
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity yang diperkirakan

memiliki 30.000 tumbuhan dan sekitar 1260 spesies diantaranya berkhasiat

sebagai obat. Sampai saat ini baru sekitar 180 spesies yang telah digunakan untuk

berbagai keperluan industri obat dan jamu, tetapi hanya beberapa spesies saja

yang telah teridentifikasi dan telah dibudidayakan secara intensif (Susilawati,

2010).

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) adalah salah satu jenis tumbuhan

obat yang banyak ditemukan di hutan-hutan Indonesia, Malaysia, Thailand,

Filipina, Vietnam dan Myanmar. Tumbuhan ini merupakan pohon kecil dengan

ketinggian mencapai 20 meter. Di Malaysia, pasak bumi dikenal dengan sebutan

tongkat ali, bedara merah atau bedara putih (Panjahitan et al., 2009).

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) belum dikembangkan dan

dibudidayakan secara intensif. Bagian pasak bumi yang digunakan dalam

pengobatan meliputi semua bagian tumbuhan, yaitu akarnya bisa dipergunakan

sebagai obat kuat, penurun panas, anti malaria dan disentri, 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 bunga dimanfaatkan untuk mengobati sakit

kepala, sakit perut dan nyeri tulang (Ginting, 2010). Manfaat yang beragam

tersebut menyebabkan pasak bumi banyak diekspor ke luar negeri untuk

keperluan pembuatan obat herbal. Produk pasak bumi kering memiliki harga



cukup mahal, produk berupa cacahan akar (chipped root) harganya 60 USD/kg

sedangkan produk berupa ekstrak harganya 80 USD/kg.

Semakin meningkatnya pemanfaatan pasak bumi oleh masyarakat sebagai

bahan pengobatan dengan cara pencabutan langsung sampai pada akarnya serta

pengambilan yang tanpa diimbangi oleh pengelolaan yang lestari mengakibatkan

populasi spesies ini berkurang di alam sehingga terancam punah. Pasak bumi

dilindungi dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006

tentang jenis komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Menurut

(Rifai, 1975 cit. Susilawati, 2010), menyatakan  kondisi  populasi  pasak bumi

asal  Indonesia sudah dikategorikan  sebagai  tanaman  langka  dengan  status

’terkikis’.  Pemerintah Malaysia pada tahun 2001 menyatakan tanaman ini sebagai

tanaman  yang  dilindungi,  hal  tersebut  juga  mendorong  eksploitasi  yang  lebih

tinggi terhadap pasak bumi asal Indonesia. Pengambilan tumbuhan pasak bumi

secara liar di hutan alam telah menyebabkan kelangkaan populasinya, hal ini

berpotensi mengakibatkan hilangnya keragaman genetik. Studi keragaman genetik

sangat penting dalam rangka menyediakan informasi untuk kegiatan perbanyakan

domestikasi, program pemuliaan dan sekaligus konservasi sumberdaya genetik

(Osman et al., 2003). Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini

perlu dilakukan.

Salah satu upaya penyelamatan plasmanuftah tanaman pasak bumi dengan

cara konservasi baik secara in situ maupun eksitu. Dalam konservasi tanaman

pasak bumi informasi keragaman genetik sangat diperlukan. Analisis keragaman

suatu populasi tanaman dapat dilakukan secara morfologi, sitologis (karyotipe

kromosom) dan analisis molekuler (RAPD, RFLP, AFLP dan Isozim) dan setiap



metode mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing (Pandin, 2009).

Penanda molekuler banyak digunakan dalam menganalisis keragaman genetik

salah satunya yaitu dengan menggunakan metode Random Amplified Polymorphic

DNA (RAPD) karena RAPD bersifat lebih sederhana dibandingkan penanda

molekuler lainnya seperti mikrosatelit atau simple sequencerepeat (SSR),

restriction fragment length polymorphism (RFLP) dan amplified length

polymorphism (AFLP). RAPD merupakan salah satu metode penanda genetik

berbasis DNA yang telah cukup banyak digunakan untuk menilai keragaman

genetik tumbuhan hutan. RAPD memiliki keunggulan dibandingkan jenis penanda

lain yaitu tidak dipengaruhi oleh umur tumbuhan, mudah dilakukan, biaya relatif

murah dan hasilnya cepat diperoleh. Teknik RAPD didasarkan pada penggunaan

primer sekuens Nukleotida yang berubah-ubah untuk mengamplifikasi segmen

genomik DNA acak melalui pemanfaatan PCR (Polymerase Chain Reaction)

sehingga menunjukkan polimorfisme. Polimorfisme yang teramati dengan

menggunakan RAPD diyakini karena adanya perubahan basa tunggal yang

mencegah perpasangan primer dan sekuens target, delesi sisi utama, insersi atau

delesi yang modifikasi ukuran DNA. Keuntungan metode ini adalah set

oligonukleotida yang sama dapat digunakan untuk berbagai spesies organisme dan

setelah amplifikasi selama 2-4 jam polimorfisme dapat diamati secara langsung

dengan agarose normal gel elektroforesis (Nasir, 2002).

Beberapa alasan pemilihan teknik RAPD untuk menganalisis populasi

genetik pasak bumi antara lain membutuhkan latar belakang pengetahuan tentang

genom yang akan dianalisis, tersedianya primer yang secara universal dapat

digunakan untuk organisme prokariot maupun eukariot, mampu menghasilkan



karakter yang relatif tidak terbatas jumlahnya, bahan-bahan yang digunakan relatif

murah dan cepat memberikan hasil. Sampai saat ini studi mengenai

keanekaragaman populasi genetik tumbuhan pasak bumi yang ada di Indonesia

khususnya provinsi Riau sangat sedikit dilaporkan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman populasi

genetik, differensiasi genetik, aliran gen dan jarak genetik pasak bumi (Eurycoma

longifolia Jack).

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menyediakan sumber data atau informasi

untuk pemerintah daerah dan stakeholder yang ada dalam merumuskan kebijakan

konservasi pasak bumi dimasa yang akan datang.


