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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mentigi (Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq) merupakan flora Indonesia 

yang masih berkerabat dengan bilberry, huckelberry, blueberry, cranberry dan 

berbagai buah beri utama lainnya di Dunia selain yang berasal dari genus Rubus 

spp dan Riber spp (Anonymous, 2014a). Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) 

memiliki beberapa nama daerah antara lain, seperti Manis Rejo (Jawa), Cantigi 

(Sunda), Delima Montak (Kalimantan Timur). Tanaman ini biasanya hidup atau 

mudah terlihat di kawasan menjelang puncak atau di puncak gunung, sama dengan 

wilayah tumbuhnya Edelweis. Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq.) dominan 

tumbuh di hutan Sub Alpin.  

Populasi Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq.) saat ini dapat ditemukan 

hampir di semua gunung di Indonesia. Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq.) 

merupakan tumbuhan yang tahan terhadap gas belerang dan tanah kawah beracun. 

Tanaman ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat khususnya bagi para 

pendaki yang sedang mendaki sampai puncak gunung dan lingkungan tumbuhnya. 

Akar tanaman ini sangat kuat dan mampu mencengkram tebing dan tanah agar  

tidak terjadi longsor dan sebagai tumpuan atau pegangan bagi pendaki ketika 

merangkak naik atau turun gunung. Tanaman ini menghasilkan buah dan pucuk 

daun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat maupun pendaki. Mentigi (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq.) membutuhkan perhatian khusus agar keberadaannya 

tidak punah karena adanya tanaman invasive yang menyerang. Perbanyakan 
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Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) yang ada di Alam dapat terjadi melalui biji 

dan melalui trubusan pada akar tanaman induk. Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) 

Miq) berbunga pada bulan Juli-Agustus, dengan bunga kecil dan berwarna ungu 

gelap, berbentuk lonceng dan berbau seperti almond dan pada  saat itu pula  

tanaman ini berbuah. 

Terbatasnya waktu berbuah tanaman Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) 

mengakibatkan jumlah populasinya yang semakin berkurang dan diperkirakan 

dapat mengakibatkan kepunahan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penanaman 

kembali, akan tetapi kegiatan ini terkendala oleh adanya keterbatasan benih 

tanaman untuk disemai menjadi bibit, sehingga perlu dilakukan perbanyakan  

secara vegetatif. 

Secara umum perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan dua teknik,  

yaitu perbanyakan secara generatif dan vegetatif. Salah satu teknik perbanyakan 

yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dan jumlah yang banyak yaitu dengan 

perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan bagian-bagian tanaman seperti cabang, ranting, pucuk, daun, umbi 

dan akar, prinsipnya adalah merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian 

tersebut agar berkembang menjadi tanaman yang sempurna yang memiliki akar, 

batang dan daun sekaligus. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan 

cara cangkok, rundukan, stek, okulasi dan kultur jaringan. Keunggulan 

perbanyakan ini adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama 

dengan pohon induknya. Selain itu, tanaman yang berasal dari perbanyakan secara 

vegetatif lebih cebat berbunga dan berbuah. Sementara itu, kelemahannya adalah 
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membutuhkan pohon induk dalam jumlah besar sehingga membutuhkan banyak 

biaya.  Kelemahan lainnya, cara ini tidak dapat menghasilkan bibit secara masal  

jika cara perbanyakan yang digunakan berupa cangkok atau rundukan. Untuk 

menghasilkan bibit secara masal sebaiknya dilakukan dengan stek. Namun tidak 

semua tanaman dapat diperbanyak dengan stek dan tingkat keberhasilannya sangat 

kecil. 

Perbiakan vegetatif dengan metode stek menjadi salah satu jalan keluar yang 

cukup baik, karena dengan stek dapat menghasilkan bibit tanaman Mentigi (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq) yang unggul dengan jumlah yang banyak (masal) dan 

dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus menunggu tanaman Mentigi (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq) berbunga dan berbuah. Dalam usaha peningkatan 

keberhasilan  pertumbuhan stek pucuk tanamanan Mentigi (V. varingiaefolium  

(Bl.) Miq) penggunaan konsentrasi ZPT IBA dan media tumbuh sangat 

berpengaruh dalam pertumbuhan dan tingkat keberhasilan stek. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan tanaman asli (endemic) Mentigi  (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq) semakin lama semakin berkurang. Penelitian ini 

mengkaji permasalahan tentang perbanyakan yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah populasi tanaman Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) 

melalui perbanyakan vegetatif dengan stek pucuk. Penggunaan media tanam dan 

konsentrasi larutan ZPT IBA yang digunakan juga perlu diamati untuk menemukan 

tindakan yang tepat  dalam perbanyakan  melalui  stek  pucuk  tanaman  Mentigi 

(V. varingiaefolium (Bl.) Miq) dikemudian hari. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan dari penelitian “Pengaruh Berbagai Konsentrasi  Larutan  

ZPT IBA (Indole Butyric Acid) dan Media Tanam terhadap Pertumbuhan Stek 

Pucuk Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq)” adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ZPT IBA dan media tanam terhadap 

keberhasilan perbanyakan tanaman Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq). 

2. Untuk mengetahui  jumlah konsentrasi larutan ZPT IBA dan  media tanam  

yang  sesuai bagi pertumbuhan stek pucuk tanaman Mentigi (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq). 

1.4 Manfaat penelitian 

Ada pun manfaat dari penelitian “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Larutan 

ZPT IBA (Indole Butyric Acid) dan Media Tanam terhadap Pertumbuhan Stek 

Pucuk Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq)” adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pengaruh pemberian 

ZPT IBA  dan  media tanam terhadap keberhasilan stek pucuk tanaman  

Mentigi (V. varingiaevolium (Bl.) Miq). 

2. Sebagai sumber informasi ilmiah, khususnya tentang pengaruh macam media 

tanam dan pemberian ZPT IBA terhadap tanaman budidaya. 

3. Dapat memberikan landasan empiris pada pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Hipotesis 

Ada pun hipotesis dari penelitian “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Larutan 

ZPT IBA (Indole Butyric Acid) dan Media Tanam terhadap Pertumbuhan Stek 

Pucuk Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq)” adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi interaksi antara konsentrasi larutan ZPT IBA dengan media tanam 

terhadap pertumbuhan stek pucuk Mentigi (V. varingiaefolium  (Bl.) Miq). 

2. Konsentrasi larutan ZPT IBA 25 ppm menunjukkan pertumbuhan stek pucuk 

Mentigi Gunung (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) terbaik. 

3. Media tanam berupa tanah di bawah tegakan Mentiti (V. varingiaefolium (Bl.) 

Miq)  menunjukkan  pertumbuhan  stek pucuk Mentigi (V. varingiaefolium 

(Bl.) Miq) terbaik. 

 

 


