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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pasak Bumi 

2.1.1. Deskripsi Pasak Bumi 

Indonesia memiliki kekayaan berbagai jenis tanaman yang berkhasiat 

sebagai obat, seperti pasak bumi (Eurycoma sp). Spesies ini termasuk dalam 

anggota famili Simaroubaceae, tanaman pasak bumi hanya ditemui di Wilayah 

Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera pasak 

bumi tumbuh dikawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Bengkulu (Heriyanto et 

al., 2006). 

Penyebutan pasak bumi jenis Eurycoma pada masing-masing daerah atau 

negara berbeda-beda, yaitu: di Thailand: Cha-naang (trat), haae phan chan, hae 

phan chan, ian don, kha naang, krung baadaan, lai phueak, phiak, plaa-lai-pjueak, 

plaalai phuenk, trueng baadaan, tu wu boh ming, tung so, tuu wu ming, yik bo 

thong, yik mai thung, di Malaysia: bedara merah, bedara pahit, bedara putih, 

bidara pahit, bidara pait, jelas, juak, muntah bumi, payong ali, penawa pahit, 

penawar pahit, penawar puteh, petala bumi, tongkat ali, tongkat baginda, tukar ali, 

tungkat ali, di Indonesia: akar jangat semang, atiu kenyah, babi kurus, bedara 

merah, beseng (Sumatera), bidara laut harimau, kayu petimah, kebel, mempalel, 

mempel, pasak bumi (Sumatera dan Kalimantan), tongkat ali, tongkat baginda, 

tungkei ali, tunkat ali, tunket ali, mempoleh (Bangka), pedaro putih (Jambi), di 

Borneo: sengkayap, bedara, ionadiandau, nuadmandau, pait-pait, sengkanyat, 

tombuid, di Kambodia: antong sar, antoung sar, di Laos: tho nan (Laotian), di 

Brunei: langsia siam, tungkat ali, pasak bumi, di Vietnam: cay ba bonh (Zulfahmi, 

2015). 

2.1.2. Taksonomi dan Morfologi  

Menurut Aspan (2008) taksonomi tanaman pasak bumi adalah sebagai 

berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub divisi: Angiospermae, 

Kelas: Dicotyledoneae, Ordo: Sapindales, Famili: Simaroubaceae, Genus: 

Eurycoma, Spesies: Eurycoma sp. 

Secara umum, pasak bumi ditemukan dihutan primer atau agroforestry 

karet yang telah lama ditinggal petani. Alasan petani meninggalkan agroferstry 



5 

 

karet tersebut karena karet yang ditanam sudah tidak menghasilkan getah 

sehingga petani kurang menyukai lahan tersebut. Hasil pengukuran pH tanah pada 

setiap lokasi menunjukkan pasak bumi ditemukan ditanah asam dan berpasir 

dengan pH 4-5 serta dengan kemiringan >30
o
. Bagi petani, pasak bumi merupakan 

indikator tanah yang tidak subur (Silalahi, 2015).  

Tumbuhan pasak bumi dapat tumbuh pada suhu 18
o
-23

o
C. Pada ketinggian 

0-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Pasak bumi dapat tumbuh dengan 

baik pada tanah berpasir, tanah dengan drainase baik dengan sedikit ternaungan 

dari cahaya matahari (Direktorat Obat Asli Indonesia, 2012). 

Pada umumnya pasak bumi berbentuk semak, atau pohon kecil yang 

tingginya jarang mencapai 10 meter dan diameter batang 15 cm. Batang pasak 

bumi, umumnya tidak bercabang, berwarna coklat keabu-abuan, dan licin. 

Daunnya majemuk menyirip, berjumlah ganjil, panjangnya berkisar dari 0,3-1 

meter dengan anak daun berjumlah 20-30 pasang, berbentuk oblong, 

bergelombang, tangkai daunnya berwarna coklat kehitaman dan kedudukan 

daunnya melingkar (rosette). Warna anak daunnya hijau tua dengan ukuran 

berkisar dari 5-25 cm x 1,25-3 cm. Daun muda yang baru berkembang biasanya 

berwarna antara hijau kekuningan, hijau tua dan coklat (Zulfahmi, 2015). 

Morfologi tanaman pasak bumi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Bunga tanaman pasak bumi bersifat monoceous atau dioceous, tetapi 

biasanya dijumpai sebagai dioceous. Berwarna merah jingga, lebar bunga 0,6 cm, 

berbulu halus dengan benjolan kelenjar di ujungnya, ada dua kelompok tumbuhan 

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

(mampu menghasilkan buah). Buahnya mempunyai panjang 1,25 cm, berbentuk 

oblong, ketika masak warnanya menjadi kuning kemudian memerah (Susilowati, 

2008). 

Hadiah (2000) cit. Ginting (2010), mengatakan bunga jantan dan betina 

pada pasak bumi dapat dibedakan secara mudah berdasarkan ukuran 

benangsarinya. Bunga betina memiliki benangsari yang besar, sedangkan bunga 

jantan memiliki benangsari yang tipis dan kecil. Pada beberapa proses 

penyerbukan dan pembuahan terjadi pada saat bunga masih belum membuka 

(penyerbukan tertutup atau kleistogami). Letak benang sari yang lebih rendah 
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daripada kepala putik menyebabkan proses penyerbukan pada tipe ini sulit 

dilakukan, proses penyerbukan hanya terjadi ketika ada vektor yang dapat 

menggerakkan bunga sehingga putik dan benangsari bertemu.  

Pasak bumi mulai berbunga pada umur sekitar 2-3 tahun, dimana puncak 

berbuah adalah september tetapi berdasarkan pengamatan dilapangan (Hutan 

Larangan Adat Rumbio, Riau) pada bulan Oktober masih dapat ditemukan buah 

pasak bumi (Zulfahmi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: dokumentasi pribadi)  

Gambar 2.1 Morfologi tanaman pasak bumi. (a) tanaman pasak bumi, (b) bunga, 

(c) daun muda pasak bumi jantan, (d) daun pasak bumi betina,          

(e) akar. 

2.1.3. Persebaran Pasak Bumi 

Pasak bumi jenis Eurycoma banyak ditemukan di negara Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, dan Kombodia. Di Indonesia, pasak 

bumi hanya tumbuh di hutan Sumatera dan Kalimantan (Heyne, 1987). Di pulau 

Sumatera, pasak bumi ditemukan di berbagai daerah yang meliputi Provinsi Aceh, 

Sumatera Utara, Riau, yang tersebar di beberapa daerah yaitu Kabupaten Kampar, 

Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Pelalawan (Zulfahmi dan 

Rosmaina, 2013), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Setyowati dan Wardah, 

2007), Jambi di Kabupaten Merangin (Jaliusi dan Muswita, 2013), Bangka 

a b c 

d e 
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Belitung, Lampung di hutan Krui, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

Lampung Barat (Wardah, 2005), Bengkulu di Hutan Sungai Manna-Sungai Nasal, 

Bengkulu Selatan (Heriyanto et al., 2006). 

Sedangkan di Pulau Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Barat di 

Hutan Lindung Gunung Ambawang Bukit Bendera Kecamatan Teluk Pakedai 

(Erwanto et al., 2004). Kalimantan Timur di Hutan Kualu Ran, Kabupaten 

Bulungan, Kalimantan Tengah di Taman Nasional Bukit Baka, dan Saribumi 

Kusuma (Wahyuningsih et al., 2008). 

2.1.4. Manfaat Pasak Bumi 

Banyak manfaat pasak bumi yang bisa didapatkan baik dari akar, batang, 

kulit batang, dan daun pasak bumi, semua bagian tumbuhan ini dikenal memiliki 

banyak manfaat baik yang telah pernah diteliti secara ilmiah maupun hanya 

berdasarkan keyakinan turun temurun saja, seperti ekstrak akarnya sebagai 

sumber insektisida nabati (Lina et al., 2009), memperbaiki nafsu makan, disentri, 

demam, lemah dan febrifugum (Utami, 2008), menghambat sel kanker payudara, 

leukimia atau kanker darah (Tee and Azimahtol, 2005), dan mencegah 

osteoporosis (Effendy et al., 2012). 

Tumbuhan pasak bumi telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

tradisional untuk keperluan penyembuhan berbagai penyakit. Kajian etnobotanis 

telah dilakukan terhadap pasak bumi pada masing-masing bagian tumbuhan. Akar 

tumbuhan ini dicampur dengan tumbuhan obat lain seperti kayu manis dan 

digunakan untuk tonik penyehat di sabah. Selain itu, di Malaysia kulit akarnya 

digunakan juga sebagai penawar demam, penyembuh luka-luka digusi atau 

gangguan cacing serta tonikum setelah melahirkan. Bagian kulit batang digunakan 

untuk koagulan darah setelah melahirkan, sedangkan di Kalimantan dan Sabah 

kulit batang digunakan untuk mengobati nyeri pada tulang. Daun pasak bumi yang 

muda dan buah pasak bumi di Vietnam digunakan sebagai obat disentri (Panjaitan 

et al., 2009). 

Kegunaan tumbuhan ini dalam pengobatan meliputi semua bagian 

tumbuhan. Akarnya biasa digunakan sebagai obat kuat, penurun panas, 

antimalaria, dan disentri. Kulit dan batangnya biasa juga digunakan untuk 

mengobati demam, sariawan, sakit tulang, cacing perut, serta sebagai tonik setelah 
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melahirkan. Daunnya digunakan untuk mengobati penyakit gatal sedangkan 

bunga dan buahnya bermanfaat dalam mengobati obat sakit kepala, sakit perut, 

dan nyeri tulang (Zulfahmi, 2015). 

Manfaat pasak bumi bagi ekosistemnya pada vegetasi tiang dan pohon 

dapat memberikan naungan pada tumbuhan yang masih berada pada vegetasi 

semai dan pancang, karena tumbuhan muda memerlukan naungan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhannya. Bagian tumbuhan pasak bumi seperti daun dan 

bunga dapat dimanfaatkan oleh vektor seperti burung, serangga, ulat dan lain-lain 

sebagai bahan makanannya (Susilawati, 2010). 

2.2. Ploidi 

Ploidi adalah istilah dalam biologi yang menunjukkan pada satuan 

banyaknya genom (jumlah kromosom) dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup. 

Penambahan atau pengurangan jumlah genom pada tumbuh-tumbuhan sering pula 

terjadi. Pengurangan genom misalnya, dapat terjadi apabila pada satu sel telur 

yang memiliki inti dengan jumlah (n) kromosom (haploid), ternyata bahwa sel 

telur tersebut tanpa dibuahi telah tumbuh menjadi individu baru, kejadian ini 

disebut partenogenesis. Jadi yang disebut partenogenesis adalah kejadian pada sel 

telur yang tanpa dibuahi dapat menjadikan individu baru. Apabila tumbuhan 

jumlah genomnya bertambah dari semestinya atau genomnya lebih daripada 

biasanya yaitu 2n (diploid) disebut poliploid. Tanaman haploid  misalnya terdapat 

pada jenis Datura, Nicotiana, Solanum lycopersicum, Triticum, Secale dan Zea 

mays (Sutrian, 2011). 

Perubahan jumlah kromosom menyediakan sumber tambahan keragaman 

genetik. Perubahan jumlah ini terjadi dengan penambahan atau pengurangan 

kromosom-kromosom utuh atau satu set kromosom lengkap (genom). Perbedaan-

perbedaan ini dapat terlihat dalam ragam fenotipe dan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pengaruh dari masing-masing kromosom. Perubahan jumlah 

kromosom dari beberapa tanaman mengubah sifat morfologis atau fisiologis yang 

penting bagi manusia misalnya kenaikan hasil gandum roti (6n). Individu-individu 

dalam satu spesies biasanya mempunyai jumlah kromosom sama tetapi spesies 

yang berbeda dalam satu genus sering mempunyai jumlah kromosom berbeda. 

Perbedaan ini penting dalam mempelajari evolusi (Crowder, 2006). 
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Sebagian besar individu memperlihatkan pengurangan ataupun 

penambahan jumlah kromosom (aneuploidi/euploidi). Selama penggandaan 

genom peristiwa aneuploidi lebih sering terjadi pada jenis poliploid. Jenis 

poliploid lebih toleran dalam kehilangan kromosom. Kehilangan kromosom tidak 

merugikan pertumbuhan sel, sebab keseluruhan set dari gen tetap terdapat dalam 

genom (Briggs dan Walters, 1997 cit. Perwati, 2009). 

Tipe poliploid sering memperlihatkan sifat “gigas” yaitu ukuran 

morfologis yang lebih besar. Pemulia bunga-bungaan telah mengambil 

keuntungan dari sifat ini dalam mengembangkan tipe hibrida. Bunga yang disebut 

bunga rangkap biasanya tetraploid. Poliploid umumnya menunjukkan kisaran 

daya adaptasi geografis yang lebih luas dibanding moyangnya yang diploid. Ploidi 

dapat memberikan kerugian-kerugian tertentu, yaitu (1) semi-sterilitas pada 

tanaman poliploid dengan gamet yang tak dapat hidup dan penurunan hasil biji, 

dan (2) kemasakan lebih lambat dibanding tipe yang ploidinya lebih rendah. 

(Crowder, 2006). 

2.3. Stomata 

Stomata berasal dari kata Yunani: stoma yang mempunyai arti lubang atau 

porus. Menurut Sutrian (2011) stomata merupakan porus atau lubang-lubang yang 

terdapat pada epidermis yang dibatasi dua buah guard cell (sel penjaga). Sel yang 

mengilingi stoma (jamak: stomata) dapat berbentuk sama atau berbeda dengan sel 

epidermis lainnya yang disebut sel tetangga (Hidayat, 1995). Sel-sel penutup 

tanaman dikotil umumnya berbentuk ginjal, sedangkan monokotil mempunyai 

bentuk seragam dan strukturnya spesifik yang jika dilihat dari permukaan sel 

terlihat sempit di bagian tengah dan membesar pada ujungnya. Dilihat dengan 

mikroskop elektron, protoplas dari kedua sel penutup saling berhubungan melalui 

pori dinding yang membesar tersebut. Karena adanya kesinambungan ini, sel-sel 

penutup dianggap sebagai satu unit secara fisiologi dimana terjadi keseimbangan 

perubahan turgor. Orientasi radial dari mikrofibril selulosa pada dinding sel 

penutup dapat dilihat juga dengan mikroskop polarisasi (Fahn, 1991). 

Tipe stomata pada daun sangat bervariasi. Berdasarkan hubungan stomata 

dengan sel epidermis sel tetangga ada banyak tipe stomata, klasifikasi ini terpisah 

dari klasifikasi berdasarkan perkembangan. Walaupun tipe yang berbeda dapat 
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terjadi pada satu familia yang sama atau dapat juga pada daun dari spesies yang 

sama. Struktur aparatus stomata dapat digunakan dalam studi taksonomi (Fahn, 

1991).  

Tipe stomata pada dikotil berdasarkan susunan sel epidermis yang 

berdekatan dengan sel tetangga ada 5 yaitu (1) anomositik/ranunculaceous yaitu 

sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan 

epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukurannya. Terdapat pada 

Ranunculaceae, Capparidaceae, Cucurbitaceae dll, (2) anisositik/cruciferous 

yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama, 

terdapat pada Cruciferae, Solanacea, (3) parasitik/rubiaceous yaitu tiap sel 

penjaga bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga, sumbu membujurnya 

sejajar dengan sumbu sel tetangga dan apertur, terdapat pada Rubiaceae dan 

Magnoliaceae, (4) diasitik/cariophyllaceus yaitu setiap sel penutup dikelilingi 

oleh dua sel tetangga dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-siku 

terhadap sumbu membujur stoma, terdapat pada Cariophyllaceae dan 

Acanthaceae, (5) aktinositik yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga 

yang menyebar dalam radius. 

Proses membuka dan menutupnya stomata sangat dipengaruhi oleh 

cahaya. Sel penutup mengandung amilum, dimana konsentrasinya lebih tinggi 

pada malam hari dari pada siang karena telah berubah menjadi glukosa. Adanya 

cahaya membangkitkan klorofil untuk fotosintesis, sehingga kadar CO2 dalam sel 

tersebut menurun (mereduksi menjadi CH2O). Kenaikan pH lingkungan memacu 

posporilase mengubah amilum menjadi glukosa-1-pospat. Terjadi kenaikan 

osmose sehingga air masuk dari sel tetangga ke sel penutup, bertambahnya 

volume menyebabkan turgor, sehingga terbukalah porus stomata (Dwidjoseputro, 

1992). 

 

 

 

 

 

 


