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

umumnya tumbuh secara alami dan berumpun seperti bambu. 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 dan kembang 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 (Hanvongjirawat, 1992). 

Ketersediaan data dan informasi mengenai sifat fisis dan mekanis batang nibung 

masih belum tersedia terutama di Provinsi Jambi.Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitan sifat fisis dan mekanis batangnibung. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai 

Desember 2019 di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan (persiapan contoh uji),  

Laboratorium Terpadu Universitas Jambi dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 

Bogor. Bahan dalam penelitian ini adalah pohon nibung (Oncosperma tigillarium 

(Jack) Ridl.) dengan diameter 23 cm, tinggi 20 meter, bebas pelepah 19 meter, yang 

diperolehdariperkebunan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengujian 

sifat fisis batang nibung menggunakan standar ASTM D 143 (2005). Sifat fisis yang 

diuji adalah kadar air,berat jenis, kerapatan, penyusutan dan pengembangan dengan 

dimensi tebal, lebar dan panjang ukuran contoh uji 5 cm x 5 cm x 5 cm. Pengujian 

sifat mekanis yang berpedoman kepada standar ASTM D 143-52. Sifat mekanis 

yang diteliti yaitu MOE dan MOR menggunakan mesin Instron® tipe 3369 dengan 

pembebanan dilakukan dibagiantengah contoh uji ukuran 41 cm x 5 cm x 5 cm, 

dengan pembebanan contoh uji sampai batas patah dan kekuatan tekan sejajar serat 

menggunakan mesin penguji kekuatan kayu UTM Baldwin dengan ukuran contoh 

uji 10 cm x 5 cm x 5 cm. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sifat fisis 

nilaikadar air batang nibung bagian ujung26,63%. Kadar air bagianpangkal paling 

kecildibandingkanbagiantengah dan ujung. Nilai kerapatan batang nibung 

bagianpangkalpaling tinggi sebesar 0,33 g/cm3. Begitu juga dengannilaiberat 

jenisnya.Nilai penyusutan batang nibung bagian ujung sebesar17,58%. Nilai 

pengembangan tertinggi batangnibungbagianujung4,10%.Sifat mekanis nilai MOE 

dan MOR tertinggi pada bagianpangkal nibung sebesar8,117 kg/cm2 dan 573,265 

kg/cm2dan kekuatantekansejajarseratbatang nibung bagian pangkal dengan nilai 

0,067 kg/cm2. 

 


