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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam 

yang sangat melimpah diperkirakan ada 30.000 tumbuhan dan sekitar 1.260 

spesies yang diantaranya memiliki khasiat sebagai obat, hingga saat ini baru 

sekitar 180 speseis yang telah digunakan untuk berbagai keperluan industri obat 

dan jamu. Tetapi, hanya beberapa spesies saja yang telah dibudidayakan secara 

intensif (Supriadi, 2001).  

Pasak bumi (Eurycoma sp.) merupakan salah satu tanaman obat asal hutan 

yang memiliki banyak khasiat, berdasarkan kajian farmakologis diperoleh 

informasi bahwa senyawa canthin pada tanaman pasak bumi mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker (Nurhanan et al., 2005), senyawa turunan eurycomanone 

sebagai anti malaria (Chan et al., 2005), senyawa quassionoid berfungsi sebagai 

anti leukimia, dan prospektif untuk anti HIV (Sindelar et al., 2005). 

Industri obat-obatan selama ini hanya mengandalkan tanaman pasak bumi 

dari alam. Semakin meningkatnya pemanfaatan pasak bumi oleh masyarakat 

sebagai bahan pengobatan yang dilakukan dengan cara pencabutan langsung 

sampai pada akarnya tanpa adanya upaya pembudidayaan sehingga populasi 

spesies ini semakin berkurang di alam. Susilowati et al (2008) menyatakan bahwa 

tanaman pasak bumi terancam punah akibat dari pemanenan akar yang terjadi 

secara berlebih-lebihan. 

Karakterisasi pada tingkat seluler yang merupakan salah satu faktor 

pembeda untuk identifikasi pada tumbuhan adalah jumlah kromosom. Jumlah 

kromosom pada tumbuhan dapat berbeda dari satu spesies ke spesies yang lain. 

Perbedaan jumlah kromosom ini tidak multak terjadi, karena ada beberapa spesies 

tumbuhan yang memiliki kromosom yang sama. Salah satu karakterisasi anatomi 

yang dapat digunakan untuk identifikasi adalah anatomi stomata (Damayanti, 

2007). 

Poliploidi merupakan gejala umum dan tersebar luas dalam tumbuhan 

(Wang, 2007). Pengaruh poliploidi pada berbagai kelompok tumbuhan bervariasi, 

secara umum penambahan ukuran stomata dan spora seiring dengan 

meningkatnya derajat ploidi (Perwati, 2009). Poespodarsono (1998) juga 
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mengatakan bahwa perbedaan tingkat ploidi menunjukkan perbedaan ukuran sel 

dan stomata.  

Identifikasi tingkat ploidi dapat dilakukan dengan analisis stomata. teknik 

ini cepat, murah, tidak merusak, tidak memerlukan peralatan yang canggih, dan 

memiliki akurasi yang cukup tinggi hingga 90% (Cohen dan Yao, 1996). Menurut 

Rego et al., (2011), metode penghitungan jumlah kloroplas dalam sel penjaga 

adalah cara yang efektif dan cepat untuk menentukan tingkat ploidi. Jumlah 

kloroplas dalam sel penjaga dapat mengidentifikasi tanaman diploid dan tetraploid 

Gu et al., (2005) dan Yu et al., (2009) juga telah meneliti tingkat ploidi 

berdasarkan jumlah kloroplas yang berkorelasi terhadap jumlah kromosom. 

Upaya penyelamatan plasma nutfah tanaman pasak bumi dapat dilakukan 

melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam pemuliaan tanaman informasi ploidi 

perlu diketahui. Perbaikan secara genetik dapat dilakukan untuk menambah 

karakteristik keragaman dan memperbaiki kualitas tanaman sehingga didapatkan 

varietas tanaman pasak bumi yang lebih unggul. 

Penelitian mengenai genetik tanaman pasak bumi di Indonesia masih 

sedikit yang dilaporkan salah satunya seperti keragaman genetik pasak bumi 

berdasarkan penanda RAPD oleh Zulfahmi dan Rosmaina (2013). Seiring dengan 

pemanfaatan pasak bumi sebagai obat herbal secara berlebihan mengakibatkan 

tanaman ini menjadi berkurang di alam dan terancam punah. Informasi mengenai 

ploidi pasak bumi masih belum diperoleh, oleh karena itu penelitian ini perlu 

dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul 

“IDENTIFIKASI PLOIDI PASAK BUMI (Eurycoma sp.) MELALUI ANALISIS 

STOMATA” 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah stomata, 

panjang stomata, lebar stomata, nilai indeks stomata, kerapatan stomata, jumlah 

kloroplas, dan tingkat ploidi tanaman pasak bumi. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

tingkatan ploidi tanaman pasak bumi melalui analisis stomata yang dapat 

digunakan sebagai informasi dasar dalam rangka kegiatan pemuliaan tanaman. 

1.4. Hipotesis  

Adanya hubungan antara tingkat ploidi dengan karakteristik stomata pada 

tanaman pasak bumi. 

 


