
 



 

ILMU UKUR KAYU 

DAN INVENTARISASI HUTAN 

 

 

 

Gun Mardiatmoko 

J.H. Pietersz 

A. Boreel 

 

 

 

 

 



 

ILMU UKUR KAYU 

DAN INVENTARISASI HUTAN 

Oleh: Gun Mardiatmoko, J.H. Pietersz dan A. Boreel 

 

Penyunting:  Ronny Loppies 

Cover design: William Ch. Tutuarima 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-602-8403-47-4 

 

Diterbitkan oleh: 

 
 

Dicetak oleh ATA JAYA-Ambon 

Isi di luar tanggung jawab percetakan 

 

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian buku ini, dalam bentuk 

apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit. 

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap melanggar 

Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cover Design 

William.Ch. Tutuarima 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

Buku berjudul: Ilmu Ukur Kayu dan Inventarisasi Hutan ini merupakan buku ajar 

yang disusun dalam rangka untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi 

mahasiswa teristimewa yang tengah kuliah di Fakultas Kehutanan atau Jurusan 

Kehutanan pada Fakultas Pertanian di Indonesia. Pemahaman tentang Ilmu Ukur Kayu 

dan Inventarisasi Hutan ini akan sangat berguna bagi mahasiswa dalam menyusun 

perencanaan hutan, manajemen hutan dan Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) berikut 

perhitungan volume kayu bulat untuk penetapan nilai/harga penjualan kayu bulat serta 

penetapan iuran kehutanan seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana 

Reboisasi (DR), dll. 

Buku ajar ini terdiri dari 6 (eman) bab dengan isi bahasan setiap babnya sbb: 

Bab I adalah konsep dasar yang mencakup pengertian, maksud dan tujuan Ilmu Ukur 

Kayu dan Inventarisasi Hutan. Bab II menyajikan bahasan tentang pengukuran dimensi 

pohon yang mencakup tiga sub bab yang berisi pembahasan tentang pengukuran 

diameter pohon, tinggi pohon dan volume pohon. Bab III menyajikan pembahasan 

tentang teknik pengukuran kayu bulat (logs) sedang Bab IV tentang penarikan contoh 

berbasis luas lahan pada inventarisasi  hutan. Bab V menyajikan tentang teknik 

penarikan contoh berbasis jumlah pohon pada inventarisasi hutan dan Bab VI 

menyajikan bahasan tentang Prosedur Standar Operasional  (SOP) pada kegiatan 

inventarisasi hutan. 

Meskipun telah tersedia buku ajar ini namun bukan berarti bahwa mahasiswa 

hanya menggantungkan pada isi bahasan pada buku ajar ini melainkan harus pula 

mengakses informasi lain baik melalui internet, e-lerning, e-book, e-journal dll. Hal 

tersebut sangat penting mengingat perkembangan ilmu yang demikian cepat. Semoga 

buku ajar ini bermanfaat dan saran serta kritik membangun dari para pengguna sangat 

kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. 

Ambon, April 2014 

TIM PENULIS 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Deskripsi singkat 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian, maksud dan tujuan Ilmu Ukur Kayu dan 

Inventarisasi Hutan  

Kompetensi dasar 

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Ilmu Ukur Kayu dan Inventarisasi Hutan, 

kegiatan dalam pengukuran kayu dan inventarisasi hutan, tujuan dan cara pengukuran 

kayu dan inventarisasi hutan. 

Indikator 

1. Menjelaskan pengertian Ilmu Ukur Kayu dan Inventarisasi Hutan. 

2. Menerangkan kegiatan pengukuran kayu berdiri dan rebah serta pelaksanaan 

inventarisasi hutan. 

3. Memberikan contoh pelaksanaan pengukuran pohon dan inventarisasi hutan. 

4. Menerangkan kesalahan pengukuran dalam pengukuran kayu dan kecermatan 

sampling dalam pelaksanaan inventarisasi hutan. 

5. Menjelaskan tujuan pada kegiatan inventarisasi hutan. 

1.1 Pengertian, Maksud dan Tujuan Ilmu Ukur Kayu 

Ilmu Ukur Kayu adalah pengetahuan tentang pengukuran dimensi pohon yaitu 

diameter, tinggi atau volume pohon berdiri maupun rebah, pengukuran pertumbuhan 

pohon (riap) serta pengukuran hasil pengolahan yang sesuai dengan standar yang 

berlaku. Pengukuran pohon berdiri yaitu pohon atau tegakan hutan yang belum ditebang, 

sedangkan pertumbuhan pohon (riap) adalah pertambahan riap dari pohon baik tinggi 

maupun diameter dalam jangka waktu tertentu. Dimensi kayu seperti diameter, tinggi dan 

volume kayu lasimnya ditentukan melalui pengukuran secara langsung di lapangan 

maupun dengan menggunakan alat ukur.  

Tujuan dari pengukuran dan penetapan volume tegakan, volume kayu bulat (logs) 

maupun sortimen hasil pengolahan pada industri pengolahan kayu, pertumbuhan riap 

adalah untuk dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan, antara lain: 

 Penentuan volume suatu tegakan hutan dalam rangka pelaksanaan perencanaan 

pengelolaan hutan tersebut. 
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 Perhitungan harga jual/penjualan. 

 Perhitungan laba rugi dari suatu perusahaan. 

 Perhitungan upah buruh. 

 Perhitungan pungutan-pungutan pemerintah. 

 Penyusunan rencana operasional (pelaksanaan produksi). 

 Penyusunan statistik hasil hutan dan sebagainya. 

Secara umum tujuan dari Ilmu Ukur Kayu dibidang kehutanan adalah sebagai alat 

bantu utama dalam kegiatan-kegiatan dibidang kehutanan terutama untuk memperoleh 

data kuantitatif. Dalam pengukuran kayu, terdapat beberapa kesalahan yang berpengaruh 

terhadap ketelitian hasil pengukuran, antara lain: 

a. Kesalahan pengukuran, 

b. Kesalahan karena hubungan yang kurang tepat diantara pengukuran dan hasil yang 

diperoleh, 

c. Kesalahan sampling (kesalahan ini biasanya terjadi dalam proporsi yang kecil) 

Dari bentuk-bentuk kesalahan di atas, biasanya disebabkan oleh alat ukur yang 

digunakan sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Misalnya, alat telah tua 

sehingga skala yang ada tidak dapat dibaca dengan jelas dan sebagainya, tempat 

pengukuran yang tidak tepat, misalnya pada daerah yang berlereng cara pengukuran 

tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh masing-masing alat ukur dan 

sebagainya. 

Ilmu Ukur Kayu selalu berhubungan dengan kesalahan pengukuran. Kesalahan ini 

tidak dapat dihindari tetapi dapat diusahakan agar kesalahan yang terjadi dapat ditekan 

seminimal mungkin. Beberapa bentuk kesalahan yang sering ditemui dalam kegiatan 

pengukuran yaitu: 

a. Kesalahan acak; kesalahan ini selalu hadir dalam setiap pembacaan. Kesalahan ini 

berupa deviasi alami yang berkisar diantara nilai rata-rata dan saling menutupi 

(kesalahan plus-minus). 

b. Kesalahan sistematik; kesalahan ini sedapat mungkin harus dihindari, bila kesalahan ini 

diketahui maka segera dilakukan koreksi dan penyesuaian karena kesalahan ini tidak 

saling menutupi. 



3 

 

c. Kesalahan karena kekeliruan; kesalahan ini disebabkan karena kurang pengalaman 

atau kurang teliti dalam bekerja, mencari jawaban yang tidak mungkin, salah 

meletakkan desimal, kurang atau kelebihan nol, dan sebagainya. 

1.2 Pengertian, Maksud dan Tujuan Inventarisasi Hutan 

Inventarisasi hutan merupakan suatu tindakan untuk mengetahui kekayaan suatu 

perusahaan yang dilaksanakan baik oleh perusahaan, perorangan maupun pemerintah. 

Inventarisasi hutan ini dikenal pula dengan Timber Cruising atau disebut Cruising saja 

khususnya untuk kegiatan diluar pulau Jawa, sedangkan di pulau Jawa disebut dengan 

Perisalahan Hutan. 

Dalam inventarisasi tersebut yang menjadi objek adalah hutan dimana hutan 

tersebut tersusun oleh berbagai masyarakat tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang setiap 

saat dalam proses kehidupannya akan mengalami pertumbuhan dan melakukan 

peremajaan untuk mengganti bagian dari anggota-anggotanya. Dengan demikian 

inventarisasi yang dilakukan untuk menaksir besarnya kekayaan suatu hutan pada 

umumnya tidak sekali melainkan berulang pada setiap periode waktu tertentu. 

Perkembangan masyarakat tumbuhan yang demikian dinamis dan kompleks yang 

selalu berubah dari waktu ke waktu ini ditentukan berbagai faktor dan faktor-faktor inilah 

harus dicari informasinya dalam suatu inventarisasi huban. Sehubungan dengan kegiatan 

tersebut, kegiatan inventarisasi hutan berusaha mencatat informasi tentang:  

 Keadaan hutannya sendiri meliputi: luas areal, jenis dan komposisi, persebaran 

diameter, keadaan pertumbuhan, kualitas tegakan dan keadaan tumbuhan bawah. 

 Keadaan lapangan atau kawasan hutannya, meliputi: topografi, jenis dan sifat tanah, 

kesuburan, alur-alur sungai, rawa dan lain-lain. 

 Keterangan-keterangan lain seperti keadaan jalan angkutan, keadaan sosial ekonomi 

masyarakat di sekitar hutan, iklim dan sebagainya. 

Dalam mencatat informasi masing-masing elemen di atas tidak perlu kesemuanya 

mendapat pengukuran yang sangat detail dan menyeluruh melainkan cukup dengan 

penekanan pada elemen pokok yang disesuaikan dengan tujuan inventarisasi hutan yang 

ditetapkan. 

Tujuan inventarisasi hutan untuk menaksir nilai tegakan maka pengukuran utama 

yang perlu dijalankan adalah pengukuran pada pohon-pohon penyusun hutan dengan 

keliling dan tingginya berikut jenis-jenis vegetasi penyusun hutan tersebut. Sedangkan 



4 

 

elemen lain seperti tumbuhan bawah, keadaan sosial ekonomi, iklim, keadaan tanah dan 

lain-lain perlu juga diketahui tetapi penekanannya tidak seberat pada tegakan hutan yang 

diukur. 

Tujuan inventarisasi hutan dapat bermacam-macam sesuai dengan kepentingan 

perusahaan seperti:  

 Inventarisasi hutan nasional. 

 Untuk menyusun Rencana Kerja Pengusahaan Hutan. 

 Untuk survei pengenalan. 

 Untuk menyusun Rencana Pembalakan Hutan. 

 Untuk Rencana Industri Kehutanan. 

 Untuk menaksir nilai tagakan. 

 Untuk studi mengenai tata guna lahan (land use). 

 Untuk rencana rekreasi dan wisata. 

 Untuk studi daerah aliran sungai (watershed study), dan lain-lain. 

Dengan adanya tujuan inventarisasi hutan yang bermacam-macam tersebut 

mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan data atau informasi yang akan 

dikumpulkan berikut kecermatan dari masing-masing informasi tersebut. Dari sini 

seringkali tujuan inventarisasi hutan menentukan cara pengumpulan informasi yang perlu 

dikumpulkan. 

Pengelolaan hutan pertama kali diadakan masih sangat sederhana dimana hasil 

hutan yang penting pada waktu itu adalah kayu gergajian untuk kayu perkakas dan kayu 

bakar. Metode inventarisasi yang mulai dikenal pada saat perkembangan ilmu 

pengetahuan di Eropa (Jerman, Austria, Perancis) mulai tumbuh pesat sejak akhir abad 

ke-17 yaitu metode Okuler. Metode inventarisasi hutan yang pertama kali ini dilaksanakan 

dengan cara mengadakan inventarisasi hutan ditentukan berdasarkan pengamatan dari 

orang yang melaksanakan inventarisasi tersebut. Pelaksanaan inventarisasi menjelajah ke 

seluruh bagian dari areal hutan kemudian menarik kesimpulan mengenai keadaan hutan 

yang bersangkutan. Cara ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang benar-benar 

memiliki pengalaman di bidang inventarisasi. Hal yang utama yang memberatkan dari 

metode ini adalah subjektif sifatnya. Metode ini berangsur-angsur ditinggalkan dengan 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan pertambahan penduduk yang menyebabkan 
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perubahan akan perubahan hasil hutan yang cenderung lebih banyak membutuhkan kayu 

perkakas untuk pemukiman dari pada kayu bakar. 

Perkembangan ilmu matematika dibidang biologi (termasuk kehutanan) telah 

mampu melukiskan keadaan hutan dengan angka-angka misalnya dengan terciptanya 

tabel tegakan yaitu suatu tabel yang melukiskan suatu jenis tegakan/hutan tertentu. 

Mulailah kini diadakan pengukuran individu pohon yaitu dengan mengukur diameter, 

tinggi, jumlah pohon dan bilangan bentuk akan dapat menentukan volume kayu dari 

suatu kelompok atau individu kayu. 

Pengukuran ini dilaksanakan seluruh pohon yang ada atau diukur penuh 100%, 

pengukuran ini cukup berat dan melelahkan kemudian dilaksanakan pengukuran sebagian 

saja dari populasi yang dikenal dengan pengambilan atau penarikan contoh, cara sampling 

ini muncul setelah berkembangnya ilmu statistika sebagai cabang dari ilmu matematika 

terapan. Cara ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih cepat sehingga biaya yang 

ada dapat ditekan tetapi dapat memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan 

pengukuran 100% (Simon, 2007). 

Selanjutnya kemajuan dibidang lain yaitu tentang pesatnya perkembangan 

teknologi penginderaan jauh (remote sensing) mulai dari aplikasi penafsiran Potret Udara, 

Video Udara dan Citra Satelit telah terbukti dapat dipergunakan untuk kebutuhan 

inventarisasi hutan. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Data penginderaan jauh atau citra 

menggambarkan obyek di permukaan bumi relatif lengkap, dengan ujud dan letak letak 

obyek yang mirip dengan ujud dan letak di permukaan bumi dalam liputan yang luas. 

Citra penginderaan jauh adalah suatu obyek, daerah, atau fenomena, hasil rekaman 

pantulan dan atau pancaran obyek oleh sensor penginderaan jauh, dapat berupa foto 

atau data digital (Purwadhi, 2001). Selain itu juga didukung dengan adanya kemajuan 

yang pesat di bidang komputer grafik, basisdata dan teknologi informasi telah mampu 

meringankan pekerjaan inventarisasi hutan. Mengingat data hutan yang demikian 

kompleks diperlukan suatu sistem informasi yang secara terintegrasi mampu mengolah 

baik data spasial maupun data atribut secara efektif dan efisien. Menurut Prahasta (2001), 

dibutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang efisien dan mampu mengelola data 
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dengan struktur yang kompleks dan dengan jumlah yang besar yang dapat membantu 

dalam proses pengambilan keputusan yang jitu. Salah satu sistem yang menawarkan 

solusi tersebut yaitu sistem informasi geografi (Geographic Information System-GIS). 

Aplikasi teknologi penginderaan jauh yang diintegrasikan dengan sistem informasi 

geografi tersebut pada umumnya telah dapat mengurangi peran dari cara sampling dalam 

inventarisasi hutan sehingga mampu menekan biaya inventarisasi yang lebih rendah. 

Meski demikian dalam realitanya, pada aplikasi teknologi penginderaan jauh masih 

dibutuhkan ground check pada beberapa lokasi hutan yang diinventarisir sehingga 

pengetahuan tentang cara sampling tetap dibutuhkan. Khusus untuk aplikasi 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografi (GIS) dibidang inventarisasi hutan 

dibicarakan tersendiri pada mata ajaran lain. 

Dalam perencanaan inventarisasi hutan, perlu sekali memperhatikan waktu dan 

biaya pelaksanaan karena kedua faktor ini mempunyai pengaruh dalam pencapaian 

tingkat kecermatan sampling sesuai dengan tujuan inventarisasi hutannya. Misalnya biaya 

untuk inventarisasi telah ditentukan besarnya, jadi biaya merupakan faktor pembatas, 

maka kecermatan sampling akan banyak tergantung padanya. Kalau kebetulan yang 

disediakan cukup besarnya akan terdapat kelonggaran-kelonggaran dalam perencanaan 

maupun dalam pelaksanaannya, sedang  kecermatan sampling yang baik akan dapat 

dicapai dalam kondisi lain inventarisasi harus diselesaikan sesingkat mungkin sehingga 

biaya yang diperlukan bisa menambah atau melipat gandakan prestasi kerja dalam tahap 

pekerjaan. Apa bila yang menjadi faktor pembatas adalah kecermatan sampling yaitu 

untuk mendapatkan data dengan kecermatan tertentu, penyusunan rencana harus 

ditujukan untuk pembiayaan yang semurah-murahnya. Dalam keadaan demikian bila 

kegiatan inventarisasi hutan menghasilkan data dengan kecermatan yang lebih rendah 

berarti tujuan inventarisasi tidak tercapai tetapi kecermatan sampling yang diperoleh lebih 

tinggi dari yang diperlukan berarti ada pemborosan. Jadi hubungan antara biaya dan 

kecermatan sampling dalam inventarisasi hutan berlaku semacam hukum ekonomi, yaitu 

dengan dana yang tersedia harus dapat diperoleh kecermatan sampling yang setinggi-

tingginya, atau untuk kecermatan sampling tertentu harus dapat dicapai dengan biaya 

yang serendah-rendah mungkin. 

Seperti telah disebutkan pada perkembangan teknik inventarisasi hutan dari 

metode yang paling sederhana yaitu metode okuler meningkat sampai pada pengukuran 



7 

 

teknik sampling, maka perlu kiranya mengetahui keuntungan-keuntungan teknik sampling 

karena dari berbagai macam teknik sampling inilah yang nantinya menjadi pokok bahasan 

dalam buku ajar ini: 

1. Pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan karena sejumlah kecil saja dari seluruh 

populasi yang perlu dilakukan pengukuran. 

2. Penyelesaian pekerjaan yang singkat dapat menekan biaya. 

3. Karena angka-angka dari contoh jauh lebih sederhana volume pekerjaan jauh lebih 

kecil maka akan mempermudah dalam penarikan kesimpulan dan mempertinggi 

kecermatan karena kesalahan perhitungan akan dapat lebih mudah dikontrol untuk 

segera dibetulkan. 

4. Karena kesederhanaan itu pula dalam waktu yang sama pengamatan dapat dilakukan 

untuk tujuan-tujuan yang lain, perhatian tidak hanya terpancang pada suatu masalah 

saja, sehingga ruang lingkup pandangan menjadi lebih luas. 

Eksploitasi hutan pada kawasan hutan produksi di Indonesia dilakukan oleh 

pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan 

inventarisasi hutan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan R.I. 

No. P.33/Menhut-II/2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

(IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi. Hasil IHMB ini 

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahun baik pada Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun  Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) serta menjadi dasar 

penyusunan proposal teknis Permohonan IUPHHK. 

Rangkuman 

1. Ilmu Ukur Kayu adalah pengetahuan tentang pengukuran dimensi pohon yaitu 

diameter, tinggi atau volume pohon berdiri maupun rebah, pengukuran pertumbuhan 

pohon (riap) serta pengukuran hasil pengolahan yang sesuai dengan standar yang 

berlaku. Secara umum tujuan dari Ilmu Ukur Kayu di bidang kehutanan adalah 

sebagai alat bantu utama dalam kegiatan-kegiatan dibidang kehutanan terutama 

untuk memperoleh data kuantitatif. 

2. Ilmu Ukur Kayu selalu berhubungan dengan kesalahan pengukuran. Kesalahan ini 

tidak dapat dihindari tetapi dapat diusahakan agar kesalahan yang terjadi dapat 

seminimal mungkin. Beberapa bentuk kesalahan yang sering ditemui dalam kegiatan 
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pengukuran yaitu kesalahan acak, kesalahan sistematik dan kesalahan karena 

kekeliruan. 

3. Inventarisasi hutan atau timber cruising merupakan suatu tindakan untuk mengetahui 

kekayaan suatu perusahaan yang dilaksanakan baik oleh perusahaan, perorangan 

maupun pemerintah. Dalam inventarisasi tersebut, yang menjadi objek adalah hutan 

dimana hutan tersebut tersusun oleh berbagai masyarakat tumbuh-tumbuhan yang 

hidup, yang setiap saat dalam proses kehidupannya akan mengalami pertumbuhan 

dan melakukan peremajaan untuk mengganti bagian dari anggota-anggotanya. 

Dengan demikian inventarisasi yang dilakukan untuk menaksir besarnya kekayaan 

suatu hutan pada umumnya tidak sekali melainkan berulang pada setiap periode 

waktu tertentu. 

4. Tujuan inventarisasi hutan itu untuk menaksir nilai tegakan. Oleh sebab itu 

pengukuran utama yang perlu dijalankan adalah pengukuran pada pohon-pohon 

penyusun hutan dengan keliling dan tingginya serta jenis-jenis vegetasi yang ada. 

Tujuan inventarisasi hutan itu bermacam-macam sesuai dengan kepentingan 

perusahaan seperti: Inventarisasi hutan nasional, untuk menyusun Rencana Kerja 

Pengusahaan Hutan, survei pengenalan, menyusun Rencana Pembalakan Hutan, 

Rencana Industri Kehutanan, menaksir nilai tegakan termasuk biomasanya, studi 

mengenai tata guna lahan (land use),rencana rekreasi dan wisata, studi daerah aliran 

sungai (watershed study), dan lain-lain. 

Soal-Soal Latihan dan Tugas 

1. Mengapa pengetahuan tentang ilmu ukur kayu dan inventarisasi hutan penting dalam 

pembangunan di bidang kehutanan? Jelaskan! 

2. Jelaskan pelaksanaan metode inventarisasi hutan yang pertama kali dimulai sampai 

dengan perkembangannya saat ini. 

3. Jelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan inventarisasi hutan. 

4. Mengapa biaya inventarisasi hutan dapat ditekan lebih rendah dengan adanya 

kemajuan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis? Jelaskan! 

5. Carilah paper tentang ilmu ukur kayu dan inventarissi hutan sebanyak 3 buah di 

internet dan juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara 

pelaksanaan inventarisasi hutan nasional. 
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BAB II. TEKNIK PENGUKURAN DIAMETER DAN TINGGI POHON 

Deskripsi singkat 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengukuran dimensi pohon yang mencakup 

pengukuran diameter pohon, tinggi pohon dan volume pohon. 

Kompetensi dasar 

Mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai jenis teknis pengukuran dimensi pohon: 

diameter pohon, tinggi pohon termasuk berbagai penggunaan jenis alat ukur yang 

digunakan untuk pengukuran dimensi pohon tersebut.  

Indikator 

1. Mengapilkasikan teknis pengukuran diameter pohon dan penggunaan berbagai alat 

ukur diameter pohon di lapangan. 

2. Mengapilkasikan teknis pengukuran tinggi pohon dan penggunaan berbagai alat 

ukur tinggi pohon di lapangan. 

3. Menghitung besarnya diameter dan tinggi suatu pohon 

4. Menghitung besarnya volume suatu pohon berdasarkan hasil pengukuran diameter 

dan tinggi pohon. 

5. Menjelaskan jenis pengukuran volume pohon berdasarkan hukum Archimides, 

bentuk geometris maupun metode grafik. 

2.1. Pengukuran Diameter Pohon 

2.1.1. Pengertian Diameter Pohon 

Pengukuran diameter adalah mengukur panjang garis antara dua titik pada garis 

lingkaran. Dalam pengukuran diameter logs, sering dilakukan dengan cara menghitung 

rata-rata pengukuran jarak terpanjang dan jarak terpendek, hal ini disebabkan karena 

bentuk dari pohon tidak benar-benar bulat. Diameter pohon diukur berdasarkan ketentuan 

dengan batas setinggi dada yang dikenal dengan istilah DBH (Diameter at Breast Height). 

Untuk Indonesia dan Belanda yang menggunakan sistem satuan ukuran metrik ukuran 

setinggi dada adalah 130 cm dari permukaan tanah, untuk Amerika, India setinggi 4,5 

kaki (137 cm) di Inggris 4 kaki 4 inch (132 cm). Sedangkan untuk pohon berbanir dan 

tinggi banir diatas 130 cm, maka letak pengukuran harus 20 cm diatas banir. 
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Pengukuran diameter yang besar harus lebih cermat dari pada diameter kecil, hal 

ini harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap volume pohon. Sebagai 

contoh diameter pohon 20 cm, 21 cm, 60 cm, 61 cm dengan ukuran tinggi sebesar 6 m 

apabila dihitung volume dengan rumus: 

  
 

 
    ...............................................   (2.1) 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

V1 = 0,7854 x 0,0400 x 6 = 0,1886 m3 

V2 = 0,7854 x 0,0441 x 6 = 0,2080 m3 

V3 = 0,7854 x 0,3600 x 6 = 3,2685 m3 

V1 = 0,7854 x 0,3721 x 6 = 3,7985 m3 

 Dari hasil tersebut di atas dapat dilihat bahwa antara V1 dan V2 selisih diameter 1 

cm mempunyai perbedaan volume sebesar 0,194 m3 atau sebesar 10,3% sedangkan 

antara V3 dan V4 dengan selisih diameter 1 cm jauh berbeda dengan perbedaan volume 

sebesar 0,5300 m3 atau sebesar 16,2%. Hal ini membuktikan bahwa untuk selisih ukuran 

diameter 1 cm bagi diameter pohon yang besar jauh berbeda dari diameter pohon yang 

kecil. Oleh sebab itu guna memperoleh hasil pengukuran dilakukan minimal 2 kali, hal ini 

disebabkan karena bentuk batang yang tidak silindris. 

2.1.2. Jenis-Jenis Alat Ukur Diameter Pohon 

Macam alat ukur dengan tingkat ketelitian untuk mengukur diameter yang banyak 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 Apitan pohon (Tree caliper) 

Alat ukur ini digunakan untuk mengukur diameter pohon dengan hasil pengukuran 

yang cukup saksama. Hal ini berbentuk mistar berskala dan berkaki dua yang tegak 

lurus pada mistar, yang mana salah satu kakinya terletak pada ujung mistar dan tidak 

dapat digerakkan. Skala mistar dibagi berdasarkan sistem metrik maupun Inggris. Alat 

ini dapat terbuat dari kayu maupun logam yang masing-masing ada mempunyai 

kelemahan maupun kelebihan seperti tertera pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Kelemahan dan Kelebihan Apitan pohon (Tree caliper) 

Kelebihan Kelemahan 

 Pengukuran tidak memakan waktu 

yang lama 

 Alat cukup besar sehingga kurang 

praktis untuk dibawa dan sulit 

digunakan apabila diameter pohon 

lebih besar dari 100 cm 

 Mudah dalam pembacaan  Sulit dibawa teristimewa pada daerah 

curam 

 Tingkat ketelitiannya cukup tinggi  Kakinya terkadang sulit digerakkan 

apabila telah kotor akibat getah 

pohon yang ada. 

Penggunaan alat ini sangat mudah yaitu dengan jalan mengapit batang pohon pada 

tempat yang akan diukur. Diantara kedua kaki dan diameternya dapat dibaca pada 

skala yang ada pada mistar tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

A  = Tangkai berskala 

B  = Kaki yang diam 

C  = Kaki yang dapat digeserkan sepanjang 

tangkai A 

D = Sekrup yang berfungsi untuk mematikan C 

atau melonggarkannya 

  

Gambar 2.1. Apitan pohon (caliper) 

 Pita Diameter (Phi Band) 

Pita diameter biasa disebut juga phi band atau dapat pula dikenal dengan nama pita 

keliling dengan fungsinya sebagai alat untuk mengukur diameter ataupun keliling 

pohon. Alat ini terbuat dari bahan kain, baja atau plastik dengan ukuran lebar kurang 

lebih 12 mm. Skala pada alat ukur ini di buat berdasarkan sistim metrik maupun sistem 

Inggris. 
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Untuk menentukan diameter dengan pengukuran keliling ini didasarkan pada asumsi 

bahwa penampang lintang dari batang kayu berbentuk lingkaran dan dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

K =  x D  …………………………………………………..  (2.2) 

 atau  

D = 
 

 
  …………………………………………………...  (2.3) 

Dimana: D = Diameter;  K = Keliling;  = 22/7 (3,14286) 

Sedangkan untuk phi band dapat langsung mengukur diameter yang mana skala telah 

dihitung berdasarkan rumus keliling. Kelebihan dan kelemahan phi band disajikan dalam 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kelemahan dan Kelebihan Phi Band  

Kelebihan Kelemahan 

 Alatnya mudah dan ringan untuk 

dibawa 

 Pengukuran lebih sulit bila 

dibandingkan dengan alat ukur apitan 

pohon 

 Harganya murah  Hasil volumenya biasa lebih besar 

karena pohon yang diukur tidak 

silindris 

 Ketelitian pengukuran cukup baik  

 Dapat dipakai untuk kayu yang kotor 

maupun basah 

 

 Pengukurannya cukup dilakukan satu 

kali 

 

Untuk lebih jelas mengenai alat ukur ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

Dalam pengukuran dengan alat pita ukur ini harus diletakan benar-benar (melingkari 

pohon dan benar – benar harus tegak lurus dengan batang pohon), karena apabila 

letak alat ukur ini tidak benar-benar tegak lurus maka pengukurannya akan terjadi 

bias/kesalahan dalam penentuan diameter pohon.  
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a  = Sarung yang dibuat dari eboni/kulit  

          /logam 

b  = Pita yang dibuat dari baja/kain/fiber 

c  = Pemutar untuk menggulung pita 

d  = Cantolan pada ujung pita cm/inch 

e  = Skala pembagian dalam satuan cm/  

         inch 

 

 

Gambar 2.2. Alat ukur Phi band 

 Garpu Pohon 

Alat ini dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Hasil Hutan tahun 1934 berbentuk garpu 

yang mempunyai dua kaki yang membentuk sudut 600. Untuk lebih jelas lagi dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

A  = Kaki garpu 

B  = Skala pembagian yang mempunyai interval 

antara 5 atau 10 cm berselang seling 

C  = Tangkai pemegang 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3.. Alat ukur garpu pohon 

a 

b 

 

c 

d 

e 
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Cara kerja dengan alat ini adalah sebagai berikut: Kaki garpu merupakan garis singgung 

lingkaran batang pada tempat yang diukur garis tengahnya (diameter) dan membuat 

sudut satu sama lainnya. Kelebihan dan kelemahan dari alat ini disajikan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kelemahan dan kelebihan garpu pohon 

Kelebihan Kelemahan 

 Alat ini cocok digunakan dalam 

pengukuran pohon dengan diameter 

yang kecil 

 Sulit untuk dibawa 

  Tingkat ketelitian rendah 

  Sulit dalam penggunaan 

 Biltmore Stick 

Alat ini pertama kali digunakan di Amerika yang mempunyai bentuk yang sederhana 

dengan skala tertentu. Bentuk dari alat ini sangat sederhana dan terbuat dari logam 

dengan pembagian skala tertentu. Alat ini mempunyai jarak tetap 5 cm atau 10 cm. 

Bentuk dari alat ini dapat diihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

A  = Mistar dengan skala sesuai dengan kelas 

interval 5 cm atau 10 cm dan kelas diberi 

warna selang seling merah dan putih 

B  = Tiang yang tingginya lebih dari 130 cm 

  

 

Gambar 2.4. Alat ukur Biltmore Stick 
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Prinsip kerja alat ukur tersebut adalah sebagai berikut: Alat dipegang dengan tangan lurus 

yang diarahkan pada bagian batang pohon yang akan diukur dengan jarak kira - kira 25 

inch (62,5 cm) dari mata pengamat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat posisi alat pada 

penampang lintang seperti pada Gambar 2.5. Alat ukur digeser sedemikian rupa sehingga 

ujung yang satu akan berhimpit dengan garis singgung dari mata ke bidang pohon (OD). 

Kemudian diameter dapat dibaca pada titik singgung pohon (OF), dimana kita dapat 

menentukan diameter kayu yang diukur. 

Berdasarkan rumus di atas maka untuk melakukan kalibrasi alat ukur ini maka jarak 

pandang dari mata ke alat ukur harus dipilih sejauh p cm maka R dapat dihitung untuk 

setiap kelas diameter yang telah ditentukan dan bukan untuk diameter yang sebenarnya.  

E  = Mata pengukur 

ES  = L = Jarak antara mata dan alat ukur 

PS  = QS = Jarak skala pada alat ukur 

AO  = BO = SO = D/2 = Jari-jari pohon 

 

 

Gambar 2.5. Posisi alat ukur pada penampang lintang 

2.2. Pengukuran Tinggi Pohon 

2.2.1. Pengertian Tinggi Pohon 

Tinggi pohon adalah jarak terpendek antara satu titik dengan titik proyeksinya pada 

bidang dasar/horizontal. Sebagai salah satu komponen untuk menentukan volume kayu 

maka tinggi pohon dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu: 

 Tinggi pohon seluruhnya; yaitu jarak antara titik puncak pohon dengan 

proyeksinya sampai ke permukaan tanah. 

 Tinggi pohon bebas cabang; yaitu jarak antara titik puncak batas bebas cabang 

sampai di permukaan tanah. 

Tinggi pohon yang diukur dapat dilakukan sampai batas pohon tergantung dari 

tujuan yang akan dicapai. Sebagai contoh: 

P 

Q 

O 
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a. Tinggi seluruhnya sampai dengan puncak pohon 

b. Tinggi bebas cabang pertama 

c. Tinggi bebas cabang ekonomis (dari cabang 1 sampai dengan cabang berikutnya 

dimana bagian tersebut masih dapat dimanfaatkan) 

Dalam pengukuran beberapa pohon tertentu, maka kita mempunyai kesan untuk 

menaksir volume tegakan. Menaksir volume tegakan biasanya dengan jalan mengukur 

tinggi, diameter, jumlah batang dan kualitas batang. Untuk menaksir volumenya perlu 

dihitung kayu-kayu yang diukur tersebut. 

Ilmu ukur kayu harus dapat menjelaskan cara menaksir volume persediaan kayu 

dari suatu kawasan yang luas. Selain itu Ilmu Ukur Kayu harus dapat mengukur riap dari 

pohon dalam suatu tegakan hutan. Dengan menentukan pertumbuhan/riap dari jenis 

pohon yang ada dalam suatu kawasan maka dapat ditaksir besar volume tegakan dalam 

kawasan tersebut pada jangka waktu tertentu. Taksiran tersebut diperlukan untuk 

menyusun perencanaan yang dipakai untuk memutuskan apakah suatu industri perkayuan 

dapat didirikan atau tidak. Penentuan riap pada hutan campuran sangat sulit, hal ini 

disebabkan pada hutan campuran terdapat berbagai jenis pohon yang pertumbuhan 

riapnya tidak seragam. 

2.2.2. Jenis-Jenis Alat Ukur Tinggi Pohon 

Alat ukur tinggi pohon yang ada pada saat ini, dibuat atas dasar prinsip-prinsip: 

a. Segitiga sebangun (geometri), dan 

b. Segitiga siku-siku/pengukuran sudut (trigonometri) 

Alat ukur yang menggunakan prinsip trigonometri, sebelum melakukan pengukuran 

tinggi pohon maka harus terlebih dahulu mengukur jarak berdiri dari pohon yang akan 

diukur ke sasaran dalam hal ini ke pangkal pohon yang akan diukur. Alat-alat yang 

menggunakan prinsip geometri antara lain: christen meter, tongkat ukur, dan lain-lain. 

Sedangkan alat ukur yang menggunakan prinsip trigonometri antara lain clinometer, haga 

meter dan lain sebagainya. 

 Christen Meter 

Christen meter digunakan secara sederhana dengan menggunakan alat bantu 

berupa galah. Alat tersebut terbuat dari kayu atau logam dengan skala untuk 
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ketinggian dibuat berdasarkan prinsip geometri. Untuk lebih jelasnya bentuk dari alat 

ukur ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

A  = Alat ukur yang terbuat dari kayu atau logam dengan 

panjang 30 cm dengan skala yang dibuat dengan 

ukuran tertentu 

B  = Pemberat dari timah 

C  = Gantung dari benang 

D  = Galah sepanjang 4 meter 

 

 

Gambar 2.6. Alat ukur Christen meter 

Dasar pembuatan skala dan pemanfaatannya dapat dijelaskan pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Cara penggunaan dan perhitungan dengan alat ukur Christen meter 

Dimana: 

O = Mata pengukur 

AB = Alat ukur (Christen meter dengan panjang 30 cm dan dipegang pada 

benang) 

DE = Galah dengan panjang 4 meter 

EF = Tinggi pohon 

OE = Pengamatan melalui skala nol (titik A) ke arah pangkal pohon 

OF = Garis pengamatan ke bebas cabang, melalui skala  30 cm (titik B) 
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OD = Garis pengamatan ke ujung galah dan tinggi pohon dapat dibaca pada 

titik C 

Dasar pembuatan skala pada alat ini adalah sebagai berikut: 

Karena OAC   EDO   AOB   EOF, maka: 

AC : DE = AB : EF 

AC/DE = AB/EF 

    
       

  
     …………………………………………………(2.4) 

Dengan rumus (2.4.) maka alat ukur yang ada, dapat dilakukan kalibrasi sebagai 

berikut: 

Apabila tinggi pohon = 20 m, maka skala pada alat ukur yang mengarah ke 

ujung galah sebesar 120/20 = 6 cm, apabila tinggi pohon 15 cm, maka skala pada alat 

ukur yang mengarah ke ujung galah sepanjang 120/15 = 8 cm, demikian seterusnya. 

Pengukuran dengan menggunakan alat ukur ini disarankan bagi si pengukur agar 

berdiri jauh lebih dari yang diperkirakan tinggi pohon agar ujung alat A dan B dapat 

melihat pangkal dan ujung pohon yang akan di ukur tingginya. Misalnya sebelum kita 

melakukan pengukuran maka kita harus menaksir tinggi pohon, kalau diperkirakan 

tinggi pohon sebesar 15 m maka kita harus berdiri dari pangkal pohon yang akan 

diukur tersebut lebih jauh dari 15 meter, karena kalau tidak maka jarak antara titik nol 

ke pangkal pohon dan titik akhir ke puncak pohon tidak akan ditemukan. Kelebihan dan 

kelemahan dari alat ukur ini  disajikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Kelemahan dan kelebihan Christen meter 

Kelebihan Kelemahan 

 Alat mudah dan murah  Sulit digunakan pada hutan 

campuran maupun pada daerah yang 

mempunyai topografi yang berat 

 Praktis untuk dibawa  Sulit untuk membawa galah 

 Tongkat Ukur 

Alat ini sangat sederhana berbentuk tongkat yang terbuat dari kayu ataupun dari logam 

yang mana mempunyai ujung yang runcing dengan bagian pangkal bengkok ataupun 
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lurus sebagai tempat pemegang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bentuk alat ini pada 

Gambar 2.8. 

 

A  = Bagian ujung tongkat yang runcing 

B  = Bagian pangkal yang bengkok/lurus 

AC  = Bagian tongkat yang lurus dengan panjang 90 cm 

AD  = Jarak 81 cm dari titik A bertanda takik atau paku kuning 

(AD = 81 cm) 

DC  = 9 cm 

BC  = Pangkal tongkat untuk memegang 

 

 

 

Gambar 2.8. Tongkat ukur 

Prinsip kerja dengan alat ini umumnya sama dengan alat ukur christen meter 

yaitu menggunakan prinsip geometri. Apabila tinggi pohon yang akan diukur sebesar 

A’C’ dan tinggi pangkal pohon sampai satu titik tertentu (D’), maka: 

AC : CD = A’C’ : C’D’ = 90 : 9  atau 10 : 1  ……………………………..(2.5) 

Tinggi pohon dapat ditentukan dengan jalan mengukur tinggi C’D’ dengan mistar 

ataupun meter kemudian dikalikan dengan 10.  

Cara penggunaan alat ini yaitu: 

 Alat dipegang tegak lurus pada bidang mendatar setinggi mata 

 Usahakan agar jarak AC pada alat ukur tepat dibidikan pada jarak A’C’. 

 Kemudian mata dibidik ke tanda takik/paku yang berwarna kuning, 

 Dengan bantuan seorang pembantu yang berdiri dekat pohon yang diukur guna 

member tanda sesuai titik bidik dari D menuju D’ 

 Setelah itu pembantu mengukur jarak C’D’ dengan mistar/meter 
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Gambar 2.9.  Posisi alat ukur terhadap sasaran 

 Alat Ukur Lereng (Abney Level) 

Untuk mengukur pohon dengan menggunakan sistem trigonometri maka kita perlu 

mengukur jarak datar dari pangkal pohon yang akan diukur tingginya ke tempat 

berdirinya si pengukur. Bentuk dari alat ini disajikan pada Gambar 2.10. 

AB = Tabung dengan panjang  10,16 cm 

yang dilengkapi dengan lensa pembidik 

pada kedua ujung 

C  = Mistar setengah lingkaran dengan skala 

dalam satuan derajat maupun persen 

D  = Jarum penunjuk skala yang dapat 

bergerak bebas 

E  = Alat pengunci 

F  = Tabung Nivo 

G  = Kaca untuk membaca skala 

Gambar 2.10. Abney Level 

Cara penggunaan alat ini adalah letakkan bagian A ke mata kemudian bidik ke 

puncak pohon/bebas cabang (B) setelah sesuai alat tersebut dikunci (E), setelah 

dikunci maka baca sudut , kemudian kunci dibuka dan lakukan hal yang sama ke 

pangkal pohon, kemudian dikunci dan baca sudut . Setelah itu ukur jarak datar dari 

tempat pengukuran ke posisi pohon yang diukur. 

A’ 

D’ 

C’ 
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Berdasarkan sistem ini, maka secara teoritis tinggi pohon dapat dihitung 

berdasarkan pengukuran sudut ke bagian objek yang akan diukur, selanjutnya 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a). Untuk pohon yang berada di daerah datar (Gambar 2.11) 

T  = T1 + T2 

T1  = S tg  

T2  = S tg  

T  = S tg  + S tg  

 = S (tg  + tg ) ……………………………………………………(2.6) 

Dimana : T  = tinggi pohon (bebas cabang/puncak pohon) 

T1  = tinggi dari bidang datar ke bebas cabang/puncak pohon 

T2  = tinggi pangkal pohon ke daerah bidang datar 

S  = jarak datar dari pengukur ke sasaran yang diukur 

  = sudut bidik ke bebas cabang/puncak pohon 

  = sudut bidik ke pangkal pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Pohon yang berada pada daerah datar 

b). Pohon berada pada daerah lereng 

b.1. Apabila pangkal pohon lebih tinggi dari pengamat (Gambar 2.12) maka rumus 

yang dipergunakan adalah: 
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T  = T1 – T2 

= S (tg  - tg ) ................................(2.7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Pangkal pohon lebih tinggi dari pengamat 

b.2. Apabila pengamat berada lebih tinggi dari bebas cabang/puncak pohon 

(Gambar 2.13), maka rumus yang digunakan: 

T  = T2 – T1 

 = S (tg  - tg ) .......................................(2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Pengamat lebih tinggi dari puncak pohon 
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 Clinometer (Suunto) 

Alat ini sama dengan abney level hanya bentuknya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

Cara penggunaan alat ini sama dengan Abney level hanya 

berbeda pada pembidikan dimana dengan alat ini maka 

diletakkan pada lubang (A) kemudian arahkan alat ini ke 

bebas cabang pertama/puncak pohon sesuai tujuan 

pengukuran. Apabila sasarannya telah berhimpit dengan 

garis horizontal (warna hitam) yang ada di dalam alat 

tersebut, maka bacalah besar sudut  pada skala yang 

member angka derajat yang  berhimpitan  dengan  garis 

horizontal tersebut. Kemudian arahkan alat ke pangkal 

pohon dengan cara yang sama dengan ke puncak pohon 

kemudian baca sudut . Ukur jarak berdiri ke sasaran dan 

cara perhitungan sama dengan Abney level.    

Gambar 2.14. Clinometer           

 Hagameter 

Prinsip penggunaan dari alat ini sama dengan alat ukur Abney level maupun 

Clinometers. Bentuk alat ukur ini dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Gambar 2.15. Hagameter 
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A = Bagian untuk mengatur jarak datar dari pengukur ke sasaran 

B,C = Tempat untuk membidik sasaran 

D = Skala tinggi pohon yang dibuat berdasarkan rumus T =  S tg .  Pada 

skala ini terdapat nilai plus dan minus. 

E = Angka yang menunjukkan jarak datar yang harus berdiri dari sasaran. 

Jarak yang ada pada alat ini adalah 15 m, 20 m, 25 m, 30 m serta 

persen untuk mengukur persentase kelerengan 

F = Tombol pengunci 

H = Jarum penunjuk yang dapat bergerak bebas 

I = Mata pengamat 

Cara penggunaan alat ukur ini adalah sebagai berikut: 

a. Ukur jarak datar ke sasaran yang harus disesuaikan dengan jarak yang ada pada 

alat  (15 m, 20 m, 25 m, 30 m). 

b. Bidik sasaran ke puncak pohon/bebas cabang kemudian tekan tombol F, 

c. Baca jarum yang menunjukkan skala (H) dan ini merupakan tinggi (T1) 

d. Tekan tombol G untuk menggerakkan jarum. 

e. Bidik sasaran ke pangkal pohon, kemudian tekan tombol F dan baca skala yang 

menunjukkan (-T2) untuk daerah datar. Apabila pangkal lebih tinggi dari pengamat 

maka hasilnya (T2) dan apabila pengamat lebih tinggi dari bebas cabang/puncak 

pohon maka hasilnya adalah (-T1) dan (-T2). 

f. Tinggi pohon (T) dapat dihitung : 

T = T1 + T2 

T = T1 - T2, dan 

T = T2 – T1     ...................................  (2.9) 

T1 = Tinggi dari bebas cabang/puncak pohon ke bidang horizontal mata pengamat 

T2 = Tinggi dari pangkal pohon ke bidang horizontal mata pengamat 

2.3. Pengukuran Volume Pohon 

Volume suatu pohon yang masih berdiri dapat dihitung atau ditentukan dengan 

jalan mengukur diameter dan tinggi pohon. Pengertian ini berbeda-beda tergantung 

tujuan dari volume yang akan dihasilkan. Misalnya volume kayu untuk sortimen 

pengolahan, volume kayu untuk kayu bakar dan sebagainya. 
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Pengukuran volume kayu dapat dilakukan berdasarkan: 

a. Hukum Archimedes yaitu banyaknya volume zat cair yang dipindahkan sama dengan 

volume dari benda yang memindahkan zat cair tersebut. 

b. Pengukuran dengan menggunakan rumus volume dari suatu bentuk geometris 

c. Volume berdasarkan metode grafik. 

Pengukuran volume berdasarkan hukum Archimedes untuk bidang kehutanan 

sangat mahal kecuali untuk kepentingan penelitian atau jenis-jenis kayu yang berniai 

ekonomis. Pengukuran yang dilakukan berdasarkan bentuk geometris, karena batang 

pohon dianggap menyerupai bentuk macam-macam geometris. Dalam praktek maupun 

pengukuran yang biasa dipakai, maka kita menganggap bahwa pohon tersebut berbentuk 

parabola terpancang ataupun bentuk silinder. Dalam pengukuran seluruh bagian pohon, 

maka bentuk pohon dianggap sebagai bentuk kerucut atau silinder. 

 

                                                            ......(2.10) 

                
 

 
                      

      

       
            

Pengukuran yang dilakukan berdasarkan cara grafik dapat ditentukan secara lebih 

fleksibel daripada cara perhitungan dengan rumus, karena dapat digunakan untuk 

berbagai benda putar tanpa memandang cirri-ciri permukaannya dan bentuk benda 

tersebut, walaupun sebenarnya dapat jelas diketahui. Dasar kerjannya dari alat ini sebagai 

berikut: angka diameter atau kuadratnya dan panjang atau tingginya diletakkan pada 

kertas grafik atau salib sumbu (absis dan ordinat). Luas gambar pada salib sumbu dapat 

dirubah dalam besarnya volume dengan jalan mengkonversi (c). Luas gambar (L) 

ditentukan dengan alat ukur planimeter, volume pohon dihitung berdasarkan rumus: 

V = c. L .................................  (2.12) 

Besar c ditentukan dengan rumus c = A. P 

Dimana : A  = Luas penampang lintang dalam satuan skala dari salib sumbu, 

P  = Panjang benda dalam satuan skala dari sumbu. 

Volume yang biasanya digunakan dalam kegiatan perencanaan pengolahan hutan 

adalah: 

Volume = lbds x tinggi pohon x angka bentuk .............. (2.13) 
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                  …………………….(2.14) 

Rangkuman 

1. Pengukuran diameter adalah mengukur panjang garis antara dua titik pada garis 

lingkaran. Dalam pengukuran diameter logs, sering dilakukan dengan cara 

menghitung rata-rata pengukuran jarak terpanjang dan jarak terpendek, hal ini 

disebabkan karena bentuk dari pohon tidak benar-benar bulat. 

2. Diameter pohon diukur berdasarkan ketentuan dengan batas setinggi dada yang 

dikenal dengan istilah DBH (Diameter Breast Height). Untuk Indonesia dan Belanda 

yang menggunakan sistem satuan ukuran metrik ukuran setinggi dada adalah 130 cm 

dari permukaan tanah, untuk Amerika, India setinggi 4,5 kaki (137 cm) di Inggris 4 

kaki 4 inch (132 cm). Sedangkan untuk pohon berbanir dan tinggi banir diatas 130 

cm, maka letak pengukuran harus 20 cm di atas banir. 

3. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur diameter pohon antara lain apitan 

pohon (caliper), phi band, garpu pohon dan Biltmore stick. Alat ukur tinggi pohon 

yang ada pada saat ini, dibuat atas dasar prinsip-prinsip segitiga sebangun (geometri) 

dan segitiga siku-siku (trigonometri). Alat ukur yang menggunakan prinsip 

trigonometri, sebelum melakukan pengukuran tinggi pohon maka harus terlebih 

dahulu mengukur jarak berdiri dari pohon yang akan diukur ke sasaran dalam hal ini 

ke pangkal pohon yang akan diukur.  

4. Beberapa alat ukur tinggi yang dikenal antara lain christen meter, tongkat ukur, abney 

level, clinometer dan hagameter. Baik alat ukur diameter dan tinggi masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga dalam penggunaannya perlu 

memperhatikan kepraktisan penggunaan alat, ketelitian dan kemudahan untuk dibawa 

ke lapangan. 

5. Volume suatu pohon yang masih berdiri dapat dihitung atau ditentukan dengan jalan 

mengukur diameter dan tinggi pohon. Pengertian ini berbeda-beda tergantung tujuan 

dari volume yang akan dihasilkan. Pengukuran volume dapat dilakukan berdasarkan 

hukum Archimedes, dengan menggunakan rumus volume dari suatu bentuk geometris 

ataupun berdasarkan metode grafik. 

Soal-Soal Latihan dan Tugas 
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1. Pengukuran diameter perlu dilakukan secara benar dan teliti karena akan berpengaruh 

terhadap volume pohon. Mengapa demikian? jelaskan! 

2. Sebutkan dan jelaskan penggunaan beberapa alat ukur tinggi pohon? 

3. Seorang Mahasiswa melakukan pengukuran tinggi pohon di Hutan Pendidikan Gunung 

Nona, Ambon dan diperoleh data sebagai berikut: 

No 
Jarak 

Lapang (m) 

Kemiringan 

Lahan 

Pembacaan 

ke puncak 

pohon 

Pembacaan 

ke pangkal 

pohon 

Diameter 

(cm) 

1 55 350 -50 -500 56 

2 50 30% 80% 30 40 

3 30 20% 400 -5% 35 

4 45 60% 100% 5% 47 

5 55 200 60% -50 32 

Hitunglah:  

a. Berapa tinggi ke-5 pohon tersebut?  

b. Berapa volume ke-5 pohon tersebut? (AB = 0,78)  

4. Pada suatu kawasan dusung, pilihlah secara random 27 pohon dari berbagai jenis 

yang mempunyai diameter lebih besar dari 30 cm. Siapkan suatu tally sheet yang 

terbagi dalam 5 kolom dengan isinya berturut-turut yaitu: nomor, jenis pohon, 

diameter (cm), tinggi (m) dan volume (m3). Ukurlah diameter pada ketinggian setinggi 

dada dan tinggi pohon ke 27 pohon tersebut. Hasil pengukuran di lapangan tersebut 

kemudian diisikan ke dalam tally sheet. Jika diketahui bilangan bentuk pohon pada 

dusung dinyatakan sebesar 0,7 maka hitunglah besarnya volume pohon tersebut dan 

besarnya rata-rata hitung dari ke 27 pohon tersebut. 

 

 

 

 

 

BAB III. TEKNIK PENGUKURAN VOLUME KAYU BULAT (LOGS) 
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Deskripsi singkat 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan rumus pengukuran kayu bulat, cara 

pengukuran diameter, panjang logs dan cara perhitungan logs yang rusak atau cacat 

akibat busuk gubal dan busuk hati atau growong serta sortimen kayu olahan. 

Kompetensi dasar 

Mahasiswa mampu menerapkan teknik pengukuran kayu bulat dan mengaplikasikan 

berbagai rumus volume kayu bulat (logs) berdasarkan hasil pengukuran kayu bulat serta  

menghitung reduksi volume kayu bulat akibat adanya cacat kayu: busuk gubal dan busuk 

hati atau growong dan juga teknik pengukuran sortimen kayu olahan. 

Indikator 

1. Menjelaskan teknik pengukuran kayu bulat (logs) dan teknik mereduksi volume kayu 

bulat yang cacat. 

2. Menjelaskan aplikasi rumus volume kayu bulat. 

3. Memberikan contoh aplikasi rumus volume kayu bulat dan sortimen kayu olahan. 

3.1. Pengertian Kayu Bulat (Logs) 

Pengertian kayu bulat atau logs adalah bagian batang/cabang dari suatu jenis kayu 

selain jenis kayu jati, terdiri dari kayu bulat asal hutan alam, kayu bulat asal hutan 

tanaman dan kayu bulat mewah. Berdasarkan ketentuan maka kayu bulat dapat 

digolongkan atas tiga golongan: Kayu Bulat Besar (KBB) yaitu kayu bulat yang 

berdiameter 30 cm atau lebih; Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah kayu bulat yang 

berdiameter antara 20 – 29 cm dan Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah kayu bulat yang 

berdiameter kurang dari 20 cm.  

Dalam tujuan perdagangan maka volumenya akan lebih kecil bila dibandingkan 

dengan volume yang sebenarnya. Hal ini karena sifat dari perdagangan adalah mencari 

keuntungan yang sebesar-sebesarnya dan biasanya dilakukan pembulatan kebawah. 

Mengingat peranan pengukuran dan penetapan volume kayu bulat rimba banyak 

berkaitan dengan nilai uang, maka cara-cara pengukuran dan penentuan volume kayu 

bulat telah ditetapkan . 

Maksud  dilakukannya pengukuran kayu bulat rimba adalah untuk menentukan 

ukuran panjang dan diameter kayu bulat rimba sehingga dapat ditentukan besarnya 
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volume kayu bulat tersebut. Tujuan dilakukan pengukuran kayu bulat rimba adalah agar 

diperoleh keseragaman dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan 

ukuran panjang dan diameter serta menentapkan isi (volume) kayu bulat rimba yang 

dimanfaatkan antara lain sebagai dasar untuk menentukan harga jual, perhitungan laba 

rugi perusahaan, perhitungan upah dan statistik hasil hutan kayu bulat. Dalam 

pengukuran ini akan dibahas volume kayu bulat berdasarkan SK Dirjen Bina Produksi 

Kehutanan Nomor: P.14/VI/BIKPHH/2009, tanggal 10 November 2009 tentang: Metoda 

pengukuran kayu bulat rimba Indonesia.  

3.2.  Alat Ukur dan Tempat Pengukuran Kayu Bulat (Logs)  

3.2.1. Alat Ukur Kayu Bulat (Logs) 

Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kayu bulat dapat berupa tongkat ukur 

(Scale stick) untuk mengukur garis tengah /diameter kayu bulat dan Pita ukur yang 

terbuat dari bahan yang tidak mudah memuai dan menyusut, serta tidak mudah patah 

atau putus dan mudah dipergunakan untuk mengukur panjang kayu bulat. Peralatan 

pengukuran kayu bulat rimba Indonesia sebagai mana tersebut diatas harus dilapor dan 

diregister oleh Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan dan untuk menjamin ketepatan 

ukuran, maka secara priodik harus dikalibrasi oleh instansi yang berwenang. 

3.2.2. Tempat Pengukuran Kayu Bulat (Logs) 

Tempat pengukuran kayu bulat sesuai peraturan pemerintah adalah sebagai 

berikut: 

 Untuk scaler pengukuran dilakuakan di tempat penebangan/TPn/TPK sesuai 

kepentingannya. 

  Untuk petugas pengawas pengukuran dilakukan oleh Pengawas Penguji Kayu Bulat 

Rimba Indonesia (PPKBRI) baik yang bertugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil 

Produkssi (P2LHP) atau Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(P2SKSHH) atau Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) ditempat tugas 

masing-masing sesuai ketentuan.  

3.2.3. Keberadaan Kayu Bulat pada Saat Akan Diukur 

Ketentuan yang berlaku bagi kayu bulat rimba sebelum diukur harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 
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 Kayu bulat rimba sebelum dilakukan pengukuran harus bebas cabang/ranting, telah 

dikuliti dan kedua bontos dipotong siku dan rata.  

 Kayu bulat rimba yang diukur harus tersusun sedemikian rupa sehingga memudahkan 

untuk dapat dilakukan pengukuran diameter pada kedua bontos serta panjang kayu 

bulat rimba tersebut. 

 Perlakuan pengukuran dan pemeriksaan hasil pengukuran kayu bulat rimba pada 

prinsipnya dilakukan didarat, tempat terbuka dengan penerangan yang cukup 

sehingga semua bagian batang kayu bulat rimba tersebut dapat dilihat dengan jelas. 

 Pengukuran kayu bulat rimba dapat dilakukan di air dengan syarat sekurang-

kurangnya ¼ bagian dari batang kayu bulat terapung diatas permukaan air dan dapat 

diukur diameter dan panjangnya. 

 Setiap batang kayu bulat rimba yang akan dilakukan pengukuran harus 

diketahui/ditetapkan jenis kayu terlebih dahulu. 

 Dalam penentuan jenuis kayu yang pertama dilakukan adalah dengan cara melihat ciri 

struktur kayu. 

 Semua kayu bulat rimba harus dilakukan pengukuran batang per batang untuk 

mengetahui isi (volume) setiap batang kayu bulat yang bersangkutan. 

 Pengukuran kayu bulat rimba, dilakukan dengan cara mengukur panjang dan 

diameter kayu bulat. Berdasarkan panjang dan diameter kayu bulat tersebut 

ditetapkan isi (volume) kayu bulat dengan memperhatikan ada tidaknya cacat bontos 

dan cacat gubal yang mereduksi isi. 

3.3. Jenis-Jenis Rumus Perhitungan Volume Logs 

Ada beberapa rumus yang disusun berdasarkan pemahaman beberapa ahli namun 

secara umum prinsip-prinsip tersebut tidak jauh berbeda, hanya sudut pandang yang 

berbeda. Rumus yang digunakan untuk menentukan volume kayu bulat antara lain: 

 Rumus Huber 

Rumus dasar  

Volume (V) = Luas rata-rata penampang logs (D2)  panjang logs (p). 

Rumus ini dapat ditulis sebagai berikut: 

                           V = D2 .p ………………………………………..(3.1) 

Dimana:  D = rata-rata diameter kayu bulat (logs); p = panjang kayu bulat 
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 Rumus Smallian 

Rumus ini juga masih berdasarkan bentuk selinder sempurna, sehingga masih terjadi 

deviasi. 

 Rumus dasar adalah: 

V =  (Lpp + Lpu) p. …………………………………  (3.2) 

Dimana:  Lpp = Luas penampang pangkal;  Lpu = Luas penampang ujung 

Dari rumus dasar tersebut diatas maka diturunkan menjadi 

V =  (Dp2 + Du2). p  …………………………………..  (3.3) 

Dimana : Dp = Rata-rata diameter pangkal; Du = Rata-rata diemeter ujung 

 Rumus Brereton 

Rumus ini telah mengalami perbaikan sehingga dapat merupakan isi selinder hayal. 

    Rumus dasar V = 0,7854 D2. P ……………………………………  (3.4) 

Dimana : D = diameter rata-rata 

Dari ketiga macam rumus di atas tidak terdapat perbedaan yang berarti maka rumus 

umum yang dipakai untuk mengukur volume logs adalah sebagai berikut: 

   
 

 
      ………………………………………(3.5) 

3.4.  Pengukuran Diameter Kayu Bulat (Logs) 

Pengukuran diameter untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan 

tanaman dengan panjang lebih dari 5 m maka persyaratannya adalah sebagai berikut: 

 Pengukuran diameter pada kedua bontos dilakukan tanpa kulit. kayu dalam satuan 

centimeter dengan kelipatan 1 cm penuh. 

 Pengukuran diameter pada tiap bontos dilakukan dengan cara mengukur diameter 

terpendek melalui pith/pusat bontos; kemudian diukur diameter terpanjang juga 

melalui pith/pusat bontos dan rata-rata ukuran diameter dari bontos tersebut 

merupakan diameter dari bontos tersebut merupakan diameter dari bontos yang 

bersangkutan (d). 

 Diameter kayu bulat (d) diperoleh dengan cara menghitung rata-rata ukuran diameter 

pangkal (dp) ditambah dengan diameter ujung (du). 
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Contoh : Ukur garis tengah terpendek (d1) dan garis tengah terpanjang (d2) yang 

melalui pusat bontos (B) pada Bu kemudian dirata-ratakan (du). Ukur garis tengah 

terpendek (d3) dan garis tengah terpanjang (d4) melalui pusat bontos (B) pada Bp 

kemudian dirataratakan (dp). Diameter kayu bulat rimba (d) adalah rata-rata dari du dan 

dp. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Cara pengukuran diameter logs 

  
     

 
  

                     

 
  ......... (3.6) 

bukan 

  
             

 
 

Contoh pengukuran 

Pengukuran sebenarmya            Waktu Perhitungan 

  d1 =   97,6 cm                               d1 =   97 cm 

  d2 = 102,9 cm                               d2 =  102 cm 

  d3 =   93,2 cm                               d3 =   93 cm 

  d4 =   96,8 cm                              d4 =   96 cm 

 

               1/2(97 + 102) + 1/2(93 + 96) 

D  =     

                                    2 
           99,5 + 94,5 

     =    
                  2 
             99 + 94 

     =   
                  2 

    = 96,5 cm dan yang digunakan untuk perhitungan  =  96 cm. 
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Pengukuran diameter khusus kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman dengan 

panjang kurang dari 5 m maka persyaratannya adalah sebagai berikut: 

 Pengukuran diameter pada satu ujung bontos terkecil (Bu) tanpa kulit kayu dalam 

satuan centimeter dengan kelipatan 1 cm penuh. 

 Pengukuran diameter dilakukan dengan cara mengukur diameter terpendek melalui 

pusat bontos/pith, kemudian megukur diameter terpanjang melalui pith/pusat bontos 

dan rata-rata ukuran diameter dari bontos tersebut merupakan diameter kayu bulat 

(d). 

Contoh: Ukuran garis tengah terpendek (d1) dan diameter terpanjang (d2) melalui 

pusat bontos (B) pada salah satu ujung yang terkecil (Bu). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kayu bulat khusus kayu bulat dari hutan tanaman. 

Pengukuran sebenarmya            Waktu Perhitungan 

  d1 =   97,6 cm                               d1 =   97 cm 

  d2 = 102,9 cm                               d2 = 102 cm 

          (d1 + d2) 
d =   

                2 
           (97 + 102)  
d =     

                 2 

    =    99,5  = 99 cm 

 Dalam hal kayu bulat rimba terdapat tonjolan yang panjangnya kurang dari ½ 

panjang kayu bulat maka pengukuran diameter dilakukan dengan mengabaikan 

tonjolan. 
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Gambar 3.3. Tonjolan yang panjangnya lebih kecil dari ½ panjang kayu bulat 

          d1 + d2 

Dp =    tidak termasuk x   ............. (3.7) 
              2 

x = tonjolan yang tidak ikut dihitung dalam pengukuran diameter 

 Dalam hal kayu bulat rimba terdapat tonjolan yang panjangnya lebih dari ½ panjang 

kayu bulat, maka pengukuran diameter dilakukan termasuk tonjolan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Tonjolan yang panjangnya lebih dari ½ panjang kayu bulat 

          d1 + d2 

Dp =      termasuk x  ............... (3.8) 

                       2 

Contoh perhitungan 

1.) Cara menghitung diameter (d) kayu bulat rimba dalam hutan alam  

Diketahui: sebatag kayu bulat rimba dengan hasil pengukuran sebagai berikut 

Pada bontos pangkal (Bp)                 Pada bontos ujung (Bu) 

d1 =  75,6 cm                                               d3 = 64,9 cm 

d2 =  84,2 cm                                               d4 = 77,4 cm 

Ditanyakan berapa diameter (d) kayu bulat? 

Jawab: 
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d1 =  75,6 cm  = 75 cm                               d3 = 64,9 cm = 64 cm 

d2 =  84,2 cm  = 84 cm                               d4 = 77,4 cm = 77 cm       

         75 + 84 

dp =   = 79,5 = 79 cm 
             2 
 
         64 + 77 
du =   = 70,5 = 70 cm 

             2 
 
            dp + du        79 + 70 

d =        =    = 74,5 = 74 cm     

                  2                2 
2.)  Cara menghitung diameter (d) kayu bulat rimba dalam hutan alam 

Diketahui : sebatag kayu bulat rimba dengan hasil pengukuran sebagai berikut 

Pada bontos pangkal (Bp)                 Pada bontos ujung (Bu) 

d1 =  75,6 cm                                               d3 = 64,9 cm 

d2 =  84,2 cm                                               d4 = 77,4 cm 

Ditanyakan berapa diameter (d) kayu bulat ? 

Jawab: 

d1 =  75,6 cm  = 75 cm                               d3 = 64,9 cm = 64 cm 

d2 =  84,2 cm  = 84 cm                               d4 = 77,4 cm = 77 cm      

          75 + 84 

dp =   = 79,5 = 79 cm 
              2 
         64 + 77 

du =   = 70,5 = 70 cm 
              2 
           dp + du           79 + 70 

d  =        =      = 74,5 = 74 cm     
              2                      2 

3.5.  Pengukuran Panjang Kayu Bulat (Logs) 

Ukuran panjang kayu bulat rimba merupakan jarak terpendek antara kedua bontos 

sejajar dengan sumbu kayu bulat tersebut. Pengukuran panjang kayu bulat rimba dengan 

kelipatan 10 cm penuh dan diberi spilasi 10 cm selain kayu mewah dan kayu asal hutan 

tanaman diberi spilasi (trimming allowance). 
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Tabel 3.1. Pengukuran panjang kayu bulat rimba dengan kelipatan 10 cm penuh 

Sebelum 

pembulatan 

(m) 

Panjang setelah 

pembulatan (m) 

Panjang yang dicatat (p) (m) 

Kayu bulay asal 

hutan alam 

Kayu bulat 

mewah dan kayu 

bulat asal hutan 

tanaman 

8.19 

810 

8.09 

8.65 

8.62 

8.10 

8.10 

8.00 

8.60 

8.60 

8.00 

8.00 

7.90 

8.50 

8.50 

8.10 

8.10 

8.00 

8.60 

8.60 

 

Syarat pengukuran panjang dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan 3.6 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kayu lurus potongan bontos siku dan rata 

 

 

 

 

 

(a)                                                                             (b) 

Gambar 3.6. Kayu lengkung 
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Pengukuran panjang dan diameter yang dilakukan di air sebagaimana penjelasan di 

atas dimana ¼ bagian harus berada diatas permukaan air, pada prinsipnya pengukuran 

sama dengan pengukuran panjang di darat. 

3.6.   Pengukuran Busuk Gubal dan Busuk Hati (Growong) 

3.6.1. Perhitungan Cacat Bontos 

Perhitungan isi bersih kayu bulat rimba yang mengalami cacat bontos (Cb) adalah 

isi kayu bulat kotor dikurangi isi cacat bontos (ICb), dengan rumus sebagai berikut: 

 

                                                           .....................................  (3.9) 

         Dimana: 

               Ib    =  isi bersih tanpa Cb 

               Ik    =  isi kotor termasuk Cb 

               ICb =  isi cacat bontos 

Cara menghitung Ib  yang mengandung Cb ada 2 (dua) cara yaitu cara langsung 

dan cara menggunakan % Cb. 

a. Menghitung Ib dengan cara langsung 

 Diameter cacat bontos ( Cb) Growong (Gr) yang terbesar dari kedua bontosnya, 

kemudian di rata-ratakan dengan satu cm penuh. 

Contoh gambar pengukuran disajikan pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ib = Ik - ICb  
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              Gambar 3.7.  Kayu bulat yang mengalami Cb/Cg 

Keterangan: 

X1 adalah panjang Cb pada Bp             X3 adalah panjang Cb pada Bu 

X2 adalah panjang Cb pada Bp             X4 adalah panjang Cb pada Bu 

 
           X1 + X2 

Cb1 =    adalah cacat bontos terbesar ........ (3.10) 

                 2 
           X3 + X4 

Cb2 =    adalah cacat bontos terkecil .......... (3.11) 

                 2 
Diameter cacat bontos yang dipergunakan adalah cacat bontos terbesar (Cb1) 

 Untuk menghitung diameter cacat bontos mewah adalah rata-rata cacat bontos 

(Cb) pada bontos pangkal (Bp) dan cacat bontos pada bontos ujung (Bu). 

          CVb1 + Cb2 
 Cb  =     .................. (3.12) 

                2  
 

 kayu cacat bontos yang tembus ataupun tidak tembus, untuk kayu bulat rimba 

panjang cacat bontos dianggap sepanjang kayu. Khusus untuk kayu bulat mewah, 

apabila cacat bontosnnya tidak tembus, maka panjang cacat bontos dianggap ½ 

dari panjang kayu. 
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Tabel 3.2. Rumus untuk mencari ICb adalah sebagai berikut: 

Rumus ICb  Kayu bulat rimba 
Rumus ICb untuk kayu bulat mewah 

yang mengandung Cb tidak tembus. 

          ( Cb)2 x  p 

ICb =   (m3) (3.13) 

           10.000 

               ( Cb)2 x  1/2 p 

ICb =     (m3)  (3.14) 

10.000 

Untuk diameter cacat bontos, menghitung isi bersih (Ib) dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Ukur diameter cacat bontos seperti cara langsung 

b. Angka ( Cb) bandingkan dengan angka diameter kayu bulat yang dihitung  % 

Cb, dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                         1,273. Cb 

               Vc =     100 % .............. (3.15) 

                             d2 

 Isi Cb adalah % Cb x Isi kayu bulat kotor 

Ib = Ik – ICb    .......................................... (3.16) 

Untuk memperoleh rumus diatas dapat ditentukan sebagai berikut:  

Isi Kotor (Vk) = 0.7854. d2.p  .................................. (3.17) 

Isi cacat (busuk Hati/growong) (Ic) = d1.d1.p .......... (3.18) 

                                               Ik - ICb 

Persentase Isi bersih   (% Ib) =    100 %.. (3.19) 
                                                   Ik 
                                    ICb 
Maka persentase  ICb =     100 % 

                                     Ik 
 
                                     (Cb)2

..p 

                                =    100 % 
                                    0.7854. d2.p  
                                  

                                       ( Cb)2 

                                =      100 % 

                                      0.7854.d2  
   

                                     1.273 ( Cb)2 

                                =    100 % 
                                           d2 
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Contoh perhitungan: 

Cara menghitung Isi/volume kayu bulat rimba yang mengandung cacat bontos 

(gerowong/teras busuk) 

Diketahui: sebatag kayu bulat rimba  

Pada bontos pangkal (Bp)                 Pada bontos ujung (Bu) 

d1 =  78 cm                                               d3 = 62 cm 

d2 =  85 cm                                               d4 = 75 cm 

p (hasil pengukuran ) = 17,28 m 

 Cb1 = 30,3 Cm 

 Cb2 = 23,5 Cm 

Ditanyakan berapa isi bersih kayu bulat ? 

Jawab: 

         78 +85 

dp =   = 81,5 = 81 cm 
             2 
 
          62 + 75 
du =   = 68,5 = 68 cm 

              2 
 
            dp + du             81 + 68 

d  =          =      = 74,5 = 74 cm     

               2                        2                  
p = 17,28 m = 17,10 m 
             
               0,7854 x (74)2 x 17,10 
 Ik     =      = 7.35 m3 

                         10.000 
 
 Cb1 = 30,3 Cm = 31 Cm 

 Cb2 = 23,5 Cm = 24 Cm 

               Cb1  +  Cb2        31 + 24 

 Cb  =    =      =  55/2 = 27,5 = 28 Cm 

                           2                           2 

Cara menghitung isi cacat bontos yaitu: 

a. dengan cara langsung, yaitu menggunakan rumus balok, 

          balok x  balok x p kayu 

Isi balok =     ........ (3.20) 
                              10.000 
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        28 x 28 x 17,10 

Isi Cb   =      = 1,34 m3 
                     10.000 

b. dengan menggunakan rumus % Cb 

                      1,273 x  ( Cb)2 

    % Cb   =     100 %  .........................(3.21) 

                        d2 
              1,273 x  (28)2 

    % Cb   =     100 %  = 18,2 % 

                  (74)2  

ICb = % Cb x Ik  = 18,2 % x 7.35 m3 = 1,34 m3 

Ib = Ik – ICb = 7,35 – 1,34 = 6,01 m3  

3.6.2. Perhitungan Busuk Gubal 

Penetapan isi bersih (Ib) kayu bulat rimba yang mengalami cacat gubal (Cg) 

yang mereduksi adalah: 

                                                                          ......................................................... ( 3.22 ) 

Dimana : 

 Ib  = isi bersih tanpa Cg 

 Ik  = Isi kotor termasuk Cg 

 ICg = Isi cacat gubal 

Untuk kayu bulat yang mengandung Cg berupa Cb, panjang cacat dianggap 

sepanjang kayu bulat. Sedangkan untuk yang mengandung Lgb > 10 bh/tmp, 

panjang cacat hanya dihitung sepanjang kayu yang mempunyai Lgb > 10bh/tmp 

dengan satuan 1 m penuh. Cara menghitung Ib yang Cg ada 2 cara yaitu cara 

langsung dan cara % ICg. 

a. Menghitung Ib secara langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ib = Ik  -  ICg 



42 

 

            Cg 

 

 

 

  

 

                                             

                d1’         d2’                TCg                                   d3’       d4’   

                                                                                                                                           

                                      Gambar 3.8.  Kayu bulat yang mengalami Cg 

 Keterangan 

d1’ =  diameter terpendek kayu bulat pada Bp tanpa Cg 

d2’ =   diameter terpanjang kayu bulat pada Bp tanpa Cg 

d3’ =   diameter terpendek kayu bulat pada Bu tanpa Cg 

d4’ =   diameter terpanjang kayu bulat pada Bu tanpa Cg 

Diameter kayu tanpa Cg adalah d’ 

                      ½ (d1’ + d2’) + ½ (d3’ + d4’) 

             d’  =     .............. (3.23) 
                                     2 
                     0,7854 ( d’)2 p 

            Ib =     .................................... (3.24) 
                        10.000 

Untuk kayu bulat yang mengandung Lgb > 10 bh/tmp apabila cacatnya tidak 

sepanjang kayu maka perhitungan Ib nya  adalah hasil penjumlahan antara isi 

bagian kayu yang tidak mengandung cacat dengan isi bersih bagian kayu yang 

mengandung cacat. 

b. Menghitung % ICg 

 Tentukan tebal Cg dengan cara mengukur ketebalan Cg tertebal dan Cg tertipis 

pada setiap bontosnya, kemudian dirata-ratakan dengan satuan satu Cm 

pennuuh, tebal cacat gubal (TCg) adalah tebal terbesar , sedangkan untuk TCg 

karna Lgb > 10 bh/tmp, diukur kedalaman Lgb yang terdalam. 

 Isi Cg dicari dengan menggunakan % Cg 
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b.1. Angka TCg bandingkan dengan angka diameter kayu bulat akan 

menghasilkan % Cg untuk memperoleh % Cg adalah sebagai berikut: 

Diameter kotor rata-rata 

       ½(d1 + d2) + ½(d3 + d4) 
d =      ........................... (3.25) 

                    2 
 
Isi kotor  (Ik) = 0.7854. d2.p 

Isi  bersih (Ib) = 0.7854.d’2.p 

                                   Ib 

% Isi bersih (% Ib)    =   100 %.................. (3.26) 

                                   Ik 
              Ik – Ib 

% Cg =     100 %  ................................... (3.27) 
                 Ik 
      (0.7854.d2.p) – (0.7864.d’2.p) 

=      100 % 
              0,7854.d2.p 

       0.7854.p (d2 + d’2) 

=     100 % 
           0.7854.d2.p 

        (d2 + d’2) 

=    100 % 
            d2 

      (d + d’)(d – d’) 

=    100 % 
             d2 

Dimana:      d – d’ = 2TCg 

                     d’ =  d – 2TCg 

Jadi persentase Isi busuk gubal 

    (d + d – 2TCg) 2TCg 

=      100 % 
               d2 

 
     2TCg (2d – 2TCg) 
 =     100 % 

             d2 

     4 TCg (d – TCg) 
 =     100 % ................... (3.28) 

             d2 
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                     TCg = Tebal Cacat Gubal. 

Contoh perhitungannya sebagai beikut:   

Rata-rata diameter kotor (D) =  60 Cm dan busuk gubal terbesar pada bontos 

pangkal = 5 cm, maka: 

                                                          4.5.(60 – 5) 

Persentase busuk gubal %Cg =    100 % 
                                                   602 

                                              1100 

                                         =    100 % 
                                              3600 

                                          = 30,55 %      

                                          = 31 % (pembulatan ke atas) 

Jadi Volume busuk gubal = 31 %  Volume kotor. 

b.2. Untuk Cg berupa Gb, Gbnya dianggap sepanjang kayu sehingga rumus mencari 

Isi Cg = % Cg x Isi kayu bulat ....................................  (3.29) 

b.3. Untuk Cg berupa Lgb > 10 bh/tmp, Lgbnya yang dihitung hanya setiap meter 

yang mengandung Lgb > 10, sehingga rumus mencari isi Lgb > 10 bh/tmp = 

% Cg x Isi kayu bulat sepanjang yang mengandung lgb . 10 bh/tmp. 

 

                                   ..................................................  ( 3.30 ) 

Contoh perhitungan 

  Cara menghitung isi/volume kayu bulat rimba yang mengandung cacat gubal 

(gubal busuk/Lgb > 10 bh/tmp). 

Diketahui: sebatag kayu bulat rimba dengan ukuran  

Pada bontos pangkal (Bp)                 Pada bontos ujung (Bu) 

d1 =  78 cm                                               d3 = 62 cm 

d2 =  85 cm                                               d4 = 75 cm 

p (hasil pengukuran) = 17,28 m 

tGb1 = 3,4 Cm dan tGb2 = 1,1 Cm 

Ditanyakan: 

a. berapa isi bersih  kayu bulat ? 

Ib = Ik - ICg 
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b. berapa isi bersih kayu bulat tersebut apabila mengandung cacat Lgb = 12 bh/tmp 

pada 2 m ditengah badan. 

Jawab: 

a. Cara persentasi 
          78 +85 

dp =   = 81,5 = 81 cm 
             2 
          62 + 75 
du =   = 68,5 = 68 cm 

              2 
            dp + du            81 + 68 
d  =          =      = 74,5 = 74 cm     

             2                        2                 
p = 17,28 m = 17,10 m             

                   0,7854 x (74)2 x 17,10 

 Ik     =      = 7.35 m3 

                               10.000 
tGb1 = 3,4  Cm =4  Cm 

tCb2 = 1.1  Cm = 2 Cm 

              tGb1  + tGb2           4 + 2 

tGb  =    =      =   3 Cm 

                           2                       2 
                           4. TGb( d – TGb) 

             % Gb =    100 % 
                                     d2 

                            4 x 3( 74 – 3) 

             % Gb =    100 % = 15,6 % 
                                 (74)2 

           IGb = 15,6 % x 7.35 m3 = 1,15 m3 

           Ib = 7,35 – 1,15 m3 = 6,20 m3  

b.   Lgb > 10 bh/tmp 

d == 74 Cm 

p = 17.10 m 

Ik = 7,35 m3 

Terdapat Lgb > 10 bh/tmp sepanjang 2,00 m 

% Cg = 15.6 % 

Isi kotor yang mengandung Lgb > 10bh/tmp 

                    0.7654 x (74)2 x 2m 
untuk p = 2m =       = 0,86 

                                   10.000 
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Isi Lgb > 10 bh/tmp = 15,6 % x 0,86 = 0,13 m3 

Isi bersih = 7,35 m3 – 0,13 m3 = 7,22 m3 

3.7.  Pengukuran Sortimen 

3.7.1. Sortimen Kayu Gergajian 

Yang dimaksudkan dengan sortimen kayu gergajian adalah hasil yang diperoleh 

dari proses pengolahan kayu bulat atau sebetan dari berbagai ukuran menjadi sortimen 

dengan ukuran tertentu. Berdasarkan standard pengujian kayu Indonesia dengan nama 

Indonesia Grading Rule (IGR) maka dapat disusun ukuran sortimen kayu gergajian seperti 

tertera pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Rekomendasi ukuran waktu menggergaji dan Batas maksimum kelebihan  

              ukuran. 

 

Arah                     Ukur                         Waktu                    Maksimum 
Ukuran               Nominal                    Menggergaji                Over Size 

                          (mm)                           (mm)                       (mm) 

T                            < 25                          +3                                +3 
E                         25 – 50                         +3                                +6 
B                         51 – 80                         +5                                +6 
A                         81 – 100                       +6                                +10 

L                            > 100                         +10                              +13 

    _____________________________________________________________________ 
L                              < 150                      +5                                 - 
E                          150 – 200                   +10                                - 
B                          201 – 250                   +13                                - 
A                                > 250                   +15                                - 

R 

PANJANG         Minimum Over Size  2,5 cm 

                     Maximum Over Size  10,0 Cm 

 

Ketentuan untuk ukuran standard panjang sortimen kayu gergajian adalah sebagai 

berikut: 

Ukuran Standard Panjang 

a) Kecuali ditentukan lain, maka panjang  diukur  dalam kelipatan 10 cm, kelebihan 

ukuran panjang kurang dari 10 cm tidak dihitung dalam penetapan volume. 

b) Setiap  kelipatan ukuran panjang diberi spilasi (kelebihan ukuran) 10 cm. 
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Ukuran standard lebar 

a) Kecuali bila ditentukan lain maka lebar harus diukur pada bagian yang tersempit dari 

sortimen 

b) 10 % dari lebar sortimen boleh mempunyai ukuran lebar kurang dari 0,5 cm terutama 

dalam ketentuan yang mempunyai ukuran sama dengan ukuran standard. 

Ukuran Standard Tebal 

a) Standard ini tidak ada 

b) Kecuali bila ditentukan lain maka tebal diukur dalam satuan cm penuh dan diukur pada 

bagian yang paling sempit (tipis) dari pada kayu itu. 

Untuk mengetahui volume dari satu lembar sortimen sangat mudah dan sederhana, 

dengan ketentuan dimeni dari sortimen tersebut harus diketahui yaitu panjang, lebar dan 

tebal dan dapat diperoleh dengan jalan mengukur dan menghitung dengan rumus: 

 

                                                                                                          ....................................... (3.31)  

              Dimana: 

                           V = volume satu lembar sortimen 

p = panjang ssatu lembar sortimeen 

l  = lebar satu lembar sortimen 

t  = Tebal satu lembar sortimen 

Dari hasil perhitungan ini maka untuk mengetahui jumlah lembaran dari sortimen 

kayu gergajian satu jenis kayu dalam jumlah 1 m3 dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 

Js = 1/V  1 lembar................................... (3.32) 

Dimana: Js = Jumlah sortimen tertentu (lembar). 

Sebagai contoh: Sortimen kayu gergajian dengan ukuran panjang 3 m, lebar 10 cm 

dan tebal 5 cm maka untuk memperoleh jumlah sortimen sebanyak 1 m3 adalah dengan 

jalan menghitung sebagai berikut: 

V = 3  0,1  0,05 = 0,015 m3 

Untuk 1 m3 

          1 m3 

Js =     1 lembar 
         0,015 

V = p.l.t 
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     = 66,66 lembar sortimen. 

Dalam perdagangan kayu, produsen hanya menghitung 66 lembar namun untuk 

konsumen yang memerlukan lebih dari 1 m3 sebaiknya jangan menggunakan perhitungan 

yang demikian tetapi gunakan perhitungan berikut ini 

JS = N/V  1 lembar ................................ (3.33) 

Dimana: 

N = Jumlah/besarnya  volume   sortimen  yang akan dibutuhkan untuk satu jenis 

sortimen. 

Sebagai contoh: dalam  pemesanan  sortimen kayu gergajian sebanyak 5 m3 dengan 

bentuk sortimen, papan lebar yang mempunyai  ukuran panjang 3 m, lebar 20 cm dan 

tebal 3 cm maka: 

Volume satu lembar sortimen adalah sebesar: 

V = 3 x 0,2 x 0,03 m3 

    = 0,018 m3 

Untuk 5 m3 diperoleh jumlah 

Ls = 5/0,018 x 1 lembar 

     = 277,77 lembar 

     = 277 lembar 

Seandainya perhitungan   jumlah masing-masing  berdasarkan  jumlah 1 m3 

Ls = 1/0,018 x 1 lembar 

     = 55,55 =55 lembar 

Untuk 5 m3 jumlah sortimen = 5 x 55 lembar = 275 lembar. 

Hal ini terjadi selisih sebesar 2 lembar. 

3.7.2. Perhitungan Rendemen 

Untuk menghitung rendemen suatu hasil produk sortimen dapat digunakan 

perhitungan rendemen (R) dengan rumus adalah sebagai berikut: Rendemen adalah 

perbandingan antara out put dan input yang dinyatakan dalam persen (%) dengan rumus 

adalah sebagai berikut: 

         Output 

R =    100% ................................................(3.34) 
          Input. 
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Rendemen ini dapat dibedakan antara rendemen kwantita dan rendemen kwalita. 

Dalam proses produksi biasanya kalau kita ingin menghasilkan Sortimen Kwalita maka 

Kwantitanya akan dikorbankan tetapi apabila kita ingin kwalita yang tinggi berarti 

Kwantitanya yang dikorbankan. Oleh sebab itu dalam suatu proses produk dapat berjalan 

dengan baik maka kedua bentuk sortimen tersebut harus berjalan secara bersamaan 

sampai mencapai hasil yang optimal. 

Dari penentuan rendemen Kwantita sortimen satu proses produk maka dapat kita 

tentukan besar limba yang terjadi dalam proses tersebut. Sebagai contoh:  

Logs yang akan dilakukan proses produksi (penggergajian) sebesar 3,65 m3, setelah 

dilakukan prodses produksi dan dihitung hasil berupa sortimen dengan berbagai ukuran 

sebesar 2,75 m3, maka: rendemen volume yang dihasilkan  

        2,32 
R =      100 % 

        3,65 

     =  63,56 % 

besar limbah yang terjadi sebesar 

100 % - 63,56 % = 36,44 % 

Dari hasil perhitungan limba yang terjadi pada proses penggergajian dengan prinsip 

rendemen ini kelemahannya adalah kita tidak dapat memisahkan besar bentuk-bentuk 

limbah yang terjadi pada masing-masing proses produksi. 

3.7.3. Sortimen Kayu Lapis (Plywood) 

Pada mulanya kayu lapis (plywood) yang dibuat di Indonesia dengan tujuan utama 

memenuhi kebutuhan akan peti teh. Oleh sebab itu ukuran panjang dan lebar kurang dari 

1 m maksimum 60 cm x 40 cm. Pembuatan kayu lapis berbentuk panel dengan ukuran 

2,44 x 1,22 m pada tahun 1968 sedangkan untuk kebutuhan khusus dibuat kyu lapis 

dengan ukuran 2,13 m x 0,91 m ; 2,5 m x 1,5 m. Tebal kayu lapis antara 2,5 mm sampai 

dengan 25 mm. 

Persyaratan umum yang harus dipenuhi meliputi ukuran panjang, lebar, tebal, siku, 

kadar air dan keadaan venir. Bila kayu lapis tidak memenuhi syarat ini, berarti hasilnya 

ditolak. 

Ukuran panjang dan lebar diukur dengan menggunakan meter (alat untuk 

mengukur panjang) sedangkan tebal diukur dengan alat ukur Caliper atau Micrometer. 
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Dalam hal ukuran, perlu adanya toleransi, dan toleransi ini dibuat berdasarkan standard 

dari masing-masing negara. 

Contoh: 

Untuk Standard Indonesia 

 panjang dan lebar  3 mm 

 tebal  5 % untuk  tebal  sampai  dengan 6 mm dan  3 % untuk tebal >   6 mm 

Standard Jepang 1973 

 panjang  1,5 mm 

 lebar  1,0 mm 

 Jika panjang dan lebar dilakukan untuk 10 panel secara serentak maka toleransi = 0 

 Tebal  kurang  dari 3 mm   5 % 

                          3 mm – 7 mm       4 % 

                          7mm  - 20 mm      3 % 

                                  > 20 mm      2 % 

Siku ukur berdasarkan perbedaan panjang diagonal atau perbedaan garis siku 

dengan menggunakan meter. Standard Indonesia (1972) perbedaan panjang maximum 

0,25 % sedangkan berdasarkan standard Jepang perbedaan panjang diagonal maximum 

3,2 mm. 

Mengingat hasil produk kayu lapis untuk berbagai negara dengan standard yang 

berbeda, maka karakter dari masing-masing negara juga berbeda-beda dalam hal ukuran. 

Ada yang menggunakan satuan Inggris (feet) ada pula yang menggunakan satuan metrik. 

Dalam pemasaran kayu lapis juga terdapat perbedaan dalam penulisan label pada masing-

masing paking dari kayu lapis. 

Sebagai contoh penulisan pada masing-masing paking (ikatan) untuk Amerika dan 

Jepang adalah seperti pada Tabel 3.4 berikut: 
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Tabel 3.4. Bentuk Penulisan pada masing-masing paking untuk tujuan ekspor    

               ke negara yang berbeda 

Uraan                  Amerika             Jepang                    Artinya 

Glue                       WBP               T/I               Perekat   WBP  Wather 

                                                                     Boil Proof artinya sama 

                                                                     dengan T/I. 

Grade                    BB/RB             BB/RB            BB = Kwalita utama 

                                                                      RB = Reguler Back 

Size                         4  8           4  8          Ukuran lebar   x 

                                                                     panjang. 

Thicks                      3,6                3,6              Ukuran tebal 

Pcs                       170/3 ply       170/3 ply         170 lembar yang  

                                                                     Tiga lapis 

Rangkuman 

1. Kayu bulat adalah bagian batang/cabang dari suatu jenis kayu selain jenis kayu jati, 

terdiri dari kayu bulat asal hutan alam, kayu bulat asal hutan tanaman dan kayu bulat 

mewah. 

2. Maksud  dilakukannya pengukuran kayu bulat rimba adalah untuk menentukan ukuran 

panjang dan diameter kayu bulat rimba. Sebagai dasar untuk menentukan isi 

(volume). Tujuan dilakukan pengukuran kayu bulat rimba adalah agar diperoleh 

keseragaman dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan ukuran 

panjang dan diameter serta menentapkan isi (volume) kayu bulat rimba yang 

dimanfaatkan antara lain sebagai dasar untuk menentukan harga jual, perhitungan 

laba rugi perusahaan, perhitungan upah dan statistik hasil hutan kayu bulat. 

3. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kayu bulat dapat berupa tongkat ukur 

(Scale stick) untuk mengukur garis tengah /diameter kayu bulat dan Pita ukur yang 

terbuat dari bahan yang tidak mudah memuai dan menyusut, serta tidak mudah patah 

atau putus dan mudah dipergunakan untuk mengukur panjang kayu bulat. Sedangkan 


