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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penduduk Indonesia telah sejak lama menggunakan tanaman liar sebagai 

obat alami, terutama penduduk yang tinggal di pedesaan. Pengetahuan 

pemanfaatan tumbuhan obat ini diwariskan turun temurun. Seiring dengan 

perkembangan  waktu dan ilmu teknologi, berbagai jenis  tumbuhan obat terus 

dimanfaatkan. Keadaan tersebut mendorong bio propeksi (biodiversity 

prospecting) yaitu suatu kegiatan yang mengacu kepada penyelidikan 

keanekaragaman hayati yang mengandung gen-gen tertentu yang memiliki nilai 

perdagangan dan sebagai sumber biokimia untuk obat-obatan (Nelawati, 2015). 

Pasak bumi adalah salah satu jenis tumbuhan obat yang merupakan 

tumbuhan asli Indonesia yang memiliki banyak khasiat sebagai obat. Bedasarkan 

pengkajian farmakologis yang dilakukan departemen kehutanan Republik 

Indonesia, pasak bumi mengandung empat senyawa penting yaitu senyawa 

conthin, senyawa turunan eurycomanone, senyawa quassinoid, dan senyawa 

etanol. Senyawa canthin pada tumbuhan pasak bumi mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker; senyawa turunan eurycomanone sebagai anti malaria; 

senyawa quassinoid berfungsi sebagai anti leukemia dan prospektif untuk anti 

HIV; senyawa   etanol berfungsi sebagai afrodisiak (Boya, 2011). 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia jack) belum dikembangkan dan 

dibudidayakan secara intensif (Panjaitan dkk., 2009). Bagian pasak bumi yang 

digunakan dalam pengobatan meliputi semua bagian tumbuhan, yaitu akarnya 

biasa dipergunakan sebagai obat kuat, penurun panas, anti malaria, dan disentri. 

Kulit dan batangnya dapat dipergunakan untuk mengobati demam, sariawan, sakit 

tulang, cacing perut, serta sebagai tonik setelah melahirkan. Daunnya digunakan 

untuk mengobati penyakit gatal, sedangkan bunganya dipergunakan untuk 

mengobati sakit kepala, sakit perut dan nyeri tulang, (Ginting, 2010). 

Namun kenyataannya masyarakat beranggapan bahwa bagian pasak bumi 

yang paling bekhasiat untuk obat tradisional adalah akarnya. Hal ini yang 

mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi pasak bumi di hutan dengan cara 
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mencabut sampai akarnya sehingga mengakibatkan menurunnya populasi pasak 

bumi di alam (Suprianti, 2012). 

Hutan Larangan Adat  kenegrian Rumbio merupakan salah satu kawasan 

hutan konservasi di bawah penelaahan masyarakat hutan Kenegrian Rumbio. 

Secara geografis terletak diantara 0
o 

18’00”- 0
o 

 19’40” LU dan 101
o 

7’00” – 101
o 
 

820” BT dengan luas 570 hektar yang terletak pada kemiringan berkisar 10-20% 

dengan ketinggian antara 30 - 70 meter di atas permukaan laut, formasi geologi 

disekitar Hutan Larangan Adat merupakan daerah daratan alluvial dan satuan 

tanahnya termasuk jenis podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan 

endapan dengan rata-rata curah hujan tahunan  selama 10 tahun yaitu dari tahun 

1999-2009 adalah 3.063 mm dan jumlah hari hujan 116 hari dengan temperatur 

26-30
o
C (Suprianti, 2012). 

Pengetahuan tentang pola penyebaran pasak bumi yang terdapat di hutan 

larangan adat kenegrian Rumbio ialah penting untuk diketahui sebagai indikator 

status terkini populasi pasak bumi, mengetahui sejauh mana sebaran anakan dan 

pohon induk dan managemen pasak bumi yang ada di hutan larangan adat 

kenegrian Rumbio. Hingga saat ini informasi tentang sebaran pasak bumi di hutan 

larangan adat kenegrian Rumbio masih sedikit sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk melihat pola distribusinya (Suprianti, 2012). 

Ada beberapa zona yang terletak di hutan kenegrian rumbio, diantaranya 

Halaman kuyang, Koto nagagho, Sialang layang, Tanjung kulim, Kalamutuang, 

Panoan, dan Imbo godang. 

Di antara zona yang telah disebutkan, zona yang telah di ketahui kepadatan 

dan pola sebaran Pasak bumi (Eurycoma longifolia jack)  yaitu zona halaman 

kuyang (Nelawati). Suprianti (2012) melaporkan bahwa kepadatan pasak bumi di 

hutan larangan adat pada kedua plot pengamatan adalah 570 individu/ha yang 

terdiri dari semai 470 individu/ha, pancang  80 individu/ha, dan tiang 20 

individu/ha. Nelawati (2015) juga melaporkan kepadatan pasak bumi di hutan 

larangan adat pada masing-masing plot pengamatan adalah 100 individu pasak 

bumi/ha pada plot I, 70 inividu pasak bumi/ha pada plot II, 90 individu pasak 

bumi/ha pada plot III, 260 individu pasak bumi/ha pada plot IV. 
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Zona yang akan diamati pada penelitian ini adalah zona Sialang Layang. 

Pentingnya mencari kepadatan dan pola sebaran pasak bumi di Zona Sialang 

Layang yaitu untuk mengetahui banyaknya populasi tumbuhan obat khususnya 

pasak bumi dan untuk mengetahui indeks sebaran dan kepadatan yang berada di 

zona Sialang Layang. Manfaat dari mengetahui populasi dan indeks sebaran pasak 

bumi yaitu sebagai sumber informasi potensi indukan pasak bumi untuk lebih di 

kembangkan lagi dan sebagai kebun benih, baik segi untuk perbanyakan dan 

sebagai pelestarian tumbuhan yang bermanfaat. 

 

1.2. Tujuan 

1. Mengetahui kepadatan dan sebaran populasi pasak bumi yang ada di daerah 

Hutan Larangan Adat Kampar. 

2. Membuat pola penyebaran pasak bumi yang ada di daerah Hutan Larangan 

Adat Kampar.  

3. Mengetahui jumlah pasak bumi jantan dan betina. 

  

1.3. Manfaat 

1. Memperkenalkan bahwa Hutan Larangan Adat Kampar merupakan salah satu 

habitat tumbuhan pasak bumi. 

2. Sebagai sumber informasi bagi Dinas kehutanan setempat dan masyarakat 

sehingga pasak bumi yang telah ada tidak terancam kepunahannya. 

3. Menunjukkan bahwa tumbuhan pasak bumi memiliki manfaat sebagai tanaman 

obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


