
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bambu dan Karakteristiknya 

Bambu merupakan tanaman yang sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-

hari, bambu hidup menyebar di seluruh Indonesia.  Bambu merupakan tanaman 

rumput-rumputan atau yang sering disebur sebagai Giant Grass yang batangnya 

terdiri atas ruas-ruas yang dihubungkan oleh buku, dan didalam batangnya 

terdapat rongga, tanaman ini termasuk dalam orde Graminales, famili gramineae, 

dan subfamili Bambusoideae.  Bambu merupakan salah satu tanaman dengan 

pertumbuhan yang paling cepat di dunia, sistem Rhizome dependen yang unik 

membuat bambu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat yaitu dapat tumbuh 60 

cm bahkan lebih setiap hari tergantung pada iklim dan kondisi tanah.  Tanaman 

bambu dapat hidup di berbagai jenis lingkungan baik di iklim tropis ataupun di 

iklim sub-tropis, karena itu bambu bisa ditemukan di berbagai tempat baik yang 

sengaja ditanam ataupun tumbuh secara alami.  Arah pertumbuhan biasanya tegak 

kadang-kadang memanjat, batangnya mengayu.  Tanaman ini dapat mencapai 

umur panjang dan biasanya mati tanpa berbunga. 

 

Batang-batang bambu muncul dari buku-buku rimpang yang menjalar di bawah 

tanah.  Batang-batang yang sudah tua keras dan umumnya berongga, berbentuk 

silinder memanjang dan terbagi dalam ruas-ruas.  Antara ruas yang satu dengan 
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yang lain dihubungkan dengan buku. Pada salah satu sisi buku muncul cabang 

yang beruas-ruas dan diantaranya dihubungkan oleh buku cabang. Pada buku-

buku batang biasanya terdapat mata tunas, demikian juga pada cabang-cabang dan 

rimpangnya.  Tinggi tanaman bambu sekitar 0,3 m sampai 30 m,  diameter 

batangnya 0,25-25 cm dan ketebalan dindingnya sampai 25 mm (Berlian dan 

Rahayu, 1995). 

 

Tesri M (1995) menyatakan bahwa struktur anatomi batang bambu dengan 

penampang melintang berurut dari luar ke dalam terdiri dari lapisan epidermis, 

sub epidermis, berkas pembuluh tersebar yang dipisahkan oleh parenkim dasar, 

dan lapisan yang terdalamnya berupa sel seperti sklerenkim.  Menurut Tesri 

(1995) satu berkas pembuluh mempunyai seludang yang terdiri dari serat 

sklerenkim.  Posisi serat seludang ini bervariasi antara bagian tepi luar, tengah, 

dan bagian dalam batang.  Variasi struktur ini biasanya memperlihatkan 

perbedaan spesies pada bambu. 

 

Bambu mempunyai ciri-ciri berdaun tunggal, berbentuk pita tersusun berselang-

seling pada rantingnya, batang beruas-ruas, berakar serabut, dan mempunyai 

rimpang.  Bambu merupakan jenis tanaman yang kaya akan spesies, di dunia ini 

ditemukan kurang lebih 1000 spesies bambu, dalam 80 genera.  Sekitar 200 

spesies dari 20 genera ditemukan di Asia Tenggara (Dransfield dan 

Widjaja,1995), sedangkan di Indonesia sendiri ditemukan sekitar 60 jenis tanaman 

bambu.  Bambu merupakan tanaman kayu dengan batang yang memiliki sel-sel 

batang berorientasi aksial dan tidak memiliki sel radial.  Bagian luar bambu 
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batang bambu terdiri dari ruas (nodia) dan buku (internodia). Sel-sel batang 

mempunyai orientasi aksial dan tidak memiliki sel radial, struktur melintang 

bambu hanya diisi oleh ikatan-ikatan pembuluh.  Bagian luar terdiri dari satu sel 

epidermis dan bagian dalam terdiri dari sel-sel sklerenkim.  Dinding bambu 

tersusun oleh 50 % jaringan parenkim, 40 % sel-sel serabut, 10 % pembuluh tapis 

dan ikatan pembuluh.  Berikut ini adalah gambar penampang bambu : 

 

 
 (Sumber: Manuhuwa,2008) 

Gambar 1. Penampang Melintang dan Penampang Radial Bambu 

Unsur utama penyusun batang bambu adalah selulosa, hemisellulosa, lignin dan 

unsure tambahan seperti resin, tannin, lilin dan garam-garam anorganik.  Pada 

batang bambu parenkim dan sel penghubung lebih banyak ditemukan pada bagian 

dalam dari kolom, sedangkan serat ditemukan lebih banyak pada bagian luar 

(Fatiasari dan Hermiati, 2006).   

 

Susunan serat pada ruas penghubung antar buku memiliki kecenderungan 

bertambah besar dari bawah ke atas sementara parenkimnya berkurang.  Selama 

masa pertumbuhan pada tahun pertama sejak dari tunas, proporsi lignin dan 
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karbohidrat tidak tertentu tetapi setelah melewati masa tersebut komposisi kimia 

bambu cenderung tetap.  Pada musim penghujan kandungan pati pada bambu 

lebih tinggi daripada pada musim kemarau (Dransfield dan Widjaja,1995).  

Berikut merupakan tabel presentase kandungan bambu menurut Wahyu (2006) ; 

 

Tabel 1. Presentase Kandungan Batang Bambu. 

Komponen Kandungan % 

Selulosa 

Lignin 

Pentosan Zat Ekstraktif 

Air 

Abu 

SiO2 

42.4–53.6 

19.8–26.6 

1.24–3.77 

4.5–9.9 

15–20 

1.24–3.77 

0.10–1.78 

 

Menurut penelitian E. Manuhuwa  dan M. Loiwatu (2007), rata-rata panjang sel 

serat bambu berkisar antara 3,40 mm-3,96 mm; diameter serat  4,34 mikron-4,91 

mikron; diameter lumen  2,74 mikron-3,23 mikron; tebal dinding sel serat  0,76 

mikron-0,91 mikron; proporsi sel parenkim 51,95%-56,85%; proporsi sel serat 

27,81 % - 62,66 %, dan proporsi sel pori 12,39 % - 14,60 %. Rata-rata ekstraktif 

larut air dingin bambu berkisar antara 3,10 % - 3,79 % ; ekstraktif larut air panas 

5,43 % - 6,23 % ; ekstraktif larut alkohol benzen 3,37 % - 4,10 % ; alfa selulosa 

44,22 % -  46,94 % ; holoselulosa 71,97 % - 75,57 % ; lignin 26,00 % - 27,37 %. 

 

Environment Bambu Foundation (EBF), yayasan yang aktif menangani bambu di 

Indonesia menjelaskan bahwa tanaman bambu merupakan tanaman yang sangat 
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potensial karena tidak menyebabkan longsor dan dapat menekan hilangnya 

karbon. Menurut EBF (2006), satu hektar bambu bisa menahan 12 ton 

karbondioksida dari udara, selain itu EBF menyatakan debit air di sekitar bambu 

meningkat setelah ditanami bambu, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan 

munculnya mata air yang baru.  Hal ini dikarenakan bambu merupakan tanaman 

C3 dan efektif dalam konservasi air, terbukti bambu memiliki kemampuan untuk 

menyerap 90 % air, sedangkan pepohonan lain hanya mampu menyerap air 30 % - 

40 % air.  

 

2.2. Bambu Petung (Dendrocalamus asper) 

Bambu Petung merupakan salah satu dari ribuan jenis bambu yang tumbuh di 

dunia, bambu ini merupakan jenis bambu yang telah dikenal secara luas karena 

batangnya yang panjang dan besar.  Jenis bambu ini mempunyai rumpun yang 

agak sedikit rapat, warna batang hijau kekuning-kuningan.  Ukurannya lebih besar 

dan lebih tinggi dari pada jenis bambu lain.  Perbanyakan Bambu Petung 

dilakukan dengan potongan batang atau cabangnya.  Jenis bambu ini mempunyai 

pertumbuhan yang cepat, mudah diperbanyak, dan dapat tumbuh baik ditempat 

yang cukup kering.  Tanaman ini dapat ditemui di dataran rendah sampai 

ketinggian 2.000 m dpl (Berlian, 1995).  Bambu Petung (Dendrocalamus asper) 

sebagai salah satu jenis dari genus Dendrocalamus, merupakan jenis bambu yang 

banyak dikenal karena berdiameter cukup besar bila dibandingkan dengan jenis 

bambu lain, sekitar 10 – 18 cm, berdinding tebal, 11 – 18 mm (Abdel Razak dkk, 

1995).   
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Menurut Morisco (1999) dalam Mustafa (2010) bambu dengan nama botani 

Dendrocalamus asper di Indonesia dikenal dengan nama Bambu Petung.  Bambu 

jenis ini mempuyai rumpun agak rapat, dapat tumbuh di dataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian 2000 m di atas permukaan air laut.  Pertumbuhan 

bambu cukup baik khususnya untuk daerah yang tidak terlalu kering.  Warna kulit 

batang hijau kekuning-kuningan, batang dapat mencapai panjang 10-14  m,  

panjang ruas berkisar antara 40–60 cm,diameter 6–15 cm, dan  tebal dinding 10-

15 mm.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2010) pada 

pangkal bambu yang muda, dewasa, dan tua kerapatan rata-rata Bambu Petung 

bagian pangkal yang tertinggi terdapat pada bambu dewasa dan terendah pada 

bambu muda. 

 

Bambu Petung adalah bambu yang kuat, tingginya bisa mencapai 20 – 30 m dan  

diameter batang 8 – 20 cm.  Ruas Bambu Petung cukup panjang dan tebal, 

panjangnya antara 40 – 60 cm dan ketebalan dindingnya 1 – 1,5 cm. Bambu 

Petung bisa dipanen pada umur 3 – 4 tahun dengan produksi sekitar 8 ton/ha. 

Kerapatan serat Bambu Petung adalah 0,8 g/cm3.  Pada bambu Petung, kecepatan 

munculnya tunas baru dan pertumbuhan akar serta tajuk relatif lebih cepat pada 

penanaman horisontal.  Namun demikian pertumbuhan akar dan tajuk dari 

penanaman vertikal jauh lebih baik dari penanaman horisontal.  Kerapatan  bambu 

muda sebesar 0,695 gr/cm³, bambu dewasa sebesar 0,809 gr/cm³ dan bambu tua 

sebesar 0,742  gr/cm³  (Orina, 2010). 
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Perbedaan kerapatan bambu tersebut menunjukkan ada proses pematangan sel 

batang bambu dengan bertambahnya umur dan akan menurun pada umur tertentu 

karena terjadi penurunan kandungan zat selulosa.  Kerapatan bambu Petung 

bagian pangkal akan meningkat dari bambu muda ke bambu dewasa dan akan 

menurun pada bambu tua.  Kerapatan serat sklerenkim bambu muda sebesar 

0,4257 mm²/mm², bambu dewasa 0,4290 mm²/mm² dan bambu tua 0,4284 

mm²/mm².  Perbedaan kerapatan serat sklerenkim yang  tidak beda signifikan 

mungkin dikarenakan umur bambu muda telah mencapai 1 – 2 tahun.  Secara 

umum, kerapatan serat sklerenkim pada bambu dewasa tertinggi dan kerapatan 

serat sklerenkim pada bambu muda terendah. 

 

2.3. Konduktivitas Hidrolik 

Konduktivitas hidrolik merupakan suatu ciri yang menunjukkan kemampuan 

suatu bahan untuk mengirimkan atau melewatkan air.  Menurut Kemala Sari 

(2007) konduktivitas hidrolik atau yang sering disebut sebagai keterhantaran 

hidrolik merupakan hubungan antara debit hantaran suatu bahan dengan gradient 

hidrolik. Gradient hidrolik yang dimaksud merupakan perbandingan antara H 

dengan y.  Konduktivitas hidrolik tidak selamanya tetap, konduktivitas hidrolik 

dipengaruhi oleh jenis dan sifat cairan yang melalui suatu bahan dan juga sifat 

fisik kandungan suatu bahan yang dilalui air.  Pada tanah jenuh dengan struktur 

yang stabil atau pada media sarang yang mantap seperti batu berpasir sebagai 

contoh, keterhantaran hidrolik dicirikan dengan nilai yang tetap. 
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Konduktivitas hidrolik, disebut juga dengan permeabilitas dipengaruhi oleh jenis 

fluida yang mengalir.  Konduktivitas hidraulik (permeabilitas) air tanah juga dapat 

dinyatakan dalam satuan;  (cm/detik), (ft/hari), (gal/hari/ft2).  Pada umumnya 

konduktivitas hidrolik akan berkurang bila konsentrasi zat terlarut berkurang, hal 

ini dipengaruhi oleh fenomena pengembangan dan dispersi yang juga dipengaruhi 

oleh jenis-jenis kation.  Pada tanah misalnya, keterhantaran hidrolik jenuh dapat 

lebih rendah jika cairan lebih kental daripada air.  Interaksi antara zat terlarut 

dengan bahan yang dilewati berpengaruh terhadap konduktivitas hidrolik, 

permeabilitas digunakan sebagai persamaan untuk Ks (konduktivitas hidrolik 

jenuh).  Metode penetapan konduktivitas hidrolik (permeabilitas) di laboratorium 

dapat dilakukan dengan menerapkan metode constant head pada tabung uji yang 

dihubungkan dengan Reservoir (tangki air) yang mempunyai tinggi tekan tetap 

(constant head) dan dengan beda elevasi H (Wangsadipura M, 2005).  

 

2.4. Hukum Darcy 

Hukum Darcy merupakan suatu persamaan yang menjelaskan kemampuan air 

mengalir pada rongga tanah dan sifat yang mempengaruhinya.  Hukum Darcy 

hanya berlaku untuk aliran laminer, karena tidak akurat jika diterapkan pada aliran 

turbulent yang berkecepatan tinggi.  Terdapat dua asumsi utama yang digunakan 

dalam penetapan Hukum Darcy, asumsi pertama menyatakan bahwa fluida 

bersifat laminar, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam 

keadaan jenuh.  Darcy menyatakan bahwa kecepatan pengaliran setiap luasan 

satuan sebuah akuifer sebanding dengan kelandaian hulu potensial yang diukur 
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pada arah pengaliran.  Menurut Kemala Sari (2007) Hukum Darcy secara 

kuantitatif merupakan suatu ukuran pengaliran air suatu bahan pada keadaan 

jenuh, dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

q = J = Ks i…….(1) 

Dimana : 

J = kecepatan aliran air 

 K = keterhantaran hidrolik 

 i  = gradient hidrolik 

Keterhantaran hidrolik merupakan konstanta yang menegaskan hubungan yang 

sebanding antara kecepatan aliran dengan gradient hidrolik.  Ukuran-ukuran yang 

menentukan kecepatan aliran air dan gradient hidrolik dalam penetapan 

keterhantaran hidrolik bisa bervariasi.  Darcy mengusulkan hubungan antara 

kecepatan dan gradient hidrolik adalah sebagai berikut: 

V = k i…………(2) 

Dimana : 

 V = kecepatan air (cm/det) 

 I = gradient hidrolik 

 K = koefisien permeabilitas (cm/det) 

Debit rembesan (q) dinyatakan dalam persamaan : 

Q = k I A…………(3) 

Sehingga persamaan dapat ditulis : 

Q = v A…………(4) 

Dimana : 

 Q = debit rembesan (m3/det) 

 V = kecepatan air (m/det) 

 A = luas aliran (m2) 



14 
 

Hukum Darcy diterbitkan oleh Henry Darcy melalui percobaan yang 

dilakukannya dengan menggunakan suatu dalil yang kita kenal dengan Hukum 

Dasar Aliran Tanah Laminer (Syahidah, 2013).



 


