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aBStraCt

Large areas of bamboo plants were found on Seram Island especially in the sub-districts 
of Kairatu, Piru and Taniwel.  Differences of site, species and axial position affect 
the basic properties of bamboo. The objective of the study was to determine the effect 
of site (sub-district Taniwel, Piru and Kairatu), species of bamboo (Dendrocalamus 
asper, Schizostachyum brachycladum, and Schizostachyum lima), and axial position 
(bottom, middle, upper) to the anatomy of bamboo and its derivative value. The results 
showed that site, species and axial position have a significant effect on the anatomy 
of bamboo. Differences in sites were highly significant to the diameter of fiber and 
its lumen, and significantly affected the proportion of parenchyma cells. Differences 
in species significantly affected the length of fiber and were highly significant to the 
diameter of fiber. Axial position was highly significant to length, diameter and lumen 
of fiber, proportion of fiber cells and significant to the proportion of parenchyma cells. 
Length of fiber was 3.55mm - 3.90mm; diameter of fiber was 4.44 - 4.91µ; diameter of 
lumen fiber was 2.90 - 3.10µ; cell wall thickness of fiber was 0.77 - 0.90µ ; proportion 
of parenchyma cells was 53.61 - 56.85 %; proportion of fiber cells was 29.03 - 33.30 
%; proportion of pore was 12.58 - 14.96 %.  
Keywords:  bamboo, size of fiber, proportion of cell.      

PenDaHULUan
Di Pulau Seram, terdapat lahan bambu 

yang cukup potensial di beberapa wilayah 
seperti  Kecamatan Taniwel, Kecamatan Piru dan 
Kecamatan Kairatu. Variasi tempat tumbuh, jenis 
dan posisi batang  akan mempengaruhi sifat dasar 
bambu dan kualitas produk bambu itu sendiri.  Jenis 
bambu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat 
adalah bambu Petung (Dendrocalamus asper), 
Bambu Sero (Schizostachyium brachycladum), 
dan Bambu Tui  (Schizostachyum lima) .  
Pemanfaatan bambu untuk skala industri besar 
perlu mengetahui sifat dasar dari jenis bambu 
tersebut karena sifat dasar berkaitan dengan 
kekuatan, daya tenun, fleksibilitas dan kekakuan 
dari serat bambu, Manuhua, 2005. Sifat dasar 
tersebut diantaranya adalah sifat anatomi bambu 
yang meliputi dimensi dan proporsi sel serat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
anatomi bambu Petong (Dendrocalamus asper), 
bambu Sero (Schizostachyium brachycladum), 
dan bambu Tui (Schizostachyum lima) pada 

bagian pangkal, tengah dan ujung batang pada  
tiga desa  di Pulau Seram. 

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 3 lokasi 

yaitu Desa Buria (Kecamatan Taniwel), Desa 
Morekao (Kecamatan Piru) dan Desa Tala 
(Kecamatan Kairatu). Pengujian anatomi bambu 
di Laboratoriun Anatomi, Jurusan Teknologi 
Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas 
Gadjah Mada, berlangsung bulan 24 Mei - 27 
September 2007.

Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari 3 jenis bambu yaitu Bambu Bambu 
Petung (Dendrocalamus asper), bambu Sero 
(Schizostachyium brachycladum), dan Bambu Tui 
(Schizostachyum lima).  Pengujian sifat anatomi 
bambu membutuhkan bahan kimia alkohol 
(C2H5OH), perihidrol (H2O2), safranin, xylol 
(C5H10), akuades, Canada balsam dan asam asetat 
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glasial. Sedangkan alat yang digunakan untuk 
kegiatan lapangan meliputi gergaji, parang, meter 
roll dan alat tulis menulis. Pengujian dimensi 
serat menggunakan pisau,  gergaji, labu ukur, 
tabung reaksi, preparat, pingset, pipet, kompor 
pemanas, mikroskop digital Olympus Dp 70 
seri BX 51, kotak preparat, mikroskop Floresens 
dengan program komputer Image Pro Plus V 4.5. 
Sedangkan  penentuan proporsi sel menggunakan 
alat gergaji, pisau, mikroton, preparat, cawan 
perendam, pipet, mikroskop digital Olympus 
Dp 70 seri BX 51,  mikroskop floresens dengan 
program komputer Image Pro Plus V 4.5.
Prosedur Penelitian

 Sifat anatomi bambu yang diukur dalam 
penelitian adalah  Dimensi Serat, meliputi 
panjang serat, tebal dinding sel, diameter serat 
dan diameter lumen  dan Proporsi Serat, meliputi 
parenkim, serabut dan pori/pembuluh. 
1).  Dimensi Serat

Pembuatan preparat untuk penentuan nilai 
dimensi serat mengacu pada pedoman LPHH 
(Silitonga dkk, 1972). Metode pengukuran  
mengacu pada metode Kaakinen dkk (2004) dan 
Nugroho dkk (2005). Parameter dimensi serat 
meliputi :
a. Panjang Serat

Panjang serat diukur dari preparat 
maserasi. Pertama-tama  preparat hasi maserasi 
difoto dengan kamera digital mikroskop. Setelah 
foto anatomi kayu tersebut dikalibrasi dengan 
program Image Pro Plus V 4.5, foto tersebut siap 
diukur dengan mengunakan pilihan maserasi, 
kemudian measurement. Hasil pengukuran 
tersebut kemudian di Export ke Mikroskop Exel 
untuk kemudian diolah lebih lanjut (Nugroho 
dkk, 2005). Serat yang diukur adalah serat 
utuh, tidak putus atau patah. Jumlah serat yang 
diukur ditentukan oleh hasil pengukuran serat 
pendahuluan terhadap 100 serat dan kemudian 
dihitung dengan persamaan berikut (Kasmudjo, 
1998) :
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Keterangan :
N = Jumlah serat yang diukur 
S =  Standar deviasi
L =  Nilai rata-rata panajng serat kali 0,05 (error 

5% diangap telahmemadai)

Xi = Panjang serat
Fi = Frekwensi serat (yang sama ukurannya)
N =  Jumlah serat yang diukur pada pengukuran 

pendahuluan (100 serat)

b. Diameter Serat, Diameter Lumen dan 
tebal Dinding 
Pengukuran ini menggunakan preparat 

yang sama dalam pengukuran proporsi sel. 
Pengukuran diameter serat dan diameter lumen 
dilakukan secara langsung dengan  menggunakan 
program Image Pro Plus V 4.5. Foto anatomi 
bambu menggunakan pembesaran 40X (Kaakinen, 
2004) dan (Nugroho, 2005).
2).  Proporsi Serat 

Penentuan  proporsi sel dilakukan 
dengan membuat preparat terlebih dahulu dan 
menyiapkan contoh uji  berupa potongan bambu 
berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm. Potongan bambu 
tersebut diiris dengan mikroton pada penampang 
melintang dan tangensialnya dengan ketebalan 
10-20 mikron. Irisan yang terbaik (tipis dan tidak 
sobek) direndam dalam alkohol kemudian diberi 
safranin. 

Selanjutnya, irisan tersebut dicelupkan 
ke dalam xylol, lalu diletakkan pada gelas objek, 
dihangatkan diatas hot plate  dan ditutup dengan 
deck glass. Preparat yang sudah siap diletakkan 
di atas meja objek kamera mikroskop digital 
dan dilakukan pemotratan terhadap gambar sel 
lengkap menggunakan mikroskop yang telah 
disambung  ke komputer, dengan pembesaran 
40X (Kaakinen dkk, 2004).  Foto hasil pemotretan 
siap ditentukan  proporsi sel dan dimensi seratnya 
(kecuali panjang serat) menggunakan Program 
Image Pro Plus 4.5 dengan grid mask (Nugroho 
dkk, 2005).
rancangan Percobaan dan analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian 
laboratorium dengan menggunakan analisis 
Rancangan Acak Lengkap dalam Split Split 
Plot. Sifat anatomi bambu yang dianalisis 
terdiri parameter dimensi serat yang meliputi 
panjang serat, diameter  serat, tebal dinding sel 
dan diameter lumen serta proporsi serat yang 
meliputi perenkim, serat dan pori. Persamaan 
linier dari variabel tempat tumbuh, jenis bambu 
dan posisi disepanjang batang bambu adalah 
sebagai berikut :
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Yijk = µ + Ai + Bj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + ∑ijk  
Variabel lanjutan dari ketiga faktor 

tersebut adalah sebagai berkut : 
A. Faktor Tempat Tumbuh, terdiri dari 3 lokasi yaitu 

Desa Buria, Desa Morekao dan Desa Tala
B. Faktor jenis bambu, terdiri dari 3 jenis yaitu 

Bambu Petung, Bambu  Sero dan Bambu Tui.
C. Faktor posisi di sepanjang batang bambu 

yaitu posisi pangkal, tengah  dan ujung. 

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Sifat Dasar Bambu Berdasarkan tempat 
tumbuh (Lokasi)

Tempat tumbuh bambu yang berbeda, 
mencirikan perbedaan dalam  sifat anatominya. 
Potensi bambu asal Tala yang berada di pinggiran 
aliran sungai menyebabkan kadar air basah 
(92,29%) yaitu air dalam rongga sel bambu asal 
Tala lebih besar dari Buria (80,47%) karena 
jumlah sel porinya (14,05%) lebih besar dari  sel 
pori di desa Buria (12,39%), seperti terlihat pada 
Gambar 1.
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gambar 1.  Kadar Air (%)  dan Proporsi Pori (%) 
Bambu Berdasarkan Lokasi  
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gambar 2. Berat Jenis,  Keteguhan Lengkung 
(N/Cm2) dan Tebal Dinding Sel (Mikron) 

Berdasarkan Lokasi
Keterangan : Nilai BJ  dan Tebal Dinding Sel dika-

likan 0,0001

lengkung dengan buku (13359,15 N/Cm2) dan 
tanpa buku (17161,78 N/Cm2) bambu asal Buria 
lebih besar dari Morekao (12452,09 N/Cm2; 
16389,66 N/Cm2) dan Tala (12061,39 N/Cm2; 
14039,13 N/Cm2) disebabkan tebal dinding sel 
Buria lebih besar.

Diameter lumen (0,91 mikron) bambu 
asal Buria lebih besar dari Morekao (0,76 
minkron) dan Tala (0,80 mikron) demikian pula 
tebal dinding selnya menyebabkan bambu asal 
Buria mengandung ekstraktif  larut air dingin 
(3,70%) dan air panas (6,23%) yang lebih besar 
dari Morekao (3,61%; 5,77%) dan Tala (3,32%; 
5,50%), seperti terlihat pada Gambar 2.  

Jumlah sel pori (14,33%) dan sel serat 
(62,66%) bambu asal Morekao lebih besar dari 
Buria (12,39%; 32,31%) dan Tala (14,05%; 
29,99%) menyebabkan ekstraktif larut alkohol 
benzen (3.79%) bambu asal Morekao lebih 
besar dari Buria (3,74%) dan Tala (3,49%).  
Jumlah sel serat (62,66%) dan berat jenis kering 
oven (0,89)  bambu asal Morekao lebih besar 
daripada Tala (0,64; 29,99%) dan Buria (0,73; 
32,31%) sehingga menyebabkan penyusutan 
tebal dari kondisi kering udara sampai kering 
oven (3,63%) dan penyusutan lebar dari kondisi 
basah sampai kering oven (14,42%) bambu asal 
Morekao lebih besar dari Tala (3,29%; 13,90%) 
dan Buria (2,09%; 11,81%). Demikian pula 
halnya, kekuatan tekan (6630,17 N/Cm2), geser 
dengan buku (721,18 N/Cm2) dan tanpa buku 
bambu (849,12 N/Cm2) asal Morekao lebih besar 
dari Tala (6221,99 N/Cm2; 612,55 N/Cm2; 787,17 
N/Cm2) dan Buria (6298,91 N/Cm2; 606,5 N/Cm2; 
825,28 N/Cm2), seperti terlihat pada Gambar 3.
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gambar 3.    Keteguhan Tekan dan Geser (N/cm2), 
Penyusutan (%), Berat Jenis Serta Proposi Serat (%) 

Berdasarkan Lokasi
Keterangan : Nilai Penyusutan dan Proporsi Serat 

dikalikan 0,01 Nilai Berat Jenis Dikalikan 
0,0001

Makin besar tebal dinding sel maka berat 
jenis dan kekuatan bambu makin meningkat yang 
dapat dilihat pada Gambar 2. Selain itu, keteguhan 
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Sifat Dasar Bambu Berdasarkan Jenis 
Tebal dinding sel (0,90 mikron) bambu 

Petong lebih besar dari Sero (0,80 mikron) 
dan Tui (0,77 mikron) sehingga menyebabkan 
keteguhan tekan sejajar serat (7129,48 N/cm2), 
keteguhan geser dengan buku (706.51 N/cm2) dan 
lengkung tanpa buku (17037,28 N/cm2) bambu 
Petong lebih besar dibandingkan terhadap Sero 
(6707,71 N/cm2; 579,58 N/cm2; 16015,37 N/
Cm2) dan Tui (5313,87 N/Cm2; 654,09 N/Cm2; 
14537,63  N/Cm2), seperti pada Gambar 4.
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gambar 4.   Sifat Anatomi dan Mekanika Bambu 
Berdasarkan Jenis

Keterangan : Nilai Tebal Dinding Sel Dikalikan 
0,001

Diameter serat (4,91 mikron) Petong 
lebih besar daripada Sero (4,60 mikron) dan Tui 
(4,44 mikron). Hasil penelitian Kartika R.K. 
(1997), keteguhan tekan sejajar serat bambu 
petung 5749,19 N/cm2 dan keteguhan lengkung 
tanpa buku 13519,53 N/cm2. Menurut J. P. G. 
Sutapa (1986), keteguhan geser bambu apus 
(Gigantochloa apus) (830.39 N/Cm2) lebih besar 
dari  Petung (727,13 N/Cm2) disebabkan oleh 
jumlah sel serat Apus (52,52%) lebih banyak dari 
petung (44,83%).  Tebal dinding sel serat (0,90) 
Petong lebih besar dari Sero (0,80) dan Tui (0,77). 
sehingga menyebabkan penyusutan lebar (7,83%) 
dan tebal (3,51%) dari kering udara sampai kering 
oven bambu Petong lebih besar dibandingkan 
Tui (6,56%; 3,07%) dan Sero (6,50%; 2,43%). 
Makin tebal dinding sel serat bambu makin 
meningkatkan penyusutan lebar dan tebal.       

Jumlah sel serat Tui (33,30%) lebih banyak 
dari Petong (32,64%) dan Sero (29,03%) sehingga 
menyebakan keteguhan lengkung dengan buku 
bambu Tui (13031,49 N/Cm2) lebih besar dari 
Sero (13031,49 N/Cm2) dan Petong (11966,18 
N/Cm2). Dengan demikian, kekuatan bambu 
tidak hanya ditentukan oleh tebal dinding sel 
serat (makin tebal dinding sel makin kuat bambu), 
tetapi juga oleh jumlah sel serat (makin banyak 

sel serat makin besar kekuatan bambu). Tidak ada 
faktor tunggal yang menentukan kekuatan bambu 
tetapi beberapa faktor dan interaksinya seperti 
tebal dinding sel, proporsi sel serat,  holoselulosa, 
alfa selulosa, berat jenis dan ada tidaknya buku. 
Jumlah sel pori  (13,23%) Tui lebih besar dari 
Petong (12,58%)  yaitu air yang dikandung dalam 
dalam rongga sel sehingga menyebabkan kadar 
air basah (104,44%) dan segar (90,08%) bambu 
Tui lebih besar dari bambu Petong (78,10%; 
87,60%), seperti terlihat pada Gambar 5.    
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gambar 5.   Sifat Anatomi dan Fisika Bambu Ber-
dasarkan Jenis

Jumlah sel pori mempengaruhi kadar air 
bambu dan dimensi sel pori dalam hal  diameter 
seratnya.  Diameter sel pori yang relatif lebih 
besar dari sel sel lainnya menentukan jumlah 
air yang dikandung bambu. Sel pori berfungsi 
untuk mengangkut karena itu lebih banyak air 
yang dikandung sel pori dibandingkan terhadap 
sel serat.  Jumlah sel pori yang banyak dapat 
berpengaruh terhadap daya tahan bambu terhadap 
kerusakan kumbang bubuk. Makanan utama larva 
kumbang bubuk adalah pati yang dikandung sel 
pori. Menurut Kartika R.K. (1997), kandungan 
pati bambu ampel (Bambusa vulgaris) tertinggi 
sehingga bambu tersebut banyak mengalami 
kerusakan kumbang bubuk.  Selain jumlah sel 
pori, diameter sel pori serta jumlah kandungan 
pati sangat menentukan keawetan bambu.  
Dilain pihak, sel pori bambu lebih besar dari sel 
pori kayu karena itu bambu lebih sarang dari 
kayu. Konduktivitas panas bambu lebih rendah 
sehingga sangat baik dijadikan furnitur. Tidak 
heran bambu dijuluki lebih “cool” dari kayu.

Tebal dinding sel tidak menentukan 
kekuatan bambu tetapi juga jumlah sel serat. 
Makin besar jumlah sel serat makin besar 
kekuatan bambu. Berhubung bambu Tui memiliki 
kekuatan lengkung dengan buku yang lebih 
besar, maka bambu tersebut memiliki prospek 
masa depan yang baik walaupun tebal batang 
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bambu tersebut lebih tipis dari Petong dan Sero. 
Proporsi sel seratnya (33,30%) lebih banyak dari 
Petong (32,64%) dan Sero (29,03%) sehingga 
menyebabkan berat jenis kering oven (0,86) 
bambu Tui lebih besar dari Petong (0,69) dan Sero 
(0,72), Manuhua, dkk 2007. Berat jenis bambu  
tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tebal 
dinding sel serat atau jumlah sel serat. Walaupun 
bambu Tui memiliki tebal dinding sel serat yang 
kurang dibandingkan Petong dan Sero tetapi 
jumlah sel seratnya lebih banyak. Hasil penelitian 
J. P. G. Sutapa (1986), berat jenis kering udara 
bambu petung (0,75) lebih besar dari bambu apus 
(Gigantochloa apus; berat jenis 0,61) sedangkan 
jumlah sel serat bambu petung 44,84%  kurang 
dibandingkan apus 52,52%.  Menurut J. P. G. 
Sutapa (1986), berat jenis bambu petung lebih 
besar bukan karena jumlah seratnya tetapi tebal 
dinding sel serat bambu petung yang lebih besar 
tampak secara okuler pada irisan batang.     
 Sifat Dasar Bambu Berdasarkan Bagian 
Batang.

Kedudukan radial bambu dalam satu 
batang mencirikan perbedaan sifat dasarnya, 
seperti telihat pada Gambar 6.

Jumlah sel pori (14,60%) lebih banyak 
di bagian Pangkal batang dibandingkan Tengah 
(13,43%) dan Ujung (13,13%) sehingga 
menyebabkan  kadar air segar (94,22%) lebih 
besar dibagian Pangkal batang dibandingkan 
Tengah (87,08%) dan Ujung (80,30%) karena 
Hasil penelitian D. Ulfah (1999) kadar air segar 
3 jenis bambu yaitu bambu apus (Gigantochloa 
apus), ori (Bambusa blumeana) dan wulung 
(Gigantochloa atter) menunjukkan kadar air segar 
bagian pangkal (126,85%) lebih besar daripada 
bagian tengah (95.76%) dan ujung (78,50%). 

Jumlah sel serat (35,31%) lebih banyak 
di bagian Ujung dibandingkan Pangkal (27,81%) 
sehingga menye-babkan berat jenis basah (0,62), 
kering udara (0,66) dan kering oven (0,70) Ujung 
batang lebih besar dari Pangkal (0,59; 0,65; 0,67). 
Sekalipun berat jenis ujung batang lebih besar dari 
Pangkal namun kekuatan Ujung batang kurang 
dibandingkan terhadap Pangkal. Hasil penelitian 
Kartika R.K. (1997), pada 4 jenis bambu yaitu 
bambu ampel (Bambusa vulgaris), petung 
(Dendrocalamus asper), wulung (Gigantocohloa 
atroviolacea) dan apus (Gigantochloa apus), 

menunjukkan berat jenis basah bagian pangkal 
(0,74) sama dengan bagian tengah (0,74) 
dan lebih kecil daripada ujung (0,75).  Hasil 
penelitian  J. P. G. Sutapa (1986), terhadap 3 
jenis bambu yaitu bambu  apus (Gigantochloa 
apus), legi (Gigantochloa verticillata) dan petung 
(Dendrocalamus asper) menunjukkan berat jenis 
basah pangkal (0,67) lebih kecil daripada tengah 
(0,71) dan ujung (0,71). Hasil penelitian D. Ulfah 
(1999)  menunjukkan berat jenis kering udara 
bagian pangkal (0,50) lebih kecil daripada bagian 
tengah (0,58) dan ujung (0,65). 

Tebal dinding sel serat (0,91 mikron) 
bagian Pangkal batang lebih besar terhadap Ujung 
(0,77 mikron) dan Tengah (0,80 mikron) seperti 
terlihat pada Gambar 20 sehingga menyebabkan 
keteguhan tekan sejajar serat (6637,23 N/cm2), 
keteguhan geser dengan buku (655,65 N/cm2) 
dan tanpa buku (886,83 N/cm2) bagian Pangkal 
batang lebih besar dari Ujung (6012,47 N/cm2; 
627,94 N/cm2; 773,50 N/cm2) dan Tengah 
(6501,36 N/cm2;  636,58 N/cm2; 801,25 N/cm2). 
Hasil penelitian Kartika R.K. (1997), keteguhan 
tekan sejajar serat 4 jenis bambu bagian pangkal 
(5338,04 N/cm2), lebih kecil daripada bagian 
tengah (5477,48 N/cm2) dan ujung (5863,40 
N/cm2).  Hasil peneltian J. P. G. Sutapa (1986), 
pada 3 jenis bambu menunjukkan bagian pangkal 
(5562,96 N/cm2) lebih besar darpada tengah 
(5404,22 N/cm2), dan ujung (5384,61 N/cm2). 
Sedangkan keteguhan geser tanpa buku pangakl 
(720,22 N/cm2) lebih kecil daripada tengah 
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Gambar 6. Kadar  Air (%), Keteguhan Tekan dan 
Geser (N/Cm2), Diamater Lumen dan Tebal  Dind-

ing  Sel (Mikron),  Proporsi  Parenkim  (%)  dan 
Alfa Selulosa (%) Berdasarkan Bagian Batang

 Keterangan : Nilai Kadar Air, Proporsi Serat dan Alfa 
Selulosa Dikalikan 0,1

Nilai Panjang Serat Dikalikan 0,01
Nilai Diameter Serat, Diameter Lumen dan Tebal 

Dinding Serat 0,001
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(734,74 N/cm2) tetapi lebih besar daripada 
ujung (717,30 N/cm2).  Keteguhan geser dengan 
buku bagian pangkal (784,76 N/cm2) lebih kecil 
daripada tengah (842,77 N/cm2) tetapi lebih besar 
daripada ujung (746.42 N/cm2).   

Makin besar tebal dinding sel serat makin 
meningkat penyusutan bambu. Tebal dinding sel 
serat (0,91 mikron) Pangkal batang lebih besar dari 
Tengah (0,80 mikron) dan Ujung (0,77 mikron) 
sehingga menyebabkan penyusutan lebar (7,19%) 
dan tebal (3,15%) dari kering udara sampai 
kering oven, penyusutan lebar (13,83%) dan tebal 
(7,23%) dari kondisi basah sampai kering oven 
Pangkal batang lebih besar dari Tengah (6,90%; 
2,84%; 12,97%; 6,47%) dan ujung (6,79%; 
3,02%; 13,31%; 7,01%). Hasil penelitian Kartika 
R.K. (1997) pada 4 jenis bambu, menunjukkan 
penyusutan tebal dari kondisi basah sampai 
kering oven bagian pangkal (7,60%) lebih kecil 
daripada tengah (8,08%) dan ujung (9,00%). 
Penyusutan lebar dibagian pangkal (6,11%) lebih 
besar daripada tengah (6,06%) tetapi lebih kecil 
daripada ujung (6,95%). Hasil penelitian J. P. G. 
Sutapa (1986) pada 3 jenis bambu menunjukkan 
penyusutan tebal dari kondisi basah sampai 
kering oven bagian pangkal (8,92%) lebih kecil 
daripada tengah (9,64%) tetapi lebih besar 
daripada ujung (8,34%).  Penyusutan lebar bagian 
pangkal (5,00%) lebih besar daripada tengah 
(4,68%) dan ujung (3,78%).  Hasil penelitian D. 
Ulfah (1999) pada 3 jenis bambu menunjukkan 
penyusutan tebal dari kondisi segar sampai 
kering udara bagian pangkal (7.93%) lebih kecil 
daripada tengah (11,30%) dan ujung (13,20%).  
Penyusutan tebal dari kondisi segar sampai kering 
oven bagian pangkal (8,71%) lebih kecil daripada 
tengah (12,44%) dan ujung (14,13%). 

Jumlah sel pori (14,60%), diameter lumen 
(3,23 mikron) dan tebal dinding sel serat (0,91 
mikron) Pangkal batang lebih besar daripada 
Tengah (13,43%; 3,02 mikron; 0,80 mikron) 
dan Ujung (13,13%; 2,74 mikron; 0,77 mikron) 
sehingga  menyebabkan bagian Pangkal batang 
mengandung ekstraktif air panas (6,52%) dan 
alkohol benzen (3,89%)  lebih besar daripada 
Tengah (5,44%; 3,82%) dan Ujung (5,43%; 
3,37%). Jumlah ekstraktif yang besar dibagian 
Pangkal batang tidak menjamin lebih awet dari 
Tengah dan Ujung tetapi pada ada tidaknya racun 
dalam ekstraktif tersebut. Hasil penelitian D. 

Ulfah (1999) pada 3 jenis bambu, menunjukkan 
ekstraktif larut air panas bagian pangkal (6,58%) 
lebih besar daripada tengah (6,36%) dan ujung 
(5,64%).  Kadar ekstraktif  larut alkohol benzen 
bagian pangkal (3.70%) lebih kecil daripada 
tengah (3,74%) tetapi lebih besar daripada ujung 
(3,16%). 
nilai turunan Dimensi Serat

Nilai turunan diperoleh dari suatu 
perhitungan yang menggunakan komponen 
dimensi serat (panjang serat, diameter serat, 
tebal dinding serat dan diameter lumen)  sebagai 
bahan untuk mengevaluasi baik tidaknya bambu 
dijadikan sebagai bahan baku pulp dan kertas. 
Berdasarkan nilai turunan yang diperoleh maka 
dilakukan penggolongan serat bambu yang diteliti 
disajikan dalam tabel 1 dengan mengacu pada 
persyaratannya. 

BILANGAN RUNKEL bambu yang 
berkisar antara 0,32 – 0,65 digolongkan ke dalam 
kelas II-III, memiliki dinding sel yang sedang 
sampai tipis serta kualitas cukup baik sampai baik. 
Bilangan runkel diperoleh dari perbandingan dua 
kali tebal dinding sel dengan diameter lumennya. 
Bilangan runkel berhubungan dengan sifat serat  
dalam lembaran pulp dan kertas (Silitonga et al, 
1972). Bilangan runkel suatu serat yang baik 
untuk dijadikan pulp dan kertas harus lebih kecil 
dari 1,0. 

BILANGAN MUHLSTEPH bambu yang 
berkisar antara 60,69 - 69,51,%  digolongkan 
kedalam kelas III, memiliki kerataan/kekakuan 
serat : rata/halus, plastis dan kekakuan kertasnya 
cukup. Semakin kecil bilangan muhlsteph maka 
kualitas pulp yang dihasilkan semakin baik 
walaupun ada batas maksimalnya. Bilangan 
muhlsteph berkaitan dengan sifat plastisitas 
serat (juga hasil kertasnya), tingkat kehalusan 
dan kerataan kertas yang dihasilkan. Bilangan 
muhlsteph yang makin besar tetapi tidak maksimal, 
menghasilkan kertas yang plastis atau bila dilipat 
tidak mudah sobek.

DAYA TENUN bambu yang berkisar 
antara 71,79-93,87% digolongkan ke dalam kelas 
I-II. Daya tenun yang makin besar umumnya 
makin baik hasil pulp dan kertasnya.  Daya tenun 
berkaitan dengan tingkat kelicinan kertas, dimana 
makin besar daya tenun maka  kertasnya  makin 
licin,  (Kasmudjo, 1998). 
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KOEFISIEN KEKAKUAN bambu yang 
berkisar antara 0,12-0,20 digolongkan ke dalam 
kelas II-III. Koefisien kekakuan berbanding  
terbalik dengan daya  tenun maupun nilai 
fleksibilitasnya karena itu koefisien kekakuan 
yang rendah artinya makin baik.  Nilai ini  
berkaitan dengan kekuatan yang dihasilkan 
dimana makin rendah koefisien maka kertasnya 
makin tidak mudah putus bila dikenakan beban 
tarik. Kondisi ini juga sangat dibantu oleh nilai 
koefisien kekakuan (kekuatan sobek, lipat dan 
jebol). Bila menginginkan kertas dengan kekuatan 
tarik yang besar maka sebaiknya koefisien 
kekakuannya rendah (Kasmudjo, 1998).

NILAI FLEKSIBILITAS bambu yang 
berkisar antara 0,61-0,76 digolongkan ke dalam 
kelas II. Fleksibilitas yang makin tinggi maka 
kualitas pulp dan kertas yang dihasilkan makin 
baik yaitu serat dalam komposisi kertas lebih 
fleksibel terhadap tarikan (mempunyai sifat 
seperti karet), bila dijadikan produk kertas 
tertentu, kualitasnya sangat baik. Fleksibilitas 
yang tinggi memungkinkan serat-serat tersebut 
dibuat menjadi kertas khusus yang mementingkan 
kualitas yang memadai (Kasmudjo, 1998).

KeSIMPULan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

yaitu:
1) Tempat tumbuh (lokasi) berpengaruh 

terhadap diameter serat, diameter   lumen 

dan proporsi parenkim. Jenis bambu 
berpengaruh terhadap panjang serat dan 
diameter serat. Bagian batang berpengaruh 
terhadap panjang serat, diameter serat, 
diameter lumen, proporsi parenkim dan 
proporsi serat.

2) Sifat dasar bambu rata-rata tiga lokasi Buria, 
Morekao dan Tala antara lain  Diameter 
serat (4,45-4,92 mikron), diameter lumen 
(2,92 – 3,01 mikron), dan proporsi parenkim 
(53,10 – 56,71%).

3) Sifat dasar bambu rata rata tiga jenis bambu, 
panjang serat (3,56 – 3,90 mm) dan diameter 
serat (4,45-4,91 mikron)

4) Sifat dasar bambu rata-rata tiga bagian 
batang Pangkal, Tengah dan Ujung antara 
lain panjang serat (3,40-3.97 mm) dan 
diameter serat  (4,34–4,98 mikron); diameter 
lumen (2,74-3.24 mikron), proporsi parensim 
(51,95 - 56.83%) dan proporsi serat (27,81 
- 35.31%)

5) Berdasarkan nilai turunan maka ketiga jenis 
bambu yang diteliti dapat dimanfaatkan 
menjadi bahan baku pulp. Nilai turunan 
menentukan kualitas bahan pulp maupun 
lembaran kertas yang dihasilkan.

tabel  1. Penggolongan Serat Bambu Berdasarkan Nilai Turunan.

Bilangan
K e l a s Hasil Penilain 

I II III IV N i l a i Kelas

Runkel < 0,25 0,25-0,50 0,50-1,00 > 1,00 0,32 - 0,65 II - III

Mulsteph < 30 % 30 – 60 % 60 – 80 % > 80 % 60,69 - 69,51% III

Daya tenun > 90 %  70 – 90 % 40 – 70 % < 40 % 71,79 – 93,87 % I - II

K. Kekakuan < 0,1 0,10 – 0,15 0,15 – 0,20 > 0,20 0,12 – 0,20 II - III

N. Fleksibilitas > 0,8 0,6 – 0,8 0,4 – 0,6 < 0,4 0,61 – 0,76 II
Sumber : Anonim, 1976
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