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Warta Tumbuhan Obat Indonesia

SAMBILOTO DAN KOMWTAS TUMBUHAN BAWAH
DI SEKITARNYA
(ANDROGRAPHZS PANZCULATA NEES AND ITS SURROUNDING GROUND COVER
COMMUNITIES)

Abstract A study on the habiiat of Androgmphis peniculete Nees
and ground cover communities on its surrounding was carried out
in Pasuruan, East Java. Three locations of different elevation
i.e. 100 rn; 250 rn; and 600 rn above sea level were used. The
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NDROGRAPHIS paniculata (Bunn.f.) Nees atau sambiloto mempakan salah satu jenis tumbuhan obat yang tergolong ke dalam
suku Acanthaceae. Populasinya di Jawa dilaporkan telah ada sejak
lebih dari 185 tahun yang silam, sehingga telah beradabtasi dan dapat
tumbuh meliar. Daerah penyebarannya antara ketinggian 1-700 m di
atas permukaan laut, di tepi jalan, pada lahan yang terlindung dan
pada tempat tertentu, kadang-kadang tumbuh sangat banyak sekali (1,
2).
Walaupun demikian berdasarkan pengamatan di lapangan
diketahui bahwa akhir-akhir ini sambiloto tidak mudah ditemukan
oleh k a n a berbagai faktor penyebab, misalnya pengelolaan lahan
yang menyebabkan pembahan lingkungan atau sengaja dibabat karena
dianggap sebagai tanaman pengganggu, padahd potensi sambiloto
sebagai tanaman obat cukup besar. Mengingat hal di atas maka
penelitian terhadap sambiloto perlu dilakukan. Salah satu di antaranya
adalah penelitian untuk mengetahui habitat alami sambiloto dan
komunitas tumbuhan bawah di sekitamya.

BAHANDANCARA
Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa
Timur pada lokasi dengan elevasi yang berbeda, yaitu pada: 100 m,
250 m dan 600 m dpl. Data habitat alami Andrographis paniculata
(Burm.f.) Nees diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan,
sedangkan data analisis vegetasi dan komunitas tumbuhan bawah di
sekitarnya diperoleh dari hasil penafsiran berdasarkan skala kelimpahan
jenis tumbuhan bawah menurut methode Braun-Blanquet (3). Jumlah
i t a k pengamatan pada habitat untuk setiap lokasi -dengan elevasi
yang berbeda adalah 50 petak, masing-masing berukuran 1 x 1 m.
Data jumlah jenis dan kerimbunan selanjutnya disusun pada tabel dan
digunakan untuk menghitung nilai kerimbunan relatif dan frekuensi
relatif. Nilai penting setiap jenis dihitung dengan menjumlahkan nilai
relatif dari kerimbunan d m frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Di wilayah Kabul)aten Pasu~
uan Jawa Timur pertumbuhan
sambiloto dipengaruhi 01 leh musim. 'Pada musimI kemarau ia krbunga
d m berbuah kemudian mengering dan pada rnusim hujan bersemi
~ t n hi he*
-,;id berbeda dengan
kembali dengan daun yang rimb-...
penjelasan (I), yang menyatakan bah
to berbunga sepanjang
tahun.
Pada saat penelitian dilakuk
~ber 1993) populasi
sambiloto di wilayah Pasuman agaK sullr a~remukan.Populasinya
terbatas pada habitat tertentu. Pada ketinggian 100 m, populasi
sambiloto ditemukan di Gunung Abang Desa Kepuh, Kedung Kemaron,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini tennasuk lokasi

natural habitat data were recorded from direct observation, while
vegetation analisis of Androgmphis peniculete and ground cover
communities on its surrounding was obtained using Broun-Blanquet
method. The variable was the abundance ---la

.

hutan yang ditanm~ijati (Tectc
tuk
. . c u ~ u phumus, ternaung olen jar1 oengan amnase yang
bukit, bemaru,
baik. Komunitas tumbuhan bawah di sekitar sambiloto tercatat
sebanyak 22 suku, 37 marga, 44 jenis. Jenis-jenis yang memiliki
Indeks Nilai Penting cukup tinggi antara lain: Ageratum houstonianum
Mill., nama daerah: plik-plok; Rhynchosia minima (L.) DC.,nama
daerah: deledelean; dm Centmcema pubescens Bth. (4)
Pada ketinggian 250 m populasi sambiloto ditemukan di bagian
timur wilayah Kebun Raya Purwodadi. Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Pasuruan di bawah tegakan campuran Albizia pmcern.
~ l b i z i afalcataria, Albizia lebbeckoides, Samanea saman, Ficus
septica, Ptemcymbium javanicum, Lagcrstmemia loudonii, Tecoma
smns, Caesalpinia sappan dan lain-lain. Lahan miring sampai agak
terjal, sebagian berbatu, cukup humus, ternaung hingga mencapai
90%. tlomunitas Itumbuhan bawah di sekitar sambiloto tercatat
sebanyak 31 suku. 68 marga, 72 jenis. Jenis-jenis yang memiliki
Indeks lVilai Pentin]g cukup tinggi antara lain Ageratum houstonianum
Mill, Centmcema pubescem Bth. dan Salvia riparia (4).
Pada ketinggian 600 m, populasi Sambiloto tidak dapat ditemukan.
Pencarian populasi sambiloto dilakukan di desa Dawuhan Sengon,
Kecamatan Purwodadi dan desa Ngembal Kecarnatan Tutur, di tepitepi jalan, kampung-kampung, tepi hutan, tebing sungai yang
habitatnya diperkirakan cocok untuk pertumbuhan sambiloto.
Penduduk setempat yang dimintai informasi nrengenai keberadaan
sambiloto di lokasi tersebut juga tidak mengetahui dan bahkan
sebagian besar di antaranya tidak mengenal tumbuhan sambiloto. Hal
ini merupakan indikasi bahwa populasi maupun pemanfaatan
tumbuhan sambiloto di lokasi ini tidak populer.

Sambiloto di wilayah Kabupaten Pasunran dewasa ini agak sulit
ditemukan. Populasinya terbatas dan mengelompok pada habitat
tertentu. Dua lokasi yang diamati masing-masing pada elevasi 100 m
d m 250 m dpl. memiliki kondisi lingkungan yang serupa, y a i pada
~
tanah miring, berbatu, cukup humus, dengan drainase yang baik dan
ternaungi. Tumbuhan bawah di sekitar sarnbiloto antara lain:
Ageratum houstonianum hlill, Centrosema pubescem Bth. Salvia
riparia dan Rhynchosia minima (L.) DC. Pada elevasi 600 m tidak
ditemukan populasi sambiloto.
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