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ABSTRACT 

Non-timber forest product is one of the important commodities that can improve 
the economy of community around the forest. There are various types of non-
timber forest products having commercial value, and one of them is bamboo. 
Bamboo is one type of non-timber forest products scattered in various regions in 
Indonesia, including Lombok Island, especially in the forest area with special 
purpose (forest education) of Senaru with an area of 225,7 ha. The purposes of 
this research are to (1) identify the types of bamboo, (2) to map the distribution of 
bamboo, and  (3) to estimate the potential of bamboo in the forest area with 
special purpose of Senaru. There are 3 methods used in this research, which 
are(1) plant identification method, (2) mapping method, and (3) inventory method. 
The result show, that found 9 types of bamboo, namely bamboo tali 
(Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schultes) Kurz), bamboo santong (Gigantochloa 
atter (Hassk.) Kurz), bamboo bilis (Schizostachyum lima Blanco Merr), bamboo 
ampel (Bambusa vulgaris Schard ex. J.C Wendl), bamboo petung 
(Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex Heyne), bamboo tamiang 
(Schizostachyum blumei Nees), bamboo talang (Schizostachyum brachycladum 
Kurz), bamboo kuning (Bambusa vulgaris var striata), bamboo tutul (Bambusa 
maculata Widjaja). The bamboo based on mapping result, it is found that bamboo 
distribution is irregular or clumped. And inventory result, it is according toestimate 
that the potential of young bamboo (bamboo shoot) equal to 6,10 bamboo shoot / 
Ha, while the economic value of bamboo shoots produced is Rp 1.080.000 with 
an average of Rp 8.640 / Ha. The potential of old bamboos (stems) is 74,30 
stems / ha, while the total selling value of bamboo ropes and bamboo petung is 
Rp 29.350.000 with an average of Rp 234.800 / Ha. 

Keywords: bamboo; identification; distribution; inventory; Senaru. 
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ABSTRAK 

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan salah satu komoditas penting yang 
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Ada berbagai 
jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai jual, salah satunya yaitu bambu. 
Bambu merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu yang tersebar di 
berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu di Pulau Lombok khususnya di 
KHDTK Senaru dengan luasan 225,7 Ha. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 
(1) untuk mengetahui jenis-jenis bambu, (2) mengetahui persebaran bambu, dan 
(3) mengetahui potensi bambu yang ada di KHDTK Senaru. Ada 3 metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) metode identifikasi tumbuhan, (2) metode 
perpetaan (mapping), dan (3) metode inventarisasi. Dari metode identifikasi 
tumbuhan, ditemukan 9 jenis bambu di KHDTK Senaru yaitu, bambu tali 
(Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schultes) Kurz), bambu santong (Gigantochloa 
atter (Hassk.) Kurz), bambu bilis (Schizostachyum lima Blanco Merr), bambu 
ampel (Bambusa vulgaris Schard ex. J.C Wendl), bambu petung 
(Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex Heyne), bambu tamiang 
(Schizostachyum blumei Nees), bambu talang (Schizostachyum brachycladum 
Kurz), bambu kuning (Bambusa vulgaris var striata), bambu tutul (Bambusa 
maculata Widjaja). Kemudian dari metode mapping diperoleh sebaran bambu 
yang tidak beraturan atau mengelompok. Dan dari metode inventarisasi diperoleh 
Potensi bambu muda (rebung) sebesar 6,10 rebung/Ha, sedangkan nilai 
ekonomi rebung yang dihasilkan yaitu Rp 1.080.000 dengan rata-rata sebesar 
Rp 8.640/Ha. Potensi bambu tua (batang) sebesar 74,30 batang/Ha, sedangkan 
total nilai jual bambu tali dan bambu petung diperoleh sebesar Rp 29.350.000 
dengan rata-rata Rp 234.800/Ha. 

Kata kunci : bambu, identifikasi, sebaran, inventarisasi, Senaru.  
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PENDAHULUAN 

Bambu merupakan salah satu jenis 
hasil hutan bukan kayu yang tersebar 
di berbagai daerah di Indonesia, 
salah satunya yaitu di Pulau Lombok. 
Tanaman bambu ini mudah 
dibudidayakan dan memiliki potensi 
yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan 
bambu merupakan jenis tanaman 
serba guna yang dapat memberikan 
manfaat ekologis dan ekonomis bagi 
masyarakat (Sari, 2011). 

Tanaman bambu di Indonesia 
ditemukan mulai dari dataran rendah 
sampai pegunungan. Pada umumnya 
ditemukan di tempat-tempat terbuka 
dan daerahnya bebas dari genangan 
air. Tanaman bambu hidup 
merumpun, mempunyai ruas dan 
buku. Pada setiap ruas tumbuh 
cabang-cabang yang berukuran jauh 
lebih kecil dibandingkan dengan 
buluhnya sendiri (Batubara, 2011). 

Bambu juga mempunyai karakter 
tumbuh yang sangat adaptif dan bisa 
tumbuh pada tanah yang bervariasi 
seperti tanah tandus, tanah becek, 
tanah kering, tanah datar hingga 
tanah miring (jurang) (Widjaja, 2004). 
Namun hingga saat ini, data-data 
hasil penelitian mengenai potensi 
bambu yang ada di KHDTK senaru 
sangat minim, oleh sebab itu tujuan 
dilakukannya penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui jenis-jenis, 
penyebaran dan potensi bambu yang 
ada di KHDTK Senaru. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Februari s/d April 2018 
bertempat di KHDTK Senaru, 
Kabupaten Lombok Utara dan 
Laboratorium Silvikultur dan 
Teknologi Hasil Hutan, Program Studi 
Kehutanan, Universitas Mataram. 

 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: gunting 
pangkas, kantong plastik laundry, 
kertas koran bekas, kertas ivory, 
kertas jagung, isolasi plastik, selotip 
kertas, pita ukur, etiket gantung, 
oven, kamera, spiritus, buku saku, 
sampel herbarium, laptop, software 
ArcGIS, software Google Earth, GPS 
(Global Positioning System), 
tallysheet, ATK, tali rapia, dan 
klinometer. 

Metode Penelitian 

Identifikasi Tumbuhan 

Identifikasi tumbuhan digunakan 
untuk menentukan jenis-jenis bambu 
dengan membuat herbarium dan 
menghasilkan kunci determinasi 
bambu. 

Mapping / Perpetaan 

Dalam penelitian ini menggunakan 
metode perpetaan, yaitu dengan 
mengambil titik koordinat letak 
bambu yang kemudian dipetakan 
dengan menggunakan aplikasi 
ArcGIS untuk memetakkan pola 
persebaran bambu. 

Inventarisasi 

Inventarisasi dalam hal ini yaitu 
dengan mengumpulkan data terkait 
jenis dan jumlah bambu yang ada 
kemudian dilakukan penandaan 
menggunakan GPS pada lokasi 
ditemukannya bambu. Inventarisasi 
dilakukan dengan sensus karena 
pola sebaran bambu yang cenderung 
berkelompok (tidak beraturan). 

Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis-jenis bambu yang 
ditemukan 

2. Jumlah rumpun yang ditemukan 
3. Jumlah batang dalam 1 rumpun 
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4. Ciri morfologi seperti bentuk dan 
warna batang, bentuk dan jumlah 
daun, panjang ruas (jarak antar 
buku) 

5. Pola sebaran bambu 

Analisis Data 

Identifikasi Tumbuhan 

Data disajikan secara deskriptif yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan, 
menjelaskan, dan memvalidasi data 
terkait jenis dan potensi bambu 
kemudian disajikan dalam bentuk 
tabel yang dilengkapi dengan 
deskripsi dan gambar dari setiap 
jenis dengan mengacu kepada 
herbarium dan kunci determinasi 
yang telah dibuat. 

Mapping / Perpetaan 

Data hasil penandaan koordinat 
diolah dengan menggunakan aplikasi 
ArcGIS dan output yang dihasilkan 
berupa peta sebaran bambu. 

Inventarisasi Bambu 

Setelah dilakukan kegiatan 
inventarisasi, selanjutnya analisis 
data dengan mengacu kepada Simon 
(2007): 

a) Rata-rata Rumpun (µ) 

 

 

Dimana xi : jumlah batang 
ke-i 

 N : (jumlah 
rumpun atau 
jumlah batang) 
atau luas areal 

 µ : rata-rata 
rumpun 

b) Varians/Ragam Populasi (  ) 

 

 

 

Dimana    : varians/ragam 
populasi 

 xi2 : kuadrat dari 
seluruh 
populasi 

      : rata-rata 
kuadrat dari 
jumlah batang 

 N : (jumlah 
rumpun atau 
jumlah 
batang) atau 
luas areal 

c) Standar Deviasi ( ) 

 

 

 

Dimana    : varians/ragam 
populasi 

   : standar 
deviasi 

 

d) Simpangan baku (    

 

 

 

Dimana    : simpangan 
baku 

    : varians/ragam 
populasi 

 N : (jumlah 
rumpun atau 
jumlah 
batang) atau 
luas areal 

 

(µ) = 
∑    
   

 
 

    )= 
 ∑    

   

 
 

 
     

( ) =     

(  ) =  
  

 
 



5 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Jenis Bambu 

Hasil Identifikasi Jenis Bambu 

Tabel 1. Jenis-jenis Bambu di KHDTK Senaru 

Table 1. Species of Bamboo in The Forest With Special Purpose of  Senaru 

No Nama Lokal Nama spesies 
∑   

rumpun 

1 Bambu tali Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schultes) Kurz 89 

2 
Bambu 
santong Gigantochloa atter  (Hassk.) Kurz 68 

3 Bambu bilis Schizostachyum lima Blanco Merr 9 

4 Bambu ampel Bambusa vulgaris Schard ex. J.C Wendl 9 

5 
Bambu 
petung 

Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex 
Heyne 4 

6 
Bambu 
tamiang  Schizostachyum blumei  Nees 10 

7 Bambu talang  Schizostachyum brachycladum Kurz 1 

8 Bambu kuning Bambusa vulgaris var striata 2 

9 Bambu tutul Bambusa maculate Widjaja 1 

Total Rumpun 193 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Hasil penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya yaitu hanya ditemukan 6 jenis bambu. Hasil penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa di KHDTK Senaru ditemukan 6 jenis bambu, 
yaitu bambu Ampel (Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C), Santong (Gigantochloa 
atter (Hassk.) Kurz ), kuning (Bambusa vulgaris var. striata), tali (Gigantolochloa 
apus Kurz.), petung (Dendrocalamus asper (Schult. f.) Backer ex Heyne) dan 
Bilis (Schizostachyum lima (Blanco) Merr) (Rini, et al., 2017). Perbedaan ini 
dimungkinkan terjadi karena (1) perbedaan dalam mengidentifikasi spesies, (2) 
proses mapping (perpetaan), dan (3) pendugaan potensi. 

Kunci Determinasi Bambu 

Kunci determinasi dibuat untuk mempermudah dalam menentukan jenis-jenis 
bambu setelah dicocokkan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh jenis bambu 
tersebut. Sebelum menentukan kunci determinasi, terlebih dahulu dibuat kunci 
dikotomi yaitu untuk membagi 2 pembeda untuk mengelompokkan spesies. 

1. a. Buluh tegak berwarna hijau..................................... A, B, C, D, E, F, G, I 

b. Buluh tegak berwarna kuning ............................................................ H 

2. a. Diameter batang <5 cm............................................................... C, F, G 

b. Diameter batang >5 cm.................................................... A, B, D, E, H, I 
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3. a. Permukaan atas daun tidak berbulu ............................ A, B, C, F, G, H, I 

b. Permukaan atas daun berbulu halus ............................................. D, E 

4. a. Daun berwarna hijau bergaris putih .................................................. C 

b. Daun berwarna hijau tidak bergaris ................................ A,B,D,E,F,G,H,I 

5. a. Pelepah buluh tidak mudah luruh ....................................................A, G 

b. Pelepah buluh mudah luruh ...................................... B, C, D, E, F, H, I 

6. a. Panjang ranting <2 m .............................................................. A, C, F, G 

b. Panjang ranting >2 m ......................................................... B, D, E, H, I 

7. a. Jarak antar buku pada batang <30 cm ............................................C, D 

b. Jarak antar buku pada batang >30 cm ......................... A,B,D,E,F,G,H,I 

8. a. Jarak antar buku pada ranting <20 cm ...................................... A,C,D,G 

b. Jarak antar buku pada ranting >20 cm ................................... B,E,F,H,I 

9. a. Sistem percabangan sama besar.................................................. C,F,G 

b. Sistem percabangan memiliki 1 cabang lebih besar. .......... A,B,D,E,H,I 

10. a. Akar serabut muncul di atas permukaan tanah ........... A, B, D, E, F, H ,I 

b. Akar tidak muncul ke atas permukaan tanah ................................. C,G 

 

Keterangan Jenis Bambu: 

A : Gigantochloa apus (bambu tali) 

B : Gigantochloa atter (bambu santong) 

C : Schizostachyum lima (bambu bilis) 

D : Bambusa vulgaris (bambu ampel) 

E : Dendrocalamus asper (bambu petung) 

F : Schizostachyum blumei (bambu tamiang) 

G : Schizostachyum brachycladum (bambu talang) 

H : Bambusa vulgaris var striata (bambu kuning) 

I : Bambusa maculata (bambu tutul) 

Berikut ini adalah kunci determinasi jenis-jenis bambu yang tumbuh di KHDTK 
Senaru, Kabupaten Lombok Utara untuk dapat digunakan dalam 
mengidentifikasi: 

1. a. Buluh tegak berwarna hijau............................................................. 2 

b. Buluh tegak berwarna kuning ..................... Bambusa vulgaris var striata 

2. a. Diameter batang <5 cm................................................................... 3 

b. Diameter batang >5 cm................................................................... 4 
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3. a. Permukaan atas daun tidak berbulu ................................................ 5 

b. Permukaan atas daun berbulu halus ............................................... 6 

4. a. Daun berwarna hijau bergaris putih ...................... Schizostachyum lima 

b. Daun berwarna hijau tidak bergaris ................................................. 7 

5. a. Pelepah buluh tidak mudah luruh .............................. Gigantochloa apus 

b. Pelepah buluh mudah luruh ............................................................ 8 

6. a. Panjang ranting <2 m ........................................ Schizostachyum blumei 

b. Panjang ranting >2 m ........................................... Dendrocalamus asper 

7. a. Jarak antar buku pada batang <30 cm ....................... Bambusa vulgaris 

b. Jarak antar buku pada batang >30 cm ....................... Gigantochloa atter 

8. a. Jarak antar buku pada ranting <20 cm …Schizostachyum brachycladum 

b. Jarak antar buku pada ranting >20 cm ................... Bambusa maculata 

Sebaran Bambu 

Sebaran bambu ini berguna untuk mempermudah mengetahui keberadaan dari 
masing-masing jenis bambu yang ada di KHDTK Senaru. Berdasarkan hasil 
penelitian, jenis-jenis bambu yang ada di kawasan KHDTK Senaru tersebar 
secara tidak beraturan atau mengelompok 

Gambar 1. Peta Sebaran Bambu di KHDTK Senaru 

Image 1. Distribution Mapping of Bamboo in The Forest With Special Purpose of 
Senaru 
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Dari peta di atas terlihat jelas bahwa persebaran bambu tali (Gigantochloa apus) 
meliputi berbagai lahan garapan petani. Sedangkan jenis bambu yang lain tidak 
menyebar seluas persebaran bambu tali. Dan dari peta di atas juga terlihat 
bahwa sebagian besar bambu yang dijumpai berada pada aliran sungai, 
sepanjang jalur trekking menuju Rinjani, dan sebagian berdekatan dengan 
enclave. Hasil penelitian di KHDTK Senaru ini menunjukkan bahwa seluruh jenis 
bambu di kawasan ini memiliki pola penyebaran yang menyebar kelompok. 
Terlepas dari faktor lingkungan dan kompetisi, hasil tersebut relevan dengan 
kesimpulan Barbour et al. (1987) bahwa pola distribusi spesies tumbuhan 
cenderung menyebar kelompok, sebab tumbuhan bereproduksi dengan biji yang 
jatuh dekat induknya atau dengan rimpang yang menghasilkan anakan vegetatif 
masih dekat dengan induknya. Bambu merupakan jenis tanaman berumpun. 
Seperti diketahui bahwa spesies kelompok rumpun mempunyai kecenderungan 
pola distribusi mengelompok lebih besar dibandingkan dengan pola distribusi 
teratur dan acak (Djufri, 2002). Sedangkan diantara pola distribusi teratur dengan 
acak relatif sama. Dengan demikian spesies kelompok rumpun pola distribusi 
menyebar-kelompok. Fenomena ini dapat dijelaskan karena kelompok rumpun 
mempunyai jumlah individu relatif banyak pada setiap kuadrat, dan 
perkembangbiakannya melalui rimpang (stolon) menghasilkan anakan vegetatif 
yang masih dekat dengan induknya. Selain itu, pola distribusi spesies tumbuhan 
dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tanah, sumber daya dan kompetisi (Sofiah et 
al., 2013). 

Potensi Bambu 

Potensi Bambu Muda (Rebung) 

Rebung merupakan tunas dari tanaman bambu yang nantinya akan tumbuh 
menjadi batang bambu. Batang muda atau rebung ini sendiri tidak menjamin 
akan tumbuh menjadi bambu tua karena sebagian masyarakat memanfaatkan 
rebung untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan 
para penggarap di kawasan KHDTK Senaru  diperoleh rebung sebagai berikut: 

Tabel 2. Potensi Bambu Muda (Rebung) 

Table 2. Potential of Young Bamboo (Bamboo Shoot) 

N
o 

Nama 
Lokal 

Nama spesies 
∑  

Rumpun 
∑  

Rebung 

∑  
Rebung/

Ha 

1 Bambu tali Gigantochloa apus 89 203 1,62 

2 
Bambu 
santong 

Gigantochloa atter 68 426 3,41 

3 Bambu bilis Schizostachyum lima 9 22 0,18 

4 
Bambu 
ampel 

Bambusa vulgaris 9 7 0,06 

5 
Bambu 
Petung 

Dendrocalamus asper 4 43 0,34 

6 
Bambu 
tamiang 

Schizostachyum blumei 10 47 0,38 
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7 
Bambu 
talang 

Schizostachyum 
brachycladum 

1 1 0,01 

8 
Bambu 
kuning 

Bambusa vulgaris var 
striata 

2 8 0,06 

9 Bambu tutul Bambusa maculata 1 6 0,05 

Total 193 763 6,10 

Rata-rata 1,54 6,10 0,05 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Potensi Bambu Tua 

Bambu tua yang tidak lain adalah hasil dari pertumbuhan bambu muda (rebung) 
yang kemudian tumbuh tinggi hingga menjadi batang tetap. Bambu tua ini 
umumnya berdiri tegak dengan ciri khas yang dimiliki masing-masing.  

Tabel 3. Potensi Bambu Tua 

Table 3. Potential of Old Bamboo (Stems) 

N
o 

Nama Lokal 
∑  

Rumpun 
∑  

Batang 
Rata2 

batang/rumpun 
∑ 

batang/Ha 

1 Bambu tali 89 4.451 50,01 35,61 

2 Bambu santong 68 2.821 41,49 22,57 

3 Bambu bilis 9 568 63,11 4,54 

4 Bambu ampel 9 136 15,11 1,09 

5 Bambu petung 4 71 17,75 0,57 

6 Bambu tamiang 10 1.112 111,20 8,90 

7 Bambu talang 1 6 6,00 0,05 

8 Bambu kuning 2 100 50,00 0,80 

9 Bambu tutul 1 22 22,00 0,18 

Total 193 9.287 376,67 74,30 

Rata-rata 1,54 74,30 3,01 0,59 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Dalam hal ini, banyaknya jumlah rumpun yang dimiliki oleh jenis bambu juga 
tidak memberikan pengaruh yang besar bagi jumlah batang yang tumbuh 
didalamnya. Hal ini terlihat pada jumlah rumpun yang sama besar antara bambu 
bilis (Schizostachyum lima) dengan bambu ampel (Bambusa vulgaris) namun 
keduanya memiliki jumlah batang yang berbeda. 

Nilai Statistik Bambu 

Nilai statistik ini digunakan untuk dapat mengetahui besar kecilnya suatu 
populasi dari bambu beserta keragaman yang dimiliki oleh bambu tersebut.  
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Nilai Statistik Batang Dan Rumpun 

Tabel  4. Nilai Statistik Batang Dan Rumpun 

Table  4. Staistic value of stems and clump 

No Statistik N µ σ2 Σ σµ 

1 Batang 9.287 48,12 6.971,55 83,50 0,87 

2 Rumpun 193 1,54 190,62 13,81 0,99 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Menurut pernyataan Simon (2007), bahwa data akan dikatakan homogen apabila 
koefisien varians semakin kecil dan akan dikatakan heterogen apabila 
koefisiennya semakin besar. Dan dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa 
data batang lebih heterogen dibandingkan data rumpun. 

Nilai Statistik Masing-masing Jenis Bambu 

Tabel 5. Nilai Statistik Masing-masing Jenis Bambu 

Table 5. Statistic Value of The Species of Bamboo 

N
o 

Nama 
Lokal 

Nama Spesies 
xi 

(batang
) 

N 
(luas 
area) 

µ σ2 σ σµ 

1 
Bambu 
tali 

Gigantochloa 
apus 

4.451 125 
35,6

1 
2.879,9

2 
396,5

1 
35,4

7 

2 
Bambu 
santong 

Gigantochloa 
atter 

2.881 125 
23,0

5 
1.498,9

3 
256,6

5 
22,9

6 

3 
Bambu 
ampel 

Bambusa 
vulgaris 

136 125 1,09 23,89 12,12 1,08 

4 
Bambu 
bilis 

Schizostachyum 
lima 

568 125 4,54 394,05 50,60 4,53 

5 
Bambu 
petung 

Dendrocalamus 
asper 

71 125 0,57 19,24 6,32 0,57 

6 
Bambu 
tamiang 

Schizostachyum 
blumei 

1.112 125 8,90 
1.767,6

0 
99,06 8,86 

7 
Bambu 
kuning 

Bambusa 
vulgaris var 
striata 

100 125 0,80 46,03 8,91 0,80 

8 
Bambu 
talang 

Schizostachyum 
brachycladum 

6 125 0,05 0,29 0,53 0,05 

9 
Bambu 
tutul 

Bambusa 
maculata 

22 125 0,18 3,84 1,96 0,18 

Total 
9.347,0

0 
  

74,7
9 

6.633,7
9 

832,6
6 

74,5
0 

Rata-rata/Ha 74,78   0,60 53,07 6,66 0,60 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 
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Dari 9 jenis bambu yang ada, bambu 
yang memiliki rata-rata populasi 
terbesar yaitu bambu tali 
(Gigantochloa apus) yaitu sebesar 
35,61 batang/Ha. Hal ini disebabkan 
oleh banyaknya jumlah batang yang 
yang dimiliki oleh bambu tali 
dibandingkan dengan bambu lain 
yaitu sebanyak 4.451 batang dan 
bambu tali merupakan bambu yang 
mendominasi kawasan KHDTK 
Senaru. Selain itu juga, berdasarkan 
hasil wawancara dengan beberapa 
petani yang dijumpai di lahan 
garapan, bambu tali ini paling cocok 
tumbuh di berbagai area. 

Sedangkan potensi terkecil dimiliki 
oleh bambu sero atau bambu talang 
(Schizostachyum brachycladum) 
yaitu sebesar 0,05 batang/Ha. Hal ini 
disebabkan karena sedikitnya 
populasi bambu talang di lokasi 
penelitian. Bambu talang juga 
merupakan jenis baru yang dijumpai 
dalam penelitian di KHDTK Senaru, 
karena berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Rini et al. (2017) tidak 
diujumpai bambu talang. Dari hasil 
ini dapat diketahui bahwa 
banyaknya jumlah batang maupun 
rumpun tidak menjadikan bambu 
tersebut memiliki rata-rata populasi 
terbesar. 

Besar kecilnya populasi pada 
masing-masing jenis bambu ini 
dipengaruhi oleh tidak meratanya 

persebaran dari masing-masing jenis 
bambu yang ada seperti pada 
gambar 1 di atas terkait peta 
sebaran bambu di KHDTK Senaru. 
Bambu tali (Gigantochloa apus) ini 
memiliki populasi terbesar 
disebabkan karena bambu tali 
tersebar di berbagai tempat seperti 
tanah miring (jurang), tanah rata, 
tanah kebun, dan pada aliran 
sungai. Sehingga dari hasil 
penelitian di lapangan dapat 
dikatakan bahwa bambu tali memiliki 
populasi yang besar disebakan 
karena bambu tali mudah 
beradaptasi dengan lingkungan 
tempat tumbuhnya. 

Dari hasil rata-rata populasi inilah 
kemudian dapat ditentukan tingkat 
keragaman yang dimiliki oleh 
masing-masing bambu, dari tabel 5 
di atas, dapat dilihat bahwa tingkat 
keragaman tertinggi dimiliki oleh 
bambu tali (Gigantochloa apus). 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Cahyanto (2016) bahwa semakin 
tinggi nilai keragaman jenis, maka 
semakin banyak pula jenis yang 
terdapat pada area tersebut. 
Keragaman jenis atau populasi 
menggambarkan terjadinya tingkat 
keanekaragaman yang terdapat 
pada suatu kawasan dan nilai 
keanekaragaman jenis dipengaruhi 
oleh individu suatu jenis 
(Nurmalasari, 2017). 

 

Nilai Ekonomi Bambu Muda 

Bambu dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dalam bentuk rebung. Jenis-jenis 
tertentu rebungnya dapat dimakan karena kadar HCN (asam sianida) kecil atau 
sama sekali tidak ada, rasanya memenuhi selera, lunak, dan warnanya menarik. 
Kandungan gizinya cukup memadai sebagai sumber vitamin dan mineral 
(Batubara, 2011). 

Bambu muda atau rebung umumnya memiliki nilai ekonomi, hal ini dikarenakan 
rebung baik untuk dikonsumsi. Adapun rebung yang dikonsumsi dan dipasarkan 
oleh masyarakat yaitu rebung dari bambu santong (Gigantochloa atter) dan 
bambu petung (Dendrocalamus asper). Hal ini disebabkan karena rasa yang 
enak pada rebung santong dan rebung petung. Selain itu, 7 jenis bambu lainnya 
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rebungnya tidak dikonsumsi maupun dipasarkan dikarenakan memiliki rasa yang 
pahit sehingga dibiarkan tumbuh hingga menjadi batang tetap. 

Tabel 6. Jumlah Rebung yang Diambil Petani 

Table 6. Number of Bamboo Shoots Taken by Farmers 

No Nama Lokal ∑  Rumpun ∑  Rebung yang 
diambil/musim 

1 Bambu santong 68 204 

2 Bambu petung 4 12 

Total 72 216 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Dari hasil wawancara, dari 9 jenis bambu yang ada di KHDTK Senaru, bambu 
yang rebungnya dikonsumsi oleh masyarakat yaitu rebung dari bambu santong 
dan bambu petung. Hal ini disebabkan karena hanya rebung dari bambu santong 
dan bambu petung yang enak dikonsumsi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2001) yang mengemukakan bahwa 
bambu yang rebungnya enak untuk dimakan yaitu bambu ater (Gigantochloa 
atter), bambu betung (Dendrocalamus asper), bambu duri (Bambusa blumeana), 
dan bambu hitam (Gigantochloa atriviolacea). 

Dan hasil terbesar menunjukkan bahwa rebung bambu santong lebih diminati 
dibandingkan rebung petung oleh masyarakat. Rebung petung sendiri lebih 
banyak dibiarkan tumbuh menjadi batang tua karena memiliki nilai jual yang lebih 
tinggi dibandingkan dijual dalam keadan masih muda. 

Tabel 7. Nilai Ekonomi Bambu Muda (Rebung) 

Table 7. Economic Value of Bamboo Shoots 

No Nama Lokal 
∑  Rebung yg 

diambil/musim 
Harga jual 

(Rp) 

Nilai 
ekonomi 

(Rp) 

1 Bambu santong 204 5.000 1.020.000 

2 Bambu petung 12 5.000 60.000 

Total 216 10.000 1.080.000 

Rata-rata/Ha 1.728   8.640 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Rebung yang banyak dijual dipasaran adalah rebung dari bambu santong, hal ini 
dikarenakan rasanya yang lebih enak dibandingkan dengan rebung bambu 
petung. Selain itu juga, rebung dari bambu petung jarang dipasarkan, hal ini 
dikarenakan bambu petung memiliki nilai jual yang lebih tinggi apabila 
dipasarkan dalam bentuk bambu tua daripada dalam bentuk rebung. Dari hasil 
penjualan kedua jenis rebung ini kemudian diperoleh Rp 1.080.000, dengan rata-
rata Rp 8.640/Ha dari rebung tersebut. 
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Nilai Ekonomi Bambu Tua 

Bambu tua umumnya dipanen ketika sudah berumur 3-6 tahun dan bambu ini akan dipasarkan tergantung dari permintaan pembeli. 
Bambu yang dijual dalam bentuk batangan tentunya lebih mahal dibandingkan dengan dijual dalam bentuk rebung. Bambu yang 
memiliki nilai jual tinggi yaitu bambu yang umumnya digunakan untuk keperluan bahan bangunan. Dan dari 9 jenis bambu yang ada 
di KHDTK Senaru, bambu yang dijual oleh para penggarap hanya 2 jenis, yaitu bambu tali (Gigantochloa apus) dan bambu petung 
(Dendrocalamus asper). 

Tabel 8. Nilai Ekonomi Bambu Tua 

Table 8. Economic Value of Bamboo Stems 

No Jenis Bambu 
∑  

batang 
∑ 

rumpun 

Harga jual 
per batang 

(Rp) 

Harga jual per 
rumpun (Rp) 

Total nilai 
jual (Rp) 

Nilai jual 
btg/Ha (Rp) 

Nilai jual 
rumpun/Ha 

(Rp) 

1 Bambu tali 4.451 89 0 250.000 22.250.000 0 178.000 

2 Bambu petung 71 4 100.000 0 7.100.000 56.800 0 

Total 4.522 93 100.000 250.000 29.350.000 56.800 178.000 

Rata-rata/Ha 36,18 0,74 800 2.000 234.800 454,4 1.424 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Dari tabel diatas, jenis bambu yang memiliki nilai jual yaitu bambu tali dan bambu petung. Menurut hasil wawancara cara dengan 
petani, bambu tali umumnya dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga, sebagai bahan anyaman, konstruksi bangunan, 
dan lain-lain, sedangkan bambu petung dimanfaatkan untuk membuat tiang berugak, pagar rumah, jembatan, kontruksi 
pembangunan kandang, untuk membuat tangga, karena bambu petung lebih kuat dibandingkan jenis bambu lain. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Jenis-jenis bambu yang ada di KHDTK Senaru  terdapat 9 jenis, yaitu bambu 
tali (Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schultes) Kurz), bambu santong 
(Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz), bambu bilis (Schizostachyum lima Blanco 
Merr), bambu ampel (Bambusa vulgaris Schard ex. J.C Wendl), bambu 
petung (Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex Heyne), bambu 
tamiang (Schizostachyum blumei Nees), bambu talang (Schizostachyum 
brachycladum Kurz), bambu kuning (Bambusa vulgaris var striata), bambu 
tutul (Bambusa maculata Widjaja). 

2) Sebaran bambu di KHDTK Senaru  cenderung tidak beraturan, berkelompok, 
dan menyebar di seluruh area. 

3) Besarnya potensi bambu yang ada di KHDTK Senaru  berdasarkan hasil 
inventarisasi dan wawancara dengan para penggarap sebagai berikut: 

a. Potensi bambu muda (rebung) sebesar 6,10 rebung/Ha, sedangkan nilai 
ekonomi rebung yang dihasilkan yaitu Rp 1.080.000 dengan rata-rata 
sebesar Rp 8.640/Ha. 

b. Potensi bambu tua (batang) sebesar 74,30 batang/Ha, sedangkan total 
nilai jual bambu tali dan bambu petung diperoleh sebesar Rp 29.350.000 
dengan rata-rata Rp 234.800/Ha. 

Saran 

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perlu adanya perhatian dari para petani untuk lebih memperhatikan bambu 
yang ada di lahan garapan karena banyaknya bambu yang tumbang baik 
disebabkan oleh cuaca maupun bambu yang mulai membusuk dimakan 
usia. 

2) Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan bambu, 
pengaruh tutupan lahan dengan pertumbuhan bambu untuk dapat diketahui 
besarnya manfaat serta pengaruhnya bagi kelestarian hutan. 

3) Perlu adanya upaya penambahan populasi bambu di dalam kawasan 
KHDTK Senaru  untuk jenis bambu yang jumlahnya masih sangat minim 
seperti bambu kuning, bambu talang, bambu tamiang, dan bambu tutul 
sehingga keanekaragaman bambu semakin meningkat. 
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