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ABSTRACT 

 

Tampui (Baccaurea sp.) is a plant that grown well in lowland tropical forests with a wet 

microclimate. Tampui can grow in optimal condition of soil moisture and high rainfall. 

The purpose of this study was  to identify the physical and chemical habitat 

characteristics of tampui in the Ghimbo Potai Indigenous Forests. This research was 

conducted from November 2019 to April 2020.   Survey method was used for this study 

and the transects were determined by purposive sampling. The results showed that 

tampui population could be found in highland / dry land habitats with a pH range 

between 6 – 6,5 and soil temperatures up to 26
0
C. Micro climate conditions such as 

temperature, relative humidity, and sunlight intensity were low with slight fluctuation. 

Range of temperatures was from 28.4
0
C to 34.2

0
C, while relative humidity around 50,2 

to 70,4%. In addition, the intensity of sunlight nearby sago area was around 546 Cd. 

Keywords: Tampui, habitat, ghimbo potai 

 

ABSTRAK 

 

Tampui (Baccaurea sp.) adalah tanaman yang tumbuh subur pada hutan tropis dataran 

rendah dengan iklim mikro basah. Tampui dapat tumbuh pada kondisi optimal dengan 

kelembaban tanah dan curah hujan yang tinggi  Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengidentifikasi karakteristik habitat fisik dan kimia dari tampui di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 – April 2020.  

Metode yang digunakan adalah metode survei dan penentuan transek secara purposive 

sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa tampui di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai 

dapat ditemukan di habitat dataran tinggi / lahan kering dengan kisaran pH antara 6 – 

6,5 dan suhu tanah mencapai 26
0
C.  Kondisi iklim mikro tampui seperti suhu, relatif 

kelembaban, dan intensitas cahaya matahari rendah dengan fluktuasi yang sangat 

sempit. Kondisi iklim mikro dicirikan oleh suhu mulai dari 28,4
0
C sampai 34,2

0
C, 

sedangkan kelembaban relatif berkisar antara 50,2 hingga 70,4%. Dalam hal Intensitas 

cahaya matahari di dekat rumpun pohon sagu mencapai sekitar 546 Cd. 

 

Kata Kunci : Tampui, habitat, ghimbo potai 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam kajian ekologi, selain 

komunitas spesies pada ekosistem tetapi 

juga meliputi faktor abiotik yang ada 

dalam daerah tertentu. Kehidupan suatu 

organisme dipengaruhi oleh 

lingkungannya (baik komponen abiotik 

maupun biotik), akan tetapi kehadiran dan 

aktifvitas organisme tersebut juga dapat 

mengubah lingkungannya. Sebagian besar 

organisme memperoleh energi dari cahaya 

matahari. Organisme memiliki perbedaan 

ketahanan terhadap kisaran suhu, 

kelembaban, kadar garam dan cahaya 

dalam lingkungannya. Lingkungan fisik 

suatu ekosistem bervariasi menurut ruang 

maupun waktu (Campbell et al. 2004). 

Suhu lingkungan merupakan faktor 

penting dalam persebaran organisme 

karena pengaruhnya pada proses biologis 

tubuh organisme tersebut. Sejumlah 

organisme dapat mempertahankan suatu 

metabolisme cukup aktif pada suhu yang 

sangat rendah atau sangat tinggi. Adaptasi 

yang luar biasa memungkinkan beberapa 

organisme hidup di luar kisaran suhu 

tersebut (Syamsuri 2004). Empat faktor 

utama (suhu udara, air tanah, cahaya 

matahari dan angin) merupakan komponen 

utama iklim. Dampak iklim pada 

persebaran organisme dapat dilihat dengan 

cara membuat suatu klimatograf, yaitu 

suatu plot suhu dan curah hujan dalam 

suatu daerah tertentu yang ditampilkan 

dalam bentuk rata-rata tahunan. Pada 

kondisi iklim yang berbeda, akan ditemui 

hutan dengan komposisi jenis vegetasi 

yang berbeda pula. Masing-masing 

tumbuhan yang tumbuh pada suatu 

kawasan menghendaki persyaratan tempat 

tumbuh tertentu (Pratiwi et al. 2012). 

Hutan larangan adat Ghimbo Potai 

yang berada di Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau merupakan salah satu 

kawasan konservasi yang memiliki 

keanekaragaman hayati tinggi yang 

dikelola oleh kelembagaan adat 

masyarakat setempat. Berdasarkan 

landasan hukum adat tersebut keberadaan 

hutan ini terjaga dengan baik dan di 

dalamnya masih terdapat banyak 

tumbuhan langka. Salah satu tumbuhan 

langka di hutan tersebut adalah tampui  

yang buahnya banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk dikonsumsi.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi karakteristik habitat fisik 

dan kimia dari tampui di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

November 2019 sampai April 2020 di 

Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai 

Kecamatan kampar Kabupaten Kampar 

(Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Peta Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai 

 

  Alat yang digunakan adalah 

adalah soil tester, GPS (Global 

Positioning System), 

thermohygrometer, lux meter, suhu 

tanah, kamera digital, parang, meteran, 

alat tulis, tali plastik, dan tally sheet. 

Objek penelitian yaitu  tumbuhan 

tampui yang dijumpai di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah Purposive sampling dengan 

menentukan titik pengamatan dan dibuat 
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sebanyak 3 buah jalur dengan panjang 

masing-masing 300 m.  

Dilakukan pengukuran faktor 

lingkungan yang meliputi pengukuran suhu 

udara, kelembaban udara, suhu tanah, 

derajat keasaman tanah (pH tanah), 

kelembaban tanah,  Intensitas Cahaya.  

Pengukurn dilakukan sebanyak 3 kali 

yaitu pada pagi hari (07.00 WIB), siang 

hari (13.00 WIB) dan sore hari (17.00 

WIB). Data dianalisis secara deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tipe Habitat  
Hasil menunjukkan bahwa tampui 

di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai 

dapat ditemukan di habitat dataran tinggi / 

lahan kering. Habitat lahan kering adalah 

kondisi habitat tempat tumbuh sagu tidak 

pernah mengalami genangan air, apakah 

dari air hujan, sungai atau air laut. Kondisi 

lahan pada tipe habitat ini pada umumnya 

memiliki kelerengan agak datar, artinya 

tidak datar sama sekali atau miring 

sehingga tidak memungkinkan air sungai, 

air laut, ataupun air hujan yang jatuh atau 

yang masuk ke areal habitat sagu tersebut 

tidak menyebabkan genangan, air tersebut 

akan diteruskan masuk ke sungai, kolam 

atau daerah agak cekung yang dapat 

menampung air, atau seringkali masuk ke 

tipe habitat tergenang. 

 

Parameter Tanah  

Lakitan (2007) menyatakan bahwa 

umumnya tumbuhan memiliki nilai pH 

optimum (antara 6-8) agar suatu enzim 

dapat berfungsi maksimum. Aktifitas 

enzim akan menurun bila pH lebih tinggi 

atau lebih rendah (ekstrim). Pada pH 

optimum kerja enzim di dalam suatu 

tumbuhan akan terganggu dan tidak 

bekerja optimal. Hasil pengukuran pada 

lokasi penelitian menunjukkan 

kecenderungan pH antara 6 sampai 6,5. pH 

demikian dapat dikatakan sedikit asam dan 

mendekati netral yang masih dalam 

rentang pH optimum bagi tumbuhan. pH 

netral pada tanah yang menjadi tempat 

tumbuhnya pohon tampui berkorelasi 

positif dengan pasokan unsur hara tanah 

yang optimum. Hanafiah (2007) 

menyatakan bahwa tumbuhan tertentu 

memiliki kisaran pH ideal tertentu pula. 

Akan tetapi pada kondisi  pH netral (6.0 -

7.0) hampir semua jenis unsur hara yang 

diperlukan tumbuhan berada dalam 

keadaan tersedia (available).  Umumnya 

semua jenis tumbuhan pada daerah tropis 

memiliki pH optimum dengan rentang 

tersebut.  

Suhu tanah sangat berpengaruh 

dalam proses pertumbuhan suatu 

tumbuhan. Berdasarkan pengukuran suhu 

tanah yang dilakukan, didapatkan suhu 

rerata harian sebesar 26.42
0
C. Semakin 

tinggi rerata suhu tanah maka cenderung 

akan semakin rendah rerata tinggi batang 

tumbuhan dan semakin tinggi rerata 

jumlah dan berat buah dari tumbuhan 

tersebut. Proses evapotranspirasi dapat 

menyebabkan meningkatnya suhu tanah 

dan menurunkan persediaan air dalam 

tanah, sehingga pertumbuhan tanaman 

(tinggi tanaman) menjadi terhambat (Putro 

2010). Hasil penelitian pada Hutan 

larangan Adat Ghimbo Potai tampui tidak 

banyak dijumpai, salah satu penyebabnya 

adalah suhu tanah terbilang tinggi 

sehingga pertumbuhan tanaman ini 

menjadi terhambat. 

 

Parameter Iklim  

Faktor lingkungan memiliki variasi 

yang cukup tinggi, misalnya intensitas 

cahaya. Pada hasil pengukuran intensitas 

cahaya yang dilakukan di lapangan rerata 

harian adalah 348. 73 cd. Tinggi 
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rendahnya intensitas cahaya yang diterima 

oleh lantai hutan akan berpengaruh 

terhadap kelembaban tanah. Hal ini terlihat 

dari hasil pengukuran kelembaban tanah 

rata-rata harian yaitu 44%.  Hasil tersebut 

menunjukan semakin tinggi intensitas 

cahaya maka semakin tinggi pula 

kelembaban tanahnya.    

Menurut Ewusie (1980) salah satu 

ciri iklim hutan hujan tropis adalah 

memiliki suhu tinggi pada musim kemarau 

dan suhu rendah pada musim hujan dengan 

kisaran suhu antara 25
0
C -31

0
C. Kisaran 

suhu tersebut merupakan suhu optimum 

bagi tumbuhan yang dapat mendukung  

proses fotosintesis. Kisaran suhu optimal 

untuk fotosintesis suatu tumbuhan 

bervariasi tergantung pada jenis dan 

tempat, tetapi biasanya antara 18
0
C  dan 

25
0
C untuk daerah sedang berkisar antara -

5
0
C, dan  daerah ekstrem sampai 40

0
C. 

Kisaran kelembaban udara harian 

relatif pada penelitian ini yaitu 61.03%.  

Menurut Goldsworthy & Fisher (1984) 

bahwa kawasan yang berada di dekat 

daerah khatulistiwa biasanya terdapat 

variasi musiman yang kecil dalam tekanan 

uap dan kelembaban udara relatif yang 

berkisar 80% atau lebih. Hal ini juga yang 

dapat menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi sedikitnya jumlah individu 

dan tingkat penyebaran yang kecil dari 

tumbuhan tampui di Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai. 

 

KESIMPULAN 

 

(1) Tampui di Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai dapat ditemukan di habitat 

dataran tinggi / lahan kering dengan 

kisaran pH antara 6 – 6,5 dan suhu tanah 

mencapai 26
0
C.   

(2) Kondisi iklim mikro tampui seperti 

suhu, relatif kelembaban, dan intensitas 

cahaya matahari rendah dengan fluktuasi 

yang sangat sempit. Kondisi iklim mikro 

dicirikan oleh suhu mulai dari 28,4
0
C 

sampai 34,2
0
C, sedangkan kelembaban 

relatif berkisar antara 50,2 hingga 70,4%. 

Dalam hal Intensitas cahaya matahari di 

dekat rumpun pohon sagu mencapai 

sekitar 546 Cd. 
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