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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perbedaan tempat tumbuh dan kedudukan 

bambu pada arah aksial terhadap variasi sifat anatomi bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae). Penelitian 

ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor yaitu tempat tumbuh (Ngemplak dan Sewon) dan 

arah aksial (pangkal, tengah dan ujung). Pemilihan daerah Ngemplak dan sewon di  Yogyakarta karena kedua 

daerah tersebut dianggap  dapat mewakili daerah dataran tinggi dan rendah.  Penelitian ini menggunakan 3x  

ulangan. Parameter yang diuji adalah proporsi sel bambu dan dimensi serat. Proporsi sel meliputi proporsi sel 

serabut, pembuluh dan parenkim dan dimensi serat meliputi panjang serat, diameter serat dan tebal dinding sel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa letak aksial dan perbedaan tempat tumbuh berpengaruh terhadap 

beberapa nilai proporsi sel dan dimensi serat. Bagian pangkal memiliki proporsi parenkim terbesar, sedangkan 

proporsi pembuluh terbesar di bagian ujung. Sementara simensi serat terpanjang dijumpai pada bagian pangkal.  

Demikian juga proporsi dan dimensi sel bambu wulung dengan tempat tumbuh yang berbeda. Bambu wulung 

dari sewon memiliki proporsi sel  pembuluh, parenkim dan serabut berturut-turut adalah 19.40% ; 43.16% dan 

37.44%.  sedangkan dimensi seratnya mulai dari panjang serat, diameter serat dan tebal dinding sel berturut-

turut adalah 2.38mm, 17.78µm dan 13.13µm. Bambu wulung dari Ngemplak memiliki proporsi sel  pembuluh, 

parenkim dan serabut berturut-turut adalah 23.08% ; 40.85% dan 36.07%. Sedangkan dimensi seratnya mulai 

dari panjang serat, diameter serat dan tebal dinding sel berturut-turut adalah 2.52mm, 15.87µm dan 11.89µm. 

 

PENDAHULUAN 

Bambu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, mulai dari tanah kering sampai tanah yg basah 

(becek) dan dari tanah subur sampai kurang subur. Tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap ukuran 

batang, baik panjang ruas, diameter dan tebal dinding bambu (Sutiyono et al, 1992). Selain tingkat kesuburan, 

perbedaan ketinggian tempat tumbuh juga berpengaruh terhadap banyaknya jenis bambu yang bisa tumbuh. 

Tempat yang relatif tinggi umumnya memiliki jenis bambu yang lebih banyak daripada tempat yang lebih rendah.  

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul terletak di tempat yang lebih rendah dibandingkan Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten Sleman, dimana ketinggian Kecamatan Sewon hanya 53m dpl, sedangkan Kecamatan 

Ngemplak mencapai 335m dpl.  Menurut Berlian dan Rahayu (1995) tempat yang disukai tanaman bambu 

adalah lahan yang terbuka dan terkena sinar matahari secara langsung, sehingga membantu kelancaran dalam 
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proses fotosintesis. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian sifat anatomi bambu yang tumbuh pada tempat 

tumbuh yang berbeda tempat ketinggian. 

Bambu memiliki susunan anatomi yang berbeda dengan kayu karena jaringan utama penyusun 

bambu–bambu adalah sel-sel parenkim dan gugus vaskuler yang mengandung pembuluh, serabut berdinding 

tebal dan pembuluh sedangkan serabut berfungsi memberikan kekuatan pada kayu (Yap, 1967). Di dunia 

tercatat lebih dari 75 genus dan 1250 spesies bambu. Bambu yang ada di Asia Selatan dan Asia Tenggara kira-

kira mencapai hampir 80% dari keseluruhan bambu yang ada di dunia (Berlian dan Rahayu,1995). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tempat tumbuh terhadap sifat anatomi 

bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae) yang tumbuh di Sewon dan Ngemplak, Yogyakarta. Selain itu juga 

untuk mengetahui pengaruh kedudukan aksial batang bambu terhadap sifat anatomi bambu wulung.    

 

METODE  PENELITIAN 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan daam penelitian ini adalah: 

a. Batang bambu wulung umur 3-4 tahun dari Sewon dan Ngemplak, Yogyakarta masing-masing sebanyak 

3 batang sebagai ulangan.. 

b. Alkohol (C2H5OH),  Perhidrol (H2O2), Safranin 

c. Silol (C5H10), Canada balsam,  Air suling dan  

d. Asam asetat glacial 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Gergaji, pisau potong, mikrotom, kaca/gelas preparat, pipet 

b. Pisau potong (cutter), tabung reaksi, pinset, kompor pemanas, kotak preparat 

c. Mikroskop fluorescence tipe BX 51 dengan program Image Pro Plus V 4.5. 

 

Pembuatan sampel uji 

Pembuatan preparat untuk dimensi serat,- Membuat contoh uji berbentuk stik berukuran 1 mm x 1 mm x 20 mm, 

dan disiapkan tabung reaksi yang berisi campuran asam asetat glasial dan perhidrol dengan perbandingan 1 : 

20. Selanjutnya dilakukan proses maserasi sehingga diperoleh preparat dimensi serat. 

Pembuatan preparat untuk proporsi sel,- Preparat dibuat dengan terlebih dahulu menyiapkan contoh uji berupa 

potongan bambu dengan ukuran yang disesuaikan dengan ketebalan bambu, sehingga didapatkan tiga bagian 

arrah aksial. Potongan bambu tersebut kemudian diiris dengan mikrotom pada penampang melintang dengan 

ketebalan 10 - 20 mikron.  
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Gambar 1. Preparat proporsi sel dan dimensi serat bambu wulung  

 

Secara skematis urutan kegiatan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alur penelitian bambu wulung Sewon dan Ngenplak 
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Analisa Data 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan CRD (Completely Randomized Design) dengan 

menggunakan dua faktor yaitu  

1. Tempat tumbuh, terdiri 2 aras yaitu dari Bambu Sewon dan Bambu Ngemlak. Pengambilan contoh 

uji setiap batang bambu sebanyak 3 kali sebagai ulangan 

2. Kedudukan aksial, Pengambilan contoh uji dimulai dari pangkal, tengah dan ujung batang, dengan 

ulangan sebanyak 3 kali.  

Data dimensi serat dan proporsi sel bambu yang diperoleh, dilakukan analisa keragaman. Hasil analisis 

keragaman yang berbeda nyata pada taraf uji 1 % dan 5%, kemudian diuji lanjut dengan menggunakan uji HSD 

untuk mengetahui pada taraf uji mana menunjukkan perbedaan (Torrie dan Steel, 1993). Kemudian hasil yang 

berbeda digambarkan dengan menggunakan grafik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. PROPORSI SEL BAMBU WULUNG 

A.1 Proporsi Serabut 

Hasil rata-rata proporsi sel serabut bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae ) dari Sewon dan 

Ngemplak pada arah aksial bisa dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Proporsi sel serabut bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial. 

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 38,46 36,67 37,18 37,44 

Ngemplak 34,87 36,92 36,41 36,07 

Rata-rata 36,67 36,79 36,79 

 

Hasil analisis keragaman yang telah dilakukan terhadap proporsi sel bambu menunjukkan bahwa sel 

serabut berbeda sangat nyata pada arah aksial. Sedangkan faktor tempat tumbuh dan interaksinya tidak 

menunjukkan berbeda nyata.  Dari tebel 1 di atas tersebut diketahui bahwa bambu wulung Sewon memiliki 

proporsi sel serabut yang lebih besar dibanding bambu wulung Ngemplak. Rata-rata proporsi serabut bambu 

wulung sewon sebesar 37,44% sedangkan bambu wulung Ngemplak sebesar 36.07. Namun demikian, 

berdasarkan hasil uji keragaman yang telah dilakukan, perbedaan proporsi serabut bambu Sewon dan bambu 

Ngemplak tersebut tidak signifikan. Hasil proporsi serabut bambu wulung baik Sewon maupun Ngemplak 

nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan proporsi serabut bambu lain seperti bambu ampel proporsi serabut 

mencapai 58,81% (Praptoyo dan Yogasara, 2012). Namun proporsi serabut bambu wulung lebih besar bila 

dibandingkan dengan bambu sero yang hanya  29,03% (Loiwatu, 2008) dan bambu petung 32,64% (Manuhuwa, 

2007). 
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Gambar 3. Penampang melintang bambu wulung Ngemplak 

 

 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persen serabut bambu wulung dari Sewon menunjukkan tren 

menurun dari bagian pangkal ke tengah kemudian naik ke ujung. Pada arah aksial rata-rata  proporsi serabut 

dari pangkal ke ujung bambu Sewon adalah adalah  38,46%; 36,67% dan 37,19%. Sementara bambu wulung 

dari Ngemplak menunjukkan hal sebaliknya yaitu naik dari pangkal ke tengah kemudian turun ke ujung, rata-rata  

proporsi serabut bambu Ngemplak adalah 34,87%; 36,92% dan 36,41%.  

Perbedaan proporsi serabut yang sangat signifikan pada arah aksial, disebabkan oleh adanya 

perbedaan beban pada arah aksial, dimana bagian pangkal umumnya memiliki beban yang lebih besar 

dibandingkan bagian ujung. Prawirohatmodjo (1976) menyatakan bahwa sel serabut berfungsi sebagai kekuatan 

pada batang, sehingga pada bagian pangkal umumnya memerlukan kekuatan yang lebih besar dibanding 

dengan bagian di atasnya.   

 

A.2. Proporsi Sel Pembuluh 

Hasil rata-rata proporsi sel pembuluh bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae ) dari Sewon dan 

Ngemplak pada arah aksial bisa dilihat pada tabel berikut : 
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Keterangan Gambar : 

1. Pembuluh 

2. Serabut 

3. Parenkim 

4. Sklerenkim 
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Tabel 2. Proporsi sel pembuluh bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial  

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 15.90 20.00 22.31 19.40 

Ngemplak 23.08 22.56 23.59 23.08 

Rata-rata 19.49 21.28 22.95 

 

Hasil analisis keragaman yang telah dilakukan terhadap proporsi sel pembuluh bambu wulung 

menunjukkan perbedaan yang nyata pada faktor tempat tumbuh. Proporsi pembuluh yg dihasilkan oleh bambu 

wulung sewon lebih kecil dibandingkan dengan bambu wulung Ngemplak, dimana bambu wulung ngemplak 

memiliki proporsi pembuluh 23,08%, sedangkan Sewon hanya 19,40%.  Perbedaan proporsi pembuluh ini 

disebabkan karena adanya perbedaan kualitas tempat tumbuh. Liese (1985) menyatakan bahwa kualitas tempat 

tumbuh sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel bambu. Hal senada disampaikan oleh 

Sutiyono et al (1992) yang menjelaskan bahwa pada tanah yang subur akan menghasilkan ukuran batang 

bambu yang lebih besar dibandingkan dengan tanah yang kurang subur.  Lebih jauh Berlian dan Rahayu (1995) 

menjelaskan bahwa tanaman bambu lebih menyukai lahan yang terbuka dan terkena sinar matahari secara 

langsung. Hal ini karena pada lahan yang terbuka sinar matahari dapat langsung memasuki celah-celah rumpun 

bambu sehingga proses fotosintesis dapat berjalan lancar.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Sedangkan proporsi pembuluh pada kedudukan aksial tidak berbeda nyata, demikian juga dengan 

interaksinya tidak berbeda nyata. Pada bambu wulung Sewon menunjukkan tren peningkatan dari bagian 

pangkal sampai ke ujung batang, sedangkan pada bambu wulung Ngemplak menunjukkan tren menurun dari 

pangkal ke tengah batang kemudian naik ke bagian ujung batang. Proporsi sel pembuluh bambu wulung pada 

aksial dapat di lihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4. Penampang melintang bambu wulung Sewon dan Ngemplak pada arah aksial  

Gambar tersebut juga mengindikasikan peningkatan proporsi pembuluh dari pangkal ke ujung. Ikatan 

pembuluh pada B. atroviolaceae lebih besar pada bagian dalam, mengecil dan memadat menuju tepi dari 

dinding batang bambu. Tiap ikatan pembuluh terdiri dari xylem dengan 1 atau 2 elemen protoxylem yang lebih 

kecil dan 2 pembuluh metaxylem yang besar serta floem yang berdinding tipis, jaringan tapis yang belum 

terlignifikasi terhubung dengan sel pengiring (Razak,et.al, 2002).  

 

A.3. Proporsi Sel Parenkim 

Hasil rata-rata proporsi sel parenkim bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae ) dari Sewon dan 

Ngemplak pada arah aksial bisa dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. Proporsi sel parenkim bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial  

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 45.64 43.33 40.51 43.16 

Ngemplak 42.05 40.51 40.00 40.85 

Rata-rata 43.85 41.92 40.26 

 

Hasil analisis keragaman nilai proporsi sel parenkim bambu wulung yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pada kedua tempat tumbuh tidak dijumpai adanya perbedaan yang nyata. Meskpiun dari nilai rata-ratnya 

bambu wulung Sewon memiliki proporsi parenkim yang lebih banyak dibanding bambu wulung ngemplak. 
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Sementara itu dari hasil analisis keragaman untuk arah aksial, juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara bagian pangkal dengan ujung batangnya..  

Pada arah aksial, rata-rata proporsi sel parenkim berturut-turut pada pangkal, tengah dan ujung pada 

bambu Sewon adalah 45,64 %, 43,33 % dan 40,51 %. Sementara pada bambu wulung Ngemplak dari pangkal 

ke ujung adalah 42,05%, 40,51% dan 40,00%.  Hasil rata-rata proporsi parenkim bambu wulung ini masih lebih 

kecil bila dibandingkan dengan proporsi parenkim bambu ampel sebesar 48,02% (Praptoyo dan Yogasara, 

2012). Sedangkan Manuhuwa (2007) melaporkan bambu petung memiliki proporsi parenkim sebesar 54,79%. 

Proporsi parenkim yang cukup besar dijumpai pada bambu sero dimana bisa mencapai 56,85% (Loiwatu, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa, dari data rata-rata proporsi parenkim bambu wulung baik sewon 

maupun Ngemplak menunjukkan tren penurunan pada arah aksial, dimana bagian pangkal memiliki proporsi 

parenkim paling banyak dan terendah pada bagian ujung. Proporsi parenkim pada arah aksial semakin 

berkurang seiring dengan semakin tinggi letak bambu dari tanah (ujung bambu). Hal ini karena susunan serat 

pada ruas penghubung antar buku memiliki kecenderungan bertambah besar dari bawah ke atas sementara 

parenkimnya berkurang (Dransfield dan Widjaja:1995). Menurut penelitian yang dilakukan W. Razak et al (2002) 

dikemukakan bahwa banyak parenkim tetapi sedikit serat dan sel pengiring pada bagian dalam daripada 

tepi/kulit bambu.    

B. DIMENSI SERAT BAMBU WULUNG 

B.1.  Panjang serat 

Hasil pengukuran rata-rata panjang serat bambu wulung (Gigantochloa atroviolaceae) dari Sewon dan 

Ngemplak pada arah aksial dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Panjang serat (mm) bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada Arah Aksial  

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 2.43 2.42 2.30 2.38 

Ngemplak 2.67 2.60 2.29 2.52 

Rata-rata 2.55 2.51 2.29 
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Berdasarkan hasil analisis keragaman yang dilakukan menunjukkan bahwa letak aksial memiliki 

pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang serat, Demikian juga dengan tempat tumbuh memberikan 

pengaruh yang nyata. Sedangkan interaksi  antara faktor tempat tumbuh dan letak aksial tidak berbeda secara 

nyata. Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang serat  bambu wulung Ngemplak memiliki serat yang lebih 

panjang dibanding bambu wulung Sewon. Rata-rata panjang serat bambu wulung Ngemplak 2.52mm 

sedangkan sewon hanya sebesar 2.38 mm.  

Perbedaan panjang serat bambu wulung Ngemplak dengan Sewon disebabkan karena perbedaan kondisi 

kesuburan tanah dan juga curah hujan, sehingga akan mempengaruhi  proses perkembangan sel serabutnya. 

Serabut bambu wulung dari Sewon  cenderung untuk memperbesar ukuran diameter dibanding memperpanjang 

selnya. Menurut Lantican (1975) dalam Ulfah (1999) menyebutkan bahwa pertambahan panjang serat sangat 

dipengaruhi unsur-unsur hara yang ada dalam tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Preparat dimensi sel untuk mengukur panjang serat bambu wulung pada arah aksial 
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Tabel 5. Hasil uji HSD panjang serat bambu wulung pada arah aksial 

Letak Aksial HSD 

Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

2.55b 2.51b 2.29a 0.17 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa panjang serat pada bambu wulung pada kedudukan 

aksial yang berbeda sangat nyata. Oleh karenanya perlu dilakukan uji HSD untuk mengetahui pada aras mana 

dijumpai adanya perbedaan tersebut. Hasil uji HSD pada tabel 5 menunjukkan panjang serat bagian pangkal 

dengan tengah batang tidak berbeda nyata, sedangkan panjang serat  antara ujung batang dengan pangkal dan 

tengah batang berbeda nyata.   

Pada arah aksial, rata-rata panjang serat menunjukkan kecenderungan menurun dari pangkal ke ujung 

batang. Panjang serat bambu wulung berturut-turut pada bagian pangkal, tengah dan ujung adalah 2.55 mm, 

2.51 mm, 2.29 mm. Menurut Lantican (1975) dalam Ulfah (1999) menyatakan bahwa penurunan panjang serat 

sepanjang batang sangat dipengaruhi oleh tersedianya unsur-unsur kehidupan seperti air, mineral dan 

karbohidrat. Hal ini berbeda dengan penelitian pada bambu ampel yang menunjukkan pada kedudukan aksial 

tidak berbeda nyata (Praptoyo, dan Yogasara, 2012). Serat bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak keduanya 

menunjukkan nilai yang lebih pendek bila dibandingkan dengan  panjang serat bambu wulung umur 2 dan 4 

tahun menurut penelitian Razak (2009) yaitu sebesar 3,6 – 4,2 mm. Sementara itu Ulfah (1999) melaporkan 

bahwa serat bambu wulung memiliki panjang 3,38mm. 

B.2. Diameter Serat 

Hasil rata-rata diameter sel serat bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial bisa 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 6. Diameter  serat (µm) bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial  

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 18.75 17.43 17.16 17.78 

Ngemplak 16.77 16.32 14.51 15.87 

Rata-rata 17.76 16.88 15.83 

 

Berdasarkan hasil analisis keragaman yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor  tempat tumbuh 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap diameter serat, sedangkan faktor arah aksial tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. Demikian juga dengan interaksi  antara faktor tempat tumbuh dan letak aksial tidak 

berpengaruh secara nyata. Dari tabel di atas terlihat bahwa diameter serat  bambu wulung Ngemplak memiliki 

serat yang lebih kecil dibanding bambu wulung Sewon. Rata-rata diameter serat bambu wulung Ngemplak 15,87 

µm sedangkan sewon sebesar 17,78µm.  
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Gambar 6. Diameter serat  bambu wulung pada perbesaran 100x pada penampang melintang 

 

Perbedaan diameter serat bambu Sewon dengan Ngemplak disebabkan karena faktor ketersediaan 

sinar matahari. Bambu Sewon banyak mendapat sinar matahari sehingga proses fotosintesis lebih lancar, hal ini 

karena bambu sewon tidak banyak naungan disekitar rumpun bambu. Sedangkan bambu Ngemplak tumbuh 

dalam naungan rumpun bambu yang rapat. Disamping itu, adanya perbedaan ukuran diameter serat juga 

dipengaruhi oleh kecepatan pembentukan sel serat yang sangat dipengaruhi oleh hormon auksin dan 

ketersediaan fotosintat. Sebagaimana dinyatakan oleh Lantican (1975) dalam Ulfah (1999) yang menyatakan 

bahwa diameter serat dipengaruhi oleh jumlah karbohidrat yang diperoleh dan disimpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa, rata-rata diameter serat bambu wulung baik sewon maupun 

Ngemplak menunjukkan tren penurunan pada arah aksial, dimana bagian pangkal memiliki diameter serat paling 

besar dan diameter terkecil pada bagian ujung. Rata-rata diameter serat bambu wulung dari Sewon dan 

Ngemplak adalah sebesar 15,87-17,78 µm. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Razak,et.al (2009) 

yang menyebutkan bahwa rata-rata diameter serat bambu wulung pada umur 2 dan 4 tahun adalah 16,9 µm dan 

18 µm. Sementara itu Ulfah (1999) melaporkan bahwa bambu wulung memiliki diameter serat sebesar 14,34 

µm, sedangkan menurut Liese (1998), diameter serat  pada bambu bervariasi dari 10 – 40 µm, diameter lumen 

2 – 20 µm dan tebal dinding sel dari 4 - 10 µm  
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 B.3. Tebal Dinding Sel 

Hasil rata-rata tebal dinding sel bambu wulung Sewon dan Ngemplak pada arah aksial bisa dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 7. Tebal Dinding Sel (µm) bambu wulung dari Sewon dan Ngemplak pada arah aksial  

Tempat Tumbuh 
Arah Aksial 

Rata-rata 
Pangkal (P) Tengah (T) Ujung (U) 

Sewon 2.41 2.29 2.28 2.33 

Ngemplak 1.98 2.14 1.84 1.99 

Rata-rata 2.20 2.21 2.06 

 

Berdasarkan hasil analisis keragaman yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor  tempat tumbuh 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap tebal dinding sel, sedangkan faktor arah aksial tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. Demikian juga dengan interaksi  antara faktor tempat tumbuh dan letak aksial tidak 

berpengaruh secara nyata. Dari tabel di atas terlihat bahwa tebal dinding sel  bambu wulung Ngemplak memiliki 

dinding yang lebih tipis dibanding bambu wulung Sewon. Rata-rata tebal dinding sel  bambu wulung Ngemplak 

hanya sebesar 1,99 µm sedangkan sewon sebesar 2,33 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penampang melintang bambu wulung pada perbesaran 100x pada arah aksial 

 

Rata-rata tebal dinding sel bambu wulung pada penelitian ini diperoleh berkisar 1,99-2,33 µm. 

Ketebalan bambu wulung sewon dan ngempak lebih tipis dibandingkan bambu wulung dalam penelitian Ulfah 

(1999) yang menyebutkan bambu wulung memiliki tebal dinding sel 2,82 µm. Bahkan Razak (2009) melaporkan 

bahwa rata-rata tebal dinding sel bambu wulung sebesar 7,1 µm  pada umur 2 tahun dan 7,6 µm  pada umur 4 

tahun.    
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tebal dinding serat pada bambu wulung Sewon pada 

arah aksial, menurun dari pangkal menuju ujung. Sedangkan bambu wulung Ngemplak menunjukkan kenaikan 

pada bagian tengah kemudian menurun pada bagian ujung. Pola variasi tebal dinding sel ini diduga berkaitan 

dengan kandungan karbohidrat yang tersedia untuk penebalan dinding sel pada posisi pangkal lebih banyak 

dibandingkan dengan posisi tengah dan ujung batang sehingga menyebabkan dinding sel posisi pangkal lebih 

tebal dibandingkan posisi tengah dan ujung. Tebal dinding serabut ditentukan oleh adanya karbohidrat yang 

dikandung pohon sebagai hasil fotosintesis ataupun simpanan di dalam parenkim (Prawirohatmodjo, 1999). 

Karbohidrat tersebut selain digunakan untuk pertumbuhan juga dipergunakan untuk penebalan dinding sel. 

Peningkatan tebal dinding sel pada parenkim dan serat adalah bagian dari proses pendewasaan batang bambu 

(Razak,et.al., 2002) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian anatomi bambu wulung (Gigantochloaatroviolaceae 

Schrad.)  yang tumbuh di Sewon dan Ngemplak pada arah aksial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proporsi sel bambu wulung Sewon pada arah aksial, memiliki kisaran proporsi serat (36,67 – 38,46%), 

pembuluh (15,90 – 22,31%), dan parenkim (40,51 – 45,64%). 

2. Proporsi sel bambu wulung Ngemplak pada arah aksial, memiliki kisaran pada proporsi serat (34,87 – 

36,92%), pembuluh (22,56 – 23,59%), dan parenkim (40,00 – 42,05%). 

3. Dimensi serat  bambu wulung dari Sewon pada arah aksial memiliki kisaran pada panjang serat (2,30 – 

2,43mm), diameter serat (17,16 – 28,75µm), dan tebal dinding sel (2,28 – 2,41 µm).  

4. Dimensi serat  bambu wulung dari Ngemplak memiliki kisaran pada panjang serat (2,29 – 2,67mm), 

diameter serat (24,52 – 16,77µm), dan tebal dinding sel (1,84 – 2,14 µm).  

5. Tempat tumbuh berpengaruh nyata terhadap panjang serat, diameter serat dan tebal dinding sel. Bambu 

wulung Sewon memiliki dimensi serat lebih panjang dan dinding sel lebih tebal, namun diameter serat 

lebih kecil dibandingkan bambu wulung Ngemplak. Sementara itu pengaruh tempat tumbuh terhadap 

proporsi sel hanya berpengaruh terhadap proporsi pembuluh, dimana bambu wulung Ngemplak memiliki 

proporsi pembuluh lebih besar daripada Sewon. 
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6. Arah aksial berpengaruh sangat nyata hanya terhadap panjang serat sedangkan  diameter serat dan 

tebal dinding sel tidak berpengaruh nyata. Panjang serat  bambu wulung Sewon maupun Ngemplak 

pada arah aksial keduanya menunjukkan tren menurun dari pangkal ke ujung batang. Sementara itu 

pengaruh arah aksial terhadap proporsi sel juga hanya berpengaruh sangat nyata terhadap proporsi 

serabut, sedangkan proporsi pembuluh dan parenkim tidak berbeda nyata. Pada arah aksial, bambu 

wulung Ngemplak menunjukkan tren proporsi serabut naik dari pangkal ke tengah kemudian turun di 

ujung batang, sementara bambu wulung sewon menunjukkan tren sebaliknya yaitu menurun dari 

pangkal ke tengah, kemudian naik pada ujung batang.. 
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