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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat anatomi bambu Ampel (Bambusa vulgaris Schrad.) ditinjau dari pengaruh 
interaksi arah aksial dengan arah radial, pengaruh arah aksial dan radial batang terhadap sifat anatomi bambu Ampel. 
Penelitian ini menggunakan bambu ampel sebanyak tiga batang berasal dari rumpun bambu yang tumbuh di Dusun 
Salakan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.Rancangan penelitian yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah rancangan acak lengkap (Completely Randomized Design) yang disusun secara faktorial 
dengan menggunakan dua faktor. Faktor arah aksial terdapat tiga aras yaitu pangkal batang, tengah batang, dan ujung 
batang. Sedangkan faktor arah radial adalah bagian luar bambu (dekat kulit), bagian tengah bambu dan bagian dalam 
bambu. Masing-masing perlakuan sebanyak tiga kali dan total bahan uji sebanyak 27 buah. Data masing-masing 
perlakuan diuji dengan analisis of varians (ANOVA) dan jika berbeda nyata maka diuji lanjut dengan Uji Analisis HSD 
(Honestly Significant Difference) dengan prosedur Tukey.  Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi sel bambu ampel 
memiliki kisaran pada proporsi serabut (23,85–58,81%), pembuluh (5,04–19,43%), dan parenkim (36,15–59,11%). 
Kedudukan aksial dan radial berpengaruh sangat nyata pada proprosi sel pembuluh dan sel parenkim. Bahkan untuk sel 
pembuluh interaksi keduanya juga berpengaruh sangat nyata. Pembuluh makin meningkat dari pangkal ke ujung batang 
dan menurun dari dalam ke luar (kulit). Sebaliknya proporsi sel parenkim  menurun dari pangkal ke ujung dan menurun 
dari dalam ke luar (kulit). Sedangkan pada sel serabut hanya pada arah radial yang berpengaruh nyata yaitu meningkat 
dari dalam ke luar (kulit), sementara arah aksial tidak berbeda nyata. Dimensi serat  bambu ampel memiliki kisaran pada 
panjang serat (3,22–3,94mm), diameter serat (10,17–13,14µm), dan tebal dinding sel (3,74–4,74 µm). Dimensi serat 
tidak dipengaruhi oleh kedudukannya pada arah aksial dan radial, kecuali pada panjang serat. Panjang serat bambu 
dipengaruhi arah radial, dimana seratnya makin ke dalam memiliki kecenderungan semakin panjang. 

Kata kunci: Bambu ampel (Bambusa vulgaris Schrad), sifat anatomi, proporsi sel, dimensi serat, arah aksial dan radial. 

I. PENDAHULUAN 

Bambu pada awalnya hanya digunakan sebagai perlengkapan rumah tangga. Namun kini telah makin 
berkembang menjadi berbagai macam keperluan rumah tangga dan  industri kecil dan menengah. Bambu 
ampel (Bambusa vulgaris Schrad.) meskipun sudah dikenal masyarakat luas, tetapi belum dimanfaatkan 
secara maksimal. Di dunia tercatat lebih dari 75 genus dan 1.250 spesies bambu. Bambu yang ada di Asia 
Selatan dan Asia Tenggara kira-kira 80% dari keseluruhan yang ada di dunia (Berlian dan Rahayu,1995). 

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). Informasi 
tentang susunan sel dalam bambu berguna untuk mengetahui sifat dan variabilitasnya, sehingga 
pemanfaatan bambu dapat dioptimalkan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kegunaan dan 
cara pengolahannya secara tepat. Liese (1985) mengemukakan bahwa sifat-sifat bambu bervariasi baik 
dalam satu bambu maupun antar bambu dan arah aksial yaitu pangkal, tengah, dan ujung.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri struktur mikroskopis dan anatomi Bambu ampel 
(Bambusa vulgaris Schrad.) yang tumbuh di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta, serta untuk mengetahui pengaruh kedudukan aksial dan radialnya terhadap dimensi seratnya.  
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II. METODE  PENELITIAN 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan daam penelitian ini adalah: 
a. 3 batang bambu ampel yang berasal dari Desa  

Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 
b. Alkohol (C2H5OH),  Perhidrol (H2O2), Safranin 
c. Silol (C5H10), Canada balsam,  Air suling dan  
d. Asam asetat glacial 

 
 

Gambar 1. Foto Bambu Ampel dari Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Gergaji, pisau potong, loupe, mikrotom, kaca/gelas preparat, pipet 
b. pisau potong (cutter), labu ukur, timbangan digital, oven, desikator, kaliper 
c. tabung reaksi, kaca preparat, pinset, kompor pemanas, kotak preparat 
d. 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 radial. Potongan bambu tersebut kemudian diiris dengan mikrotom pada penampang 
melintang dan tangensialnya dengan ketebalan 10 - 20 mikron. 

Secara skematis urutan kegiatan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambu 3 batang 

Dipotong bagian pangkal , tengah, ujung 

dalam bentuk cakram 

Pemotongan contoh uji aksial dan radial 

Pembuatan preparat dimensi serat  

dan proporsi sel 

Pengukuran dimensi serat  

dan proporsi sel 

Data Penelitian 

Analisa Data 
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Analisa Data 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan CRD (Completely Randomized Design) 
dengan menggunakan dua faktor, yaitu:  
1. kedudukan radial, dari bagian dalam bambu ke dekat kulit. Pengambilan contoh uji dimulai dari bagian 

dekat rongga, tengah dan bagian dekat kulit, dengan ulangan sebanyak 3 kali.  
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, Nawari, 2003). 
Kemudian hasil yang berbeda digambarkan dengan menggunakan grafik. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proporsi Sel Bambu 

Hasil rata-rata proporsi sel serabut, pembuluh, dan parenkim bambu ampel (Bambusa vulgaris 
Schrad.) pada arah aksial dan arah radial bisa dilihat pada tabel : 

Tabel 1. Proporsi sel serabut bambu ampel pada arah aksial dan radial batang 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 46,21 63,83 66,40 58,81 
Tengah (U2) 28,17 39,19 32,44 33,27 

Dalam (U3) 24,34 24,14 23,05 23,85 

Rata-rata 32,91 42,39 40,63 
 

 

Hasil analisis keragaman yang telah dilakukan terhadap proporsi sel bambu menunjukkan bahwa sel 
serabut berbeda nyata pada arah radial namun tidak berbeda pada arah aksial. Pada arah radial rata-rata 
proporsi serabut dari dalam ke luar adalah  23,85%; 33,27%; 58,81 % terlihat bahwa sel serabut semakin 
meningkat pada bagian bambu dekat kulit.  
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Pada gambar berikut juga bisa kita lihat bagaimana proporsi sel serabut pada bagian dekat kulit semakin 

banyak. 
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Kulit (luar) tengah dalam 

Gambar 2. Penampang transversal  bambu ampel dari bagian kulit sampai bagian dalam  

Tabel 2. Proporsi sel pembuluh bambu ampel pada arah aksial dan radial batang 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 4,25 4,55 6,31 5,04 
Tengah (U2) 9,52 13,89 23,21 15,54 
Dalam (U3) 10,17 25,37 22,76 19,43 

Rata-rata 7,98 14,60 17,43  

 

Sementara untuk sel pembuluh menunjukkan bahwa pada arah radial maupun aksial berbeda sangat 
nyata, bahkan interaksi juga menunjukkan hasil yg berbeda nyata hal ini berarti ada hubungan yang kuat 
antara proporsi sel pembuluh pada kedua arah tersebut dimana semakin keluar jumlah pori semakin mengecil 
proporsinya demikian juga semakin ke bagian pangkal batang proporsi pembuluh semakin kecil. 
 

 
 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin kedalam dan semakin ke atas atau ke arah ujung 
batang, maka proporsi sel pembuluh semakin banyak. Hal ini disebabkan karena pada bagian dalam batang 
bambu lebih banyak untuk aktivitas/fungsi  pengangkutan sehingga diperlukan banyak sel pembuluh.Ikatan 
pembuluh pada B. vulgaris lebih besar pada bagian dalam, mengecil dan memadat menuju tepi dari dinding 
batang bambu (bagian luar/kulit). 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).  
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Proporsi sel pembuluh pada aksial dan radial dapat di lihat pada gambar berikut: 
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Luar Tengah Dalam 

Gambar 3. Penampang melintang bambu ampel pada arah aksial dan radial 

Gambar tersebut juga mengindikasikan peningkatan proporsi pembuluh dari pangkal ke ujung dan dari 
bagian luar menuju bagian dalam. Ikatan pembuluh pada B. vulgaris lebih besar pada bagian dalam, mengecil 
dan memadat menuju tepi dari dinding batang bambu (bagian luar/kulit). 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).  

Tabel 3. Proporsi sel parenkim bambu ampel pada arah aksial dan radial batang 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 49,53 31,63 27,29 36,15 

Tengah (U2) 62,30 46,92 44,35 51,19 

Dalam (U3) 65,48 50,49 54,19 56,72 

Rata-rata 59,11 43,01 41,94  

 

Proporsi sel parenkim pada bambu ampel yang diteliti menggunakan faktor arah aksial dan posisi 
radial yang berbeda. Pada arah aksial, rata-rata proporsi sel parenkim berturut-turut pada pangkal, tengah 
dan ujung adalah 59,11%, 43,01% dan 41,94%. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa rata-rata proporsi sel 
parenkim mengalami penurunan dari pangkal ke ujung. Sementara proporsi sel parenkim pada arah radial 
berturut-turut dari bagian luar, bagian tengah dan bagian dalam adalah 36,15%, 51,20% dan 56,72%. Dari 
hasil analisis keragaman pada nilai proporsi sel parenkim bambu ampel menunjukkan adanya perbedaan 
sangat nyata pada arah radial dan arah aksial. 
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Luar Tengah Dalam 

Gambar 4. Penampang melintang bambu ampel dari luar ke dalam 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata proporsi sel parenkim menunjukkan kenaikan dari 
bagian luar ke bagian dalam. Sementara pada arah aksial menunjukkan bahwa proporsi parenkim semakin 
berkurang seiring dengan semakin tinggi letak bambu dari tanah (ujung bambu). 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 
dikemukakan bahwa banyak parenkim tetapi sedikit serat dan sel pengiring pada bagian dalam daripada 
tepi/kulit bambu (Razak et al., 2002).    

B. Dimensi Serat 

Panjang serat 

Hasil pengukuran dimensi diperoleh rata-rata panjang serat bambu ampel (Bambusa vulgaris Schrad.) 
pada arah aksial dan radial dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Panjang serat (mm) bambu ampel pada arah aksial dan radial 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 3,29 3,68 3,20 3,39 

Tengah (U2) 3,13 3,27 3,43 3,28 

Dalam (U3) 3,25 4,25 4,32 3,94 

Rata-rata 3,22 3,74 3,65  

Hasil analisis keragaman pada panjang serat bambu ampel berbeda nyata pada arah radial. Dimana 
pada bagian dalam sel serabut menunjukkan trend semakin panjang dibandingkan denagn pada bagian luar. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rata-rata panjang serat bambu ampel yang peroleh adalah 
sebesar 3,54 mm. Hasil tersebut sedikit lebih pendek dibandingkan dengan panjang serat bambu ampel umur 
2 dan 4 tahun menurut penelitian Razak (2009) yaitu sebesar 3,6–4,2 mm.  

Panjang serat pada bambu ampel yang diteliti yaitu arah radial dan arah aksial yang berbeda. Pada 
arah radial, rata-rata panjang serat berturut-turut pada bagian luar, bagian tengah dan bagian dalam adalah 
3,39 mm, 3,28 mm, 3,94 mm. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa rata-rata panjang serat mengalami 
penurunan pada bagian tengah kemudian naik pada bagian dalam. Bertambahnya panjang serat sepanjang 
batang sangat dipengaruhi oleh tersedianya unsur-unsur kehidupan seperti air, mineral dan karbohidrat 
(Lantican, 1975). Sedangkan pada arah aksial tidak berpengaruh nyata terhadap dimensi serat. 

Diameter Serat 

Hasil rata-rata diameter sel serat bambu ampel pada arah aksial dan radial bisa dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 5. Diameter serat (µm) bambu ampel pada arah aksial dan radial 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 9,80 10,05 10,66 10,17 

Tengah (U2) 15,12 11,94 12,36 13,14 

Dalam (U3) 13,19 10,65 10,60 11,48 

Rata-rata 12,70 10,88 11,21  

Diameter serat bervariasi dari 10–40 µm, diameter lumen 2–20 µm dan tebal dinding sel dari 4-10 µm 
Liese (1998). Secara spesifik dari penelitian (Razak et.al, 2009) menyebutkan bahwa rata-rata diameter serat 
bambu ampel pada umur 2 dan 4 tahun adalah 16,9 µm dan 18 µm. Rata-rata diameter serat dari hasi 
penelitian yang peroleh adalah sebesar 11,60 µm. Lebih kecil dibandingkan penelitian Razak tersebut, 
meskipun masih sesuai dengan variasi diameter lumen. 
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Tebal Dinding Sel 

Hasil rata-rata tebal dinding sel bambu ampel pada arah aksial dan radial bisa dilihat pada tabel                
berikut ini: 

Tabel 6. Tebal dinding sel (µm) bambu ampel pada arah aksial dan radial 

Arah Radial 
Arah Aksial 

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

Luar (U1) 3,45 3,85 3,91 3,74 

Tengah (U2) 5,40 4,43 4,39 4,74 

Dalam (U3) 4,31 3,90 3,78 4,00 

Rata-rata 4,39 4,06 4,03  

 

 

Luar Tengah Dalam 

Gambar 5. Penampang melintang bambu ampel pada perbesaran 100x 

Tebal dinding serat rata-rata pada penelitian ini diperoleh sebesar 4,16 µm. Ketebalan tersebut sesuai 
dengan pernyataan Liese (1998) bahwa tebal dinding serat bervariasi dari 4-10 µm,tetapi lebih tipis 
dibandingkan penelitian Razak (2009) bahwa rata-rata tebal dinding serat sebesar 7,1 µm pada umur 2 tahun 
dan 7,6 µm pada umur 4 tahun.  

Menurut penelitian ini, rata-rata tebal dinding serat pada bambu ampel yang diteliti pada arah aksial 
dan posisi radial, menurun dari pangkal menuju ujung dan menunjukkan kenaikan pada bagian tengah 
kemudian menurun pada bagian dalam. Pola variasi tebal dinding sel ini diduga berkaitan dengan kandungan 
karbohidrat yang tersedia untuk penebalan dinding sel pada posisi pangkal lebih sedikit dibandingkan dengan 
posisi tengah dan ujung batang sehingga menyebabkan dinding sel posisi pangkal lebih tipis 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) 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa posisi bagian bambu pada arah aksial (pangkal, tengah 
dan ujung) berpengaruh nyata terhadap diameter lumen, sedangkan terhadap panjang serat, diameter serat 
dan tebal dinding sel tidak berpengaruh secara nyata. Posisi bagian bambu pada arah radial / ketebalan 
(bagian luar, bagian tengah dan bagian dalam) berpengaruh nyata terhadap terhadap panjang serat dan 
diameter lumen, sedangkan terhadap diameter serat dan tebal dinding sel tidak berpengaruh secara nyata. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian anatomi bambu ampel (Bambusa vulgaris Schrad.)pada 
arah aksial dan radial, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 



  32 | Seminar Nasional Mapeki XV (6-7 November 2012), Makassar 
 

1. Proporsi sel bambu ampel memiliki kisaran pada proporsi serat (23,85–58,81%), pembuluh (5,04–
19,43%), dan parenkim (36,15–59,11%).  

2. Kedudukan aksial dan radial berpengaruh sangat nyata pada proprosi sel pembuluh dan sel parenkim. 
Bahkan untuk sel pembuluh interaksi keduanya juga berpengaruh sangat nyata. Pembuluh makin 
meningkat dari pangkal ke ujung batang dan menurun dari dalam ke luar (kulit). Sebaliknya proporsi sel 
parenkim  menurun dari pangkal ke ujung dan menurun dari dalam ke luar (kulit). Sedangkan pada sel 
serabut hanya pada arah radial yang berpengaruh nyata yaitu meningkat dari dalam ke luar (kulit), 
sementara arah aksial tidak berbeda nyata. 

3. Dimensi serat bambu ampel memiliki kisaran pada panjang serat (3,22–3,94 mm), diameter serat (10,17–
13,14 µm), dan tebal dinding sel (3,74–4,74 µm). 

4. Dimensi serat tidak dipengaruhi oleh kedudukannya pada arah aksial dan radial, kecuali pada panjang 
serat. Panjang serat bambu dipengaruhi arah radial, dimana seratnya makin ke dalam memiliki 
kecenderungan semakin panjang. 
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