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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) merupakan tanaman berbentuk 

pohon dengan pertumbuhan lambat, memiliki tinggi pohon 15-18 m dan mulai 

berbuah pada umur 2-3 tahun setelah ditanam. Umur tanaman ini dapat mencapai 

25 tahun, tetapi untuk kebutuhan komersil biasanya di panen pada umur 4 tahun 

(Silalahi dan Nisyawati, 2015). Pasak bumi adalah tumbuhan liar yang banyak 

terdapat di Sumatera dan Kalimantan di dataran rendah sampai ketinggian 500 m 

dari permukaan laut. Penyebaran pasak bumi meliputi Kalimantan, Sumatera, 

Jawa, Semenanjung Malaya, Burma Selatan, Laos, Kamboja, dan Vietnam. 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) memiliki beberapa nama lokal 

antara lain: penawar pahit, bedara pahit, bedara puteh, tongkat ali, lempedu pahit, 

payung ali,  tongkat baginda, muntah bumi, petala bumi, akar jangat seinang, 

tungke ali, pasak bumi (Malaysia, Sumatra, Kalimatan), dan tung saw (Thailand) 

(Susilowati, 2008).  

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 untuk meredahkan nyeri pada lambung (Kosala, 2010). 

Sumber insektisia nabati (Lina dkk., 2009), memperbaiki nafsu makan, disentri, 

demam, lemah febrifugum (Utami, 2008), menghambat sel kangker payudara, 

leukimia atau kanker darah (Tee dan Azimahtol, 2005), meningkatkan sel sperma 

pada laki-laki (Ibrahim, 2016), mencegah esteoporosis (Effendy et al., 2012), anti 
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malaria (Siburian dan Marlinza, 2009) dan berfungsi sebagai afrodisiak atau obat 

kuat (Nainggolan dan Simanjuntak, 2005). 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). 

Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di diberi julukan 

negara megabiodiversity karena kekayaan keanekaragaman flora dan faunannya. 

Salah satu bentuk keanekaragaman hayati tersebut adalah tumbuhan obat. 

Menurut Susilawati dan Wibowo (2010) di Indonesia diperkirakan memiliki 

30.000 jenis tumbuhan dan sekitar 1260 spesies diantaranya bekhasiat sebagai 

obat. Pelestarian keanekaragaman hayati tersebut menjadi penting dan harus 

dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. 

Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung, hutan dapat 

menghasilkan kayu industri, kayu bakar, dan hasil hutan non kayu, menyediakan 

lahan untuk pemukiman, pertanian dan lain-lain. Sedangkan manfaat secara tidak 

langsung, hutan dapat mengatur tata air alam (hidrologi), menyimpan karbon, 

melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat, pasokan oksigen dan sebagai 

obyek wisata (Nelawati, 2015). 

 

2.2.  Taksonomi dan Morfologi Pasak Bumi 

Menurut Susilowati (2008) kedudukan klasifikasi tanaman pasak bumi 

adalah sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: 

Magnoliopsida, Ordo: Sapindales, Famili: Simaroubaceae, Genus: Eurycoma, 

Spesies: longifolia.  

Pasak bumi pada umumnya berbentuk semak atau pohon, tingginya dapat 

mencapai 10 m, berdaun majemuk menyirip ganjil, batangnya berwarna kuning, 

kulit batang keras, dan rasanya sangat pahit (Heriyato, 2006). Susilowati, (2008) 

melaporkan morfologi pasak bumi : 

Batang,  umumnya tidak bercabang, tetapi ada juga yang bercabang sedikit 

menyerupai payung dengan kedudukan melingkar (rosette), batangnya kokoh 
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berwarna coklat keabu-abuan, licin. Daun, daunnya majemuk menyirip, 

jumlahnya ganjil, panjang: 0,3-1 m, dengan anak daun berjumlah 20-30 pasang, 

berbentuk oblong, bergelombang, warna daun hijau tua, berukuran: 5-25 cm x 

1,25-3 cm, pinggirnya bergelombang, tangkai daun berwarna coklat kehitaman. 

Bunga, bunga bersifat monoceus atau dioceus, tetapi biasanya dijumpai sebagai 

dioceus. Berwarna merah jingga, lebar bunga 0,6 cm, berbulu halus dengan 

benjolan kelenjer diujungnya, ada 2 kelompok tumbuhan yaitu tumbuhan 

berbunga jantan (tidak menghasilkan buah) dan tumbuhan betina (mampu 

menghasilkan buah). 

  

2.3. Manfaat Pasak Bumi 

 Tumbuhan pasak bumi telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

tradisional untuk keperluan penyembuhan sebagian penyakit. Hampir seluruh 

sebagian tumbuhan ini mengandung subtansi pahit yang dapat digunakan untuk 

obat. Bagian tanaman pasak bumi yang potensial sebagai sumber insektisida 

nabati adalah bagian akar. Bahan aktif pada akar pasak bumi terbawa oleh pelarut 

metanol dan efisien dengan metode ekstraksi langsung. Bahan aktif yang 

terkandung dalam akar pasak bumi memiliki aktivitas  insektisida cukup kuat 

terhadap C pavonana (Lina dkk., 2009). Panjaitan (2008) melaporkan secara turun 

temurun akar pasak bumi berkhasiat meningkatkan gairah seksualitas pada pria, 

dan manfaat lain mengobati berbagai penyakit diantaranya pembengkakan 

kelenjar (galnduar swelling), demam, anti malaria dan disentri. Menghambat 

tumbuhnya sel kanker payu dara (Normakiya dan Nuraini, 2010). 

 Beberapa kajian etnobotanis yang telah dilakukan terhadap tumbuhan 

pasak bumi dapat disajikan sebagai berikut: 

Akar, akar tumbuhan ini dicampurkan dengan tumbuhan obat lain seperti 

kayu manis dan digunakan untuk tonik penyehat di sabah, penawar demam, 

penyembuh luka luka di gusi atau gangguan cacing, serta tonikum setelah 

melahirkan, serta ektrak pasak bumi dapat meningkatkan hormon testoteron dan 

kordison. Batang, kulit batang digunakan untuk koagulan darah setelah 

melahirkan, di gunakan mengobati nyeri pada tulang. berkhasiat untuk 

meningkatkan stamina di samping dan obat sakit kepala, sakit perut, dan sipilis. 
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Daun, pasak bumi dapat digunakan untuk mengobati sakit perut, sariawan, dan 

meningkatkan nafsu makan. Bunga dan Buah, pasak bumi digunakan untuk obat 

disentri. Kayu , menurut sifat fisis, mekanis dan keawetan, kayu pasak bumi 

memiliki berat jenis 0,65, kelas awet 4-5 dan kelas kuat II. Kayu golongan ini 

dapat digunakan keperluan kontruksi 

 

2.4. Syarat Tumbuh Pasak Bumi 

 Tumbuhan pasak bumi dijumpai di tanah masam, berpasir dan memiliki 

drainase tanah yang baik. Biasanya hidup di hutan dekat pantai, baik hutan primer 

maupun skunder, jarang dijumpai di daerah pegunungan  (Setyowati dan Wardah, 

2007). Ditemukan sampai ketinggian 1000 m dari permukaan laut (Susilawati dan 

Wibowo, 2010). Pasak bumi dapat dijumpai pada daerah-daerah pegunungan 

bukit atau pematang dan daerah berlereng. Tumbuhan pasak bumi tumbuh pada 

temperatur rata-rata 25
o
C dengan kelembaban udara 86% setelah melalui masa 

muda tumbuhan ini membutuhkan lebih banyak sinar matahari untuk membantu 

perkembangan vegetatif dan sistem reproduksinya. Pasak bumi berbunga dan 

berbuah sepanjang tahun. Biasanya bunga mekar sekitar bulan juni sampai juli, 

sedangkan buahnya masak pada bulan september (Boya, 2011). Heriyanto et al., 

(2006) melaporkan pasak bumi yang hidup di hutan Sungai Manna, Sungai Nasal, 

bengkulu tumbuh pada kondisi bergelombang dengan kelerengan berkisar antara 

15-45%, ketinggian tempat 250- 300 m dari permukaan laut dan termasuk hutan 

primer yang sudah terganggu. Habitat pasak bumi merupakan hutan tropis dengan 

curah hujan yang cukup tinggi dan tanahnya tidak pernah tergenang air, datar 

tetapi lebih disukai kondisi tanah yang miring, aerasi baik atau banyak 

mengandung pasir. Pada tingkat semai, tumbuhan ini banyak dijumpai 

mengelompok di bawah tajuk hutan. Tumbuhan muda tidak menyukai cahaya 

langsung yang terlalu banyak, tetapi memerlukan cahaya langsung sejak 

tumbuhan memasuki tingkat pohon. 

 

2.5. Faktor yang Mengancam Kelangkaan Pasak Bumi 

Pembalakan adalah kegiatan yang paling banyak merusak habitat pasak 

bumi meliputi penebangan, penyaradan, dan pengangkutan, juga pembuatan jalan. 
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Berdasarkan wawancara dengan penduduk lokal diketahui bahwa pasak bumi 

hampir tidak pernah diambil untuk keperluan obat-obatan tradisional seperti obat 

malaria (Herianto dkk., 2006). 

 Sistem pemungutan pasak bumi yang ektensif merupakan ancaman bagi 

keberadaan spesies tersebut karena sampai saat ini masyarakat belum mampu 

melakukan budidaya dan proses pertumbuhan pasak bumi  yang lambat 

(Kartikawati dkk., 2014). Hussein et al., (2005) menyatakan bahwa selama ini 

perbayakan pasak bumi hanya mengandalkan biji di alam. Padahal sebagai 

tanaman yang memiliki sifat rekalsitran, persentase perkecambahanya cenderung 

rendah dan memerlukan waktu yang cukup lama akibat embrio zigotik yang 

belum matang saat pemencaran. Selain itu prilaku berbunga yang tidak tentu dan 

pertumbuhan yang lambat mengakibatkan tanaman ini semakin jarang ditemui. 

2.6. Pola Penyebaran, Tanaman dalam Populasi dan Kepadatan 

Penyebaran adalah pola tata ruang individu yang satu relatif terhadap yang 

lain dan populasi. Penyebaran atau distribusi individu dalam suatu populasi 

biasanya bermacam-macam.  Menurut Wahyudi dan Didik, (2010), pada 

umumnya memperlibatkan tiga pola penyebaran yaitu: 

Penyebaran acak, pola ini jarang terdapat di alam, dan biasanya terjadi 

apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah dimana populasi 

berada, selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisme tersebut. 

Penyeberan merata, penyebaran ini umumnya terjadi pada tumbuhan. 

Penyebaran ini terjadi apabila ada persaingan yang kuat antara individu-individu 

dalam populasi tersebut. Pada tumbuhan misalnya persaingan untuk mendapatkan 

nutrisi dan ruang. 

Penyebaran berkelompok, penyebaran ini yang paling umum teradapat di 

alam terutama untuk hewan. Pengelompokan ini terutama disebabkan  oleh 

berbagai hal diantaranya a). Respon dari organisme terhadap perbedaan cuaca 

habitat secara lokal, b). Respon dari organisme  terhadap perubahan cuaca 

musiman akibat dari cara atau proses reproduksi atau generasi, dan c) sifat-sifat 

organisme dengan organ vegetasinya menunjang untuk terbentuknya kelompok 

atau koloni. 
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Pola penyebaran populasi terbagi menjadi 3 yaitu mengelompok, acak dan 

seragam. Dalam menganalisa pola penyebaran pasak bumi di Hutan Larangn Adat 

Kenegrian Rumbio dilakukan pengukuran indeks morisita dan diujikan dengan uji 

chi kuadrat, dimana nilai indeks  morisita relatif tidak bergantung oleh tingkat 

kepadatan (Rani, 2003). Pola penyebaran mengelompok dapat dikatakan pola 

sebaran alami mengingat pasak bumi yang ditemukan dalam plot pengamatan 

berada tidak jauh dari pohon individunya. Pola sebaran spesial suatu spesies dapat 

diidentifikasikan dengan menggunakan berbagai macam indeks sebaran antara 

lain:  

Koofisien green  

    
           

    
 

Ket: Xr = Rataan yang diambil 

X = Data yang diambil 

S
2 

= Varians 

Indeks Distribusi Binominal Negatif  

  
  

       
 

Ket : Xr =Rataan yang diambil 

 S2 = Varians 

 Indeks Morisita 

Id = n 
     

      
 

Ket: ∑x
2
= jumlah kuadrat untuk bilangan individu dalam satu subplot 

n   = jumlah suplot 

Wahyudi (2010) dan Zulfahmi (2015) Jika Id = 1 maka pola penyebaran 

adalah acak/Random, Id < 1 maka pola penyebaran adalah seragam/uniform, dan 

jiaka Id > 1 maka pola penyebaran adalah mengelompok/agregat (contagious) . 

  Indeks morisita (Id) adalah indeks yang paling sering digunakan untuk 

mengukur pola sebaran suatu spesies, karena hasil perhitungan dari indeks 

tersebut tidak dipengaruhi oleh perbedaan nilai rataan dan ukuran unit sampling. 

Indeks morisita dapat menunjukan pola sebaran suatu spesies dengan sangat baik. 

Indeks ini bersifat independen terhadap tipe-tipe distribusi, jumlah sampel dan 

nilai rataannya. Beberapa ukuran contohnya, indeks morisita akan memberikan 
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hasil yang relatif stabil. Standarisasi indeks morisita dengan meletakkan suatu 

skala absolut antara -1 hingga 1. Suatu penelitian simulasi membuktikan bahwa 

indeks ini merupakan metode terbaik untuk mengukur pola sebaran spesial suatu 

individu karena tidak bergabung terhadap kepadatan populasi dan ukuran sampel 

(Rani, 2003). 

 Kepadatan dapat diartikan sebagai bilangan individu yang menempati di 

dalam satu unit luas kawasan. Kepadatan populsi meliputi fase kecambah (semai), 

juvena dan dewasa diperoleh dengan menghitung bilangan individu masing-

masing dalam plot yang  telah di tetapkan keluasannya. Rumus kepadatan Adam 

dkk., 2004) populasi yaitu: 

 Di = ni/A 

Dengan  

 Di= kepadatan spesies i 

 ni=  jumlah individu spesies i 

 A= luas kawasan sampel 

 


