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ABSTRACT 

Sago processing produces both liquid and solid waste (uyung). Uyung is sago bark that still 

has benefit for raw material. The utilization of uyung may reduce the waste as well  as 

increase the income of local people. This study aimed to determine the physical and 

mechanical characters of uyung from two sago cultivars, spiny and unspiny sago from two 

different habitats (peatland and clay soil), in order to provide basic information of uyung 

for bioprospecting efforts. Two trees of each sago cultivar  from different habitat were 

examined, each tree was divided into eight parts (100 cm each). Three replications of uyung 

(30 x 2 cm) were collected from each part, with total samples were 384. The parameters 

observed were physical and mechanical characters of uyung. This research was carried out 

using a nested complete randomized design. The data was analized with ANOVA using 

SPSS 17.0. The morphological observation of uyung showed that uyung color of both 

cultivars was reddish-brown with dark-brown stripes, the surface was smooth and shiny, 

hard, but easily broken. Based on the physical character observation, the first part of spiny 

sago from clay soil habitat was considered as the best uyung, due to its lowest water 

content (5,72%), highest fiber density (1,28 g/cm
2
) and highest specific gravity (1,21). 

Based on the mechanical character observation, the first part of spiny sago from clay soil 

habitat was also considered as the best part due to its highest flexural strength (216 kg/cm
2
),  

highest elasticity strength (31.725 kg/cm
2
), and highest compression strength (244,73 

kg/cm
2
).   

Key words: Meranti Archipelago, Physical and Mechanical character, Sago bark (Uyung), 

Sago (Metroxylon sagu Rottb.).  
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Abstrak 

Pengolahan sagu menghasilkan  limbah baik cair maupun padat (uyung). Uyung adalah 

kulit batang sagu yang masih memiliki manfaat untuk bahan baku. Pemanfaatan Uyung 

dapat mengurangi limbah serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui karekter fisik dan mekanik uyung dua kultivar sagu, berduri 

dan tidak berduri  dari dua habitat yang berbeda (lahan gambut dan tanah liat), dalam 

rangka memberikan informasi dasar  bagi upaya bioprospeksi limbah padat sagu (uyung). 

Untuk setiap kultivar sagu, diteliti dua pohon dari habitat yang berbeda, dengan jumlah 

keseluruhan pohon yang diteliti  empat pohon. Setiap pohon dibagi menjadi delapan bagian 

(masing-masing 100 cm). Tiga ulangan dari uyung (30 x 2 cm) dikumpulkan dari masing-

masing bagian, sehingga  total sampel yang digunakan adalah 384 sampel. Parameter yang 

diamati meliputi karakter fisik dan mekanik uyung. Penelitian ini menggunakan rancangan 

acak lengkap bersarang. Data dianalisis dengan ANOVA menggunakan SPSS 17.0. 

Pengamatan morfologi uyung menunjukkan bahwa warna uyung dari kedua kultivar adalah 

cokelat kemerahan dengan corak bergaris-garis coklat tua, permukaan halus dan mengkilap, 

keras tapi mudah terbelah. Berdasarkan pengujian karakter fisik, bagian pertama dari sagu 

berduri habitat tanah liat merupakan uyung yang terbaik, karena memiliki kadar air 

terendah (5,72%), kerapatan serat tertinggi (1,28 g/cm
3
) dan berat jenis tertinggi (1,21). 

Berdasarkan pengujian karakter mekanik, bagian pertama dari sagu berduri habitat  tanah 

liat  juga  merupakan bagian yang terbaik, karena memiliki nilai kekuatan lentur tertinggi 

(216 kg/cm
2
) kekakuan lentur tertinggi (31.725 kg/cm

2
) dan keteguhan tekan tertinggi 

(244,73 kg/cm
2
). 

Kata kunci: Kepulauan Meranti, Kulit Batang Sagu (Uyung), Sifat Fisik dan Mekanik, 

Sagu (Metroxylon sagu Rottb.). 
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PENDAHULUAN 

Produktivitas pengolahan sagu di Pulau Padang cukup tinggi. Produksi tepung sagu 

kering dari satu kilang pengolahan sagu masyarakat mencapai 5 ton perhari. Proses 

pengolahan ini menghasilkan limbah berupa uyung dan ampas sagu. Menurut Junaidi 

(2012) limbah uyung merupakan kulit dari pohon sagu yang dibuang pada saat akan 

dilakukan pengolahan, sedangkan limbah ampas sagu merupakan sisa-sisa serat empulur 

pohon sagu yang dihasilkan pada saat proses pengendapan pati sagu. Jumlah limbah uyung 

yang dihasilkan dalam sehari pada setiap kilang mencapai 2 – 3 ton, sedangkan limbah 

ampas sagu yang dihasilkan mencapai 3 – 5 ton. 

Banyaknya limbah yang dihasilkan dari pengolahan sagu telah menyebabkan 

pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, darat maupun udara. Limbah yang dibuang 

ke sungai akan membuat air sungai kotor dan menimbulkan bau asam yang menyengat, 

demikian juga limbah yang dibiarkan menumpuk akan membuat lingkungan disekitarnya 

tercemar. Pembakaran limbah juga akan menimbulkan asap yang tebal dan mencemari 

udara. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mengatasi pencemaran tersebut,  

diantaranya ialah dengan memanfaatkan limbah-limbah untuk membuat produk yang 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. 

Sagu di Pulau Padang ditanam masyarakat pada dua kondisi tanah yang berbeda yaitu 

pada tanah gambut dan tanah liat. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, uyung 

dari pohon sagu yang ditanam di lahan tanah liat lebih kuat dan tahan lama jika dijadikan 

pagar dibandingkan uyung dari pohon sagu yang ditanam di lahan gambut (Zakaria 2012, 

wawancara pribadi). Uyung yang berasal  dari sagu berduri lebih kuat dan tahan jika 

dibandingkan dengan pohon sagu tidak berduri. Adanya perbedaan kekuatan uyung dari 

kedua kultivar sagu tersebut diduga terkait karakteristik fisik dan mekaniknya berbeda, 

namun sejauh ini belum pernah dilakukan kajian mengenai hal tersebut 

Karakter fisik kayu ialah sifat fisik kayu yang menunjukkan seberapa besar kekuatan 

dari kayu. Sedangkan karakter mekanik merupakan kemampuan kayu untuk menahan 

beban atau gaya luar yang bekerja padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran 

kayu tersebut. Kedua hal ini merupakan hal yang mendasar yang perlu diperhatikan apabila 

akan memanfaatkan kayu sebagai suatu produk.  Informasi mengenai karakter fisik dan 

mekanik uyung sagu  berduri dan tidak berduri pada dua habitat yang berbeda di Pulau 

Padang sangat diperlukan untuk mengetahui potensi uyung agar dapat diolah menjadi 

produk yang bermanfaat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2012 hingga Mei 2013. 

Pengambilan sampel dilakukan di Pulau Padang Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengujian sifat fisik uyung yang meliputi kadar air, berat 

jenis dan kerapatan dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Riau. Pengujian sifat mekanik dilakukan di Laboratorium Pengujian Bahan Fakultas Tehnik 

Universitas Riau. Bahan yang digunakan ialah uyung dari kultivar sagu berduri dan tidak 
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berduri yang berumur 10 tahun. Alat yang digunakan ialah gergaji mesin, meteran, oven, 

desikator, timbangan, Universal testing machine (alat uji kekuatan lentur dan kekakuan 

lentur). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Survei 

dilakukan pada dua tipe habitat yaitu habitat gambut dan habitat bertanah liat. Kultivar sagu 

berduri dan tidak berduri yang berumur sekitar 10 tahun yang terdapat di lahan gambut dan 

lahan bertanah liat masing- masing diambil satu pohon tiap lahan, pohon sagu kemudian 

dipotong dari pangkal pohon hingga ujung  membentuk tual sagu. Tual sagu ialah 

potongan-potongan kecil dari sebatang pohon sagu dengan panjang ±100 cm (Gambar 1). 

Dari setiap tual (tual ke-1 hingga ke-8) diambil uyungnya. Uyung merupakan nama dari 

kulit pohon sagu  ketika sudah lepas dari pohon. Untuk dijadikan sampel uyung tersebut 

dipotong (panjang = 30cm, lebar = 2cm) dan dibersihkan  untuk membuang sisa-sisa serat 

yang menempel. Setiap sampel dilakukan pengujian dengan tiga kali ulangan. Jumlah 

sampel yang diuji terdiri dari 96 sampel uyung kultivar sagu berduri habitat bertanah liat, 

96 sampel uyung kultivar sagu berduri habitat gambut, 96 sampel uyung kultivar sagu tidak 

berduri habitat bertanah liat dan 96 sampel uyung kultivar sagu tidak berduri habitat 

gambut. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 384 jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian. Nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran/pengujian ditabulasi dan 

kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis tiga faktor (kultifar, habitat, 

posisi tual) dengan pola tersarang menggunakan program SPSS 17.0 dan dilakukan uji 

lanjut Tukey. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembagian tual pohon sagu (T1 – T8 = Tual ke-1 – ke-8). 

Tabel 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

Habitat Kultivar sagu Jumlah 

pohon 

Jumlah tual per 

pohon 

Jumlah 

Sampel 
Kode 

Tahan liat Berduri 1 8 96 TLB 1 - 8 

 Tidak berduri 1 8 96 TLTb 1 - 8 

Gambut Berduri 1 8 96 TGB 1 - 8 

 Tidak berduri 1 8 96 TGTb 1 - 8 

Jumlah  4 32 384  

Keterangan : T = tual, L = tanah liat, B = berduri, Tb = tidak berduri, G = gambut, 1 – 8 = urutan tual ke-1 

sampai ke-8. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari uyung kultivar sagu berduri dan 

tidak berduri yang berasal dari habitat gambut dan habitat bertanah liat. Pengamatan awal 

terhadap uyung sagu berduri dan tidak berduri tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

mencolok pada warnanya (Gambar 2). Secara umum uyung sagu yang telah dibersihkan 

dan dihaluskan memiliki warna coklat kemerahan, corak bergaris-garis (coklat hingga 

hitam) searah serat, tekstur halus mengkilap, terkesan licin ketika diraba dan bersifat keras 

tetapi mudah terbelah. 

Gambar 2. Morfologi uyung sagu. Uyung sagu berduri dari habitat gambut (A) dan 

tanah liat (B), uyung sagu tidak berduri dari habitat gambut (C), dan 

tanah liat (D) (Panjang = 30 cm, Lebar = 2 cm). 

Karakter  Fisik Uyung Sagu 

Kadar Air  

Sifat fisik kayu terkait dan sangat berpengaruh terhadap sifat mekaniknya, sehingga 

perhitungan sifat fisik kayu tidak dapat dilepaskan dalam pendugaan kelas kuat kayu. Hasil 

analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu, habitat sagu dan posisi 

potongan tual yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap kadar air 

(%) uyung sagu. Data hasil perhitungan kadar air uyung kedua kultivar sagu dari habitat 

gambut dan tanah liat ditabulasikan ke dalam Tabel 2. 
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Tabel. 2. Rerata kadar air (%) uyung sagu yang berasal dari kultivar dan habitat berbeda 
Kadar Air (%) 

 

K 

 

H 

       Tual   

Rerata  

 ( K) 

 

Rerata 

 (H) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
TL 5,72 5,78 7,38 7,51 7,26 7,07 7,01 6,08 

B = 6,95p TL=7,53r 
G 5,90 6,20 7,54 8,09 8,26 7,23 7,14 7,08 

TB 
TL 6,26 7,02 7,34 8,20 9,30 10,30 9,27 9,04 TB = 8,84q G = 8,26s 

G 7,36 8,09 8,54 9,20 10,12 11,30 10,15 10,08   

Rerata* 
 

6,31a 

 

6,77a 

 

7,70b 

 

8,25bcd 

 

8,73cd 

 

8,97d 

 

8,39bcd 

 

8,07bc 
  

 

Keterangan :K = Kultivar, H = Habitat, B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

 G = Gambut. 

*Angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda  nyata dan 

angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada 

uji tukey HSD 5%. 

Berdasarkan Tabel 2, uyung sagu memiliki kadar air bervariasi tergantung 

perbedaan kultivar, posisi tual (ketinggian pohon) dan habitat. Uyung sagu yang berasal 

dari satu pohon yang sama juga menunjukkan perbedaan kadar air mulai dari bagian 

pangkal, tengah, hingga ujungnya. Menurut Haygreen dan Bowyer (1982) kadar air kayu 

dalam satu pohon dapat bervariasi tergantung tempat tumbuh dan umur pohon tersebut. 

Dalam penelitian ini, kadar air tertinggi ditemukan pada uyung tual ke-6 kultivar 

sagu tidak berduri yang berasal dari habitat gambut (11,30 %), diikuti uyung pada tual ke-6 

kultivar sagu tidak berduri dari habitat tanah liat (10,30 %), sedangkan kadar air terendah 

ditemukan pada uyung tual ke-1 kultivar sagu berduri yang berasal dari habitat tanah liat 

(5,72 %,), diikuti oleh uyung tual pertama kultivar sagu berduri dari habitat gambut (5,90 

%). Kadar air uyung tertinggi dalam satu pohon pada setiap kultivar dari kedua habitat 

tersebut diperoleh dari tual ke-6, namun tidak berbeda nyata dengan kadar air uyung pada 

tual ke-4, ke-5 dan ke-7.  Kadar air uyung terendah diperoleh dari tual ke-1 dan tidak 

berbeda nyata dengan tual ke-2, sedangkan kadar air uyung pada tual ke-3 dinyatakan 

sedang.  Kadar air uyung sagu pada posisi tual ke-7 dan ke-8 dari kedua kultivar, baik yang 

berasal dari habitat gambut maupun habitat tanah liat mengalami penurunan yang diduga 

disebabkan oleh faktor penggunaan air secara fisiologis oleh tumbuhan pada bagian ujung 

tajuk, disamping pengaruh faktor evaporasi yang lebih besar pada posisi tual yang lebih 

tinggi. 

Berdasarkan perbedaan kultivar, rerata kadar air tertinggi diperoleh dari uyung sagu 

kultivar tidak berduri (8,84 %) yang berbeda sangat nyata dengan kadar air uyung sagu 

kultivar berduri (6,95 %). Hal ini diasumsikan terkait dengan keberadaan duri yang banyak 

menutupi permukaan batang dan pelepah pada kultivar sagu berduri yang dapat 

meningkatkan permukaan luas bidang evaporasi, sehingga laju kehilangan air oleh 

evaporasi semakin besar. 

Demikian pula jika ditinjau berdasarkan perbedaan habitat diketahui bahwa kadar 

air uyung dari habitat gambut (8,26 %) lebih tinggi dibandingkan kadar air uyung dari 
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habitat bertanah liat (7,53 %).  Sifat fisik kayu yang salah satunya adalah kadar air 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tempat tumbuh, kesuburan tanah, dan kepadatan 

tanah (Dumanauw 1990). Habitat gambut memiliki tanah yang mudah menyerap air dan 

merupakan daerah dengan kondisi lingkungan cenderung basah atau tergenang, sedangkan 

habitat bertanah liat memiliki partikel tanah yang lebih kompak dan sulit ditembus air. 

Kayu akan bertambah kuat apabila terjadi penurunan kadar air. Standar Nasional Indonesia 

(SNI 01-0608-89) menyatakan persyaratan bahan baku kayu untuk mebel dan furniture 

memiliki kadar air maksimum 15 %. 

Kerapatan Serat  

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu dan posisi tual 

yang berbeda memberikan pengaruh nyata (P< 0,05) terhadap kerapatan serat uyung, 

sedangkan habitat sagu tidak memberikan pengaruh yang nyata (P> 0,05) terhadap 

kerapatan serat uyung. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kerapatan serat uyung 

sagu mengalami penurunan seiring penambahan tinggi batang atau posisi tual. Data hasil 

perhitungan kerapatan uyung kultivar sagu berduri dan tidak berduri dari habitat gambut 

dan bertanah liat ditabulasikan ke dalam tabel 3. 

 

Tabel 3.  Rerata kerapatan (g/cm
3
) uyung sagu yang berasal dari kultivar dan habitat 

berbeda 
 

Kerapatan (g/cm
3
) 

K H 

         Tual   

Rerata 

(K) 

 

Rerata 

(H) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
TL 1,28 1,25 1,2 1,18 1,14 1,07 1,06 1,04 

B = 1,16q TL = 1,09r 
G 1,26 1,25 1,25 1,23 1,18 1,09 1,06 1,03 

TB 
TL 1,19 1,13 1,10 1,04 1,02 0,96 0,90 0,87 

TB =1,03p G = 1,10r 
G 1,25 1,14 1,10 1,06 1,04 0,93 0,90 0,86 

Rerata* 1,24f 1,19e 1,16de 1,12cd 1,10c 1,01b 0,98ab 0,95a   
 

Keterangan : K = Kultivar, H = Habitat, B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

 G = Gambut. 

*Angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata dan 

angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada 

uji tukey HSD 5%. 

Dalam penelitian ini, uyung dari posisi tual ke-1 merupakan tual yang berasal dari 

bagian pangkal batang sagu dan tual ke-8 merupakan tual yang berasal dari bagian  ujung 

pada batang sagu. Rerata kerapatan uyung sagu pada setiap posisi tual menunjukkan adanya 

variasi. Uyung sagu pada posisi tual ke-1 (1,24%) memiliki kerapatan tertinggi dan berbeda 

nyata dengan uyung dari tual ke-2 hingga ke-8. Sedangkan kerapatan uyung sagu terendah 

terdapat pada posisi tual ke-8 (0,95%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat posisi 

tual ke arah tajuk maka kerapatan uyung sagu akan semakin rendah. Menurut Dumanauw 

1990, bagian pangkal batang disusun oleh sel-sel yang tebal sehingga kerapatannya lebih 
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tinggi dibanding bagian ujung batang yang tersusun atas jaringan yang masih muda dan 

masih memiliki fungsi fisiologis. 

Berdasarkan Tabel 3. rerata kerapatan uyung pada kultivar sagu berduri (1,16%) 

lebih tinggi dan berbeda nyata dengan kerapatan uyung kultivar sagu tidak berduri (1,03%). 

Nilai kerapatan yang besar menunjukkan besar pula kekuatan kayu tersebut.  Kerapatan 

kayu pada setiap individu tumbuhan bervariasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi 

letak kayu pada pohon, kondisi tempat tumbuh dan sumber genetik (Dumanauw 1990). 

Berat Jenis 

Data hasil perhitungan berat jenis uyung kultivar sagu berduri dan tidak berduri dari 

habitat gambut dan bertanah liat ditabulasikan ke dalam tabel 4. 

Tabel 4. Rerata berat jenis uyung sagu yang berasal dari kultivar dan habitat yang berbeda 
 

Berat Jenis Uyung 

K H 

         Tual   

Rerata 

(K)  

 

    Rerata 

(H) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
TL 1,21 1,18 1,11 1,12 1,06 1,01 0,99 0,90 

B = 1,06p TL = 0,96s 
G 1,18 1,17 1,00 1,08 1,06 1,00 0,93 0,90 

TB 
TL 1,07 0,97 0,87 0,86 0,84 0,80 0,71 0,70 

TB =0,83q G = 0,83r 
G 1,04 0,94 0,86 0,84 0,81 0,74 0,64 0,66 

Rerata* 1,12e 1,06d 0,96c 0,97c 0,94bc 0,88b 0,81a 0,79a   

 

Keterangan : K = Kultifar, H = Habitat, B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

 G = Gambut. 

*Angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda   nyata 

dan angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata 

pada uji tukey HSD 5%. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu, habitat sagu dan 

posisi potongan tual yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap 

berat jenis uyung . Berat jenis terkait dengan kandungan zat-zat dalam kayu, kandungan 

ekstraktif serta kandungan air kayu. Berat jenis tidak dapat dinyatakan dalam besaran 

satuan karena berat jenis adalah nilai relatif (Anonim 2012).  

Berdasakan tabel 4, rerata berat jenis tertinggi berasal dari sagu kultivar berduri 

(1,06) berbeda nyata dengan  kultivar sagu tidak berduri (0,83). Pohon sagu yang terdapat 

pada habitat tanah liat memiliki rerata berat jenis tertinggi (0,96) yang berbeda nyata 

dengan pohon sagu yang terdapat pada habitat tanah gambut (0.83).  

Rerata berat jenis tertinggi diperoleh dari tual ke-1 yang berbeda nyata dengan rerata 

berat jenis tual ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sedangkan rerata berat jenis terendah adalah pada 

tual ke-8 yang tidak berbeda nyata dengan tual ke-7. Jika digolongkan ke dalam kelas kuat 

kayu, untuk uyung dari kultivar sagu berduri  habitat tanah liat pada posisi tual ke-1- ke-8, 

digolongkan kelas kuat I (Berat jenis ≥ 90) begitu juga  untuk uyung kultivar sagu berduri 

habitat gambut. Untuk uyung kultivar  sagu tidak berduri habitat tanah liat pada posisi tual 

ke-1 dan ke-2 digolongkan kelas kuat I (Berat jenis ≥ 90 ) sedangkan tual ke-3, ke-4, ke-5, 
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ke-6, ke-7 dan ke-8 digolongkan kedalam kelas kuat II (Berat jenis 0,60 - 0,90). Begitu juga 

untuk uyung kultivar sagu tidak berduri habitat gambut. Meskipun demikian penggolongan 

kelas kuat kayu jika dilihat dari Berat jenis tidak berlaku secara mutlak namun harus 

memperhatikan sifat mekanik dari bahan tersebut seperti kekuatan lentur, ini dikarenakan 

agar bahan  tersebut dapat digunakan sesuai dengan kekuatannya (Damanik 2005). 

Sifat Mekanik Uyung Sagu 

Sifat mekanik yang dibahas pada penelitian ini adalah kekuatan lentur atau sering 

disebut modulus of rupture (MOR) , kekakuan lentur atau modulus of elasticity (MOE) dan 

keteguhan tekan sejajar serat. 

Kekuatan lentur merupakan sifat mekanis kayu yang berhubungan dengan kekuatan 

kayu yaitu ukuran kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya luar yang bekerja 

padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran kayu tersebut. Kekakuan lentur 

berkaitan perubahan bentuk yang terjadi. Makin tinggi kekakuan lentur akan semakin tahan 

terhadap perubahan bentuk. Keteguhan tekan suatu jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk 

menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk tujuan tertentu (Haygreen dan Bowyer 

1993). 

Kekuatan Lentur (kg/cm
2
) 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai kekuatan lentur uyung kultivar sagu 

berduri habitat tanah liat bervariasi dalam satu pohon. Pada tabel 5, dapat dilihat kekuatan 

lentur tertinggi terdapat pada posisi pohon tual ke-1 (216 kg/cm
2
) kemudian diikuti tual ke-

2 hingga tual ke-8. Menurut standar PKKI (Peraturan konstruksi kayu indonesia) dari hasil 

pengujian (Tabel 5). Secara keseluruhan (tual ke-1 hingga ke-8) untuk semua uyung dari 

kultivar sagu berduri dan tidak berduri habitat tanah liat dan gambut digolongkan kedalam 

kelas kuat V (kekuatan lentur < 300 kg/cm
2
). 

Standar negara Indonesia (SNI.01-0608-89) menyatakan bahwa syarat kekuatan 

bahan untuk digunakan bahan bangunan struktural (memikul beban) atau mebel tidak boleh 

kurang dari kelas kuat III (300-725 kg/cm
2
). Dengan demikian hasil pengujian kekuatan 

lentur uyung sagu pada tiap kultivar dan habitat tidak memenuhi standar untuk mebel atau 

furnitur namun bisa digunakan untuk produk yang ringan atau tidak membutuhkan 

kekuatan seperti souvenir. 
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Tabel 5. Rerata Kekuatan lentur (kg/cm
2
) uyung sagu yang berasal dari kultivar dan habitat 

yang berbeda. 

 

K 

 

H 

Tual   

Rerata 

(K)  

 

Rerata  

(H) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B TL 
216 213,75 180 150,75 112,5 94,5 60,73 38,25 

B = 

132,24q 

TL = 

129,01s 
G 

214 212 170,25 150,05 111,8 93,25 60,05 38,07 

TB TL 
212 205 160,12 140,3 100,3 94,45 50,35 37,27 

TB = 

121,01p 

G = 

 124,24r 
G 

211 195 150,4 120,21 95,06 90,62 40,51 35,69 

Rerata 
213,25g 206,43g 165,19f 140,32e 104,91d 93,20c 52,91b 37,32a   

Keterangan : K = Kultivar, H = Habitat B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

 G = Gambut. 

*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda   

nyata dan angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata pada uji tukey HSD 5%. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu, habitat sagu dan 

potongan tual yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap kekuatan 

lentur. Berdasarkan uji Tukey (tabel 5), rerata kekuatan lentur uyung tertinggi diperoleh 

dari sagu kultivar berduri (132,24) yang berbeda nyata dengan rerata kekuatan lentur pada 

uyung sagu kultivar tidak berduri (121,01), Sagu yang hidup pada habitat tanah liat 

memiliki rerata kekuatan lentur uyung lebih tinggi (129,01) dari pada sagu yang hidup pada 

habitat tanah gambut (124,24). 

Rerata kekuatan lentur uyung sagu tertinggi diperoleh pada tual ke-1 yang tidak 

berbeda nyata dengan tual ke-2, namun berbeda nyata dengan tual ke-3, 4, 5 dan sangat 

berbeda nyata dengan 6, 7 dan 8, Sedangkan rerata kekuatan lentur terendah diperoleh dari 

tual ke-8 (Tabel 5), Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa semakin mendekati ke ujung 

batang, maka  semakin kecil.  

Kekakuan  Lentur (kg/cm
2
) 

Dari hasil pengujian kekakuan lentur uyung sagu diperoleh hasil tertinggi 31.725 

kg/cm
2 

(tual ke-1) pada uyung kultivar sagu berduri habitat tanah liat (tabel 6). Menurut 

standar PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) kekakuan lentur untuk semua  uyung 

(tual ke-1 – tual ke-8) dari kultifar sagu berduri dan tidak berduri pada habitat gambut dan 

tanah liat (Tabel 6) digolongkan kedalam kelas kuat IV karena dibawah 60.000 kg/cm
2
 

(kekakuan lentur < 60.000 kg/cm
2
). Dengan demikian, uyung dari kultifar sagu berduri dan 

tidak berduri habitat tanah liat dan gambut tidak bisa digunakan untuk bahan kayu 

structural (memikul beban), namun bisa digunakan bahan kayu non structural (tidak tidak 

memikul/memerlukan beban). 
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Tabel 6. Rerata kekakuan lentur (kg/cm
2
) uyung sagu  yang berasal dari kultivar dan habitat 

yang berbeda. 

 

K H 

Tual   

Rerata  

(K) 

 

Rerata 

(H) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
TL 31725 25875 14464 11390 8100 5625 3015 1687 

B  

=12408,5q 

TL 

=12099,56s 
G 30820 24750 13280 11425 8025 4514 2367 1474 

T

B 

TL 
29520 24135 12921 10321 7522 4021 2042 1230 

TB 

=11261,6p 

G 

=1157,62r 

G 29130 23720 12103 10131 6920 3820 1625 1026 

Rerata 29130h 23720g 12103f 10131e 6920d 382c 1652b 1026a  
 

Keterangan :K = Kultifar, H = Habitat, B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

 G = Gambut. 

*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda   

nyata dan angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata pada uji tukey HSD 5%. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu, habitat sagu dan 

potongan tual yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap 

kekakuan lentu. Berdasarkan uji Tukey (Tabel 6), rerata kekakuan lentur dari sagu kultivar 

berduri (12408,50) lebih tinggi dibanding rerata kekakuan lentur dari sagu kultivar tidak 

berduri (11261,68). Rerata kekakuan lentur tertinggi diperoleh dari sagu yang hidup pada 

habitat tanah liat dibandingkan dengan sagu yang  hidup pada habitat tanah gambut. 

Rerata kekakuan lentur tertinggi diperoleh dari tual ke-1 yang berbeda nyata dengan 

tual ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sangat berbeda nyata dengan tual ke- 8. Semakin mendekati 

ujung batang, rerata kekuatan lentur semakin rendah. 

Keteguhan Tekan (kg/cm
2
) 

Keteguhan tekan adalah salah satu sifat mekanik kayu yang digunakan sebagai salah 

satu parameter untuk menentukan klasifikasi kekuatan kayu. Sifat mekanik ini dapat 

digunakan untuk menentukan beban yang dapat dipikul suatu tiang atau pancang yang 

pendek. Menurut standar negara Indonesia (SNI. 01-0608-89) keteguhan tekan bahan yang 

digunakan untuk bangunan struktural dan mebel tidak boleh kurang dari kelas kuat III ( 

keteguhan tekan  300-425 kg/cm
2
).  Hasil pengujian (Tabel 7), sifat mekanik uyung sagu 

berdasarkan keteguhan tekan dapat digolongkan sebagai berikut: untuk uyung kultivar sagu 

berduri habitat tanah liat pada posisi tual ke-1 dan ke-2 (244,73 kg/cm
2 

dan 242,18 kg/cm
2
) 

digolongkan kedalam kelas kuat IV (keteguhan tekan 215 kg/cm
2 

– 300 kg/cm
2
) sedangkan 

tual ke-3 hingga ke-8 digolongkan kedalam kelas kuat V (keteguhan tekan < 215 kg/cm
2
). 

Untuk uyung kultivar sagu berduri habitat gambut pada posisi tual ke-1 (225,10 kg/cm
2
) 

digolongkan kedalam kelas kuat I (keteguhan tekan 215 kg/cm
2 

– 300 kg/cm
2
) sedangkan 

untuk tual ke-2 hingga ke-8 digolongkan kedalam kelas kuat V (keteguhan tekan < 215 

kg/cm
2
). Untuk uyung kultivar sagu tidak berduri habitat tanah liat pada posisi tual ke-1 

(220,30 kg/cm
2
) digolongkan kedalam kelas kuat IV (keteguhan tekan 215 kg/cm

2 
– 300 

kg/cm
2
), sedangkan untuk tual ke-2 hingga ke-8 digolongkan kedalam kelas kuat V 
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(keteguhan tekan < 215 kg/cm
2
). Untuk uyung kultivar sagu tidak berduri habitat gambut 

secara keseluruhan (tual ke-1 hingga ke-8) digolongkan kedalam kelas kuat V (keteguhan 

tekan < 215 kg/cm
2
). 

Menurut standar negara Indonesia (SNI. 01-0608-89) keteguhan tekan bahan yang 

digunakan untuk bangunan struktural dan mebel tidak boleh kurang dari kelas kuat III 

(keteguhan tekan  300-425 kg/cm
2
). Dengan demikian jika dilihat dari keteguhan tekan 

untuk semua uyung dari kultivar sagu berduri dan tidak berduri habitat tanah liat dan 

gambut tidak memenuhi standar kekuatan bahan bangunan struktural atau mebel tetapi 

masih berkemungkinan untuk digunakan untuk bahan nonstruktural (tidak memikul beban). 

Tabel  7. Rerata keteguhan tekan (kg/cm
2
) uyung sagu yang berasal dari kultivar dan 

habitat yang berbeda 

K H 
Tual  Rerata 

 (K)  

Rerata 

 (H) 1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
TL 244,73 242,18 203,94 170,8 127,5 107,1 68,83 43,33 B = 

142,55q 

TL = 

136,93s G 225,10 205,12 190,05 160,4 110,7 90,8 50,13 40,23 

TB 
TL 220,30 190,02 170,35 140,46 100,3 80,15 40,93 40,07 TB 

=117,53p 

G = 

123,15r G 206,03 180,4 160,2 130,35 90,46 70,02 30,41 30,06 

Rerata 224,04h 204,43g 181,13f 150,50e 107,24d 87,01c 47,57b 38,42a   

Keterangan :   K = Kultivar, H = Habitat, B = Berduri, TB = Tidak berduri, TL = Tanah liat, 

G = Gambut.*Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan berbeda   nyata dan angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada 

kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada uji tukey HSD 5%. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kultivar sagu, habitat sagu dan 

potongan tual yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap 

keteguhan tekan. Berdasarkan uji Tukey (Tabel 7), rerata keteguhan tekan tertinggi 

diperoleh dari uyung sagu kultivar berduri (142,55) yang berbeda nyata dengan rerata 

keteguhan tekan pada uyung sagu kultivar tidak berduri (117,53), kultivar sagu yang hidup 

pada habitat tanah liat memiliki rerata keteguhan tekanan uyung lebih tinggi (136,93) dari 

pada kultivar sagu yang hidup pada habitat tanah gambut (123,15). 

Rerata keteguhan tekan tertinggi diperoleh tual ke-1 yang berbeda nyata dengan tual 

ke-2, 3, 4, 5, 6, 7,8 dan rerata keteguhan terendah diperoleh dari tual ke- 8. Dari tabel 7, 

dapat dilihat bahwa semakin mendekati ke ujung, rerata keteguhan tekan semakin rendah. 
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KESIMPULAN 

Uyung dari kultivar sagu berduri dan tidak berduri tidak menunjukkan                                                                                                                                                                                                 

adanya perbedaan yang mencolok pada warnanya. Umumnya, uyung berwarna coklat 

kemerahan, corak bergaris-garis (coklat kehitaman) searah serat, tekstur halus dan 

mengkilap, terkesan licin ketika diraba dan bersifat keras tetapi mudah terbelah. 

Hasil pengujian karakter fisik uyung menunjukkan uyung kultivar sagu berduri 

habitat bertanah liat merupakan uyung yang terbaik karena memiliki kadar air terendah 

(5,72 % pada posisi tual ke-1 dan 5,78% pada posisi tual ke-2), kerapatan tertinggi (1,28 

g/cm
2
 pada posisi tual ke-1) dan berat jenis tertinggi (1,21  pada posisi tual ke-1). 

Berdasarkan karakter mekanik, uyung kultivar sagu berduri habitat bertanah liat 

memiliki uyung yang terbaik, karena memiliki nilai kekuatan lentur tertinggi (216 kg/cm
2
 

pada posisi tual ke-1), kekakuan lentur tertinggi (31.725 kg/cm
2
 pada posisi tual ke-1) dan 

keteguhan tekan tertinggi (244,73 pada posisi tual ke-1).  

Uyung kultivar sagu berduri dan tidak berduri habitat tanah gambut dan bertanah liat 

tidak memenuhi standar untuk bahan bangunan struktural namun berpotensi untuk 

dijadikan bahan produk non struktural seperti souvenir karena memiliki corak yang indah 

tetapi pengerjaannya  harus hati-hati karena mudah terbelah. 

 SARAN 

Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan uyung sagu 

perlu dilakukan uji ketahanan menggunakan mikroba dan uji ketahanan menggunakan 

bahan-bahan kimia pengawet kayu. 
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