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Kambium  

Tahukah kamu, di dalam batang tumbuhan 

yang hidup selama bertahun-tahun itu terdapat 

sel yang disebut kambium. Kambium itu apa ya? 

Kambium itu adalah sel meristematik atau sel 

yang terus hidup dan membelah, sehingga 

membentuk jaringan pembuluh sekunder sampai 

membentuk lingkaran tahun. Jaringan itu 

sendiri adalah sekelompok sel yang mempunyai 

bentuk dan fungsi yang sama. 

 

Bagaimana kerja kambium di dalam batang tumbuhan? 

Kerja kambium adalah sebagai penghasil pembuluh angkut yaitu xilem dan 

floem. Dimana posisi xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar pada batang 

tumbuhan.Kegiatan kambium menyebabkan tubuh tumbuhan semakin bertambah 

besar. Pada musim penghujan kegiatan kambium tinggi, sedangkan pada musim 

kemarau kegiatannya akan lebih rendah. Itulah yang menyebabkan terbentuknya 

lingkaran tahun pada batang tumbuhan dikotil, misal pada batang jati, nangka, 

mahoni, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kambium 

Pertumbuhan kambium menghasilkan: 

Xilem ke dalam dan floem ke luar 
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Dimana letak kambium dan apa sih peranan kambium itu? 

Pada tumbuhan dikotil, kambium 

terletak di antara jaringan xilem dan floem. 

Pertumbuhan primer atau (pertumbuhan 

pertama) dan pertumbuhan sekunder atau 

(pertumbuhan lanjutan) terjadi secara 

bersamaan pada bagian batang yang berbeda-

beda. 

 

 

 

Kambium meristematik primer akan terletak pada ujung (apikal) batang 

untuk melakukan pertumbuhan primer pada batang, sedangkan pertumbuhan 

meristematik sekunder berada pada bagian pelebaran batang (lateral) untuk 

melakukan pertumbuhan sekundernya. Peranan kambium tersebut adalah 

melakukan aktivitas meristematiknya pada pertumbuhan primer dan pertumbuhan 

sekunder sehingga membentuk lingkaran tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lingkaran tahun 

“If you can dream  it, you can do it.” 

(Walt Disney) 

 

 



 
  

 

Pertumbuhan Batang dan Akar Pada Tumbuhan Menahun               

3 

Kambium Vaskuler 

Bentuk dan komponen kambium vaskuler  

Silinder kambium vaskuler terlihat 

seperti cincin, apabila kita lihat dalam 

potongan melintang batang. Di sekitar cincin 

tersebut terdapat sel-sel kambium yang 

bergantian, yaitu inisial lempengan dan inisial 

fusiformis. Pada lembar selanjutnya kita akan 

membahas mengenai inisial lempengan dan 

inisial fusiformis lebih lanjut! 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas kambium vaskuler 

Kambium vaskuler ukuran diameternya akan bertambah besar, tidak seperti  

kambium gabus asli yang ukurannya selalu tetap, dan tidak bertambah ukurannya. 

Kambium vaskuler ini,  setelah beberapa minggu aktivitas meristematiknya akan 

menghilang, dan sel yang tersisa akan segera menjadi sel gabus.Pembesaran 

batang akibat aktivitas kambium vaskuler akan memecah periderm lama, dan 

membentuk kambium vaskuler baru untuk mengimbangi pertumbuhan sekunder 

yang terus berlangsung selama tumbuhan tersebut melakukan pertumbuhan. 

 

 

 

Gambar 3. Bagian-bagian 

batang berkayu 
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Kambium gabus (cork kambium) 

Selama pertumbuhan sekunder, 

epidermis dari pertumbuhan primer akan 

terlepas dari batang, dan digantikan oleh 

jaringan pelindung baru yang dihasilkan 

oleh kambium gabus. Kambium gabus 

adalah silinder jaringan meristematik 

pada tumbuhan yang menghasilkan sel-sel 

gabus untuk menggantikan epidermis 

selama pertumbuhan sekunder.Kambium 

gabus ini akan menghasilkansel gabus ke 

arah luar kambium, kemudian sel gabus 

yang dewasa akan menyimpan bahan 

berlilin (suberin) di dindingnya yang 

kemudian akan berkembang kembali dan 

mati. 

 

Fungsi jaringan gabus 

Jaringan gabus adalah sebagai penghalang yang melindungi batang dari 

kerusakan fisik, patogen, serta hilangnya air dari batang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kambium gabus 
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Periderm  

Pada tumbuhan dikotil, lapisan gabus 

dan kambium gabus akan membentuk 

periderm. Periderm ini berfungsi sebagai 

pelindung tumbuhan sekunder yang 

menggantikan epidermis dari tubuh 

primernya. Jaringan epidermis merupakan 

jaringan tubuh tumbuhan yang terletak 

paling luar. Jaringan ini menutupi seluruh 

tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, 

hingga daun. Biasanya epidermis hanya 

terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk 

pipih dan rapat. Fungsi jaringan epidermis 

adalah sebagai pelindung jaringan di 

dalamnya serta sebagai tempat pertukaran 

zat 

 

 

Kulit Kayu 

Kulit kayu (bark) adalah jaringan yang berada di lapisan luar kayu. Kulit kayu 

itu terdiri dari floem, kambium gabus, dan gabus.Jadi kulit kayu adalah lapisan 

floem yang ditambah periderm. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Periderm 
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Xilem    

Xilem adalah salah satu pembuluh 

angkut yang tersusun dari sel-sel memanjang 

yang telah mati. Dinding sel pembuluh xilem  

mengeras dan tersusun dari selulosa. Xilem 

merupakan bagian dari kayu.Sel-sel tersebut 

bersambung membentuk pembuluh inilah yang 

berfungsi mengangkut air dan garam mineral 

dari akar ke daun. 

 

 

 

Gambar 6. Kulit kayu pada batang 

Gambar 7. Jaringan xilem  
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Peran xilem 

Tahukah kamu bahwa lapisan-lapisan  floem sekunder itu tidak selebar 

pertumbuhan xilem sekunder selama bertahun-tahun? Pertumbuhan lapisan floem 

sekunder Hal itu disebabkan karena ketika diameter pohon bertambah besar, 

floem sekunder yang paling tua dan jaringan lain (paling luar), berkembang 

menjadi kulit sehingga floem sekunder tersebut tidak mengalami perkembangan 

lagi. 

 

Floem  

Floem terdiri dari sel-sel hidup dan berdinding tipis.Floem pembuluh angkut 

yang merupakan bagian dari kulit kayu.Fungsinya adalah untuk mengangkut zat-

zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 

Pada tumbuhan tertentu terdapat serabut 

floem atau serat yang mengandung 

lignin.Serabut-serabut ini dapat digunakan 

sebagai tali dan tekstil, misalnya rami 

(Boehmeria nivea), linen (Linum 

usitatissimum), dan jute (Corchorus 

capsularis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Jaringan floem 
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Fungsi floem 

Floem sekunder dalam kambium gabus berfungsi sebagai transport gula, 

sedangkan fungsi  floem sekunder yang terletak pada bagian paling luar pada 

kambium gabus adalah melindungi batang sampai kambiumlepas. 

 Parenkim pada floem berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan 

berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang satu dengan yang lain. 

Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat 

jaringan pembuluh. Selain itu, floem dicirikan dengan komponen pembuluh tapis 

dan sel pengiring. Pembuluh tapis merupakan sel-sel memanjang yang ujungnya 

bersatu membentuk suatu pembuluh yang berfungsi hanya selama sel-sel 

tersebut hidup. Sedangkan sel pengiring merupakan sel yang berukuran lebih 

kecil dibandingkan sel penyusun komponen pembuluh tapis.Sel ini berperan untuk 

memberi makan sel-sel-sel penyusun komponen pembuluh tapis yang masih 

hidup.Sel pengiring hanya dijumpai pada angiospermae. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang pintar adalah orang yang belajar dari 
kegagalannya dan berusaha agar tidak 

mengulanginya kembali 
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Gambar 9. Pertumbuhan sekunder batang 
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Inisial 

Inisial lempengan 

Inisial lempengan (ray initial) adalah sel-sel kambium yang menghasilkan 

xilem dan floem. Kemudian xilem dan floem tersebut akanmemisahkan lapisan 

vaskuler sekunder yang berbentuk irisan. Komponen dari xilem dan floem itu 

terdiri dari parenkima sebagai sarana sistem transport radial air dan nutrient 

suatu batang berkayu dan sebagai tempat penyimpanan pati, serta cadangan 

makanan lainnya. 

 

Inisial fusiformis 

Inisial fusiformis(fusiform initial) merupakan sel yang berbentuk runcing 

(fusiform) dan strukturnya memanjang di sepanjang tubuh batang, sehingga 

dapat  membentuk xilem sekunder dan floem sekunder dari kambium vaskuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan 

kesuksesan 
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Meristem 

Seperti yang telah kita ketahui, 

meristem adalah sel yang terus menerus 

melakukan pembelahan sehingga tubuh 

tumbuhan dapat tumbuh menjadi lebih besar. 

Meristem tumbuhan terletak pada dua 

tempat, yaitu meristem ujung (apikal) dan 

meristem batang (lateral). Meristem primer 

terdiri dari protoderm, prokambium 

sedangkan meristem lateral terdiri dari 

kambium vaskuler dan kambium gabus. Untuk 

lebih jelas, mari kita perhatikan gambar 

disamping! 

Aktivitas meristematik 

Diagram perkembangan aktivitas  meristematik sel-sel radial : Kambium (C) 

menjadi xilem sekunder (X) dan floem (P), ketika sel kambium membelah, maka 

satu sel anak akan mempertahankan statusnya sebagai inisial (sel yang tetap 

berfungsi untuk menghasilkan sel baru dalam meristem), yang lain menjadi sel 

xilem dan floem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pembagian letak 

meristem 

Gambar 11. Produksi xilem dan floem sekunder oleh kambium vaskuler 
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 Berikut ini merupakan contoh aplikasi sel meristematik yang bekerja pada 

pohon daun Eucalyptus atau pohon dolar perak. Tahukah kamu? Dolar perak itu 

memiliki dua bentuk daun, yang pertama daun muda (juvenile) yang berbentuk 

bundar, dan kedua daun dewasa yang berbentuk tombak.Hmmm… mengapa bisa 

seperti itu ya? Hal demikian bisa terjadi, karena struktur daun  tersebut 

menunjukkan perubahan fase dalam perkembangan meristem apikal masing-

masing tunas. Adapun fase, pada fase vegetativ juvenil, meristem terletak pada 

posisi daun bundar yang akan berkembang, sehingga fase dewasa daun tersebut 

akan berbentuk tombak (lihat gambar b). Sebaliknya, jika meristem telah 

terbentuk, maka juvenile akan tetap menjadi bundar (Lihat gambar a). Coba kamu 

perhatikan gambar di bawah ini! 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 Tuh kan, coba lihat deh, daun dolar perak yang meristemnya sudah 

terbentuk lebih awal, tetap berbentuk bundar kan? Sedangkan meristem yang 

baru terbentuk ketika daun mudanya sedang tumbuh, daunnya menjadi lebih 

panjang. 

 

 

Aplikasi aktivitas sel meristematik 

Gambar 12.Perubahan fase pada system tunas Eucalyptus. 
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Pertumbuhan Tumbuhan 

Letak pertumbuhan tumbuhan 

Pertumbuhan primer dan sekunder terjadi secara bersamaan akan tetapi 

terjadi pada bagian batang pohon yang berbeda-beda. Meristem apikal bertugas 

memanjangkan batang muda yang 

dinamakan  aktivitas pertumbuhan primer. 

Berbeda dengan aktivitas pertumbuhan 

primer, pertumbuhan sekunder yaitu 

merubah bentuk bagian batang yang lebih 

tua pada batang. Hal demikian disebabkan 

oleh pertambahan jaringan pembuluh 

sekunder yang terdapat pada batang. 

 

Pertumbuhan primer (primary growth) 

dan pertumbuhan sekunder 

(secondary growth) 

Setelah meristem apikal memperpanjang pertumbuhan tunas, maka 

kemudian akan terjadi perubahan dari pertumbuhan primer ke pertumbuhan 

sekunder. Perubahan pertumbuhan primer ke sekunder disebabkan oleh kambium 

pembuluh yang merubah sel-sel parenkima menjadi meristematik kembali. 

Jadi, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang memanjang baik 

yang terjadi pada ujung akar maupun ujung batang. Pertumbuhan primer dapat 

diukur secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan alat auksanometer 

.Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang dapat menambah 

diameter batang.Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem 

sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada 

tumbuhan dikotil. 

Gambar 13. Jaringan parenkim 
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Aktivitas pertumbuhan sekunder 

Ketika pertumbuhan sekunder berlangsung, lapisan-lapisan xilem sekunder 

semakin bertambah membentuk kayu. Kayu terdiri dari trakeid, yaitu unsur 

pembuluh (pada angiosperma), dan serat.Sel-sel kayu tersebut mati pada 

kematangan fungsional.Pada daerah beriklim sedang, pertumbuhan sekunder pada 

tumbuhan perennial  berhenti setiap tahun Pertumbuhan sekunder berhenti 

karena kambium vaskuler mengalami dormansi. Pertumbuhan sekunder dimulai lagi 

pada musim semi, trakeid dan unsur pembuluh yang pertama kali berkembang 

memiliki diameter yang relatif besar, berdinding tipis dibanding pertumbuhannya 

pada musim panas. 

 

Pertumbuhan batang sekunder 

Pertumbuhan batang sekunder selama bertahun-tahun dapat kita lihat pada 

potongan melintang batang pohon tua. Gambar dibawah dapat membantu kita 

dalam mengetahui pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada batang 

berkayu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Ringkasan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada batang 

berkayu 
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Anatomi batang sebuah pohon 

Pada anatomi batang berkayu kita akan 

menemukan dua zona pada bagian-bagiannya, 

yaitu zona heartwood dan zona sapwood. 

Zona hearthwood (galih) lebih tua dan tidak 

lagi berfungsi dalam pengangkutan air karena 

selnya yang berdinding lignin mati, sehingga 

membentuk kolom tengah yang menyokong 

pohon.Pada zona sapwood, xilem sekundernya 

masih berfungsi dalam pengangkutan nutrient 

ke arah atas karena memiliki keliling yang 

lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Zona sapwood 

dan zona 

heartwood 

Janganlah pernah menatap ke bawah untuk mengukur 

kekuatan kaki kita untuk melangkah. Tataplah terus ke 

depan untuk mendapatkan perjalanan yang lebih nyata dalam 

menghadapi kehidupan 
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Akar 

Pengertian akar  

Tahukah kamu bahwa akar merupakan 

organ yang sangat penting untuk mendukung 

pertumbuhan? Bentuk akar yang bulat 

panjang seperti benang ternyata penting bagi 

penyerapan air. Pada akar terdapat rambut 

akar yang juga berfungsi sebagai penyerap 

ion dan air di dalam tanah. 

Akar pada gymnospermae dan 

dicotyledoneae seperti gambar disamping, 

akarnya berkembang menjadi akar tunggang 

dengan percabangannya, sedangkan akar pada 

monocotyledoneae akan membentuk akar 

serabut. 

 

Fungsi akar tua 

Akar tua merupakan bagian dari batang tumbuhan sekunder yang berfungsi 

untuk menambatkan tumbuhan dan mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalam 

air ke akar muda hingga tunas-tunas baru pada tumbuhan tersebut.Dengan 

adanya akar, tumbuhan dapat menetap di suatu tempat dan tidak berpindah.Akar 

pada dicotyledoneae mempunyai susunan akar bercabang sehingga memungkinkan 

tumbuhnya tumbuhan lebih kuat. Sementara, akar serabut dan bulu akar yang 

banyak berfungsi untuk berpegangan pada tanah. Akar memiliki empat fungsi 

utama: 

 Penyerapan air dan mineral 

 Pengokoh / menancapkan tumbuhan ke dalam substrat 

Gambar 16. Anatomi akar 
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 Penyimpan cadangan makanan (misalnya karbohidrat) 

 Tempat produksi hormon (misalnya Sitokinin) & senyawa metabolit sekunder 

tumbuhan (mis. nikotin dan Nicotiana tabaccum, vincristin dari Catharanthus 

roseus dll.) 

 

Fungsi akar muda 

Fungsi akar muda mewakili tubuh tumbuhan primer yang menyerap zat hara. 

 

Sifat akar  

Setelah umurnya menahun, akar akan lebih berkayu dan mirip dengan batang 

yang sudah tua, kemudian lingkaran tahun akan terlihat jelas pada lapisan xilem 

sekunder. Jaringan luar kambium vaskuler akan membentuk kulit yang keras dan 

tebal pada akar. 

 

Fungsi Seluruh Bagian Tumbuhan 

Setelah menelusuri pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan, kita 

dapat mengetahui bahwa seluruh bagian tumbuhan berfungsi sebagai suatu 

organisme yang saling melengkapi satu sama lain selama masa pertumbuhannya. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
  

 

Pertumbuhan Batang dan Akar Pada Tumbuhan Menahun               

18 

 

 

 

 

 Anatomi (anatomy): cabang biologi yang mendalami susunan makhluk 

berdasarkan pemeriksaan bagian yang diiris. 

 Angiospermae: biji tertutup. 

 Dikotil : tumbuhan yang bijinya berkeping dua. 

 Epidermis : sistem jaringan dermal (kulit) pada tumbuhan. 

 Jaringan (tissue): kelompok terpadu sel-sel dengan struktur dan fungsi 

yang sama  

 Jaringan pembuluh atau vaskuler : jaringan tumbuhan yangterdiri atas sel-

sel yang bergabung membentuk pipa yang mengangkut air dan nutrien ke 

seluruh tubuh tumbuhan. 

 Korteks : bagian akar antara stele dan epidermis yang terisi penuh dengan 

jaringan dasar  

 Kulit (bark) : semua jaringan yang bersifat eksternal terhadap kambium 

vaskuler di dalam suatu tumbuhan yang tumbuh menebal, ynag terdiri atas 

floem, feloderm, kambium gabus, dan gabus.  

 Organisme: semua jenis makhluk hidup. 

 Parenkima (parenchyma): jaringan yang berdinding tipis tak berlignin dan 

berisi protoplasma. 

 Patogen: makhluk yang dapat menyebabkan penyakit. 

 Perennial:tumbuhan yang hidup selama bertahun-tahun. 

 Pertumbuhan primer (primary growth) : pertumbuhan yang diawali dengan 

meristem apikal pada tunas atau akar tumbuhan. 

 Pertumbuhan sekunder (secondary growth) : peningkatan panjang batang 

dan akar pada banyak tumbuhan, khususnya dikotil tahunan yang berkayu. 

Glosarium 
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 Protoderm: meristem primer yang paling luar, yang akan menjadi epidermis 

akar atau tunas. 

 Respirasi selular: pertukaran gas tingkat sel. 

 Sel kolenkim (collenchyma cell) suatu jenis sel tumbuhan yang fleksibel 

yang ditemukan dalam bentuk untaian atau silinder, berfungsi untuk 

menopang bagian muda pada tumbuhan tanpa menghambat 

pertumbuhannya.  

 Selulosa: bahan penyusun dinding sel tumbuhan dan jamur, yang tersusun 

dari kumpulan zat gula (molekul glukosa) 

 Sistem jaringan dasar (ground tissue system) suatu jaringan yang 

sebagian besar terdiri dari sel parenkima yang menyusun semua tumbuh-

tumbuhan muda dan mengiringi ruangan di antara sistem jaringan kulit dan 

pembuluh. 

 Sistem jaringan vaskuler : sistem yang dibentuk oleh xilem dan floem di 

seluruh tumbuhan, yang berfungsi sebagi sistem transpor untuk air (xilem) 

dan nutrien (floem) 

 Sitokinin: hormon yang disintesis di akar, jaringan tumbuhan yang masih 

muda dan buah-buahan. Fungsinya adalah untuk pembelahan kecambah, 

pembungaan, penundaan penuaan. 

 Suberin: zat gabus 

 Trakeid : unsur pendukung dan penghantar air pada xilem yang terdiri atas 

sel-sel panjang dan tipis dengan ujung runcing dan dinding yang dikeraskan 

dengan lignin 

 Tudung akar (root cap) : suatu kerucut yang tersusun dari sel-sel pada 

ujung akar tumbuhan yang melindungi meristem apikal  
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Tentang Penulis… 

 

Ria Mahardika, lahir di Jakarta pada 25 

November 1991, adalah mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan IPA pada 

program studi pendidikan biologi fakultas tarbiyah.  

Buku Menelusuri Pertumbuhan Batang dan 

Akar Pada Tumbuhan Menahun merupakan karya perdana dari anak kedua dari 

tiga bersaudara seorang ibu yang berprofesi sebagai guru.Buku ini dibuatnya 

pada saat semester III.Membuat suatu karya tulisan adalah impian yang sempat 

terbesit di hati mahasiswi yang gemar membuat puisi ini. 

 Semasa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 8 Cakung Jakarta Timur, ia 

pernah ikut berpartisipasi dalam lomba membuat majalah dinding bersama di 

lembaga formal pada hari peringatan HIV/AIDS sedunia, lomba abang-none 

MAN, yang sampai saat ini masih menjadi memori stimulus untuk tetap berkarya. 

  

 

 

 

 

 


