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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hutan Larangan Adat Rumbio 

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting 

bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat 

menciptakan kestabilan lingkungan (Steinlin, 1988 cit Senoaji, 2009). Hutan 

Larangan Adat Rumbio merupakan salah satu bentuk hutan adat yang menurut 

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 mendefinisikan bahwa hutan adat yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat.  

Hutan adat ini ditetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut 

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 

keberadaannya. Wilayah Hutan Larangan Adat Rumbio terletak di 4 desa, yaitu 

Desa Rumbio, Desa Pulau Sarak, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Rijal, 2013).  

Gambar 2.1 Peta Kawasan Hutan Larangan Adat Rumbio. 

 

2.2. Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack.) 

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

(Thailand) (Susilowati, 2008).  

Gambar 2.2 Tanaman Pasak Bumi. 

 

Pasak bumi merupakan tumbuhan obat yang seluruh bagian tanaman dapat 

dimanfaatkan (akar, batang, kulit akar dan daun), namun pada umumnya yang 

dimanfaatkan adalah bagian akar (Kartikawati dkk., 2014). Pasak bumi dapat 

digunakan sebagai obat, antara lain obat demam, radang gusi, obat cacing dan 

sebagai suplemen setelah melahirkan. Batang dan akar yang telah diperdagangkan 

secara luas sampai ke Malaysia berkhasiat untuk meningkatkan stamina 

disamping sebagai obat sakit kepala, sakit perut dan sipilis. Daun pasak bumi 

dipakai sebagai obat disentri, sariawan dan meningkatkan nafsu makan 

(Heriyanto, 2006). 

   Menurut Lina (2009) pasak bumi sangat berlimpah di Indonesia 

khususnya di daerah Sumatera. Pasak bumi merupakan vegetasi hutan yang dapat 

dijumpai di hutan-hutan sumatera. Kondisi habitat pasak bumi bergelombang 

dengan kelerengan berkisar antara 15-45%, ketinggian tempat 250-300 m dari 

permukaan laut. Habitat pasak bumi merupakan hutan tropis dan tanah tidak 

pernah tergenang air, dataran tetapi lebih disukai kondisi tanah yang miring, aerasi 

baik atau banyak mengandung pasir (Febria, 2012). 
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2.3. Taksonomi dan Morfologi  

Kedudukan taksonomi pasak bumi adalah sebagai berikut: Kindom: 

Plantae, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Ordo: Sapindales, Famili: 

Simaroubaceae, Genus: Eurycoma, Spesies: Eurycoma longifolia Jack. 

(Susilowati, 2008). Pasak bumi tumbuh tegak lurus dan tidak bercabang. 

Tingginya bisa mencapai 15 m dengan diameter mencapai 20 cm dan jarang sekali 

mencapai daerah yang terletak pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut.  

Pasak bumi memiliki tipe daun majemuk dengan daun berbentuk lanset 

atau bundar telur dan ujung daun sedikit meruncing. Tipe perbungaan malai dan 

bunganya berwarna merah serta seluruh bagian bunga berbulu halus. Buahnya 

berwarna hijau ketika muda dan berubah menjadi kuning kemerah-merahan ketika 

masak. Akarnya tunggang dan tumbuh tegak lurus menusuk ke dalam tanah 

(Siburian dan Marlinza, 2009). 

 

2.4. Syarat Tumbuh Pasak Bumi 

Pasak bumi adalah salah satu jenis obat yang merupakan tumbuhan asli 

tanaman Indonesia, namun juga tersebar di hutan-hutan Malaysia, Thailand 

Filipina, Vietnam dan Birma (Panjaitan dkk., 2009 cit Nelawati, 2015). 

Tumbuhan pasak bumi dijumpai di tanah masam, berpasir dan memiliki drainase 

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

sekunder, jarang dijumpai di daerah pegunungan dan ditemukan sampai 

ketinggian 1000 m dari permukaan laut (Setyowati dan Wardah, 2007). 

Pasak bumi dapat dijumpai pada daerah-daerah pegunungan bukit atau 

pematang dan daerah berelang. 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. Heriyanto dkk., (2006) 

melaporkan pasak bumi yang hidup di hutan Sungai Manna Sungai Nasal, 

Bengkulu tumbuh pada kondisi bergelombang dengan kelerengan berkisar antara 
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15–45%, ketinggian tempat 250-300 m dari permukaan laut dan termasuk hutan 

primer yang sudah terganggu.  

 

2.5.  Status Keberadaan Pasak Bumi 

Erosi genetik yang berlangsung secara pesat oleh ulah manusia dan 

gangguan alam berupa penebangan liar yang dikarenakan meningkatnya aktivitas 

dan kebutuhan manusia dikawasan hutan sehingga terjadi penurunan kepedulian 

terhadap lingkungan dan hal ini mendorong terjadinya perambahan dan perusakan 

hutan (Rifai, 1983 cit Krismawati, 2004). 

Industri obat-obatan selama ini hanya mengandalkan tanaman pasak bumi 

dari alam tanpa adanya upaya budidaya, akibatnya terjadi penurunan populasi 

pasak bumi di alam. Selama ini perbanyakan tanaman pasak bumi hanya 

mengandalkan biji di alam, padahal sebagai tanaman yang memiliki tipe benih 

rekalsiltran, persentase kecambahnya cenderung rendah dan memerlukan waktu 

yang cukup lama. Selain itu perilaku berbunga yang tidak tentu dan 

pertumbuhannya yang lambat mengakibatkan tanaman ini semakin jarang ditemui 

(Susilowati dkk., 2012). Pasak bumi termasuk dalam daftar 55 jenis tanaman obat 

yang mulai langka dengan status rawan dan genting (Sudiarto dkk., 2002 cit 

Pribadi, 2008). 

 

2.6. Kepadatan dan Pola Sebaran 

Kepadatan dapat diartikan sebagai bilangan individu yang menempati 

didalam satu unit luas kawasan. Kepadatan populasi meliputi fase kecambah 

(semai), juvena dan dewasa diperoleh dengan menghitung bilangan individu 

masing-masing dalam plot yang  telah ditetapkan keluasannya. Rumus kepadatan 

populasi yaitu (Adam, 2004): 

 Di = ni/A 

Ket: Di = kepadatan spesies i 

        ni  = jumlah individu spesies i 

        A = luas kawasan sampel 
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Salah satu teknik analisis yang tersedia untuk menentukan pola 

penyebaran suatu organisme dalam populasi, teknik analisis akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Indeks sebaran Morisita 

Indeks sebaran morisita dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut 

(Morisita, 1962 cit Zulfahmi, 2015): 

     
∑   

  ∑   
 
   

 
   

(∑   
 
   )

 
 ∑   

 
   

 

Dimana: 

            =   Indeks morisita yang menunjukkan pola penyebaran 

               Total jumlah plot  

∑   
 
     =  Jumlah spesies dalam plot ke-i (i = 1, 2, 3, … q) 

∑   
   

     Jumlah kuadrat jumlah spesies dalam plot ke-i (i =  1, 2,  … q) 

sebagian literatur juga menuliskan persamaan Indeks Morisita sebagai berikut: 

     
∑   

  
     

       
 

Dimana: 

    Indeks distribusi Morisita 

   Jumlah seluruh plot pengamatan 

   Jumlah seluruh individu dalam total n 

∑   
  

     Jumlah kuadrat jenis ke-i per plot untuk total n plot 

Nilai Indeks Morisita yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Jika nilai Iδ = 1, maka pola penyebaran spesies dalam populasi adalah acak 

(random),  

b. Jika nilai Iδ < 1, maka pola penyebaran spesies dalam populasi adalah seragam 

(uniform), dan  

c. Jika nilai Iδ > 1, maka pola penyebaran spesies dalam populasi adalah 

mengelompok (aggregate).  
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Untuk menguji kebenaran nilai Indeks Morisita yang diperoleh maka 

dilakukan uji statistik, yaitu pengujian Chi Kuadrat dengan rumus sebagai 

berikut: 

                              
   ∑  

 
  – N, 

Dimana:   

N        =  Jumlah individu dalam semua subplot,   

∑ x²  =  Jumlah kuadrat individu dalam satu subplot, 

n         =  Jumlah sub plot 

Selanjutnya nilai   
hitungan yang diperoleh dibandingkan dengan   

tabel 

pada selang kepercayaan 95% (α = 0.05), apabila   
hitungan lebih besar dari   

tabel 

dapat dikatakan bahwa pola penyebarannya berbeda nyata yang berarti bahwa 

pola penyebaran pasak bumi bersifat mengelompok dan sebaliknya apabila 

  
hitungan lebih kecil dari   

tabel dapat dikatakan bahwa bentuk penyebaran tidak 

berbeda nyata yang berarti pola penyebaran pasak bumi bersifat acak. 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa Indeks Morisita tidak dipengaruhi 

oleh kepadatan populasi, tetapi dipengaruhi oleh ukuran sampel. Hasil evaluasi 

Indeks Morisita yang dilakukan oleh Amaral et al., (2015) menyimpulkan bahwa 

ada perbedaan kriteria pengklasifikan pola penyebaran spesies sebagai berikut: 

Mengelompok Seragam Acak 

Gambar 2.3. Model pola penyebaran spesies di alam. 

 



10 
 

a. Pola penyebaran spesies mengelompok (aggregate), yaitu: jika   = q, dimana q 

adalah total jumlah plot, ini akan diperoleh apabila dua atau lebih individu 

ditemukan hanya dalam satu plot, dan Jika        , dimana sekelompok 

individu terkonsentrasi dalam banyak plot. 

b. Pola penyebaran spesies tidak dapat ditentukan (indeterminacy), yaitu: Jika   = 

∞,  apabila tidak ada atau hanya satu individu dalam plot. 

c. Pola penyebaran spesies seragam (uniform), yaitu jika        , apabila 

individu-individu terdistribusi sama dalam plot-plot, dan Jika   = 0, apabila 

satu individu per plot pengamatan.  

 

Dalam penelitian simulasi, didapatkan bahwa Indeks Morisita merupakan 

suatu motede yang terbaik pada pengukuran penyebaran karena indeks ini tidak 

bergantung kepada kepadatan populasi dan ukuran sampel. 


