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ABSTRACT 

 Kulim (Schorodocarpus borneensis) is a multipurpose tree species (MPTS), 

almost all parts of the tree can be used including fruit, bark and the most economic 

value is the wood that is widely used for various purposes. This leads to exploitation of 

kulim bringing this population to decrease and rarely be found in natural forest. This 

study aimed   to determine the characteristics of the kulim habitat in the Ghimbo Potai 

forest. This research was conducted from October 2019 to January 2020. Method in this 

experiment was purposive sampling using three transects. The results found that kulim 

has a habitat at a light intensity of 122.2-546 lux with a pH of 6.31 (acid). The average 

temperature was 31.73 ˚C and the average humidity was 61.03%. 

 

Key words: Kulim habitat characteristics, Ghimbo Potai customary forest 

 

ABSTRAK 

Kulim (Schorodocarpus borneensis) merupakan multipurpose tree species 

(MPTS), hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan mulai dari buah, kulit 

dan yang paling bernilai ekonomi adalah kayunya yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi eksploitasi pada jenis kulim, 

sehingga kulim pada hutan menjadi sedikit dan langka. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik habitat kulim di Hutan adat Ghimbo Potai. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Oktober 2019 - Januari 2020. Metode yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan menggunakan tiga transek. Pada hasil penelitian ditemukan 

Kulim memiliki habitat berada di intensitas cahaya 122,2-546 lux dengan pH 6,31 

(asam). Suhu rata-rata kulim 31,73 ˚C dan kelembaban rata-rata 61,03%.  

 

Kata kunci : Karakteristik habitat kulim, Hutan larangan adat Ghimbo Potai 
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PENDAHULUAN 

Kawasan Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai seluas 70 Ha merupakan 

hutan lindung yang berada di desa 

Rumbio Kabupaten Kampar, Riau. 

Masyarakat adat dengan kearifan 

lokalnya tetap mempertahankan hutan 

yang salah satunya sebagai tempat 

tangkapan air untuk kebutuhan 

masyarakat setempat. Ekosistem   di 

hutan Ghimbo Potai adalah hutan hujan 

tropis dengan keanekaragaman hayati 

tinggi (Ritonga et al. 2014). 

Hutan Ghimbo Potai merupakan 

salah satu habitat untuk spesies vegetasi 

yang di lindungi yang terdapat di Riau, 

salah satu spesies langka yang masih ada 

di Ghimbo Potai adalah kulim 

(Schorodocarpus borneensis Becc.). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

Tahun 1972 Tentang pohon-pohon di 

dalam kawasan Hutan yang dilindungi, 

Kulim ditetapkan sebagai jenis 

tumbuhan yang di lindungi melalui SK 

Mentan No.54/Kpts/Um/2/1972. 

Kulim (Schorodocarpus borneensis) 

merupakan multipurpose tree species 

(MPTS), hampir seluruh bagian 

pohonnya dapat dimanfaatkan mulai dari 

buah, kulit dan yang paling bernilai 

ekonomi adalah kayunya yang banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini 

yang menyebabkan banyak terjadi 

eksploitasi pada jenis kulim, sehingga 

kulim pada hutan menjadi sedikit dan 

langka (Martawijaya et al. 1989). 

Heriyanto dan Garsetiasih (2004) 

menerangkan bahwa tumbuhan kulim 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

yang terutama pada bagian batang kulim 

yang banyak digunakan untuk 

pembuatan kusen pintu rumah dan kapal 

kayu, kebutuhan kayu kulim untuk kusen 

pintu rumah dan kapal kayu di Kab. 

Kampar sebesar 23.366  m3/tahun. Kulit 

kayu pohon kulim dapat dimanfaatkan 

dalam bidang biofarmasi (Kartika dan 

Simanjuntak 2013). Selain itu buah 

kulim dimanfaatkan sebagai bahan 

masakan (Juliarti 2013). 

Sekarang kayu kulim sulit diperoleh 

karena eksploitasi liar secara besar-

besaran oleh masyarakat dan tanpa 

adanya budidaya akan berdampak pada 

kepunahan. Berdasarkan hal tersebut, 

dirasa perlu untuk mengetahui 

karakteristik habitat kulim di hutan 

larangan adat ghimbo potai. Penelitian 

ini bertujuan untuk diperolehnya data 

karakteristik habitat kulim di Hutan 

Ghimbo Potai sebagai informasi ilmiah, 

Selanjutnya dapat diambil tindakan 

preventif untuk menjaga kelestarian 

kulim.  

METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan dari 

bulan Oktober – Januari 2020. Penelitian 

ini dilaksanakan di Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai kabupaten Kampar. 

(Gambar 1). 
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Gambar 1. Peta Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai 

 

Alat yang digunakan adalah 

meteran, tali rafia, termohygrometer, 

kompas, GPS, parang, soiltester, 

lightmeter, kamera, tally sheet dan alat 

tulis. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peta kawasan hutan 

larangan adat Ghimbo Potai. 

Pengumpulan data menggunakan 

teknik purposive sampling dengan 

menentukan titik pengamatan dan dibuat 

sebanyak tiga transek dengan panjang 

jalur berukuran 300 m. Pengukuran 

parameter lingkungan berupa suhu, 

kelembaban, keasaman tanah (pH) dan 

intensitas cahaya. Selanjutnya dilakukan 

proses analisis data.  

 

Analisis Data 

Untuk analisis data dilakukan secara 

descriptive untuk mendapatkan 

gambaran karakteristik habitat Kulim.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Habitat 

Kondisi topogarfi pada daerah 

tumbuhnya kulim di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai umumnya di daerah 

punggung bukit. Hasil penelitian Ismail 

(2000) melaporkan bahwa pohon kulim 

di Riau tumbuh pada ketinggian dibawah 

100 mdpl sampai sekitar 270 mdpl 

Faktor lingkungan merupakan 

salah satu komponen yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Pada penelitian ini dilakukan 

pengukuran faktor lingkungan (Tabel 2.) 

untuk mengetahui kesesuaian lingkungan 

dengan pertumbuhan tanaman. Secara 

tidak langsung komposisi individu 

sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan. Pada penelitian ini 

pengukuran faktor lingkungan dilakukan 

sebanyak tiga kali dalam satu hari. 

Pengukuran pada pagi hari pukul 07.00 

WIB, siang hari pukul 13.00 WIB dan 

sore hari pukul 17.00 WIB, pengukuran 

di lakukan pada pada setiap transek. 

Tabel 2. Parameter lingkungan. 

No. 

Paramete

r 

Lingkung

an 

Pagi Hari 
Siang 

Hari 
Sore Hari 

(Pukul 

07.00 

WIB) 

(Pukul 

13.00 

WIB) 

(Pukul 

17.00 

WIB) 

1 
Suhu 

Udara (°C) 
28.4 34.6 32.2 

2 

Kelembab

an Udara 

(%) 

70.4 50.2 62.5 

3 pH Tanah 6.04 6.34 6.56 

4 

Intensitas 

Cahaya 

(Cd) 

546 378 122.2 

     

 

Berdasarkan hasil pengukuran di 

lapangan suhu udara terendah sebesar 

28,4°C dan tertinggi 34,6°C dengan 

rerata suhu sebesar 31,73°C. Kisaran 

suhu di lokasi penelitian  dikategorikan 

suhu rata-rata pada hutan hujan tropis. 

Hasil penelitian mendapatkan 

kelembaban udara pada lokasi penelitian 

berkisar antara 50–70%. Menurut 

Ewusie (1990) kelembaban udara 

merupakan faktor lingkungan penting 

yang dapat menentukan ada atau 

tidaknya beberapa jenis tumbuhan dan 

hewan dalam habitat tertentu. Menurut 

Polunin (1992) daya penguapan udara 
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merupakan faktor yang penting bagi 

kehidupan tumbuhan. Penguapan udara 

secara langsung  sangat berpengaruh 

terhadap transpirasi pada tumbuhan. 

Kelembaban juga akan sangat 

mempengaruhi tumbuhan dalam proses 

biologi maupun kimia. 

Hasil penelitian untuk intensitas 

cahaya berkisar antara 122.2 – 546 lux. 

Cahaya merupakan salah satu faktor 

lingkungan yang diperlukan untuk 

mengendalikan pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan. Karena 

cahaya dibutuhkan dalam proses 

fotosintesis. Menurut Ansari et al. 

(2016), cahaya matahari merupakan 

faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan tumbuhan sebagai  sumber 

energi, sehingga perubahan intensitas 

cahaya akan sangat mempengaruhi 

kehidupan tumbuhan.Hasil penelitian 

untuk ketinggian tempat berkisar antara 

80-120 mdpl. Ketinggian tempat sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman. Semakin tinggi suatu tempat 

dari permukaan laut, maka suhu udara 

akan semakin rendah dan kelembaban 

tinggi. Menurut Heyne (1987) tumbuhan 

kulim di Riau tumbuh dari ketinggian 

100 mdpl hingga 300 mdpl dan tidak 

ditemukan di rawa-rawa.  

Menurut Widyatmoko dan Zich 

(1998) Kulim ditemukan di hutan 

sekunder dengan pH 5.8. Hasil 

pengukuran ph tanah pada lokasi 

penelitian memiliki rata-rata 6.31 dengan 

arti tanah tersebut bersifat asam. Hal ini 

menunjukkan bahwa pH hutan larangan 

adat Ghimbo Potai merupakan tempat 

yang sesuai untuk pertumbuhan kulim.  

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Kulim memiliki habitat berada di 

intensitas cahaya 122,2-546 lux dengan 

pH 6,31 (asam). Kulim terletak di 

ketinggian 93 mdpl-103 mdpl. Suhu 

rata-rata 31,73 ˚C dan kelembaban rata-

rata 61,03%. 
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