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ABSTRACT 

 

The Ghimbo Potai Prohibition Forest is a tropical rain forest with very high 

vegetation diversity and has economically valuable timber, one of which is 

meranti (Shorea sp.). This causes a lot of exploitation of meranti so that the 

existence of meranti in the forest decreases. The purpose of this study was to 

identify characteristics of meranti habitat (Shorea sp.) in the Ghimbo Potai 

Indigenous Larangan Forest. This research was conducted fromOctober 2019 to 

April 2020. This study used a survey method by laying the plot based on 

purposive sampling. Results of the study showed that meranti (Shorea sp.) grew in 

a high flat area with a temperature of 31.73°C, a soil temperature of 26.42°C, an 

air humidity of 61.03%, a soil moisture of 44%, a pH of 6.31 and light intensity 

around 348.73Cd. 
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ABSTRAK 

Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai merupakan hutan hujan tropis dengan 

keanekaragaman vegetasi sangat tinggi serta memiliki kayu-kayu bernilai 

ekonomis salah satunya meranti (Shorea sp.). Hal ini menyebabkan banyak terjadi 

eksploitasi pada meranti sehingga keberadaan meranti di hutan menurun. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik habitat meranti (Shorea 

sp.) di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2019 hingga April 2020. Metode yang digunakan yaitu metode 

survei dengan peletakan plot secara purposive sampling. Hasil yang ditemukan 

pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa meranti (Shorea sp.) tumbuh pada 

area datar tinggi dengan suhu udara 31.73°C, suhu tanah 26.42°C, kelembaban 

udara 61.03%, kelembaban tanah 44%, pH 6.31 dan intensitas cahaya 348.73Cd. 

Kata kunci : Meranti, habitat, ghimbo potai 
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PENDAHULUAN 

Hutan Larangan Adat 

Ghimbo Potai merupakan salah satu 

hutan kawasan konservasi yang 

memiliki keanekaragaman vegetasi 

tinggi yang dilindungi oleh hukum 

adat sehingga hutan ini masih terjaga 

dengan baik dan didalamnya terdapat 

tumbuhan-tumbuhan yang bernilai 

ekonomis dan langka. Salah satu 

tumbuhan yang bernilai ekonomis 

yang tumbuh di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai adalah meranti 

(Shorea sp.)  

Menurut Hadi dan 

Napitupulu (2011) meranti (Shorea 

sp.) adalah salah satu tanaman hutan 

hujan tropis dari family 

Dipterocarpaceae yang sangat 

terkenal dalam perdagangan kayu 

karena pohon ini memiliki kayu yang 

keras dan tahan. Meranti 

dikelompokkan dalam kayu komersil 

satu yaitu kayu dengan kualitas 

terbaik berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-

II/2003 tentang Pengelompokkan 

Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan 

Iuran Kehutanan. 

Cahaya merupakan salah satu  

faktor lingkungan yang penting bagi 

persebaran organisme karena dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

suatu organisme. Beberapa 

organisme dapat tumbuh dan hidup 

diluar kisarah cahaya tersebut karena 

memiliki kemampuan adaptasi yang 

baik dengan lingkungannya 

(Pamoengkas 2006). 

Mukhisi (2010) menyebutkan 

bahwa meranti memiliki nilai 

ekonomis, batang meranti banyak 

digunakan untuk bahan baku 

konstruksi ringan sampai berat. 

Selain itu pohon meranti memiliki 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

bernilai ekonomis yang merupakan 

hasil metabolit sekundernya seperti 

damar, tengkawang dan tannin. 

Meranti sekarang tidak 

banyak ditemukan karena adanya 

eksploitasi besar besaran tanpa 

diimbangi dengan penanaman 

kembali yang akan berdampak 

terhadap kepunahan meranti (Shorea 

sp.). Berdasarkan hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian untuk 

mengetahui karakteristik habitat 

meranti (Shorea sp.) di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Oktober 2019 hingga April 

2020. Lokasi penelitian di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai di 

Kecamatan Kampar, Kabupaten 

Kampar, Provinsi Riau (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Peta Hutan Larangan 

AdatGhimbo Potai 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alat tulis, GPS 

(Global Positioning System), kamera 

digital, pH meter, soil tester, 

termohigrometer, lux meter, pita 

ukur, tali plastik, tally sheet, parang. 

Objek penelitian tumbuhan meranti 

yang ditemukan di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai. 

Metode penelitian yang digunakan 

purposive sampling dengan 
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menentukan titik pengamatan dan 

dibuat 3 transek dengan panjang 

masing-masing  300 m. 

Dilakukan pengukuran faktor 

lingkungan pada lokasi penelitian 

dilakukan sebanyak tiga kali. 

Pengukuran pertama dilakukan pada 

pagi hari pukul 07.00 WIB, 

pengukuran kedua, siang hari pukul 

13.00 WIB dan pengukuran ketiga, 

pada sore hari pukul 17.00 WIB. 

Faktor lingkungan yang diukur di 

lokasi penelitian meliputi suhu udara 

(°C), kelembaban udara (%), pH 

tanah, suhu tanah (°C), kelembaban 

tanah (%) dan intensitas cahaya (Cd). 

Data dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Habitat 

Kondisi topografi pada 

daerah tumbuhnya meranti di Hutan 

Larangan Adat Ghimbo Potai 

ditemukan didaerah perbukitan. Hasil 

penelitian Purwaningsih (2004) 

ditemukan bahwa meranti tumbuh 

pada ketinggian dibawah 700 mdpl. 

 Faktor lingkungan merupakan 

salah satu komponen penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Pada 

penelitian ini dilakukan pengukuran 

faktor lingkungan untuk mengetahui 

kesesuaian lingkungan dengan 

pertumbunan tanaman. 

Suhu udara sangat 

berpengaruh terhadap organisme 

karena suhu merupakan pembatas 

bagi organisme. Toleransi organisme 

terhadap suhu bervariasi tergantung 

dari jenisnya. Suhu berpengaruh 

terhadap ekosistem karena suhu 

merupakan syarat yang diperlukan 

organisme untuk hidup (Odum 

1971). Pada penelitian ini suhu udara 

yang didapat yaitu 

31.73oC,hasiltersebutmerupakansuhu 

rerata darihutan hujan tropis. 

MenurutMabberley(1983) rerata 

suhu pada sebagian besar hutan 

hujan tropis adalah27oCdengan 

kisaran suhu bulanan 24-31oC. Suhu 

maksimum jarang mencapai 38oC 

dan suhu minimum jarang di bawah 

20oC. 

Kelembaban udara pada 

lokasi penelitian yang didapat yaitu 

61.03%. Hutan hujan tropis memiliki 

kelembaban udara yang tinggi dan 

temperatur yang rendah karena curah 

hujan yang tinggi. Kelembaban udara 

berkisar 80-90% atau lebih 

(Goldsworthy and Fisher 1984). 

Selain faktor antropogenik, faktor 

lingkungan abiotik mempengaruhi 

pertumbuhan dan jumlah individu 

meranti pada lokasi penelitian. 

pH tanah sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan suatu tanaman. Tanah 

yang asam akan ditemukan unsur 

alumunium (Al) yang dapat meracuni 

tanaman dan mengikat phospor 

sehingga tidak bisa diserap oleh 

tanaman. Pada pH 5.5–7, 

mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi tanaman akan 

tumbuh dengan baik. Setiap tanaman 

memerlukan pH tertentu untuk 

pertumbuhannya yang optimal, tetapi 

pH tanah yang ideal berkisar 6-7 

(Hanafiah 2007). pH tanah pada 

lokasi penelitian yaitu 6.31 yang 

berarti masuk kedalam pH tanah 

yang ideal untuk pertumbuhan 

tanaman. 

Suhu tanah sangat 

mempengaruhi proses pertumbuhan, 

karena setiap tanaman memiliki suhu 

batas optimum, minimum dan 

maksimum untuk setiap tingkat
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pertumbuhannya. Pada penelitian 

memiliki suhu tanah yaitu 26.42oC. 

Semakin tinggi rerata suhu tanah, 

maka semakin mengganggu 

pertumbuhan tanaman.Karena suhu 

tanah yang tinggi akan mempercepat 

air yang berada di dalam tanah 

menguap dan menurunkan 

ketersediaan air sehingga akan 

menghambat pertumbuhan tanaman. 

Kelembaban tanah sangat 

mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman, semakin tinggi kelembaban 

tanah akan meningkatkan 

ketersediaan air di dalam tanah. Air 

sangat diperlukan tanaman untuk 

tumbuh dan berkembang, dengan 

ketersediaan air dalam tanah, 

tanaman akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Hasil 

penelitian didapatkan nilai 

kelembaban tanah yaitu 44%. 

Intensitas cahaya pada 

penelitian ini yaitu348.73 cd. 

Intensitas cahaya sangat 

mempengaruhi suhu tanah dan 

kelembaban tanah. Tinggi rendahnya 

cahaya yang masuk ke lantai hutan 

akan mempengaruhi suhu tanah dan 

kelembaban tanah. Semakin tinggi 

intensitas cahaya yang masuk ke 

lantai hutan maka suhu tanah akan 

tinggi dan kelembaban tanah akan 

rendah. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penilitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa meranti di Hutan Larangan 

Adat Ghimbo Potai dapat ditemukan 

pada habitat dataran tinggi dengan 

suhu 31.73oC, kelembaban udara 

61.03%, pH tanah 6.31, suhu tanah 

26.42oC, kelembaban tanah 44% dan 

intensitas cahaya 348.73 cd. 
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