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ABSTRACT 

Objective of the study was to determine effect soil  type to the starch content of bamboo  and the relationship between 

starch content and the  severity of bamboo borer (Dinoderus minutus)  infestation.  Statistical analyses was applied in the 

study.  Post hoc multiple range test (MDRT) was applied  to factors that showed signifcant effect.  

Result of the study showed that soil type was not affected to the starch content of bamboo but  severity of bamboo borer  

infestation. Average starch content bamboo was 3.32%  at oxisol soil, 3.33% at entisol soil and 3.34% at alfisol soil.  

Average severity of  bamboo borer  infestion was 32% at oxisol soil, 94%  at entisol  soil and 96% at alfisol soil.    

Keywords: bamboo borer, baduri bamboo, starch content 

I. PENDAHULUAN 

Bambu merupakan tanaman yang cepat tumbuh tetapi seperti halnya pada tanaman 

lain dalam perkembangan dan pertumbuhannya, tanaman bambu tidak terlepas dari 

gangguan hama dan penyakit. Bambu baduri (Bambusa blumeana) termasuk jenis yang 

rentang terhadap hama terutama kumbang bambu (Dinoderus minutus).  Dinoderus minutus 

merupakan kumbang penggerek batang bambu yang termasuk ke dalam Phylum Arthopoda, 

Class Hexopoda, Ordo Caleoptera, Famili Bostrichidae, Genus Dinoderus dan Spesies 

Dinoderus minutus. Serangan kumbang bambu ini diduga berhubungan erat dengan sifat 

kimia dan fisik bambu baduri tersebut. Spesies-spesies dari Dinoderus mempunyai 

kepentingan yang besar dari segi ekonomi. Batang-batang bambu yang terserang 

menunjukan gejala berbentuk lubang pada batang dengan ruas-ruas menjadi pendek. 

Berdasarkan gejala serangan yang tampak maupun sifat pertumbuhan bambu, maka 

Subyanto (2004) menyatakan bahwa serangan Dinoderus sp pada bambu diduga sebelum 

mengalami pertumbuhan  meninggi yang maksimal, yaitu pada umur kira-kira 2–4 tahun. 

Dampak serangan yang terjadi pada umur ini akan mengakibatkan memendeknya panjang 

ruas bambu. Apabila serangan terjadi pada umur bambu kurang dari satu tahun, yang 

memiliki batang yang masih lunak, maka tidak berpengaruh terhadap memendeknya ruas 

bambu. 
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Dinoderus sp menyerang bambu pada stadium larva. Stadium larva kebanyakan 

dari ordo Caleoptera merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan dan banyak yang bertindak 

sebagai hama-hama serius pada tanaman-tanaman budidaya. Akibat dari serangan kumbang 

ini tanaman bambu mengalami pertumbuhan yang lambat, sebagian ruas menjadi pendek 

dan akan berpengaruh terhadap nilai ekonomi dan manfaatnya. 

Kerentanan tanaman bambu terhadap serangan hama dipengaruhi oleh faktor luar 

dan faktor dalam dari tanaman itu sendiri. Faktor dalam antara lain sifat kimia dan fisiknya. 

Sifat kimia bambu ditampilkan oleh kadar silika dan pati yang dimiliki tanaman tersebut 

sedangkan sifat fisik bambu antara lain kekerasan serta porositasnya, Subyanto (2000). 

Sementara itu, sebelumnya Subyanto (1976) dalam Mulyono (1999), menyatakan bahwa 

makin tinggi kadar pati dalam bambu, intensitas serangan kumbang terhadap bambu akan 

semakin tinggi. Oleh karena itu seperti halnya pada serangan Dinoderus minutus, kadar pati 

dalam batang bambu ini diduga berpengaruh terhadap intensitas serangan kumbang bambu 

(Dinoderus minutus). Faktor luar yang berpengaruh terhadap kerentangan oleh serangan 

hama antara lain adalah lokasi tempat tumbuh bambu tersebut.  

Untuk itu, penelitian ini bertujuan 1). Mengetahui pengaruh lokasi tumbuh 

terhadap kadar pati dalam bambu baduri dan 2). Mengetahui hubungan antara pati bambu 

baduri dengan intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus). 

II. METODOLOGI 

2.1.Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah a). bambu Baduri (Bambusa 

blumeana) umur 1 tahun yang tumbuh dalam rumpun yang diserang kumbang bambu 

(Dinoderus minutus); b). Bambu baduri  yang terserang kumbang bambu (Dinoderus 

minutus) untuk diketahui kadar patinya dan c). Larva penggerek batang kumbang bambu 

(Dinoderus minutus). 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol koleksi, timbangan elektrik, 

penggaris panjang 30 cm, gergaji potong, parang, kantong plastik, spidol parmanen, 

kamera, GPS dan alat tulis menulis. 

2.2.Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengamatan data intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) 

dilakukan di lapangan yang mewakili tipe lokasi tumbuh berdasarkan jenis tanah. Menurut 

Anonim (2000) jenis tanah tersebut adalah: 
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a) Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Dengan Tanah 

Regosol (Entisol) 

b) Desa Soya, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Dengan Tanah Latosol (Oxisol). 

c) Desa Tala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dengan Tanah 

Mediteran (Alfisol). 

Analisis kandungan pati bambu Baduri (Bambusa blumeana) dikerjakan di 

Laboratorium Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada. Penelitian 

dilaksanakan selama 5 bulan, mulai bulan Maret - Juli 2013. 

2.3. Prosedur Penelitian 

Variasi tempat tumbuh diduga akan berpengaruh terhadap kandungan pati yang 

ada di bambu baduri sehingga akan berpengaruh pula terhadap intensitas serangan kumbang 

bambu (Dinoderus minutus). Variasi tempat tumbuh dibedakan menurut 3 jenis tanah yaitu 

Regosol (Entisol), Latosol (Oxisol) dan Mediteran (Alfisol).  

Secara rinci prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan di Kota Ambon, Desa Tulehu, yang mewakili tempat tumbuh  

dengan jenis tanah regosol (entisol) dan dilanjutkan dengan Desa Soya untuk tipe tempat 

tumbuh dengan jenis tanah latosol (oxisol). Untuk tipe tempat tumbuh dengan jenis 

tanah mediteran (alfisol) survey lapangan dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat 

yaitu pada Desa Tala. Hasil survei ditetapkan beberapa lokasi penelitian dan rumpun 

bambu Baduri (Bambusa blumeana) yang akan dijadikan sebagai tempat tumbuh 

pengamatan intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus). Lokasi tersebut 

Menurut Siahaya (2005) adalah: 

1) Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Dengan Tanah 

Regosol (Entisol) dengan ketinggian tempat 433 m dpl, dengan tipe iklim C. 

2) Desa Soya, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan tanah Latosol (Oxisol) 

dengan ketinggian tempat 527 dpl dengan tipe iklim D. 

3) Desa Tala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tanah 

Mediteran (Alfisol) dengan ketinggian tempat 118 m dpl dengan tipe iklim D. 

b) Kondisi Lapangan 

1) Tanah Regosol (Entisol),  Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku 

Tengah,  dengan ciri-ciri : 
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Tekstur : Pasir 

Warna : Dark Yellowish Brown (10 YR ¾) 

Struktur : Lepas-lepas, tidak berstruktur 

Konsistensi : Lepas-lepas, Tidak lekat, Tidak plastis 

Topografi : Miring, 15-25% 

Erosi : Tidak Nampak 

Bahan induk : Pasir  

2) Tanah Latosol (Oxisol) Di Desa Soya, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan 

ciri-ciri: 

Tekstur : Lempungan 

Warna : Dark Reddish Brown (5 YR 3/3) 

Struktur : Gumpal menyudut 

Konsistensi : Sangat keras (kering), sangat lengket (basah) 

Topografi : Miring, 15-25% 

Bahan induk : Batuan basal 

3) Tanah Mediteran (Alfisol) Di Desa Tala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram 

Bagian Barat,  dengan ciri-ciri : 

Tekstur  : Lempungan 

Warna  : Dark Red (2,5 YR 3/6) 

Struktur  : Gumpalan Menyudut 

Konsistensi : Sangat keras (kering), sangat lekat (basah) 

Topografi  : Datar 

Bahan induk : Batuan kapur 

Sumber : Anonim (2000)  

 

c) Penelitian Di Lapangan 

1) Pengambilan Bahan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu bulan Maret–Juli 2013. Sampel 

yang digunakan dalam pengamatan intensitas  serangan kumbang bambu (Dinoderus 

minutus) adalah 10 batang bambu baduri (Bambusa blumeana) umur ± 2 tahun yang 

dipilih secara acak dan tumbuh dalam rumpun yang diserang oleh Dinoderus minutus. 

Masing-masing tipe tempat tumbuh diwakili oleh 5 rumpun. Jumlah keseluruhan 
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rumpun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 rumpun dengan jumlah 

keseluruhan batang bambu berumur ± 2 tahun adalah sebanyak 150 batang. 

2) Pengamatan Visual Gejala Serangan 

Gejala serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) dapat diamati dengan melihat 

liang gerek pada ruas bambu. Bekas gerekan dapat berupa lubang-lubang kecil sampai 

dengan lubang memanjang dengan arah serat vertikal, sejajar dengan serat bambu, 

adanya pemendekan ruas bambu dan diameter bambu mengecil, pengerasan pelepah 

dan kerusakan pada batang bambu. 

                 
(a)   (b) 

Gambar 1. (a). Gejala serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus); 

(b). Bekas gerekan serangan kumbang bambu (D. Minutus) 

Ciri-ciri kumbang bambu (Dinoderus minutus) yaitu tubuh berwarna coklat tua, 

gemuk, hampir silindris, panjang 2–3,7 mm.  Antena melebar di bagian ujung, dengan 

3 segmen terakhir sangat besar dan berakhir di ujung antena yang terbentuk dengan 

baik. Rongga dada bungkuk menyembunyikan kepala serta memiliki lekukan seperti 

gigi di lengkungan depan. Memiliki dua lesung besar di bagian belakang rongga dada. 

Elytra (kulit sayap) ditutupi dengan lubang kecil dan rambut tebal. 

 

 

 

       

Gambar 2. Kumbang bamboo (D. Minutus) 

Kebiasaan : larva memakan rotan, bambu, tapi kumbang ini juga dikenal 

berkembang-biak pada akar kasava. Larva membuat lintasan tubular sepanjang serat 
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tanaman dan membuat lubang melingkar yang sempurna. Spesies ini berasal dari Asia 

Timur, dibawa melalui kargo pada kapal (misal, produk tapioka), kemasan kayu dan 

bahkan alat musik. 

3) Pengujian Kadar Pati 

Untuk pengujian kadar pati dalam bambu Baduri (Bambusa blumeana) dari masing-

masing tipe tempat tumbuh dipilih 3 rumpun secara acak dan dari masing-masing 

rumpun tersebut diambil 1 sampel batang bambu berumur ± 2 tahun yang telah 

terserang kumbang bambu (Dinoderus minutus). Kemudian diuji kadar patinya di 

laboratorium PAU UGM Yogyakarta. Sampel bambu yang digunakan untuk uji 

laboratorium dari masing-masing tempat tumbuh diwakili oleh bagian pangkal, tengah 

dan ujung. Untuk mengetahui kadar pati dalam penelitian ini menggunakan Metode 

Humphreys dan Kelly dalam Marinus (2001) sebagai berikut:   

a) Membuat serbuk bambu dengan menggergaji masing-masing bagian batang dalam 

arah melintang, kemudian serbuk yang diperoleh ditapis dengan ayakan berukuran 

200 mesh dan dikeringkan selama 3 hari dalam desikator diatas asam sulfat 

(H2SO4) pekat. 

b) Menimbang serbuk seberat 0,4 gr dan memasukkannya ke gelas piala kemudian 

memasukkan 4,7 ml asam perkhlorat 7,2 M dan membiarkannya agar bereaksi 

(selama kurang lebih 10 menit) sambil dilakukan pengadukan secara periodis. 

c) Setelah disentrifus, dikocok selama kurang lebih 30 menit, diambil alikotnya 

sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam botol erlemeyer 50 ml bersama 1 tetes 

fenolftalein dan dibuat menjadi alkali dengan kalium hidroksida 2 N. 

d) Melakukan titrasi terhadap larutan tersebut dengan menggunakan asam asetat 2 N 

sampai warna merah jambu larutan tersebut tepat berubah menjadi jernih. 

Kemudian ditembah lagi asam ini sebanyak 2,5 ml diikuti dengan 0,5 ml kalium 

iodide 10% (berat/volume) dan 5 ml kalium iodide 0,01 N. Dibiarkan selama 5 

menit agar warnanya menjadi homogen, kemudian ditambah akuades mencapai 

volume 5ml. 

e) Nilai absorpsi diukur dengan spektofotometer pada panjang gelombang 650 

milimikron dengan menggunakan blangko tanpa pati sebagai titik nol dan dari 

absorpsi ini kerapatan optik dapat dibaca dengan rumus Y = 0,2719Y-0,008. 

Kandungan pati bambu dapat dihitung sebagai berikut: 
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1
X =   (Y + 0.008)

0.2719
          

Dimana Y adalah kerapatan optik dan X adalah berat pati dalam mg. 

Kandungan pati dalam 50 alikot yang berasal dari 0,4 gr serbuk bambu menjadi : 

18.3891
X = x100%

Berat contoh uji serbuk bambu kering tanur (mg)
 

4) Intensitas 

Intensitas Serangan (IS) kumbang bambu (Dinoderus minutus) dapat diperoleh dengan 

menghitung jumlah bambu yang terserang kumbang bambu dibandingkan dengan 

jumlah seluruh batang sampel dalam satu rumpun dan dinyatakan dalam persen, 

dengan rumus sebagai berikut : 

Banyaknya sampel bambu yang tersarang
IS = x100%

Jumlah total sampel batang bambu dalam satu rumpun 
 

2.4.Analisis Data 

Perhitungan statistik dalam menganalisa pengaruh tipe tempat tumbuh dan kadar 

pati bambu baduri terhadap intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) 

digunakan analisis varians (Anova) pada tingkat ketelitian 95%. Apabila perlakuan dalam 

anova menunjukan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc Multiple Range 

Test (MDRT). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Kadar Pati 

Kumbang bambu termasuk jenis serangga yang sangat suka terhadap pati atau 

karbohidrat yang ada pada batang bambu. Nilai rata-rata kadar pati bambu Baduri 

(Bambusa blumeana) dari tiga lokasi tempat tumbuh yang berbeda dapat dilihat pada     

Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar Pati Bambu Baduri Pada Tiga Tempat Tumbuh Yang Berbeda 

Tempat Tumbuh Ulangan 
Rata-Rata Kadar Pati Bambu Baduri  

(%) 

Latosol 3 3,32 

Mediteran 3 3,34 

Regosol 3 3,33 

Sumber: Data primer diolah, 2013 
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Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kadar pati bambu baduri (Bambusa blumeana) 

terbesar (3,34%) bila dibandingkan dengan tempaat tumbuh yang lainnya. Kadar pati 

bambu baduri untuk tanah latosol dan regosol masing-masing sebesar 3,32% dan 3,33%. 

Hasil perhitungan analisa varians tempat tumbuh terhadap kadar pati bambu baduri dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Analisa Varian Rata-Rata Pengaruh Tempat Tumbuh Terhadap 

Kadar Pati Bambu Baduri 
Tempat 

Tumbuh 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Rata-Rata 

Kuadrat 
FHit Pvalue 

Variasi Rata-

Rata Tempat 

Tumbuh 

0,14 
df1 = 2 

df2 = 6 
0,02 0,10 0,99 

Keterangan : Variabel Terikat = Kadar Pati 

Dari Tabel 2, di dapat F hitung adalah 0,14 dan untuk F tabel dengan df1 = 2 dan 

df2 = 6 didapat dari tabel F statistik sebesar 5,14 yang artinya F hitung lebih kecil dari F 

tabel, dengan demikian karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka ho diterima atau 

varians rata-rata dari sampel tempat tumbuh adalah tidak berbeda nyata. 

Jika dilihat Tabel 2, ada perbedaan rata-rata, namun tidak signifikan. Hal ini 

karena kadar pati berhubungan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam tanah sebagai 

tempat tumbuh bambu baduri. Kompoisisi kimia kayu sangat bervariasi dan variasi tersebut 

dipengaruhi oleh tempat tumbuh, iklim dan letak batang atau cabang. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa kompoisis tanaman dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh, genetik 

dan lingkungan serta ketinggian tempat. 

Mulyono (1999) menyatakan bahwa tempat tumbuh berpengaruh terhadap 

besarnya kadar pati, kadar silika maupun intensitas serangan kumbang D.`minutus. 

Disebutkan pula bahwa bambu yang berasal dari tanah pasir memiliki kadar pati dan kadar 

silika yang berbeda dengan bambu yang berasal dari tanah lempung sehingga intensitas 

serangan pada kedua jenis bambu tersebut juga berbeda. 

Unsur-unsur tanah sedikit banyak akan mempengaruhi kompoisis kimia bambu 

atau tanaman lain yang tumbuh di atasnya. Besarnya zat organik dan anorganik dalam 

batang dipengaruhi oleh kemampuan akar menyerap unsur-unsur hara. Salisbury dan Ross 

dalam Mulyono (1999) menyatakan bahwa aerasi tanah dan suhu akan mempengaruhi 

proses penyerapan unsur-unsur hara. Besarnya kadar bahwa organik dan anorganik di 

dalam tanah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila kondisi fisik tanahnya 

(aerasi) tidak baik.  Selanjutnya, untuk mengetahui kecenderungan pengaruh tempat 
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tumbuh terhadap kadar pati bambu baduri dilakukan analisis Post Hoc (DMRT) dan 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Analisis Lanjut DMRT Pada Tiga Tipe Tempat Tumbuh 

Terhadap  Tinggi Rendahnya Kadar Pati 

Kadar Pati Ulangan Subset Untuk α = 0,05 

Latosol 3 3,32 

Mediteran 3 3,34 

Regosol 3 3,33 

Keterangan :  Variabel terikat = Kadar pati;  Variabel bebas = Tempat tumbuh 

Dari hasil analisis post hoc (DMRT), didapat kecenderungan bahwa bambu baduri 

yang tumbuh pada tempat tumbuh latosol dan regosol, memiliki kadar pati yang lebih 

rendah yaitu masing-masing sebesar 3,32% dan 3,33% sedangkan pada tempat tumbuh 

mediteran memiliki kadar pati paling tinggi sebesar 3,34%. 

3.2.Intensitas Serangan 

Intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) merupakan tolak ukur 

kadar pati bambu baduri. Semakin tinggi kadar pati bambu baduri akan semakin besar 

intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus). Hasil pengamatan serangan 

kumbang bambu (Dinoderus minutus) pada bambu baduri yang tumbuh pada tempat 

tumbuh regosol (etisol), latosol (oxisol) dan mediteran (alfisol) dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Intensitas Serangan Kumbang Bambu (D. minutus) Pada  Bambu 

Baduri Dari Tiga Tempat Tumbuh Yang Berbeda 

Tempat Tumbuh Kadar Pati 
Rata-Rata Intensitas Serangan Kumbang Bambu 

(Dinoderus minutus) (%) 

Latosol 3,32 0,27 

Mediteran 3,34 0,88 

Regosol 3,33 0,35 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Intensitas  serangan kumbang bambu (D. minutus) pada tempat tumbuh mediteran 

lebih besar dari tipe tempat tumbuh lain yaitu sebesar 0,88%, hal ini dikarenakan bambu 

baduri di tipe tempat tumbuh mediteran memiliki kadar pati lebih besar yaitu 3,34%   

(Tabel 1), sehingga bambu baduri yang ditanam pada daerah tipe tempat tumbuh mediteran 

akan mempunyai probabilitas yang besar terhadap serangan kumbang bambu (D.minutus), 

sehingga  memang benar ada hubungan yang sangat erat antara intensitas serangan 

kumbang bambu (D.minutus) dengan tempat tumbuh. Hal ini dikarenakan faktor kadar pati 
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di daerah tempat tumbuh mediteran mempunyai kadar pati yang besar dari tipe tempat 

tumbuh lainnya. Pada uji test homogenety of varians didapat signifikansi sebesar 0,25 yaitu 

lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa sampel untuk intensitas serangan pada tipe tempat 

tumbuh memang benar sama (tidak berbeda nyata) artinya hasil analisis tidak jauh dari hasil 

penelitian yang dilakukan di lapangan. 

Tabel 5. Analisis Varians Rata-Rata (Mean) Pengaruh Tempat Tumbuh 

Terhadap Kadar Pati Bambu Baduri 

Tempat Tumbuh 
Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F.Hit Pvalue 

Variasi Rata-Rata 

Tempat Tumbuh 

df1 = 2 

df2 = 12 
3,87 22,60 70,11 0,000 

         Keterangan : Variabel Terikat = Intensitas serangan 

Nilai F hitung adalah 70,108 dan untuk F tabel dengan df1 = 2 dan df2 = 12 didapat 

dari tabel statistik adalah 3,89 yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel, dengan 

demikian karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa  varians 

rata-rata sampel tempat tumbuh terhadap intensitas serangan kumbang bambu (D.minutus) 

adalah memang berbeda.  

Pada Tabel 4 terlihat perbedaan rata-rata tempat tumbuh yang signifikan. Hal ini 

karena kadar pati sangat mempengaruhi intensitas serangan kumbang bambu, hal ini karena 

makanan yang cocok bagi kumbang bambu (D. minutus) adalah pati sehingga tinggi 

rendahnya tingkat kerusakan bambu tergantung pada banyak sedikitnya atau ada tidaknya 

pati yang terkandung didalamnya. Semakin besar kandungan patinya semakin besar pula 

tingkat kerusakannya. Untuk mengetahui kecenderungan atau tingkat tipe tempat tumbuh 

terhadap tinggi rendahnya intensitas, dilakukan analisis lanjut (post hoc) DMRT pada   

Tabel 6. 

Tabel 6. Analisis Lanjut (Post Hoc) DMRT Terhadap Tiga Tipe Tempat 

Tumbuh Dalam Tinggi Rendahnya Kadar Pati 

Kadar Pati N 
Subset Untuk α = 0,05 

1 2 3 

Latosol 5 0,36   

Mediteran 5  2,02  

Regosol 5   4,58 

Keterangan :  Variabel Terikat =  Kadar Pati; Variabel Bebas = Tipe Tempat Tumbuh 

Hasil analisis lanjut (post hoc) DMRT, didapatkan kecenderungan bahwa bambu 

baduri yang berada pada tipe tempat tumbuh latosol dan mediteran, memiliki kadar pati 
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yang rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,36 dan 0,02 sedangkan pada tipe tempat 

tumbuh regosol memiliki kadar pati paling tinggi sebesar 4,58. 

Hasil analisis lanjut DMRT kecenderungan tipe tempat tumbuh terhadap intensitas 

serangan kumbang bambu (D.minutus), pada taraf uji 95% menunjukan adanya perbedaan 

yang sangat nyata antara rata-rata intensitas serangan  kumbang bambu (D.minutus), yang 

paling rendah terdapat pada bambu  baduri  dengan tempat tumbuh tipe latosol dan 

mediteran yaitu masing-masing sebesar 0,36% dan 2,02%. Intensitas serangan kumbang 

bambu (D. minutus) tertinggi terdapat pada bambu baduri dengan tipe tempat tumbuh 

regosol sebesar 4,58%. 

Perbedaan intensitas serangan kumbang bambu (D. minutus), ini diduga karena 

faktor kandungan pati yang berbeda pada masing-masing tipe tepat tumbuh. Pati adalah 

salah satu zat ekstraktif yang merupakan komponen sekunder yang dihasilkan oleh bambu 

adalah karena adanya zat ekstraktif yang berfungsi sebagai fungisida atau insektisida. 

Banyaknya ekstraktif dalam bambu bervariasi dan juga berpengaruh terhadap besar 

kecilnya kerapatan bambu (Haygreen dan Bowyer, 1996). Kerapatan berkas pembuluh kayu 

atau bambu akan berpengaruh terhadap intensitas atau tingkat serangan kumbang bambu 

(D. minutus). 

Variasi susunan kimia bambu memiliki arti yang sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai pedoman didalam pemanfaatannya. Misalnya pada pembuatan pulp dan 

kertas tidak menghendaki kadar pati yang rendah, karena akan memperbesar biaya 

produksi. Berbeda dengan pemanfaatan bambu pada industri meubel, bahan bangunan atau 

perabot rumahtangga, disini bambu yang memiliki kadar pati yang rendah sangat 

diperlukan. Bila dikaitkan dengan kerentangan bambu terhadap serangan kumbang bambu 

(D. minutus), organisme perusak, kandungan pati pada bambu juga berpengaruh terhadap 

intensitas serangan organisme perusak bambu. Makin rendah kadar pati, maka bambu akan 

lebih tahan terhadap serangan organisme perusak bambu. Oleh karena itu, susunan kimia 

juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keawetan kayu.  

Hubungan antara kandungan pati dengan tingkat serangan kumbang bambu         

(D. minutus) telah dipelajari oleh Mulyono (1999), yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

kadar pati dalam bambu, intensitas serangan kumbang bambu terhadap batang bambu akan 

semakin tinggi. Oleh karena itu, seperti halnya pada serangan kumbang bambu, kadar pati 

dalam batang bambu ini juga berpengaruh terhadap intensitas serangan kumbang bambu 

(Dinoderus minutus). 
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Hasil analisis kadar pati dan intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus 

minutus), bambu baduri yang berasal dari tempat tumbuh Mediteran (alfisol) memiliki 

kadar pati paling tinggi dengan rata-rata intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus 

minutus) yang paling tinggi. Sedangkan bambu baduri yang berasal dari tempat tumbuh 

latosol (oxisol) dan regosol (entisol) dengan kadar pati paling rendah dan memiliki rata-rata 

intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) lebih rendah. 

V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1) Tipe tempat tumbuh tidak berpengaruh terhadap kadar pati bambu baduri tetapi 

berpengaruh terhadap intensitas serangan.  

2) Kadar pati bambu baduri pada tipe tempat tumbuh mediteran (alfisol) memiliki nilai 

tertinggi sebesar 3,34%, diikuti oleh tipe tempat tumbuh regosol (entisol) dengan kadar 

pati sebesar 3,33% dan terendah pada tipe tempat tumbuh latosol (oxisol) yaitu sebesar  

3,32%.  

3) Intensitas serangan kumbang bambu (Dinoderus minutus) paling tinggi terdapat pada 

tipe tempat mediteran (alfisol) sebesar 96% kemudian diikuti oleh tipe tempat tumbuh 

regosol (entisol) dengan intensitas serangan sebesar 94% dan terendah terdapat pada 

tipe tempat tumbuh latosol (oxisol) yaitu sebesar 32%.  
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