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Abstrak 

Salah satu bahan non kayu yang bisa digunakan sebagai pengganti kayu adalah bambu. Di Indonesia, bambu 

hitam (Gigantochloa sp) merupakan salah satu jenis bambu yang banyak digunakan oleh  masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan 2 faktor yaitu faktor ketinggian tempat tumbuh dan arah aksial. Bambu yang digunakan adalah bambu 

hitam yang diperoleh dari desa Bangunharjo (53 m dpl) dan Kroco (335 m dpl), Sleman, masing – masing 5 buah 

individu untuk ulangan dengan diameter antara 5 – 7 cm. Bambu yang sudah ditebang kemudian dipotong menurut 

bagian pangkal (P), tengah (T), dan ujung (U). Pemotongan dilakukan hanya pada bagian buluh dan bambu tidak 

dipisahkan dari kulitnya. Setiap bagian tersebut kemudian digergaji dan dihaluskan  hingga didapat serbuk kayu 

berukuran 40-60 mesh dan 200 mesh untuk diuji sifat kimianya merujuk standar ASTM dan TAPPI. Kisaran yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah kadar ekstraktif larut alkohol toluen 4,63 – 7,74%, kadar ekstraktif larut air panas 

12,83 – 15,52 %, kadar ekstraktif larut air dingin 10,10 – 14,82 %, kadar holoselulosa 74,89 – 78,95 %, kadar alfa-

selulosa 40,94 – 47,80%, kadar lignin 24,49 – 26,62 %, kadar kelarutan dalam NaOH 32,11 – 40,43 %, kadar abu 6,9 – 

9,03 %, kadar abu tak larut asam 0,5 – 1,4%, kadar pati 2,31 – 6,54 % dan nilai pH 8,00 – 8,27. Dalam penelitian ini 

tidak didapatkan pengaruh yang nyata pada interaksi kedua faktor maupun arah aksial dalam analisa variansi. Faktor 

ketinggian tempat tumbuh berpengaruh sangat nyata hanya pada kadar pati, dimana ketinggian tempat tumbuh lebih 

rendah memberikan hasil kadar pati yang lebih tinggi. 

 

Kata kunci: Gigantochloa sp, bambu hitam, sifat kimia, tempat tumbuh, arah aksial 

PENDAHULUAN 

 

Beberapa sektor yang menyebabkan pemanasan global, salah satunya kehutanan yaitu sebanyak 17,4% 

mengakibatkan pembatasan penebangan kayu. Hal ini berimbas pada berkurangnya suplai kayu sebagai bahan baku 

industri, sementara permintaan akan bahan baku ini terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Untuk 

itu perlu dicari alternatif bahan baku supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan tidak menambah 

penebangan kayu. 

Salah satu bahan non-kayu yang biasa digunakan masyarakat sebagai pengganti kayu adalah bambu. 

Menurut Othman dkk (1992), secara umum dalam satu rumpun bambu dapat memproduksi 8 – 12 batang. Pada setiap 

batangnya, dibutuhkan waktu sekitar 2 – 3 bulan untuk mencapai tinggi maksimal. Menurut Yiping dan Henley (2010), 

bambu merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang sangat potensial dalam mendukung perkembangan 

manusia. Bambu memiliki kekuatan yang cukup tinggi, dapat diperbaharui, cepat tumbuh dan dapat digunakan untuk 

berbagai macam produk. Hal ini berarti bambu dapat menjadi salah satu alternatif bahan pengganti kayu. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bambu yang melimpah. Menurut Widjaja (2001), terdapat 

143 jenis bambu yang tumbuh di Indonesia, 60 jenis diantaranya tumbuh di pulau Jawa. Jenis – jenis bambu yang 

banyak digunakan di Indonesia adalah bambu apus, bambu petung, bambu ori dan bambu hitam. Diantara keempat 

bambu tersebut, bambu hitam memiliki keunikan tersendiri dikarenakan warnanya yang hitam sehingga memiliki nilai 

estetika yang lebih tinggi dibandingkan bambu lainnya. Bambu hitam (Gigantochloa sp) atau di Pulau Jawa dikenal 

dengan nama pring wulung merupakan salah satu jenis bambu asli Indonesia. Bambu ini biasanya digunakan untuk 

bahan pembuatan instrumen musik seperti angklung, calung, gambang dan celempung. Selain itu, bambu hitam juga 

berfungsi untuk bahan industri kerajinan tangan dan pembuatan mebel. Rebungnya dapat dimanfaatkan sebagai 

sayuran. 

Dalam pemanfaatan bambu, perlu diketahui sifat – sifat dasar dari bambu tersebut salah satunya sifat kimia. 

Untuk kegunaan industri dan konstruksi bambu tidak hanya dipengaruhi oleh sifat fisik dan mekanika, tetapi juga 

komponen kimia terutama pati dan gula (Mohmod dkk, 1991). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa distribusi sifat 
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kimiawi bambu membentuk suatu pola yang berkaitan dengan ketinggian posisi dalam batang bambu petung (Prasetya 

dan Nurhayati, 1994). Selain itu, Ulfah (1999) menyebutkan bahwa perbedaan tempat tumbuh dan arah aksial 

berpengaruh pada sifat kimia bambu hitam. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk menambah informasi tentang 

komponen kimia bambu hitam pada perbedaan ketinggian tempat tumbuh dan arah aksial. 

 

 

Bahan dan Metode Penelitian 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah bambu hitam yang diperoleh dari desa Bangunharjo 

(Kab. Bantul, ketinggian tempat 53 m dpl, regosol, curah hujan 1978 mm/th) dan Kroco (Sleman, ketinggian tempat 335 

m dpl, regosol, curah hujan 2399 mm/th) di Prov. Jogja. Data iklim tersebut berasal dari BMKG Jogja (2012). Masing – 

masing diambil 5 buah batang bambu untuk ulangan dengan diameter antara 5 – 7 cm. 

Pembuatan sampel 

Bambu yang sudah ditebang kemudian dipotong menurut bagian pangkal (P), tengah (T), ujung (U). 

Pemotongan dilakukan hanya pada bagian buluh dan bambu tidak dipisahkan dari kulitnya. Setiap bagian tersebut 

kemudian digergaji dan digerinder hingga didapat serbuk kayu berukuran 40-60 mesh dan 200 mesh untuk pengujian 

sifat kimia. 

Pengujian sifat kimia 

Setelah serbuk dikeringudarakan selama 2-3 hari, dilakukan pengujian komponen dan sifat kimia antara lain 

kadar ekstraktif larut dalam alkohol-toluena (ASTM D1107 – 96, 2002), kadar larut dalam air panas dan air dingin (ASTM 

D1110 – 80, 2002), kadar holoselulosa melalui metoda asam klorit mengacu pada Browning (1967), kadar alfa-selulosa 

(ASTM D1103 – 60, 1985), kadar lignin (ASTM D1106 – 96, 2002), kadar Kelarutan dalam NaOH 1 % (ASTM D 1109 – 

84, 2002), kadar abu (ASTM D 1102 – 84, 2002), kadar abu tak larut asam (TAPPI T244 om-88), nilai pH (Lukmandaru 

2009), dan kadar pati (Humphrey-Kelly 1961). 

Analisis sumatif 

Analisis sumatif (penjumlahan) digunakan untuk memperoleh hasil 100% untuk semua komponen yang 

ditentukan. Komponen kimia keseluruhan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan holoselulosa, lignin, ekstraktif, dan 

abu (Fengel dan Wegener, 1995). Seluruh komponen total diasumsikan 100% secara teoritis, maka perhitungan dapat 

dilakukan dengan rumus berikut: 

- total holoselulosa dan lignin hasil penelitian: a 

- kadar abu: b 

- kadar ekstraktif larut alkohol-toluena: c 

- total kadar holoselulosa dan lignin teoritis (d) = 100% - (b + c) 

- kadar holoselulosa (e) dan lignin terkoreksi (f): 

 

 
 

 
- Komponen total terkoreksi: b + c + e + f 

 

Analisa statistik 

Penelitian ini yang menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial. Analisa variansi dwi-

arah (two-way ANOVA) digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara rerata parameter dalam 2 faktor (arah aksial 

dan tempat tumbuh). Perbedaan dianggap nyata pada taraf kepercayaan 95 % sedangkan untuk uji lanjutan 

menggunakan uji pembanding berganda Duncan. Perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

versi 16.0.  
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Hasil dan Pembahasan 

 

Interaksi yang kompleks antara spesies, asal biji, lokasi geografis, kondisi tempat tumbuh sering menyebabkan 

kesulitan dalam memisahkan pengaruh keseluruhan pada faktor tunggal terhadap mutu batang bambunya. Analisis 

kimia batang bambu secara menyeluruh dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan komposisi kimia dari 5 batang bambu 

hitam pada tiap lokasi dan 3 posisi aksial yang disarikan dalam Tabel 1. Hasil analisis variansi disajikan pada Tabel 2, 

dimana tidak ada interaksi yang berbeda nyata dan perbedaan nyata hanya didapatkan pada kadar pati yang 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat tumbuh saja. 

 

Kadar Ekstraktif 

Secara umum, nilai yang diperoleh pada kadar ekstraktif larut alkohol toluena diatas tidak berbeda dari 

penelitian bambu hitam yang dilakukan oleh Ulfah (1999), meskipun pada kelarutan dalam NaOH 1%, kadar ekstraktif 

larut air panas dan air dingin nilainya lebih tinggi dari penelitian Ulfah (1999) serta Fatriasari dan Hermiati (2006). 

Perhitungan kadar kelarutan dalam NaOH 1% bambu hitam pada perbedaan ketinggian tempat tumbuh dan arah aksial 

dapat diketahui bahwa faktor perbedaan ketinggian tempat tumbuh hampir memberikan pengaruh yang nyata pada α = 

5%. Hal ini mengindikasikan terdapat variasi yang besar pada kadar kelarutan dalam NaOH 1%, kadar ekstraktif larut air 

panas dan air dingin dalam satu spesies. Patut diduga karena adanya perbedaan musim penebangan dan diameter 

(umur) bambu dibandingkan pada penelitian sebelumnya. Li dkk (2007) menyebutkan bahwa perbedaan umur 

menyebabkan perbedaan kadar ekstraktif pada bambu. Browning (1967) menyebutkan bahwa materi yang dipindahkan 

dari kayu oleh larutan NaOH 1% tidak hanya meliputi sebagian besar ekstraktif melainkan juga dari materi dinding sel 

bermolekul rendah. Banyaknya kandungan gula yang berderajat polimerisasi rendah pada penelitian ini diindikasikan 

dengan tingginya kadar ekstraktif larut air panas dan air dingin (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kadar komponen kimia (%) dan nilai pH pada batang bambu hitam pada arah aksial dan  ketinggian tempat 

tumbuh berbeda 

Parameter Ketinggian 53 m Ketinggian 335 m 

 Min. (Sd) Maks. (Sd) Rerata Min. (Sd) Maks. (Sd) Rerata 

Ekstraktif etanol 
toluenaa 

5,49 (0,55) 
 

7,74 (3,34) 6,66 4,63 (0,64) 
 

6,23 (2,26) 5,29 

Kelarutan dalam air 
dingina 

11,00 (3,21) 14,82 (2,31) 12,89 10,10 (3,84) 12,69 (1,47) 11,07 
 

Kelarutan dalam air 
panasa 

12,83 (2,66) 15,52 (1,5) 14,39 13,37 (2,28) 14,32 (2,68) 13,86 
 

Kelarutan dalam 
NaOH 1% 

36,78 (6,78) 40,43 (9,5) 38,66 
 

32,11 (2,35) 35,01 (3,77) 33,60 

Holoselulosab 76,28 (4,69) 78,71 (1,32) 77,44 74,87 (3,85) 78,95 (1,49) 76,69 

Alfa-selulosab 40,94 (8,98) 45,72 (1,61) 42,90 42,38 (5,7) 
 

47,80 (2,26) 45,21 
 

Lignin Klasonb 24,49 (2,59) 25,38 (3,68) 24,82 26,40 (4,53) 26,62 (4,87) 26,54 
 

Abua 6,90 (2,25) 
 

7,36 (4,36) 7,09 7,56 (2,88) 
 

9,03 (2,94) 8,48 
 

Abu tak larut asama 0,54 (0,004) 1,77 (0,015) 1,36 1,09 (0,001) 1,49 (0,016) 1,29 
 

Patia 5,35 (4,16) 6,54 (0,74) 6,00 2,31 (1,03) 
 

2,92 (1,89) 2,53 

Nilai pH 8,00 (0,21) 8,27 (0,96) 8,13 8,14 (0,17) 
 

8,28 (0,43) 8,19 

Keterangan :  a = % berdasarkan berat kering serbuk kayu, b = % berdasarkan berat serbuk kayu bebas ekstraktif, min. 

= nilai minimum,  maks. =  nilai maksimum, Sd = standar deviasi 
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Tabel 2. Hasil analisis varians untuk komponen kimia dan nilai pH pada batang bambu hitam. 

 

Sumber variasi db Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

Fhitung Signifikansi 

(a)  Kadar ekstraktif etanol toluena      

Arah aksial (A) 2 8,119 4,059 1,022 0,375ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 15,462 15,462 3,894 0,06ns 

A x B 2 13,034 6,517 1,641 0,215ns 

(b) Kadar kelarutan dalam air dingin      

Arah aksial (A) 2 6,763 3,381 0,349 0,709ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 24,934 24,934 2,573 0,122ns 

A x B 2 49,533 24,767 2,555 0,099ns 

(c) Kadar kelarutan dalam air panas      

Arah aksial (A) 2 6,384 3,192 0,699 0,507ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 2,134 2,134 0,467 0,501ns 

A x B 2 15,543 7,771 1,701 0,204ns 

(d) Kadar holoselulosa      

Arah aksial (A) 2 54,210 27,105 1,290 0,294ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 4,201 4,201 0,200 0,669ns 

A x B 2 3,831 1,915 0,091 0,913ns 

(e) Kadar alfa-selulosa      

Arah aksial (A) 2 114,469 57,235 2,529 0,101ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 39,990 39,990 1,767 0,196ns 

A x B 2 21,906 10,953 0,484 0,622ns 

(f) Kadar lignin      

Arah aksial (A) 2 1,587 0,793 0,053 0,949ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 22,231 22,231 1,481 0,235ns 

A x B 2 0,945 0,473 0,031 0,969ns 

(g) Kadar kelarutan dalam NaOH 1%      

Arah aksial (A) 2 53,719 26,859 0,580 0,567ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 191,962 191,962 4,146 0,053ns 

A x B 2 0,705 0,353 0,008 0,992ns 

(h) Kadar abu      

Arah aksial (A) 2 0,366 0,183 0,037 0,963ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 2,516 2,516 0,516 0,480ns 

A x B 2 2,019 1,010 0,207 0,814ns 

(i)  Kadar abu tak larut asam      

Arah aksial (A) 2 0,366 0,183 0,037 0,963ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 2,516 2,516 0,516 0,480ns 

A x B 2 2,019 1,010 0,207 0,814ns 

(j)  Kadar pati      

Arah aksial (A) 2 4,035 2,017 0,409 0,669ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 90,263 90,263 18,289 0,01>** 

A x B 2 0,703 0,351 0,071 0,931ns 

(k)  Nilai pH      

Arah aksial (A) 2 0,116 0,058 0,234 0,793ns 

Ketinggian tempat tumbuh (B) 1 0,025 0,025 0,102 0,752ns 

A x B 2 0,139 0,070 0,281 0,753ns 

Keterangan : db = derajat bebas,  ns = tidak berbeda nyata,   

** = berbeda sangat nyata pada tingkat 1 %, * = berbeda nyata pada tingkat 5 % 
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Kadar Komponen Dinding Sel 

Kisaran hasil pengukuruan kadar lignin, holoselulosa dan alfa-selulosa eksperimen ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (1999) maupun Fatriasari dan Hermiati (2006). Meski demikian, terdapat 

perbedaan hasil analisis dimana pada penelitian Ulfah (1999) didapatkan adanya pengaruh yang nyata faktor ketinggian 

tempat tumbuh terhadap kadar lignin. Penelitian lanjutan diperlukan dengan jumlah sampel yang lebih banyak untuk 

memperjelas pengaruh faktor ketinggian tempat tumbuh terhadap kadar lignin. Pendugaan perbedaan diameter (umur) 

dan musim penebangan tidak berpengaruh pada kadar holoselulosa dan alfaselulosa. Li dkk (2007) menyatakan bahwa 

perbedaan umur bambu tidak berpengaruh pada kadar lignin, holoselulosa dan alfaselulosa. Secara teoritis kadar 

hemiselulosa pada ketinggian 53 m adalah 34,54% dan pada ketinggian 335 m adalah 31,48% sehingga persentase 

alfa-selulosa dalam holoselulosa berkisar antara 54 – 60%. Hal ini berarti alfa-selulosa tidak begitu mendominasi 

kandungan holoselulosa pada bambu hitam. 

 

Kadar Pati 

Kadar pati bambu hitam (2 – 6%) menunjukkan bahwa faktor perbedaan ketinggian tempat tumbuh 

memberikan pengaruh yang sangat nyata, dimana sampel dari ketinggian tempat rendah (53 m) memberi hasil yang 

secara nyata lebih tinggi melalui uji Duncan (Gambar 1).  Kisaran dari data penelitian ini tidak berbeda jauh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Suranto (1998) pada bambu ampel, akan tetapi lebih rendah jika dibandingan dengan 

penelitian Mohmod dkk (1991) pada bambu kapal.   

Pati merupakan hasil fotosintesis yang menjadi cadangan polisakarida yang paling penting yang terdapat 

dalam buah, biji dan jaringan penyimpan lain termasuk parenkim (Fengel dan Wegener (1995). Menurut Hillis (1962), 

faktor – faktor yang mempengaruhi kadar pati adalah pertumbuhan vegetatif, temperatur (musim), dan kadar air basah. 

Perbedaan kadar pati pada dua ketinggian berbeda diduga karena dipengaruhi oleh kadar air basah yang dipengaruhi 

oleh perbedaan curah hujan yang diterima pada kedua tempat tersebut. Penyebab lain diduga karena adanya 

perbedaan proporsi sel parenkim sehingga menyebabkan kandungan pati menjadi berbeda. Proporsi sel parenkim 

dalam spesies dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah yang menjadi tempat tumbuh spesies tersebut. Pada jenis tanah 

yang sama, ketinggian tempat tumbuh dapat memyebabkan perbedaan kesuburan tanah karena adanya erosi. Daerah 

dengan ketinggian yang lebih rendah memiliki bahan organik yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lebih 

tinggi. 

 

 
Gambar 1. Kadar pati (%) pada bambu hitam pada ketinggian tempat tumbuh yang berbeda 

 

Kadar Abu dan Abu Tak Larut Asam 

Abu merupakan garam yang diendapkan dalam dinding sel dan lumen. Endapan yang khas adalah berbagai 

garam-garam logam, seperti karbonat, silikat, oksalat, dan fosfat (Sjostrom, 1998). Hasil penelitan pada kadar abu yang 

didapatkan ini lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh Fatriasari dan Hermiati (2006) pada bambu hitam. Hal ini 

diduga karena adanya perbedaan jenis tanah yang menjadi tempat tumbuh dengan penelitian sebelumnya. Brady (1990) 

dalam Tan (1994) menyatakan bahwa adanya perbedaan konsentrasi bahan anorganik antara jenis tanah yang satu 

dengan tanah yang lainnya, sehingga nutrisi yang diserap oleh tumbuhan juga berbeda. Tingginya zat anorganik dalam 

bambu hitam dalam penelitian ini dimungkinkan karena tanah regosol yang menjadi tempat tumbuh mempunyai 

kandungan mineral yang tinggi. 
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Pengukuran kadar abu tak larut asam digunakan untuk mengetahui kandungan silikat dan silika dalam kayu 

(TAPPI, 1988). Menurut Rowell (1984), kadar silika yang lebih dari 0,5% atau 5000 ppm berbahaya bagi alat – alat 

penebangan. Hasil penelitian pada parameter ini lebih rendah dari yang dilakukan oleh Fatriasari dan Hermiati (2006) 

pada bambu hitam dengan asumsi nilai kadar abu tak larut asam mendekati nilai kadar silika. Hal ini diduga karena 

adanya perbedaan jenis tanah yang menjadi tempat tumbuh dengan penelitian sebelumnya. Rosmarkam dan Yuwono 

(2002) menyebutkan bahwa ketersediaan silika dalam tanah tergantung pada kecepatan pelapukan batuan. Tanah 

regosol dalam penelitian ini merupakan tanah muda sehingga belum banyak terjadi pelapukan batuan sehingga 

kandungan silika menjadi rendah. Dibandingkan dengan spesies lainnya, hasil yang didapatkan masuk dalam kisaran 

penelitian kadar silika yang dilakukan oleh Gusmailina dan Sumadiwangsa (1988) dalam Krisdianto dkk (2006) terhadap 

bambu batu, bambu ampel dan bambu madake.  

 

Nilai pH 

Data penelitian ini (pH 8,0 – 8,27) dalam kisaran basa lemah dan nilainya lebih besar dari penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetya dan Nurhayati (1994) pada bambu petung (pH 3,6 – 6,3). Hal ini diduga karena adanya 

perbedaan spesies sehingga komponen kimia yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Selain itu, perbedaan 

kandungan bahan anorganik pada tempat tumbuh juga diduga memberikan pengaruh pada pH bambu. Secara teoritis, 

salah satu komponen yang mempengaruhi nilai pH adalah kadar ekstraktif. Meskipun pada penelitian ini kadar ekstraktif 

larut alkohol toluena, kadar ekstraktif larut air panas, larut air dingin dan kelarutan dalam NaOH 1% cukup tinggi, tetapi 

nilai pH yang diperoleh masuk dalam kisaran basa lemah. Hal ini berarti kandungan gugus – gugus asam bebas baik 

dari senyawa fenolat maupun gugus gula bermolekul rendah tidak banyak berkontribusi pada nilai pH. Penyebab lain 

diduga karena adanya kandungan mineral yang bersifat basa yang cukup tinggi sehingga menyebabkan pH bambu 

hitam bersifat basa. Merujuk data pH kayu pada Fengel dan Wegener (1995), beberapa kayu mempunyai pH ≥ 7 

meskipun tidak banyak.  

 

Analisis sumatif 

 

Analisis sumatif dapat digunakan untuk membuktikan secara pasti bagaimana masing-masing komponen 

dipisahkan dan ditentukan. Dari grafik (Gambar 2) terlihat sampel bambu pada ketinggian tempat tumbuh 53 m 

mempunyai nilai holoselulosa dan ekstraktif etanol-toluena sedikit lebih tinggi serta nilai kadar abu dan lignin sedikit lebih 

rendah. Pada penjumlahan komponen kimia secara keseluruhan  juga terlihat bahwa komponen dinding sel 

(holoselulosa dan lignin) menyusun sekitar 86% dari komponen keseluruhan. Secara matematis, komponen penyusun 

dinding sel bambu hitam cenderung rendah dibandingkan spesies bambu lainnya seperti bambu petung (92 – 98%) oleh 

Prasetya dan Nurhayati (1994) dan Ph. pubescens (90 – 96%) oleh Li dkk (2007). 

 

 
 

Gambar 2. Komposisi komponen kimia (%) penyusun batang bambu hitam pada pada ketinggian tempat tumbuh yang 

berbeda 
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KESIMPULAN 

 

Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah kadar ekstraktif larut alkohol toluen 4,63 – 7,74%, kadar 

kelarutan dalam air panas 12,83 – 15,52%, kadar kelarutan dalam air dingin 10,10 – 14,82%, kadar holoselulosa 74,89 – 

78,95%, kadar alfaselulosa 40,94 – 47,80%, kadar lignin 24,49 – 26,62%, kadar kelarutan dalam NaOH 32,11 – 40,43%, 

kadar abu 6,9 – 9,03%, kadar abu tak larut asam 5.476 – 17.756 ppm / 0,5 – 1,7%), kadar pati 2,31 – 6,54% dan nilai pH 

8,00 – 8,27. Interaksi antara faktor ketinggian tempat tumbuh dan arah aksial serta arah aksial tidak berpengaruh nyata 

terhadap kadar ekstraktif, kadar karbohidrat, kadar lignin, kadar kelarutan dalam NaOH 1%, kadar pH, kadar abu dan 

abu tak larut asam maupun kadar pati bambu hitam. Faktor ketinggian tempat berpengaruh sangat nyata terhadap kadar 

pati bambu hitam. Penelitian mengenai anatomi bambu hitam diperlukan untuk mengetahui sejauh mana proporsi sel 

parenkim mempengaruhi kadar pati. 
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