih tinggi. 

Sebagai gambaran, kebutuhan bahan baku 

industri perkayuan nasional pada tahun 2004 

mencapai 60 juta m3/tahun (Abdi & Prakarsa, 

2006), sementara pasokan dari hutan alam 

hanya 10 juta m3 dan hutan tanaman baru 

memasok 5 juta m3 (Amin et al., 2011). 

Kapasitas produksi Industri Primer Hasil Hutan 

Kayu (IPHHK) pada tahun 2013 sebesar 

70.013.474 m3, sementara produksi kayu 

bulat pada tahun yang sama hanya mencapai 

23.227.012,25 m3 (KEMENHUT, 2014).  

Untuk mengatasi kondisi ini perlu 

dilakukan upaya untuk menggali peluang dan 

potensi dari jenis-jenis kayu pertumbuhan 

yang cepat (fast growing). Salah satu jenis 

kayu pertumbuhan yang cepat (fast growing) 

adalah kayu rajumas. Pertumbuhan riap 

diameter tegakan  kayu rajumas yaitu  3,77 cm 

pertahun pada umur 9 tahun dan 3,29 cm 

pertahun pada umur 10 tahun (Susila, 2010). 

Pertumbuhan riap diameter tegakan kayu 

rajumas pada umur 9 tahun  lebih tinggi 

dibandingkan dengan kayu Schizolobium 

amazonicum Ducke yaitu dengan riap 

diameter tegakan 3,68 cm pertahun pada 

umur 8 tahun (Amin et al. 2008) . 

Pemanfaatan kayu rajumas bisa di panen 6-8 

tahun untuk keperluan industri pulp, namun 

untuk bahan kontruksi bangunan dapat 

dipanen pada umur 30 tahun untuk 

mendapatkan kayu dengan kualitas yang 

layak (Surata, 2007). 

Penggunaan kayu rajumas digunakan 

sebagai bahan kontruksi ringan salah satunya 

adalah sebagai usuk, namun demikian hingga 

saat ini data mengenai sifat-sifat dasar kayu 

rajumas masih terbatas. Hadjib et al. (2007) 

menyatakan bahwa dalam pemanfaatan kayu 

diperlukan data penunjang dalam 

perencanaan penggunaannya. Salah satu 

data dasar yang sering dipergunakan adalah 

sifat fisika. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sifat-sifat fisika dari kayu rajumas. 
Sifat fisika penting untuk diketahui, karena 
berpengaruh terhadap kualitas kayu dan akan 
mempengaruhi dalam pengolahan dan 
penggunaan kayu. Untuk melihat nilai sifat 
fisika yang lengkap maka perlu dillihat pada 
arah aksial dan arah radial kayu tersebut 
karena waktu pembentukan kayu yang 
berbeda (Panshin & de Zeeuw, 1980). 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 

Februari sampai  bulan April 2018. Di 

Laboratorium Silvikultur dan Teknologi Hasil 

Hutan Program Studi Kehutanan Universitas 

Mataram. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kayu Rajumas 

(Duabanga moluccana Blume) sebanyak 3 

pohon yang berumur 46 tahun dengan 

diameter 59-61 cm, .Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Pilox, Chain Saw, 

Gergaji, Pita ukur dan Phiband, Kaliper, 

Timbangan analitik, Desikator, Oven, Kawat 

Strimin, Rak, Alat tulis, Plastik. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Metode 

Eksperimen. Metode eksperimen adalah 

metode penelitian yang berupaya untuk 

mencari hubungan sebab akibat suatu 

kejadian dengan melakukan manipulasi 

terhadap objek penelitian, selain juga 

melakukan kontrol (Prastowo, 2016). 

Menggunakan rancangan acak lengkap 

faktorial (RALF) dengan 2 faktor yaitu arah 

aksial dan arah radial. Arah aksial terdiri dari 3 

taraf uji (pangkal, tengah, ujung) dan arah 

radial  terdiri dari 3 taraf uji (dekat empulur, 

antara kulit dan empulur, dekat kulit). Data 

dianalisis dengan sidik ragam, jika hasil dari 

analisis ragam berpengaruh nyata maka 
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dilakukan uji lanjut beda nyata jujur (BNJ) 

pada taraf 5%. 

Pengujian 

Kadar air 

Kadar kayu di hitung dengan rumus: 

Kadar Air Kayu (%)  =

100% x 
Bkt

Bkt - Bo
 

Kadar Air Kering Udara (%)  =

100% x 
Bkt

Bkt -Bku 
 

 Keterangan:  

Bo  : Berat awal contoh uji (g) 

Bku  : Berat kering udara contoh uji (g) 

Bkt : berat kering tanur contoh uji (g) 

Berat Jenis 

Berat Jenis  =
Vo

Bkt
 

Keterangan: 

Bkt : Berat kering tanur (g) 

Vo : Berat benda standar (air pada suhu 4 
0C) yang bervolume sama dengan 

volume contoh uji pada masing-masing 

kondisi. 

Perubahan Dimensi 

Untuk penentuan nilai perubahan 

dimensi ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Penyusutan (%)  = 
𝐷𝑠−𝐷𝑘

𝐷𝑠
𝑥 100% 

Pengembangan (%)  = 
𝐷𝑏−𝐷𝑢

𝐷𝑢
𝑥 100%

 

Keterangan: 

Ds :Dimensi contoh uji pada tiga arah 
utama dalam keadaan segar (cm) 

Du :Dimensi contoh uji pada tiga arah 
utama dalam keadaan kering udara 
(cm) 

Db :Dimensi contoh uji pada tiga arah 
utama dalam keadaan basah (cm) 

Dk :Dimensi contoh uji pada tiga arah 
utama dalam keadaan kering tanur 
(cm) 

Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, dilakukan 

analisis keragaman untuk mengetahui apakah 

hasilnya berbeda nyata atau tidak dengan 

menggunakan program SPSS 24. Jika taraf 

signifikan > nilai signifikansi maka Ho ditolak 

atau perlakuan yang diberikan berpengaruh 

terhadap sifat yang diuji. Untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh tersebut maka 

dilakukan uji lanjut dengan metode HSD 

dengan rumus untuk mencari nilai HSD adalah 

sebagai berikut (Nawari, 2010): 

w = q (p, dfe) Se 

Se = √("MSe" /r) 

Keterangan : 

W = nilai kritis uji Tukey HSD 

Q = nilai wilayah studentized range 

untuk Tukey HSD pada p dan dfe 

P = jumlah seluruh rata-rata yang 

dibandingkan 

Dfe = derajat bebas error 

Se = standard error 

MSe = kuadrat tengah error 

R = banyaknya data untuk 

menghasilkan satu nilai rata-rata 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air Segar 

Tabel 1. Kadar Air Segar Kayu Rajumas Pada Arah Aksial Dan Radial 

Aksial  Radial  Rata-rata 

 K N E  

P 128,91 220,53 233,73 194,39 

T 108,38 99,51 141,38 116,43 

U 112,38 99,06 116,95 114,02 

 

Rata-rata 116,56 139,70 164,02 

 

140,09 

 

Nilai rata-rata nilai kadar air segar kayu 
rajumas yaitu 140,09 % dengan kisaran nilai 
kadar air segar kayu rajumas antara 99,06% - 
233,73%. Tingginya kadar air kayu rajumas ini 
menurut Hartono (2006)  karena memiliki 
proporsi kayu juvenile yang tinggi. Uar (2014) 
menyatakan kayu juvenile memiliki dinding 
serat yang tipis dan rongga sel yang besar 
sehingga mampu mengikat air yang lebih 
banyak. Selain faktor struktur dan anatomi 
kayu, perbedaan tinggi rendahnya kadar air 
segar kayu disebabkan beberapa faktor 
lingkungan. Manuhuwa (2007) menyatakan 
bahwa variasi kadar air kayu tergantung pada 
musim, topografi, iklim, tempat tumbuh 
maupun spesies itu sendiri. 

 

Gambar 1  Variasi Kadar Air Segar Arah Aksila 
dan Arah Radial 

Hasil analisis keragaman menunjukan 
bahwa faktor aksial, faktor radial dan interaksi 
antara arah aksial dan arah radial 
berpengaruh terhadap nilai kadar air segar 
kayu rajumas. Setelah dilakukan uji lanjut 
menunjukkan pada kadar air segar bagian 
pangkal bebeda dengan bagian tengah dan 
ujung batang. Sementara bagian tengah tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata. 
Sementara sebaran kadar air segar pada arah 
radialnya, kadar air tertinggi terletak di 
dalampangkal dekat empulur dan pangkal 
antara kulit dan empulur. Tingginya kadar air 
dibagian pangkal dekat empulur dan pangkal 
antara kulit dan empulur menurut Ridho dan 
Marsoem, (2015) cit. Munoz dan Moya, (2008) 
karena pada bagian pangkal dekat empulur 
dan pangkal antara kulit dan empulur 
disebabkan adanya kayu juvenil. 

Kadar Air Kering Udara 

Kadar air kering udara kayu rajumas 
pada penelitian ini yaitu 14,17% dan sudah 
masuk kedalam standar kadar air untuk iklim 
Indonesia yaitu 12-20%. Dengan demikian 
terjadi penurunan kadar air 125,92% sejak 
penebangan hingga mencapai kadar air kering 
udara.  Hasil analisis keragaman menunjukan 
bahwa faktor aksial, faktor radial dan interaksi 

antara arah aksial dan arah radial tidak 
berpengaruh terhadap nilai kadar air kering 
udara kayu rajumas. Meskipun kadar air segar 
kayu rajumas berbeda namun setelah 
dikeringkan pada tempat dengan suhu 
ruangan dan lama  pengeringan yang sama 
didapatkan kadar air kering udara kayu yang 
seragam. 
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Tabel 2 Kadar Air Kering Udara Kayu Rajumas Pada Arah Aksial Dan Radial 

Aksial  Radial  Rata-rata 

 K N E  

P 14,55 14,02 14,14 14,24 

T 14,23 13,68 14,05 13,99 

U 14,24 14,52 14,12 14,29 

Rata-rata 14,34 14,08 14,10 14,17 

Standar Kadar Air Untuk Iklim Indonesia (Praptoyo, 2010)  yaitu 12-20% 

 

Berat Jenis 

 

Tabel 3  Berat Jenis Segar, Berat Jenis Kering Udara Dan Berat Jenis Kering Tanur 

 

Berat jenis segar kayu rajumas yaitu 
0,31 berat jenis kering udara yaitu 0,32 dan 
berat jenis kering tanur kayu rajumas yaitu 
0,33. Nilai rata-rata berat jenis kering tanur 
lebih tinggi dibandingkan dengan berat jenis 
segar maupun berat jenis kering udara. Hal ini 
disebabkan karena berat jenis ditentukan 
berdasarkan volume kering tanurnya. Nilai 
volume kering tanurnya lebih kecil 
dibandingkan dengan volume segar maupun 
volume kering udara diakibatkan karena 
berkurangnya kadar air didinding sel sehingga 
hasilnya lebih besar (Suprapto, 2007) 

Rata-rata berat jenis kayu rajumas ini 
digolongkan kedalam kelas kuat IV yang 
memiliki berat jenis kisaran (0.30-0.40). 
(Prawirohatmodjo, 2012) menyatakan Kayu 
yang memiliki berat jenis kurang dari 0.40 
termasuk kayu ringan Menurut Rahmayati et al 
(2016) cit. Cahyono (2012) kayu dengan 
golongan kelas kuat IV dapat digunakan 
sebagai bahan mebel dan bahan kontruksi 

ringan hingga berat dengan perlakuan khusus 
seperti pengawetan kayu. 

Setelah dilakukan uji lanjut 
menunjukkan bahwa berat jenis segar, kering 
udara dan kering tanur pada bagian dekat 
empulur berbeda dengan bagian dekat kulit. 
Sementara bagian dekat kulit tidak berbeda 
dengan bagian antara kulit dan empulur dan 
bagian antara kulit dan empulur tidak berbeda 
dengan bagian dekat empulur. Berat jenis 
segar, kering udara dan kering tanur pada 
bagian dekat empulur lebih rendah 
dibandingkan dengan bagian dekat kulit. 
Perbedaan berat jenis di dekat empulur 
dengan dekat kulit dipengaruhi oleh adanya 
kayu juvenile Uar (2014) menyatakan kayu 
dibagian dekat empulur (juvenil) memiliki 
dinding sel yang lebih tipis dan kurang padat 
sehingga terdapat rongga-rongga sel kayu 
tidak menyatu menyebabkan berat jenisnya 
rendah. 

 

 

 

 

 Berat Jenis Segar Berat Jenis Kering Udara Berat Jenis Kering Tanur 

Aksial  Radial    Radial    Radial   

 K N E Rata-rata K N E Rata-rata K N E Rata-rata 

P 0,35 0,34 0,26 0,32 0,36 0,35 0,27 0,33 0,37 0,37 0,28 0,34 

T 0,33 0,30 0,27 0,30 0,34 0,31 0,27 0,30 0,35 0,32 0,28 0,32 

U 0,34 0,32 0,28 0,31 0,35 0,32 0,28 0,32 0,36 0,34 0,29 0,33 

Rata-rata 0,34 0,32 0,27 0,31 0,35 0,33 0,27 0,32 0,36 0,34 0,28 0,33 
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Perubahan Dimensi 

Penyusutan Longitudinal, Radial Dan Tangensial Dari Kondisi Segar Kering Udara 

Hasil dari pengukuran penyusutan 
longitudinal dari kondisi segar sampai kering 
udara kayu rajumas yaitu 0,15%. sesuai 
dengan pernyataan Darmawan et al (2011) 
bahwa kayu mengalami penyusutan pada arah 
longitudinal mencapai 0,1 – 0,2%. Rata-rata 
penyusutan radial yaitu 0,76%. lebih rendah 
dengan pernyataan Darmawan et al (2011) 
bahwa kayu mengalami penyusutan pada arah 

radial antara 2,15 – 8,5%. Rata-rata 
penyusutan tangensial yaitu 2.04%. Pansin 
dan de Zeeuw (1980) menyatakan, kayu 
menyusut lebih banyak dalam arah tangensial, 
agak kurang ke arah radial dan sedikit sekali 
dalam arah longitudinal di sebabkan oleh 
susunan berkas-berkas mikrofibril dalam 
dinding sel (Prawirohatmodjo, 2012).  

 

Tabel 4  Penyusutan Longitudinal, Radial Dan Tangensial Dari Kondisi Segar Kering Udara 

 

 

Gambar 3 Diagram Pola Penyusutan 
Tangensial Dari Kondisi Segar 
Sampai Kering udara Pada Arah 
Radial 

Hasil uji lanjut menunjukan bahwa 
penyusutan tangensial dari kondisi segar ke 
kering udara pada bagian dekat kulit berbeda 
dengan dekat empulur, sementara pada 
bagian dekat empulur dan dekat dekat kulit 
tidak berbeda dengan bagian antara kulit dan 
empulur. Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin mendekati empulur penyusutan 
tangensial dari segar sampai kondisi kering 
udara menurun. Menurut Pansin dan de 
Zeeuw (1980), bahwa perubahan dimensi 
kayu baik penyusutan maupun 
pengembangan  akibat dari perbedaan 
ketebalan dinding selnya. 

Rata rata nilai perbandingan rasio 
antara penyusutan tangensial dan radial (T/R) 
kayu rajumas pada penelitian ini dari kondisi 
segar sampai kondisi kering udara sebesar 
2,71%. Darmawan et al (2011),  menyatakan 
bahwa tingkat stabilitas dimensi kayu yang 
baik jika T/R rasio mendekati satu dan jika 
melebihi satu maka stabilitas dimensi  rendah. 
Sehingga berdasarkan nilai besarnya 
penyusutan T/R menunjukkan bahwa kayu 
tersebut memiliki dimensi kurang stabil.  

Penyusutan Longitudinal, Radial Dan 
Tangensial Dari Kondisi Segar Kering 
Tanur 

Rata-rata penyusutan longitudinal dari 
kondisi segar sampai kering tanur kayu 
rajumas yaitu 0,43%. rata-rata penyusutan 
radial 2,17%. penyusutan tangensial 4,89%. 
Pansin dan de Zeeuw (1980) menyatakan, 
kayu menyusut lebih banyak dalam arah 
tangensial, agak kurang ke arah radial dan 
sedikit sekali dalam arah longitudinal. 
Perbedaan yang besar antara perubahan 
dimensi dalam arah sejajar serat (longitudinal) 
dan tegak lurus serat (transversal) terutama di 
sebabkan oleh susunan berkas-berkas 
mikrofibril dalam dinding sel (Prawirohatmodjo, 
2012). 

0.11 a

0.16 ab
0.18  b

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

E N K

P
en

yu
su

ta
n

 (
%

)

Radial

 Penyusutan Longitudinal Penyusutan Radial Penyusutan Tangensial 

Aksial Radial  Radial  Radial   

 K N E Rata-rata K N E Rata-rata K N E Rata-rata 

P 0,16 0,19 0,12 0,16 0,94 0,45 1,40 0,93 2,85 2,00 1,81 2,22 

T 0,14 0,10 0,08 0,11 0,73 0,65 0,61 0,66 2,38 2,00 1,70 2,03 

U 0,24 0,18 0,12 0,18 0,89 0,65 0,55 0,70 2,14 1,97 1,54 1,88 

Rata-rata 0.18 0.16 0,11 0,15 0,85 0,59 0,85 0,76 2,46 1,99 1,68 2,04 
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Tabel 5  Penyusutan Longitudinal, Radial Dan Tangensial Dari Kondisi Segar Sampai Kering 
Tanur Pada Arah Aksial Dan Radial 

 

Menurut Kasmudjo (2001) Angka penyusutan 
kayu yang baik adalah kurang dari 6,5% untuk 
bahan mebel air, macam-macam panel, 
kusen-kusen dan produk kerajinan kayu, kayu 
yang digunakan dianjurkan mempunyai angka 
penyusutan kurang dari 6,5%, sedangkan 
untuk kayu bangunan masih bisa dipakai 
sampai pada angka penyusutan 9,5%. 

Berdasarkan hasil uji analisis keragaman 
menunjukan bahwa  penyusutan tangensial 
pada faktor arah radial menunjukan dari 
kondisi segar sampai kering udara kayu 
rajumas dari desa sambik elen memberikan 
pengaruh yang nyata pada arah radial pohon.  

 

Gambar 4 Diagram Pola Penyusutan 
Tangensial Dari Kondisi Kering 
Udara Sampai Kering Tanur Pada 
Arah Radial        

 

Hasil uji lanjut menunjukan bahwa 
pada bagian dekat kulit dan antara kulit dan 
empulur  berbeda dengan dekat empulur, 
sementara pada bagian antara  empulur dan 
kulit tidak berbeda dengan bagian antara kulit 
dan empulur. Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin mendekati empulur penyusutan 
tangensial dari segar sampai kondisi kering 
udara menurun. Menurut Pansin dan de 
Zeeuw (1980), bahwa perubahan dimensi 
kayu baik penyusutan maupun 
pengembangan  akibat dari perbedaan 
ketebalan dinding selnya. 

Rata rata nilai perbandingan rasio 
antara penyusutan tangensial dan radial (T/R) 
kayu rajumas pada penelitian ini dari kondisi 
segar sampai kondisi kering udara sebesar 
2,71%. Panshin dan de Zeeuw (1980), 
menyatakan bahwa besarnya penyusutan 
tangensial kira-kira dua kali lebih besar dari 
penyusutan radialnya. Darmawan et al (2011),  
menyatakan bahwa tingkat stabilitas dimensi 
kayu yang baik jika T/R  mendekati satu dan 
jika melebihi satu maka stabilitas dimensi  
rendah. Sehingga berdasarkan nilai besarnya 
penyusutan T/R menunjukkan bahwa kayu 
tersebut memiliki dimensi  kurang stabil.
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rata 

K N E Rata-
rata 

K N E Rata-
rata 

P 0,50 0,32 0,36 0,39 2,26 2,03 2,99 2,43 5,67 5,16 4,21 5,01 

T 0,48 0,36 0,30 0,38 2,23 2,16 1,93 2,11 5,27 5,07 4,21 4,85 

U 0,58 0,51 0,46 0,52 2,20 2,21 1,52 1,98 5,16 5,07 4,17 4,80 

Rata-
rata 0,52 0,40 0,37 0,43 2,23 2,13 2,15 2,17 5,36 5,10 4,19 4,89 
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Pengembangan Longitudinal, Radial Dan Tangensial Dari Kering Udara Sampai Basah 

 

Tabel 6  Pengembangan Longitudinal, Radial Dan Tangensial Dari Kondisi Kering udara Sampai 
Basah Pada Arah Aksial Dan Radial 

 

Rata-rata pengembangan dari kondisi 
kering udara sampai kondisi basah kayu 
rajumas arah longitudinal 0,10%., arah radial 
(2,06 %) dan arah tangensial 1,89%. Apabila 
dibandingkan dengan penyusutan dari kondisi 
segar sampai kering udara, nilai 
pengembangan lebih kecil dibandingkan 
dengan penyusutan akibat berkurangnya sifat 
higroskopis pada kayu. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Prawirohatmodjo (2012) bahwa hal 
ini terjadi karena efek histerisis dalam kayu. 
Efek histerisis pada kayu disebabkan karena 
perubahan gaya-gaya valensi sekunder  yang 
mengikat air pada gugus hidroksil (OH) 
sebagai akibat dari pengeringan  kayu.  

Berdasarkan hasil uji analisis 
keragaman menunjukan bahwa faktor aksial, 
faktor radial dan interaksi antara faktor aksial 
dan radial tidak bengaruh terhadap 
pengembangan  tangensial dari kondisi kering 
udara sampai kondisi basah kayu rajumas 
memberikan pengaruh yang nyata pada taraf 
signifikan 5 %. 

Hasil uji lanjut menunjukan bahwa 
pengembangan tangensial dari kondisi kering 
udara sampai basah pada bagian dekat 
empulur berbeda dengan dekat kulit. 
Sementara, pada bagian dekat empulur dan 
dekat kulit tidak berbeda dengan bagian 
antara kulit dan empulur. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin mendekati 
empulur pengembangan tangensial dari 
kondisi kering udara sampai kondisi basah 
menurun. Menurut Pansin dan de Zeeuw 
(1980), bahwa perubahan dimensi kayu baik 
penyusutan maupun pengembangan  akibat 
dari perbedaan ketebalan dinding selnya. 

 

Gambar 5 Diagram Pola Pengembangan 
Tangensial Dari Kondisi Kering 
Udara Sampai Basah Pada  Radial 

Rata rata nilai perbandingan rasio antara 
pengembangan tangensial dan radial (T/R) 
kayu rajumas pada penelitian ini dari kondisi 
Kering udara sampai kondisi basah sebesar 
0,92%. Panshin dan de Zeeuw (1980), 
menyatakan bahwa besarnya 
penyusutan/pengembangan tangensial kira-
kira dua kali lebih besar dari 
penyusutan/pengembangan radialnya,. 
Darmawan et al (2011),  menyatakan bahwa 
tingkat stabilitas dimensi kayu yang baik jika 
T/R rasio mendekati satu dan jika melebihi 
satu maka stabilitas dimensi  rendah. 
Sehingga berdasarkan nilai besarnya 
pengembangan T/R menunjukkan bahwa kayu 
tersebut memiliki dimensi pengembangan 
yang stabil. 
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 K N E Rata-
rata 

K N E Rata-
rata 

K N E Rata-
rata 

P 0,10 0,14 0,06 0,10 2,04 2,05 2,04 2,04 2,42 2,19 1,34 1,98 

T 0,06 0,14 0,12 0,11 2,04 2,04 2,05 2,04 2,12 2,05 1,64 1,94 

U 0,10 0,12 0,06 0,09 2,07 2,06 2,12 2,08 2,08 1,81 1,36 1,75 

Rata-
rata 0,08 0,13 0,08 0,10 2,05 2,05 2,07 2,06 2,21 2,02 1,45 1,89 
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KESIMPULAN 

1. Nilai sifat fisika kayu rajumas pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Kadar air segar dan kadar air kering 

udara kayu rajumas yaitu 140,09% dan 

14,17%.  

b. Berat jenis segar (0,31), berat jenis 

kering udara (0,32) dan berat jenis 

kering tanur (0,33).  

c. Nilai penyusutan dari kondisi segar 

sampai kering udara longitudinal 0,15%, 

tangensial 2,04% dan radial 0,76%, nilai 

penyusutan dari kondisi segar sampai 

kering tanur longitudinal 0,43%, 

tangensial 4,89%, radial 2,17%, dan nilai 

pengembangan dari kondisi kering udara 

sampai basah longitudinal 0,1%, 

tangensial 1,89%, radial 2,06. 

2. Interaksi arah aksial dan arah radial kayu 

rajumas berpengaruh nyata pada kadar air 

segar. 

3. Variasi arah aksial kayu rajumas 

berpengaruh nyata pada kadar air segar 

kayu. 

4. Variasi arah radial kayu rajumas 

berpengaruh nyata terhadap sifat fisika 

(kadar air segar, berat jenis segar, berat 

jenis kering udara, berat jenis kering tanur, 

penyusutan tangensial segar-kering udara, 

penyusutan tangensial segar-kering tanur, 

penyusutan tangensial kering udara-kering 

tanur, dan pengembangan tangensial dari 

kondisi kering udara-basah). 
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