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I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pohon nibung (Oncosperma tigillarium (Jack)Ridl)merupakan sejenis palma 

yang umumnya tumbuh secara alami dan berumpun seperti bambu. Nibung 

merupakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk palma yang dimanfaatkan 

batangnya (Permenhut No P.35 Tahun 2007). Secara alami nibung tersebar di 

Srilangka, Philipina, Thailand, Indonesia dan Vietnam. Selain itu nibung tersebar 

pada daerah ekoton, salah satunya di Taman Nasional Sembilang dan sekitarnya 

(Sahwalita dan Baktiawan, 2010). Sedangkan di Provinsi Jambi nibung terdapat di 

Pesisir Pantai Timur Jambi. 

Pohon nibung telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat terutama oleh 

nelayan. Hampir semua bagian nibung dapat dimanfaatkan mulai dari batang, buah 

hingga daunnya. Batang nibung digunakan sebagai bahan bangunan dan daunnya 

digunakan untuk membuat atap rumah dan anyaman keranjang. Bunga pohon 

nibung digunakan untuk mengharumkan beras, sedangkan umbut dan kuncup 

bunga dapat dibuat sayur (Nurlia et al., 2013). 

Pohon nibung selama ini dimanfaatkan sebagai tiang rumah (keperluan 

konstruksi) pengganti kayu oleh masyarakat pesisir di Provinsi Jambi, karena sifat 

dan karakteristiknya yang unik (Nurlia et al., 2013; Hamzah et al., 2017).Penelitian 

Balai Arkeologi Palembang (2008), menemukan pemukiman-pemukiman yang 

berada pada lahan gambut di pesisir Jambi menggunakan batang nibung sebagai 

pondasi rumah. Selama ini batang nibung memiliki daya tahan yang lama dan tidak 

mudah lapuk karena ketahanan dari batang nibung dipengaruhi oleh sifat fisis dan 

mekanisnya. 

Sifat fisis dan mekanis kayu merupakan faktor sifat-sifat dasar kayu yang 

sangat menentukan kekuatan kayu tersebut. Kayu merupakan faktor dari struktur 

kayu yang sangat menentukan sifat fisis kayu yang meliputi kadar air, berat jenis 

dankembang susut (Somadona et al., 2017). Batang nibung menunjukkan 

karakteristik kekuatan atau ketahanan yang baik meliputi sifat mekanis modulus of 

elasticity(MOE), modulus ofrupture(MOR) dan kekuatan tekan sejajar serat 

(Hanvong Jirawat, 1992). 



 

Ketersediaan data dan informasi mengenai sifat fisis dan mekanis batang 

nibung masih belum tersedia terutama di Provinsi Jambi terbukti dari penelitian 

yang telah dilakukan masih terfokus pada aspek silvikultur dan sosial ekonomi. 

Penelitian Ahmad (2018), mengenai bentuk pemanfaatan dan pemasaran pohon 

nibung (Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

dengan tujuan mengetahui pemanfaatan dan pemasaran pohon nibung oleh 

masyarakat diKabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa, pemanfaatan batang nibung digunakan sebagai tiang-tiang penyangga 

rumah, lantai, jembatan, pagar rumah, kandang ternak, gagang kapak, rumah 

pompong, cancang kapal dan pelabuhan kecil (jerambah). Kebutuhan batang pohon 

nibung berdasarkan pendekatan jumlah bangunan yang dimiliki masyarakat pada 

daerah Kampung Laut meliputi tiga desa sebesar 8.630 batang/tahun untuk 

pemeliharaan tiang. 

Penelitian Hamzah et al. (2017) tentang potensi dan sebaran nibung 

(Oncosperma tigillarium(Jack) Ridl.)di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi. Diperoleh informasi sebaran nibung di Tanjung Jabung Timur tersebar pada 

tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sabak Barat, Geragai dan Mendahara Ulu.Oleh 

karena itu, diperlukan penelitian mengenai sifat dasar nibung, terutama terhadap 

sifat fisis dan mekanisnya agar dapat menentukan sifat dan kegunaan dari nibung. 

Selain itu, dapat menentukan sifat pengerjaan dan pengelolaannya sehingga didapat 

hasil yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka sangat penting untuk meneliti 

mengenai Sifat Fisis dan Mekanis Batang Nibung (Oncosperma tigillarium 

(JackRidl) Asal Kelurahan Nibung Putih. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas makapertanyaan yang perlu dijawab 

dalam penelitian ini adalah, bagaimana sifat fisis dan sifat mekanis batang nibung 

(Oncosperma tigillarium (Jack)Ridl) asal Kelurahan Nibung Putih. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini bertujuan untukmenganalisis sifat fisis dan sifat mekanis 

batang nibung (Oncosperma tigillarium (Jack)Ridl) asal Kelurahan Nibung Putih. 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai sifat fisis dan mekanis batang nibung (Oncosperma tigillarium 

(Jack)Ridl) sehingga batang nibung dapat dipergunakan secara tepat dan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam upaya membuat bahan kontruksi, furniture dan lain-lain 

oleh masyarakat. 

 

 


