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ABSTRACK 

Reteh Subdistrict of Indragiri Hilir Riau Province is a region that has many bamboo 

plants with a diversity of the medium bamboo species. Bamboo is an ecologically 

adaptiveplant and can be found in areas with a height of 0-2.000 masl. The purpose of 

this research was to know the diversity and analyze the bamboo vegetation in the Reteh 

subdistrict of Indragiri Hilir, Riau Province. This study useda survey method wich was 

held from October 2019 to March 2020 in three regions within Reteh subdistrict, 

namely the Pulau Kijang Urbanvillage, Madani Urbanvillage and Pulau Kecil Village. 

Result of the research obtained six species of bamboo namely Bambusa Heterostachya, 

Bambusa vulgaris var. striata, Dendrocalamus asper, Gigantochloa sp, Bambusa 

multiplex, Bambusa vulgaris var. vulgaris. The dominant bamboo specieswasBambusa 

heterostachya with higher density and frequency compared to other bamboo species. 
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ABSTRAK 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau merupakan daerah yang 

banyak memiliki tumbuhan bambu dengan keanekaragaman jenis bambu yang sedang. 

Secara ekologi bambu mudah beradaptasi, bambu dapat dijumpai pada daerah dengan 

ketinggian 0-2.000 mdpl. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui 

keanekaragaman dan menganalisis vegetasi bambu di Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri HilirProvinsi Riau. Metode yang digunakan adalah metode survei. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 -  Maret 2020 yang dilakukan di duakelurahan 

dan satudesa di Kecamatan Retehyaitu Kelurahan Pulau Kijang, Kelurahan Madani dan 

Desa Pulau kecil. Pada hasil penelitian diperoleh enam spesies bambu yaitu Bambusa 

heterostachya, Bambusa vulgaris var. striata, Dendrocalamus asper, Gigantochloa sp, 

Bambusa multiplex, Bambusa vulgaris var. vulgaris. Spesies bambu dominan adalah 

Bambusa heterostachya dengan kerapatan serta frekuensi yang tinggi dari spesies 

bambu lainnya.  

 

Kata Kunci :Analisis Vegetasi, Keanekaragaman bambu, Kecamatan Reteh  
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PENDAHULUAN 

Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir Provinsi Riau merupakan 

daerah yang memiliki tumbuhan bambu 

dengan keanekaragaman jenis bambu 

yang sedang. Bambu merupakan 

tumbuhan yang memiliki banyak 

kegunaan , diantaranya adalah sebagai 

kerajinan, bahan makanan, industri, dan 

konstruksi. Peranan dan kegunaan 

bambu di kawasan ini masih sangat 

besar, sebagai galah untuk memanen 

buah kelapa, batang bambu sebagai 

bahan untuk membuat pagar, kandang 

hewan, tiang bendera, konstruksi rumah 

dan pancing. Manfaat bambu yang 

beragam merupakan suatu  nilai ekonomi 

bagi masyarakat, namun 

pemanfaatannya belum memperhatikan 

aspek pelestarian yang berkelanjutan 

masyarakat. Berdasarkan  pemanfaatan 

bambu oleh masyarakat maka 

keberadaan bambu akan  terganggu, 

sehingga perlu dilakukan kajian-kajian 

ilmiah tentang tumbuhan ini seperti 

kajian ekologi sekaligus melengkapi data 

dan informasi mengenai bambu ( Dahlan 

1994). 

Secara ekologi bambu 

merupakan tumbuhan yang mudah 

beradaptasi dengan kondisi tanah 

maupun cuaca. Bambu dapat dijumpai 

mulai dari dataran rendah sampai dataran 

tinggi dengan ketinggian 0 - 2.000 m di 

atas permukaan laut/dpl (Berlian dan 

Rahayu 1995). Lebih dari 75% bambu 

asli Indonesia diperkirakan tumbuh pada 

wilayah konservasi atau pada habitat 

liarnya. Pertumbuhan bambu memiliki 

mutu dan kekuatan yang paling tinggi 

dan pada umur 3-6 tahun mencapai 

dewasa. Bambu dapat menyerap air 

hujan hingga 90 % karena struktur akar 

yang kuat, umumnya pepohonan hanya 

menyerap 35-40% air hujan, (Wijaya et 

al 2004).  

Secara umum keberadaan 

vegetasi bambu pada suatu wilayah  

memberikan dampak positif, tetapi 

pengaruhnya bervariasi tergantung pada 

struktur dan komposisi vegetasi bambu 

yang tumbuh pada daerah itu. Struktur 

dan komposisi vegetasi bambu pada 

suatu wilayah dipengaruhi oleh 

komponen ekosistem lainnya yang saling 

berinteraksi. Analisis vegetasi 

merupakan cara yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar sebaran 

berbagai spesies bambu dalam suatu area 

melalui pengamatan langsung dengan 

membuat plot dan mengamati morfologi 

serta identifikasi bambu yang ada (Raka 

et al 2011). 

Bambu berperan dalam fungsi 

ekologi  yakni konservasi tanah dan air. 

Struktur akar rimpang yang kuat 

menjadikan bambu dapat mengikat tanah 

dan air dengan baik, sehingga 

keberadaan bambu di kawasan ini sangat 

penting. Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan daerah dataran rendah, yaitu 

daerah endapan sungai, rawa dengan 

tanah gambut (peat), hutan payau 

(mangrove) juga terdiri atas pulau-pulau 

besar dan kecil dengan luas lebih kurang 

1.082.953,06 Ha dan ketinggian lebih 

kurang 0-3 meter dari permukaan laut 

(BPS Kab.Inhil 2019). Kabupaten 

Indragiri Hilir mempunyai  iklim tropis 

basah dan curah hujan 2.300 mm, 
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kondisi tersebut merupakan lingkungan 

yang mendukung untuk pertumbuhan 

bambu. Penelitian mengenai analisis 

vegetasi bambu belum banyak 

dilakukan, sehingga perlu dilakukan 

penelitian ekologis terhadap spesies 

bambu. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian inidilaksanakan dari 

bulan Oktober 2019 - Maret 2020. 

Penelitian ini dilaksanakan di dua 

kelurahan dan satu  desa di Kecamatan 

RetehKabupaten Indragiri Hilir Provinsi 

Riau yaitu Kelurahan Pulau Kijang, 

Kelurahan Madani dan Desa 

PulauKecil.(Gambar1).

 
Gambar 1.Peta Lokasi penelitian di 

Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri 

Hilir 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Global Positioning 

System (GPS), pH meter, termometer, 

thermohygrometer, pancang, tali, 

meteran, tally sheet, alat tulis, label, 

isolasi, buku catatan lapangan, kamera 

dan pisau, sedangkan objek penelitian 

adalah tumbuhan bambu. Pengumpulan 

data menggunakan teknik purposive 

sampling dengan menentukan titik 

pengamatan dan dibuat plot sebanyak 20 

dengan ukuran masing-masing 10 m x 

10 m. Pengukuran parameter lingkungan 

berupa suhu, kelembaban, keasaman 

tanah (pH). Selanjutnya dilakukan proses 

analisis data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mendapatkan 

enam spesies bambu yang ada di lokasi 

penelitian. Enam spesies yang berhasil 

diidentifikasi adalah Bambusa 

heterostachya, Bambusa vulgaris 

Schard. Ex Wendl. var. striata, 

Dendrocalamus asper, Gigantochloa sp, 

Bambusa multiplex, Bambusa vulgaris 

Schard. Ex Wendl. var. vulgaris. 

Karakteristik Habitat 

Kondisi habitat di Kecamatan 

Reteh memiliki kondisi tanah yang 

sebagian besar terdiri dari tanah rawa 

gambut sehingga daerah ini digolongkan 

sebagai daerah beriklim tropis basah 

dengan udara agak lembab. Pada tahun 

2018 curah hujan tertinggi terjadi pada 

Bulan April 2018 yaitu 245 mm dengan 

rata rata hujan adalah 132.9 mm. Curah 

hujan di Kecamatan Reteh pada tahun 

2018 adalah 1595 mm (BPS Kecamatan 

Reteh 2018) sehingga kondisi ini sesuai 

dengan faktor hidup bambu. Kecamatan 

Reteh  kabupaten Indragiri Hilir yang 

merupakan lingkungan dengan tanah 

gambut, daerah pantai dan rawa pasang 

surut dengan penyebaran sungai hampir 

di seluruh titik, selain itu juga terdapat 

parit-parit untuk mengendalikan arus air 

pada saat pasang surut. Kondisi pH yang 
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rendah (4.5 – 6.2) serta suhu tanah yang 

tinggi dengan rata rata 29 0C. 

Menurut (Berlian dan Rahayu 

1995), curah hujan yang dibutuhkan 

untuk tumbuhan bambu minimum 1020 

mm per tahun dengan kelembaban udara 

yang dikehendaki minimum 80%. 

Sedangkan lingkungan yang sesuai 

untuk tumbuhan bambu adalah yang 

bersuhu sekitar 8.8ºC - 36ºC dan 

keasaman tanah 5.0 – 6.5.  

Kondisi lingkungan fisika kimia 

dalam penelitian ini mencakup 

kelembaban udara, pH tanah, suhu tanah 

dan udara yang mendukung keberadaan 

tumbuhan bambu. Pada penelitian ini 

dilakukan pengukuran faktor lingkungan 

pada setiap plot untuk mengetahui 

kesesuaian lingkungan dengan 

pertumbuhan tumbuhan bambu. Pada 

penelitian ini pengukuran faktor 

lingkungan dilakukan sebanyak tiga kali 

dalam satu hari selama satu minggu. 

Pengukuran pada pagi hari pukul 07.00 

WIB siang hari pukul 13.00 WIB dan 

sore hari pukul 17.00 WIB. 

Hasil pengukuran faktor 

lingkungan tabel di atas dapat dilihat 

bahwakondisilingkungan pada tumbuhan 

bambu tidak jauh berbeda. Adapun 

kondisi lingkungan rata-rata adalah 

kelembaban 62.7 %, pH 5.43, suhu udara 

28.70C dan suhu tanah 29.20C. Hal 

tersebut merupakan faktor abiotik yang 

berpengaruh terhadap frekuensi 

kehadiran tumbuhan bambu yang lebih 

banyak 

Faktor-faktor lingkungan yang 

utama menentukan keberadaan 

tumbuhan yaitu faktor iklim dan biotik. 

Faktor iklim ini meliputi kelembapan, 

suhu udara, suhu tanah , suhu udara, 

keasaman tanah dan lainnya. Curah 

hujan yang dibutuhkan untuk tumbuhan 

bambu minimum 1020 mm per tahun 

dengan kelembaban udara yang 

dikehendaki minimum 80 %. Sedangkan 

lingkungan yang sesuai untuk tumbuhan 

bambu adalah yang bersuhu sekitar 8.8 - 

36ºC dan  bambu juga dapat tumbuh 

pada tanah yang bereaksi masam dengan 

pH 3.5 dan umumnya menghendaki 

tanah dengan pH 5.0 sampai 6.5(Berlian 

dan Rahayu 1995). 

Hasil penelitian untuk rata-rata 

kelembapan udara tiga lokasi penelitian 

adalah diantara 62.5 – 64.9 %. 

Keanekaragaman jenis bambu di 

Kecamatan Reteh termasuk dalam 

kategori sedang dikarenakan kelembaban 

udara di kawasan ini yang tidak sesuai 

dengan syarat hidup dari tumbuhan 

bambu ini. Kelembaban udara yang 

dikehendaki oleh tumbuhan bambu 

minimum 80 % (Berlian dan Rahayu 

1995). Kelembaban udara berbanding 

terbalik dengan suhu udara. Semakin 

tinggi kelembaban udara maka suhu 

udara di suatu daerah tersebut semakin 

rendah, terjadinya penguapan air dari 

permukaan tanah, air dan tumbuhan 

akibat meningkatnya suhu pada areal 

terbuka menyebabkan terjadinya 

peningkatan kandungan uap air di udara, 

sehingga kelembaban udaranya tinggi 

(Raka et al 2011). 

Hasil penelitian didapatkan suhu 

udara berkisar 27 – 29.5oC. Suhu 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan pertumbuhan dan 
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perkembangan, reproduksi dan juga 

kelangsungan hidup tumbuhan. Suhu 

tanah pada lokasi penelitian ini adalah 

28.9 - 29oC, suhu tanah berpengaruh 

terhadap proses-proses metabolisme 

dalam tanah, seperti mineralisasi, 

respirasi mikroorganisme dan akar serta 

penyerapan air dan hara oleh tanaman 

(Indriyanto 2006). Menurut Berlian dan 

Rahayu (1995), lingkungan sesuai untuk 

tumbuh bambu sekitar 8.8oC -36 oC. 

Menurut Widjaja et al (2004), 

bambu sangat cocok hidup ditanah yang 

asam. Menurut Berlian dan Rahayu 

(1995), bambu dapat tumbuh pada tanah 

yang bereaksi masam dengan pH 3.5 dan 

umumnya menghendaki tanah dengan 

pH 5.0 sampai 6.5. Tanah yang subur 

akan mempengaruhi pertumbuhan 

bambu karena kebutuhan bambu 

terpenuhi, pH tanah di lokasi penelitian 

masih dalam pH optimum untuk 

pertumbuhan bambu yaitu berkisar 

anatar 5.1 – 5.7. 

 

PEMAFAATAN BAMBU 

Dalam memenuhi kebutuhan 

industri, bambu dinilai lebih unggul 

untuk menggantikan kayu. Sehingga 

pemanfaatan tumuhan bambu akan 

merupakan salah satu langkah dalam 

penyelamatan hutan dunia dari 

eksploitasi. Bambu merupakan bahan 

baku utama kontruksi terutama di 

perdesaan pada banyak negara. Selain itu 

dunia sudah mulai mengembangkan 

berbagai produk dari bambu antara lain 

pulp,kertas, panels, lantai, atap, kain, 

minyak, gas dan arang. Tunas bambu 

yang disebut rebung sudah banyak 

dikonsumsi masyarakat yang merupakan 

sayuran bergizi dan dapat diolah dalam 

berbagai menu makanan (Octriviana et 

al 2017). 

Pemeliharaan tanaman bambu 

yang dilakukan masyarakat untuk 

mendapatkan bambu yang tumbuh 

maksimal pada suatu rumpun. Kondisi 

suatu rumpun dapat dirumuskan guna 

menghasilkan bambu yang berkualitas 

baik dengan jumlah yang banyak. Salah 

satu cara adalah melakukan 

pemangkasan cabang dan pemanenan.  

Keberlanjutan tumbuhan bambu 

terkait erat dengan sosial masyarakat 

disekitar karena akan terjadinya interaksi 

antara keduanya. Interaksi masyarakat 

dengan tanaman bambu ini dikaitkan 

dengan pengambilan bambu oleh 

masyarakat yang selanjutnya dikaitkan 

dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Meskipun pengambilan 

bambu ini hanya dilakukan oleh 

sebagian kecil masyarakat namun 

apabila waktu pengambilannya bukan 

merupakan waktu yang tepat untuk 

pemanenan bambu maka akan 

mempengaruhi pertumbuhan bambu 

dalam rumpun (Otjo dan Atmadja 2006). 

Waktu penebangan bambu dipilih 

pada saat umur tanaman sudah pas untuk 

panen atau pada musim tidak ada hama 

bambu, biasanya pada awal hingga akhir 

musim kemarau yaitu pada bulan April 

sampai Juni. Faktor lainnya yang diduga 

menjadi penyebab kerusakan hutan 

bambu adalah pemanenan tanpa 

menyisakan batang tua dalam rumpun. 

Namun pengetahuan ini kurang 

diketahui oleh masyarakat pada lokasi 
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penelitian, hasil survey pada lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar meninggalkan tunggak bekas 

tebangan setinggi 75 – 100 cm. Pada 

lokasi penelitian ditemukan juga 

pemanenan bambu oleh masyarakat yang 

mengambil semua batang tua dalam 

rumpun tanpa disisakan setengahnya. 

Hal tersebut menunjukkan masih 

sedikitnya pengetahuan tentang teknik 

bambu yang lesta. Sehingga  

diperkirakan akan menganggu 

pertumbuhan populasinya (Berlian dan 

Rahayu 1995). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di dua Kelurahan dan satu 

desa di Kecamatan Reteh kabupaten 

Indragiri Hilir, dapat diproleh enam 

spesies bambu yaitu Bambusa 

heterostachya, Bambusa vulgaris 

Schard. Ex Wendl. var. striata, 

Dendrocalamus asper, Gigantochloa sp, 

Bambusa multiplex, Bambusa vulgaris 

Schard. Ex Wendl. var. vulgaris. Hasil 

rerata kondisi lingkungan pada 

tumbuhan bambu tidak jauh berbeda. 

Rerata kondisi lingkungan yaitu 

kelembaban 62.7 %, pH 5.43, suhu udara 

28.70C dansuhu tanah 29.20C. Kondisi 

tersebut merupakan faktor abiotik yang 

berpengaruh terhadap frekuensi 

keberadaan tumbuhan bambu yang lebih 

banyak. 
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