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ABSTRACT 

 

The riparian zone is a transition area between water and land. Vegetation that 

grows in this zone has an important role. The purpose of this study was to identify of 

species Euphorbiaceae in riparian zones at Ghimbo Potai Indigenous Prohibition Forest. 

This study was held from November 2019 to April 2020. Method used in this 

experiment was tracking and plots There were six plots determined by purposive 

sampling with a plot size of 20 m x 20 m. Plots were designed on the right and left sides 

of the water flow. Result of this study found 3 species of family Euphorbiaceae namely 

Endospermum diadenum Ma, Baccaurea reticulta Hook and Baccaurea sp. 

 

Keyword: Ghimbo Potai Prohibited Forest, Riparian zone, Euphorbiaceae 

 

ABSTRAK  
 

 

Zona riparian merupakan daerah transisi antara perairan dan darat. Vegetasi 

yang tumbuh pada zona ini memiliki peranan positif. Penelitian tentang identifikasi 

Euphorbiaceae pada zona riparian di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai telah 

dilakukan pada bulan November 2019 sampai April 2020. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis-jenis Euphorbiaceae pada zona riparian di Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai. Metode yang digunakan yaitu metode jalur dan garis berpetak. 

Penentuan plot secara purpossive sampling dengan ukuran plot 20 m x 20 m sebanyak 6 

plot. Pembuatan plot dilakukan pada sisi kanan dan kiri aliran air. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan 3 jenis dari famili Euphorbiaceae yaitu Endospermum diadenum 

Ma, Baccaurea reticulta Hook dan Baccaurea sp. 

 

Katakunci:Euphorbiaceae, zona riparian, Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai. 
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PENDAHULUAN  

 

 Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai 

merupakan hutan alami yang berada di 

Desa Koto Tibun Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau dengan luas sekitar 70 Ha. 

Secara geografis hutan ini terletak antara 

00o18’50”-00o19’05’’LU dan 101o07’30’’-

101o08’00”BT. Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai memiliki topografi berbukit. 

Celah antara pinggiran bukit terdapat aliran 

air yang mengalir hingga ke luar hutan dan 

bertemu langsung dengan sungai besar 

yaitu sungai Tibun. Panjang aliran air ini 

sekitar 800 m dengan lebar rerata 1,5 m. 

 Zona riparian merupakan daerah 

transisi semiterestrial atau semiakuatik 

yang dipengaruhi oleh air yang memanjang 

dari tepian hingga dataran tinggi. Posisi ini 

menciptakan interaksi antara komponen 

akuatik dan terestrial. Riparian merupakan 

lingkungan dinamis yang dicirikan dengan 

tingginya heterogenitas dan beragamnya 

proses ekologi. Bagian hulu riparian 

umumnya sempit dan menyatu dengan 

hutan (Naiman et al. 2006).  

Vegetasi riparian adalah vegetasi 

yang tumbuh di tepian badan air. Vegetasi 

ini memiliki banyak fungsi antara lain 

menjaga kualitas air, habitat bagi satwa liar, 

mencegah longsor dan mengatur 

pertumbuhan flora akuatik baik tingkat 

tinggi maupun tingkat rendah (Siahaan 

2004). 

  Vegetasi merupakan salah satu 

komponen penting pada zona riparian. 

Vegatasi memiliki peranan sebagai tempat 

tinggal dan sumber makanan bagi hewan. 

Vegetasi di zona riparian terdiri dari 

vegetasi atas dan vegetasi bawah (Gong 

2015). 

Secara umum peranan vegetasi dalam 

suatu ekosistem terkait dengan pengaturan 

keseimbangan karbon dioksida dan oksigen 

dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia 

dan biologis tanah, pengaturan tata air 

tanah dan lain-lain. Meskipun secara umum 

kehadiran vegetasi pada suatu area 

memberikan dampak positif, tetapi 

pengaruhnya bervariasi tergantung pada 

struktur dan komposisi vegetasi yang 

tumbuh pada daerah tersebut (Arrijani et al. 

2006). 

Euphorbiaceae merupakan suku 

keempat terbesar dari lima suku tumbuhan 

berpembuuluh yang mempunyai jumlah 

jenis di atas 1000 (Djarwaningsih 

2017).Euphorbiaceae terdiri atas pohon, 

perdu, semak dan sebagian besar tumbuhan 

bergetah (Suryawan et al. 2013). 

Jenis Euphorbiacea yang endemik di 

Sumatra berdasarkan hasil penelitian 

Djarwaningsih (2017) yaitu Clonostylis 

forbesii, Gymnanthes remota, Mallotus 

sphaerocarpus, Sauropus asymmetricus, 

Trigonostemon magnificum, Sauropus 

asymmetricus dan Trigonostemon 

magnificum. 

Penelitian mengenai khusus mengenai 

Euphorbiaceae pada zona riparian di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai belum ada 

data yang dilaporkan. Berdasarkan hal 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

tentang identifikasi Euphorbiaceae pada 

zona riparian di Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui jenis-jenis dari famili 

Euphorbiaceae. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

November 2019 sampai April 2020 di 

Hutan Larangan adat Ghimbo Potai 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Penelitian ini dilakukan di sepanjang aliran 

air di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai. 

Penelitian ini menggunakan metode survei 

dengan teknik pengambilan sampel 

kombinasi jalur dan garis berpetak. 

Penentuan plot dilakukan secara purpossive 

sampling masing-masing plot berukuran 20 

m x 20 m sebanyak 6 plot. Pembuatan plot 

dilakukan pada sisi kanan dan kiri aliran 

air. 
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Sampel yang dikumpulkan dari lapangan 

diidentifikasi di Laboratorium Ekologi 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. 

Identifikasi dilakukan dengan 

mencocokkan sampel dengan bantuan 

sejumlah rujukan seperti buku identifikasi 

“Panduan Lapangan, pengenalan 101 jenis 

pohon hutan hujan dataran rendah” dan  

melalui website asianplant.net . 

 

 

b. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan cara 

tabulasi dalam bentuk tabel, deskripsi, dan 

gambar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian identifikasi 

Euphorbiaceae pada zona riparian di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai dijumpai tiga 

jenis dari famili Euphorbiaceae (Tabel 1). 

Tabel 1. Jenis-jenis Euphorbiaceae pada Zona Riparian di Hutan Larangan Adat Ghimbo 

Potai 

 

No. Nama Ilmiah Nama Lokal 

1 Endospermum diadenum Ma Sendok 

2. Baccaurea reticulta Hook Tampui 

3. Baccaurea sp Langsat Hutan 

 

Endospermum diadenum Ma 

 

Jenis ini banyak ditemukan pada 

hutan hujan bawah. Memiliki batang yang 

besar dengan tinggi mencapai hingga 40 

meter dan diameter 100 cm memiliki getah 

bening.. Karekteristik dari jenis ini adalah 

daun tunggal dengan helai daun berbentuk 

bulat melengkung yang memiliki dua buah 

kelenjar pada pangkalnya (Gambar 1) dan 

tulang daun primer lebih dari satu 

(Djarwaningsih 2017). 

Gambar 1. Endospermum diadenum Ma 

 

 

Baccaurea reticulta Hook  

 

Jenis ini memiliki perawakan 

pohon dengan tinggi antara 5 sampai 27 

meter dan diameter antara 5 -64 cm, kulit 

dari batang tampui kerap beralur-alur 

(Gambar 2). Kadang-kadang 

"berbanir" kecil dan rendah.  

Gambar 2. Baccaurea reticulta Hook 

 

Tata letak daun tersebar, dengan 

panjang daun penumpu hingga 9 

mm. Helaian daun berbentuk jorong 

hingga bundar telur atau  

bundar telur sungsang, memiliki tangkai 

daun dengan panjang hingga 14,5 cm. 

Buah berbentuk bulat atau hampir bulat, 

buah 

tampui..merupakan"buah.kotak" berdindin

g tebal mengayu, coklat hingga kelabu di 

bagian luar. Buah tampui dapat 

dikonsumsi dan merupakan salah satu 

buah hasil hutan yang disukai masyaraka 

(Heagens 2000). 
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Baccaurea sp 

 

Jenis ini merupakan salah satu jenis 

pohon yang berukuran sedang 

menghasilkan buah yang banyak disukai 

masyarakat sekitar hutan. Buah berukuran 

1 cm sampai 5 cm berbentuk bulat dengan 

warna kuning (Gambar 3). Memiliki 

batang dengan diameter sekitar 60 cm 

dengan tinggi dapat mencapai 25 meter 

dan bergetah bening. Buah dari Baccaurea 

sp ini termasuk buah tandan dengan 

jumlah yang bervariasi tiap tandannya 

(Djarwaningnsih 2017). 

 

 
Gambar 2. Baccaurea sp. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan pada zona riparian di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai ditemukan 

tiga jenis spesies dari famili 

Euphorbiaceae yaitu Endospermum 

diadenum Ma, Baccaurea reticulta Hook 

dan Baccaurea sp. 
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