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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack)

2.1.1. Taksonomi dan Morfologi

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) memiliki beberapa nama lokal

antara lain: penaar pahit, bedara pahit, bedara puteh, tongkat ali, lempung pahit,

paying ali, tongkat baginda, muntah bumi, petala bumi, akar jangat seining,

tungke ali, pasak bumi (Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan), dan tung saw

(Thailand) (Indonesia Botanic Garden, 1998 cit. Boya, 2011 dan Rayan, 2010).

Menurut Susilawati dan Wibowo (2010), taksonomi pasak bumi adalah sebagai

berikut kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnolipsida, ordo

Sapindales, famili Simaroubaceae, genus Eurycoma, dan species Eurycoma

longifolia Jack.

Pasak bumi umumnya berbentuk semak, atau pohon kecil yang pohonnya

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

dan Marlinza, 2009 dan Rayan, 2010).  Menurut Siburian dan Marlinza (2009),

Susilawati dan Wibowo (2010), Boya (2011), dan Pratomo (2012), morfologi atau

karakter fisik dari tumbuhan pasak bumi adalah sebagai berikut:

a. Batang

Batang umumnya tidak bercabang namun ada juga yang bercabang sedikit

menyerupai payung dengan kedudukan daunnya melingkar (rosette), batang

kokoh berwarna coklat keabu-abuan, licin.

b. Daun

Daun majemuk dan menyirip dengan daun berbentuk lanset atau bundar

telur dan ujungnya sedikit meruncing, jumlah ganjil (13-41 lembar daun atau anak

daun), berdaun tipe pinatus dengan panjang dari pangkal tangkai 20-40 cm,

berbentuk oblong, bergelombang, warna anak daunnya hijau tua berukuran 5-25

cm x 1,25-3 cm, pinggirnya bergelombang, tangkai daun berwarna coklat

kehitaman.

c. Bunga

Bunga bersifat monoceous atau diceous (tetapi biasa dijumpai diceous),

berwarna merah jingga, lebar bunga 0,6 cm, berbulu halus dengan benjolan
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kelenjar di ujungnya, ada dua kelompok tumbuhan bunga yaitu tumbuhan

berbunga jantan (tidak menghasilkan buah)dan tumbuhan berbunga betina

(mampu menghasilkan buah).

d. Buah

Buah yang masak berwarna hijau gelap kemerahan, panjang 1-2 cm dan

lebarnya 0,5-1 cm.

e. Akar

Akar pasak bumi berupa akar tunjang yang menghujam tanah hingga

kedalaman 2 meter dan sedikit memunculkan cabang akar.

Menurut hasil penelitian Ashari (2013), menunjukkan karakteristik

morfologi tanaman pasak bumi jantan dan betina yang ada di Hutan Larangan

Adat Kenegarian Rumbio, Kabupaten Kampar (Tabel 2.1.). Berdasarkan hasil

pengamatan di lapangan pasak bumi betina memiliki bentuk anak daun jorong

dengan jumlah helaian yang lebih sedikit yaitu 11-23 helai disbanding pasak bumi

jantan yaitu 13-27 helai. Pasak bumi jantan memiliki bentuk anak dan daun

memanjang dan memiliki ukuran lebih kecil dan panjang 2,8- 9,0cm dan lebar

1,5- 2,9cm.

2.1.2 Syarat Tumbuh Pasak Bumi

Pasak bumi adalah salah satu jenis tumbuhan obat yang merupakan

tumbuhan asli Indonesia, namun juga tersebar di hutan-hutan Malaysia, Thailand,

Filiphina, Vietnam, dan Birma (Panjaitan et al., 2009). Tumbuhan pasak bumi

dijumpai pada tanah masam, berpasir dan memiliki drainase tanah

yangbaik.Biasanya hidup di hutan dekat pantai, baik hutan primer atau sekunder,

jarang dijumpai di daerah pegunungan (Setyowati dan Wardah, 2007). Ditemukan

sampai ketinggian tempat 1000 m dari permukaan laut (Susilawati dan Wibowo,

2010). Pasak bumi dapat dijumpai pada daerah-daerah punggung bukit atau

pematang dan daerah berelang. Tumbuhan pasak bumi tumbuh pada temperatur

rata-rata 25ºC dengan kelembaban udara 86% setelah melalui masa muda

tumbuhan ini membutuhkan lebih banyak sinar matahari untuk membantu

perkembangan vegetatif dan sistem reproduksinya. Pasak bumi berbunga dan
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berbuah sepanjang tahun. Biasanya bunga mekar sekitar bulan Juni sampai Juli,

sedangkan buahnya masak pada bulan September (Boya, 2011). Heriyanto et al.

(2006) melaporkan bahwa pasak bumi yang hidup di hutan Sungai Manna-Sungai

Nasal, Bengkulu tumbuh pada kondisi bergelombang dengan kelerangan berkisar

antara 15 – 45%, ketinggian tempat 250 – 300 m dari permukaan laut dan

termasuk hutan primer yang sudah terganggu.

Tabel 2.1. Morfologi Pasak Bumi Jantan dan Betina di Hutan Larangan Adat

No. Parameter Pengamatan PB Betina PB Jantan
1. Daun

a. Bentuk

b. Jumlah Anakan Daun
c. Panjang Anakan (cm)
d. Lebar Anakan (cm)
e. Panjang Tangkai (cm)
f. Warna Tangkai Daun
g. Warna daun

- Daun majemuk
- Menyirip gasal

11 – 23
4,1 – 10,4
2,0 – 3,4
22 – 47

Coklat kemerahan
Hijau tua

- Daun Majemuk
- Menyirip gasal

13 – 27
2,8 – 9,0
1,5 – 2,9
22,5 – 73

Hijau
Hijau tua

2. Batang
a. Bentuk
b. Permukaan

c. Warna

- Bulat
- Memperlihatkan

lentisel
- Hijau Kusam

- Bulat
- Memperlihatkan

banyak lentisel
- Hijau kusam

3. Akar
a. Sistem perakaran
b. Percabangan
c. Warna

Akar tunggang
Berserabut

Coklat muda

Akar tunggang
Berserabut

Coklat muda
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4. Bunga
a. Jumlah kelopak
b. Jumlah mahkota
c. Jumlah benang sari
d. Jumlah putik
e. Panjang benang sari

(mm)
f. Panjang mahkota (mm)
g. Panjang putik (mm)
h. Diameter Bunga (mm)
i. Warna mahkota bagian

dalam

4 – 5
4 – 5
4 – 5
3 – 5

1,0 – 2,8

3,1 – 71
2,1 – 2,8
7,1 – 9,8

Krem putih

4 – 6
4 – 6
4 – 6
3 – 4

2,0 – 3,2

6,0 – 8,6
0,5 – 2,0
9,3 – 14

Seburat pink

2.1.3 Kandungan dan Manfaat Pasak Bumi

Akar tanaman pasak bumi mengandung berbagai senyawa yang diyakini

dapat meningkatkan libido. Komponen fitokimia yang diekstrak dari akar pasak

bumi dalam berbagai pelarut seperti metanol, diklorometan atau kloroform, dan

air mengandung terpenoid, stigmasterol, sitosterol, sterol, saponin, kuassinoid,

campesterol, benzokoinpon, alkaloid, skopoletin, piskidinol, nilositin,

metoksisantin-monooksida, metoksisantin, melian, longilen,longilakton Adan B,

hidroksleurikomalakton, hidroksiantin-monooksida, hidroksidehidro eurikomalakt

on, hispidon, eurilene, durilakton, erikomanol-oD-glikopiranosid, eurikomanol,

dihidroeurikomalakton. Ekstrak dengan pelarut air didapati kandungan tertutama

komponen fenol, tanin, polisakarida dengan bobot molekul tinggi, glikoprotein,

dan mukopolisakarida. Di samping itu, tiga jenis kuasinoid, yaitu eurikolakton A,

B dan C berhasil diisolasi dari akar pasak bumi, sedangkan dari batang dan kayu

pasak bumi diperoleh kandungan tiga kuasinoid yang sitotoksik pada sel

karsinoma (Pratomo, 2012). Selain itu juga dijumpai didalam pasak bumi

terkandung berbagai jenis mineral seperti Fe, Co, Mn, dan Zn (Gunawan, 2005

cit. Siburian dan Marlinza, 2009).

Menurut Heriyanto et al. (2006), keseluruhan bagian pasak bumi dapat

digunakan sebagai tanaman obat, antara lain obat demam, radang gusi, obat

cacing, dan sebagai tonikum setelah melahirkan. Menurut Panjaitan et al. (2009)

dan Siburian dan Marlinza (2009), semua bagian tumbuhan pasak bumi dapat

dijadikan untuk obat.Akarnya biasa digunakan sebagai obat kuat, penurun panas,
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antimalaria dan disentri.Kulit dan batangnya biasa pula digunakan untuk

mengobati demam, sariawan, sakit tulang, cacing perut, serta sebagai tonik setelah

melahirkan.Daun digunakan untuk mengobati penyakit gatal, sedangkan buah dan

bunganya bermanfaat dalam mengobati sakit kepala, sakit perut dan nyeri

tulang.Di samping itu, masyarakat juga menggunakan akar, kulit akar atau batang

pasak bumi dalam mengobati diare, demam, pembengkakan kelenjar, dropsy,

pendarahan, batuk kronis, hipertensi, nyeri tulang, aprodisiaka, dan sebagai

tonik.Lina et al. (2009) melaporkan bahwa akar pasak bumi dapat dijadikan

sebagai sumber pestisida hayati. Setyowati (2010) melaporkan bahwa akar pasak

bumi dimanfaatkan sebagai obat malaria oleh suku Dayak Tanjung di Kalimantan

Timur.

2.2 Pola Penyebaran Tanaman Dalam Populasi

Penyebaran adalah pola tata ruang individu yang satu relatif terhadap yang

lain dalam populasi. Penyebaran atau distribusi individu dalam satu populasi

biasanya bermacam-macam, Menurut Wahyudi (2010)  pada umumnya

memperlihatkan tiga pola penyebaran, yaitu:

 Penyebaran secara acak. Pola ini jarang terdapat di alam, dan biasanya terjadi

apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah dimana

populasi berada, selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari

organisme tersebut.

 Penyebaran secara merata, penyebaran ini umumnya terdapat pada tumbuhan.

Penyebaran semacam ini terjadi apabila ada persaingan yang kuat antara

individu-individu dalam populasi tersebut. Pada tumbuhan misalnya

persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan ruang.

 Penyebaran secara berkelompok, penyebaran ini yang paling umum terdapat

di alam, terutama untuk hewan. Pengelompokan ini terutama disebabakan

oleh berbagai hal diantaranya: a) respon dari organisme terhadap perbedaan

habitat secara lokal, b) respon dari organisme terhadap perubahan cuaca

musiman akibat dari cara atau proses reproduksi atau generasi, dan c) sifat-

sifat organisme dengan organ vegetasinya yang menunjang untuk

terbentuknya kelompok atau koloni.
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Pola penyebaran populasi terbagi menjadi 3 yaitu mengelompok, acak dan

merata/seragam. Dalam menganalisa pola penyebaran pasak bumi di hutan

Larangan Adat Kenegerian Rumbio dilakukan pengukuran Indeks Morisitadan

diujukan dengan uji Chi Kuadrat, dimana nilai Indeks Morisita relatif tidak

bergantung oleh tingkat kepadatan (Rani 2003). Pola penyebaran mengelompok

dapat dikatakan pola sebaran yang alami mengingat pasak bumi yang ditemukan

dalam plot pengamatan berada tidak jauh dari pohon induknya.Pola sebaran

spesial suatu spesies dapat diidentifikasi dengan menggunakan berbagai macam

Indeks sebaran, antara lain:

Koofisien Green (Dody, 2011)

Cx= [(S²/Xr) – 1]/[(∑x-1)]

Dimana: Xr =Rataan Yang diambil.

X = Data Yang Diambil.

S²= Varians.

Indeks Distribusi Binominal Negatif (Rani, 2003)

K= (Xr)/(S²-Xr)

Dimana: Xr= Rataan Yang diambil.

X = Data Yang Diambil.

S²= Varians.

Indeks Morisita (Adam, 2004)

Id

Dimana : N = jumlah individu dalam semua subplot.

∑X² = jumlah kuadrat untuk bilangan individu dalam satu subplot

n = jumlah sub plot.

Indeks Morisita (Id) adalah Indeks yang paling sering digunakan untuk

mengukur pola sebaran suatu spesies  karena hasil penghitungan dari Indeks

tersebut tidak dipengaruhi oleh perbedaan nilai rataan dan ukuran unit sampling.

Indeks Morisita dapat menunjukkan pola sebaran suatu spesiesdengan sangat baik.

Indeks ini bersifat independen terhadap tipe-tipe distribusi, jumlah sampel dan
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nilai rataannya. Berapapun ukuran contohnya, Indeks Morisita akan memberikan

hasil yang relatif stabil. Standarisasi Indeks Morisita dengan meletakkan suatu

skala absolut antara -1 hingga 1. Suatu penelitian simulasi membuktikan bahwa

Indeks ini merupakan metode terbaik untuk mengukur pola sebaran spesial suatu

individu karena tidak bergantung terhadap kepadatan populasi dan ukuran sampel

(Rani 2003).


