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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Pasak Bumi 

Klasifikasi menurut Angiosperm Phylogeny Group (2003) dalam Ade 

Rosidin (2014), kedudukan pasak bumi adalah sebagai berikut : Kingdom : 

Plantae, Devisi : Magnoliophyta, Kelas : Magnoliopsida, Sub-kelas : Rosidae, 

Ordo : Sapindales, Family : Simaraubaceae, Genus : Eurycoma, Jenis :  Eurycoma 

Longifolia Jack. Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) memiliki nama lokal 

antara lain : penawar pahit, bedara pahit, bedara merah, bedara putih, tongkat ali, 

lempedu pahit, paying ali, tongkat baginda, muntah bumi, petala bumi, akar jangat 

seining, tungke ali, pasak bumi (Malaysia, Sumatera dan Kalimantan) dan Tung 

Saw (Thailand) (Susilowati, 2008). 

Pasak bumi umunya berbentuk semak atau pohon kecil yang tingginya 

jarang mencapai 10  meter, namun ada juga yang tingginya lebih dari 15 meter 

dan diameter mencapai 15 cm. Batang tumbuhan pasak bumi umumnya tidak 

bercabang, tetapi ada juga yang bercabang dengan kedudukan daunnya melingkar 

(Rosette), batangnya berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya majemuk menyirip 

dan jumlahnya ganjil, panjang daun 0,3-1 meter dengan anakan daun berjumlah 

20-30 pasang, berbentuk oblong, bergelombang, warna anak daunnya hijau tua 

berukuran 5-25 cm × 1,25-3 cm, pinggirannya bergelombang, tangkai daunnya 

berwarna coklat hitam. Buah tumbuhan pasak bumi mempunyai panjang 1,25 cm, 

berbentuk oblong, ketika masak warnannya menjadi kuning kemudian merah. 

Bunganya berwarna merah jingga, lebar bunga 0,6cm, berbulu halus dengan 

benjolan kelenjar diujungnya. Akar pasak bumi berwarna coklat muda kekuningan 

yang tumbuh menembus bumi dengan kekar membentuk akar tunggang 

(Indonesia Botanic Garden, 1998 cit. Susilawati, 2008). 

Tumbuhan pasak bumi dapat dijumpai pada tanah masam, berpasir dan 

beraerase baik pada ketinggian dibawah 1.200 meter di atas permukaan laut, curah 

hujan yang dikehendaki tanaman pasak bumi berkisar 2000-3000 mm pertahun  

dengan suhu berkisar dari 25- 30°C. penyebaran benih pasak bumi umumnya 

hanya terbatas di sekitar pohon induk hal ini dikarenakan pasak bumi memiliki 

tipe dispersal yang mengikuti gaya berat sehingga benih yang dihasilkan hanya 
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tersebar di bawah pohon induk. Pemencaran  ke tempat yang lebih jauh lagi hanya 

mungkin terbawa oleh aliran hujan atau vector lain (Hadiah, 2000). 

Hussein et al. (2005) menyatakan tumbuhan pasak bumi memiliki tipe benih 

yang rekalsitrat yaitu memiliki sifat yang tahan untuk disimpan dalam jangka 

waktu yang lama. Persentase perkecambahan pasak bumi sangat rendah di habitat 

alamnya serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena 

embrio yang belum cukup masak pada saat pemasakan benih. Tumbuhan pasak 

bumi telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional untuk keperluan 

penyembuhan berbagai penyakit. Berdasarkan kajian farmologis diperoleh 

informasi bahwa eurycomanone sebagai anti malaria, senyawa quassinold 

berfungsi sebagai anti leokimia, dan prospektif untuk anti Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), serta senyawa dihydroxyklaincanone yang 

berfungsi sebagai afrodisiak (Susilowati, 2008). 

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-lukadigusi atau gangguan cacing serta tonikum 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). 

 

2.2.  Keragaman Genetik 

Keragaman genetik dalam suatu populasi tanaman sangatlah penting, 

dengan maksud untuk mendapatkan karakter-karakter unggul dapat 

dilakukan.Makin tinggi keragaman genetik maka peluang untuk mendapatkan 

genotype unggul semakin besat dan menunjukkan besarnya pengaruh genetik 

terhadap sifat yang diekspresikan (Knight, 1979). Keragaman tanaman ada yang 

bisa diwariskan yang disebut keragaman genetik, tetapi ada juga yang disebabkan 

oleh faktor lingkungan sehingga tidak bisa diwariskan. Variasi genetik merupakan 

hal yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup populasi dan keberadaannya 

merupakan suatu karakteristik umum dari sebagian besar jenis tumbuhan 

(Karsinah, 1999). 
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Variasi genetik dalam sebuah populasi organisme terutama dihasilkan oleh 

tiga mekanisme yaitu mutasi, perpasangan alel secara bebas atau rekombinasi dan 

migrasi gen dari satu tempat ke tempat lain (Suryanto, 2003). Variasi genetik 

dalam suatu populasi tanaman sangat penting, agar seleksi dengan maksud untuk 

mendapatkan karakter-karakter unggul dapat dilakukan. Makin besar suatu variasi 

genetik yang terdapat pada organisme, maka peluang untuk mendapatkan 

genotype yang unggul semakin besar pula dan menunjukkan besarnya pengaruh 

genetik terhadap sifat yang diekspresikan ( Pandin, 2010). Keragaman genetik 

sangat penting untuk mengetahui besarnya variasi genetik yang berada di dalam 

dan antar populasi sebaran alaminya (Indrioko, 1996). Keragaman genetik 

bermanfaat untuk mengetahui asal-usul jenis tanaman tertentu, menentukan 

strategi pemuliaan tanaman dan menentukan strategi konservasi genetik. 

 

2.3.  DNA (Deoxyribonuclead Acid) 

Deoxyribonuclead Acid (DNA) merupakan material genetik yang 

diturunkan dari generasi berikutnya. Gen disusun oleh suatu substansi yang 

disebut dengan DNA (Deoxyribonuclead Acid). DNA bersama protein dan 

molekul Ribonucleic Acid (RNA) terdapat dalam inti sel. Ketiga komponen 

(Molekul gula pentosa, gugus fospat dan basa nitrogen) saling terkait membentuk 

kromosom yang merupakan komponen penting semua mahluk hidup (Muladno, 

2002). 

Thenawijaya (1982)  DNA berfungsi untuk menyimpan informasi genetik 

secara lengkap yang diperlukan untuk mencirikan struktur semua protein dan 

RNA tiap-tiap spesies organisme dan mendapatkan biosintesis sel dan komponen 

jaringan tertentu, untuk menentukan aktivitas organisme sepanjang siklus 

hidupnya dan untuk menentukan kekhususan organisme tertentu. DNA berperan 

dengan cara mengendalikan proses pembentukan rantai protein terdapat 

diberbagai bentuk senyawa penting dalam kehidupan organisasi. Protein terdapat 

diberbagai bentuk seperti enzim, protein pengangkut, protein cadangan antibody 

dan hormon (Thenawijaya, 1982). 

Yusuf (2001) menyatakan sel DNA berperan dengan cara mengendalikan 

proses pembentukan rantai protein. Dalam sel eukariot pembentukan protein 

berlangsung di dalam sitoplasma, sedangkan kromosom terdapat dalam inti, yang 
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dikelilingi membran inti. Antara DNA kromosom yang ada di dalam inti protein 

yang dibentuk di dalam sitoplasma di perlukan penghubung dan peranan ini 

dipenuhi oleh molekul RNA. RNA dapat ditemukan baik di dalam inti maupun 

sitoplasma. Proses ini berlaku bagi semua organisme mulai dari virus, prokariot, 

dan eukariot. 

DNA sebagai unit keturunan terkecil, terdapat disemua mahluk hidup mulai 

dari mikroorganisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan dan 

tanaman, tidak semua  DNA memiliki fungsi genetik dan banyak dari DNA 

organisme tingkat tinggi yang memiliki DNA non genetik lebih banyak dari pada 

organisme tingkat rendah. DNA yang terdapat dalam sel berupa DNA 

motakondria, DNA kloroplas atau DNA penyusun kromosom, sedangkan DNA 

yang terdapat dalam inti sel disebut DNA inti. DNA dapat diperoleh  dari berbagai 

macam organ seperti daging, darah, sperma, ginjal, jantung, hati dan limfa karena 

sel terdapat disemua organ tersebut (Muladno, 2002).; 

 

2.4.  PCR (Polymeration Chain Reaction) 

Mullis dan Faloona (1987), penanda molekuler DNA berkembang pesat dan 

diaplikasikan pada berbagai bidang, baik yang menggunakan primer acak yang 

tidak memerlukan informasi sekuen DNA maupun yang memerlukan informasi 

sekuen DNA, hal ini karena kecepatan, efesiensi dan kesuksesannyadalam 

mendeteksi berbagai tipe variasi DNA yang tinggi. Teknologi PCR terus 

disederhanakan dan dikembangkan, sehingga biaya relative rendah,kecepatan 

tinggi, membutuhkan sedikit contoh uji, metode ekstraksi dan amplifikasi yang 

sederhana sehingga membuat penanda  berdasarkan PCR dapat diimflipikasikan 

pada semua spesies. 

Muladno (2002), PCR merupakan suatu reaksi in-vitro untuk menggandakan 

jumlah molekul DNA dengan cara mensintesis molekul DNA baru yang 

berkomplemen dengan molekul DNA cetakan dengan bantuan enzim DNA 

polymerase dan primer dalam suatu thermocycler. Ada empat komponen utama 

yang dibutuhkan untuk melakukan proses PCR yaitu DNA template (cetakan), 

primer, TAQ polymerase dan dNTPs. Menurut Newton dan Graham (1994) tahap-

tahap dalam proses PCR meliputi : Denaturasi DNA, pembukaan utas ganda DNA 

menjadi utas tunggal (biasanya pada suhu 92-94°c), tahap annealing, penempelan 
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primer pada DNA cetakan, biasanya tergantung pada melting temperature primer 

yang digunakan dan tahap extension, pemanjangan primer dengan melakukan 

reaksi polimerisasi nukleotida untuk membentuk rantai DNA (biasanya pada suhu 

72°c). ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara berulang. Setelah ketiga 

tahap tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan final extension sebanyak satu 

siklus. 

 

Gambar. 2.1 Proses PCR 

 

 

2.5.  RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) pertama kali diperkenalkan 

oleh William et al., (1990). RAPD merupakan suatu jenis penanda molekuler 

yang banyak dipakai dalam penelitian dan diagnostik biologi molekuler. 

Finkelday (2005), menyatakan bahwa RAPD bersifat dominan, sehingga tidak 

mungkin mengenali individu heterozigot pada tanaman tahunan, RAPD sangat 

membantu dalam meningkatkan efesiensi pada seleksi awal (Grattapaglia et al., 
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1992). Penggunaan penanda molekuler sangat bermanfaat untuk membandingkan 

berbagai karakterisasi setiap organisme hidup baik berdasarkan penanda RAPD 

ataupun dengan analisis berdasarkan penanda lain sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat (Weising et al., 1995). 

RAPD merupakan modifikasi dari teknik PCR yaitu suatu teknik molekuler 

yang dapat memperbanyak satu atau lebih bagian DNA hingga jutaan  kali secara 

capat dan tepat. Pola pita DNA dapat dilihat setelah melalui elektroforesis dan 

disinari di bawah UV. Pola pita tersebut berpeluang berbeda satu sama lainnya, 

dikarenakan adanya variasi genetik. Dalam teknik RAPD biasanya menggunakan 

suatu primer yang pendek (9-12 basa) yang mampu mengaplikasikan fragmen-

fragmen kromosom secara random (arbitary). Melalui teknik ini akan diperoleh 

polymorphism fragmen-fragmen DNA hasil amplifikasi yang memperlihatkan 

adanya variasi genetik diantara genotipe yang diuji. Penggunaa primer yang 

berbeda  akan memberikan pola pita amplifikasi dan polymorphism yang berbeda 

(Powell et al., 1995) 

Keuntungan utama penanda RAPD adalah secara teknik lebih sederhana dan 

cepat dalam pengujiannya, tidak memerlukan informasi sekuen DNA sehingga 

penanda ini dapat digunakan secara luas¸ jumlah sampel DNA yang dibituhkan 

sedikit, primer tersedia secara komersial, dan tidak menggunakan senyawa 

radioaktif (Cheng et al., 1997; Karp et al., 1997). 

Untuk beberapa aplikasi, sifat dominan dari fragmen RAPD ini tidak 

menguntungkan dalam studi genetika populasi (Lynch dan Milligan, 1994) karena 

tidak dapat diaplikasi untuk menduga heterozigot secara langsung, sensitif 

terhadap perubahan kondisi reaksi dan intensitas pita yang dihasilkan bervariasi 

sehingga menyulitkan dalam skoring pola pita. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya 

skoring pita dilakukan terhadap pita yang memiliki intensitas dan kecerahan yang 

kuat (Lynch dan Milligan, 1994). 

 

 


