
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack.) adalah tumbuhan famili

Simaroubaceae yang dilaporkan mengandung kuasinoid sebagai tumbuhan obat

untuk menurunkan suhu badan sewaktu demam, sebagai tonik setelah melahirkan,

mengobati gusi berdarah, sakit kepala, menyembuhkan luka dan gatal-gatal pada

kulit, mengobati batuk berterusan, menghilangkan rasa sakit pada tulang,

antimalaria (Chan et al., 2005; Ang et al., 2001). Chan et al. (2004) melaporkan

bahwa tumbuhan pasak bumi juga mengandungi alkaloid dari golongan kantinon,

yaitu 9-metoksikantin-6-one dan 9-hidroksikantin-6-on yang digunakan sebagai

penanda pokok dan bersifat sitotoksik terhadap beberapa sel kanker. Alkaloid 9-

metoksikantin-6-one, menunjukkan aktivitas sebagai agen antimikroba bakteri

Bacillus cereus (Choo et al., 2000).

Banyaknya manfaat dari pasak bumi ini, serta kecendrungan masyarakat

mulai banyak beralih pada pengobatan tradisional, menyebabkan tumbuhan pasak

bumi mulai dibutuhkan secara besar-besaran, senyawa aktif yang digunakan untuk

pengobatan lebih banyak berasal dari akar, hal ini mengakibatkan peningkatan

pemanenan pasak bumi dan secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya

populasi pasak bumi di alam dan hutan yang menjadi habitat alami tumbuhan ini

rusak akibat pembalakan liar.

Kelangkaan populasi pasak bumi juga disebabkan oleh sulitnya pasak

bumi berkembang secara generatif. Letak benang sari yang lebih rendah dari

pada 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

memiliki tipe benih rekalsitran. Persentase perkecambahan pasak bumi yang

terjadi di habitat alaminya sangat rendah serta membutuhkan waktu yang

cukup lama, hal ini disebabkan karena adanya embrio yang belum cukup

masak pada saat pemencaran (Hussein et al., 2005).

Dari hasil penelitian Solfan et al. (2011) teknik perbanyakan pasak bumi

melalui stek batang menunjukkan persentase tumbuh sangat rendah yaitu hanya

45% dari seluruh sampel penelitian. Sakai et al. (2002) menyatakan bahwa faktor

lingkungan yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah

kelembaban, temperature dan intensitas cahaya.

Teknik in vitro atau kultur jaringan merupakan salah satu teknik yang

dapat digunakan dalam perbanyakan tumbuhan pasak bumi. Kelebihan kultur

jaringan antara lain siklus perbanyakan tanaman menjadi lebih cepat,

memungkinkan perbanyakan massal bagi tanaman yang sulit atau tidak mungkin

diperbanyak secara generatif dan vegetatif, dan bibit yang dihasilkan termasuk

bibit yang sehat (Wattimena et al., 1992).

Dalam pelaksanaan kegiatan kultur jaringan tumbuhan, banyak sekali

masalah-masalah yang muncul sebagai pengganggu dan bahkan menjadi

penyebab tidak tercapainya tujuan kegiatan kultur yang dilakukan. Salah satu

gangguan yang sering terjadi dalam kegiatan kultur adalah berasal dari bahan

tumbuhan. Misalnya, tumbuhan berasal dari alam/lapang, kondisi tumbuhan yang

terserang penyakit, dan bahan yang tersedia terbatas. Tumbuhan yang berasal dari

lapang sudah pasti mengandung debu, kotoran, dan berbagai kontaminan hidup



pada permukaannya dan bahkan bisa pada bagian dalam jaringan. Kontaminan

yang berasal dari lingkungan tersebut bisa mengakibatkan tumbuhan terserang

penyakit. Kondisi tumbuhan yang terserang penyakit atau terkontaminasi

mikroorganisme baik eksternal (permukaan) maupun internal (bagian dalam

jaringan), tidak mudah untuk dilakukan pengkulturan. Kesulitan perbanyakan

tumbuhan yang terkontaminasi mikroorganisme dengan kultur jaringan, yaitu

bagaimana mematikan atau menghilangkan mikroorganisme dengan bahan

sterilian dan lama perendaman tanpa mematikan tumbuhan (eksplan) (Habibah et

al., 2013; Darmono, 2003; Santoso dan Nursandi, 2002).

Perbanyakan pasak bumi masih belum banyak dilakukan, khususnya

dengan teknik kultur jaringan. Sehingga, berbagai informasi mengenai

perbanyakan pasak bumi dengan kultur jaringan menggunakan eksplan daun

masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya awal untuk

perbanyakan dan produksi metabolik sekunder pasak bumi melalui kultur

jaringan. Menurut Wetherell (1982), tahap awal yang harus dilakukan dalam

kegiatan kultur jaringan adalah sterilisasi eksplan. Sterilisasi ini dilakukan untuk

mensucihamakan dan membebaskan eksplan dari mikroorganisme, sehingga dapat

ditumbuhkan dalam media kultur dengan kondisi yang aseptik.

Sterilisasi merupakan permasalahan utama yang menentukan keberhasilan

kultur jaringan, terutama sterilisasi eksplan daun pasak bumi yang berasal dari

rumah kasa atau lapang. Jika sterilisasi gagal maka kegiatan selanjutnya tidak

bermanfaat (Aisyah dan Surachman, 2011; Siswanto, 2006; Habibah et al., 2013).



1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui

pengaruh dari beberapa perlakuan sterilisasi eksplan daun pasak bumi secara in

vitro.

1.3. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai sterilisasi eksplan daun pasak bumi yang sesuai, sehingga

dapat dilakukan penelitian kultur jaringan dengan tujuan pengembangan ke arah

pemuliaan dan perbanyakan untuk merubah/menghapuskan status tumbuhan

pasak bumi dari daftar tanaman langkah.


