
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mentigi (Vaccinium varingiaefolium (BL.) MIQ) ini mempunyai perawakan 

semak sampai pohon, tinggi dapat mencapai 10 m dan batang dapat mencapai 

panjang 50 cm sebelum pada akhirnya bercabang banyak dan membentuk tajuk 

yang bagus. Kayunya sangat keras (lignosus), daunnya agak tebal (carnosus), 

bentuk jorong (ovalis atau elipticus) sampai lanset (lanceolatus). Jenis ini tersebar 

di seluruh Jawa di atas 1.350 m dpl, namun umum ditemukan pada 1.800 - 3.340 m 

dpl (Hartini, 2007). V. varingiaefolium (BL.) MIQ. di daerah Sunda memiliki nama 

daerah Balekace, Suwagi, Mentigi Wungu, sedangkan di daerah Jawa memiliki 

nama daerah Manis Reja, Mentigi, Pecar Gunung dan Teminggi. Pohon Mentigi 

memiliki buah yang masih tergolong dalam buah berry yang masih sama dengan 

blueberry (Heyne, 1983). 

Populasi pohon mentigi tersebar hampir di seluruh gunung di Jawa, mentigi 

merupakan salah satu jenis tanaman yang tahan terhadap gas belerang dan juga 

tanah kawah beracun. Tanaman ini mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, 

pendaki maupun bagi lingkungan tumbuhnya. Bagi masyarakat daun mentigi dapat 

digunakan sebagai lalapan maupun obat penurun demam, sedangkan batang pohon 

mentigi dapat digunakan untuk membuat arang. Pohon mentigi banyak memberi 

bantuan pada pendaki gunung, akarnya yang kuat dan mencengkram tanah dan 

tebing sering membuat mentigi menjadi tumpuan maupun pegangan bagi para 

pendaki saat merangkak naik dan turun gunung, selain itu buah dan pucuk daunya 
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dapat dimakan oleh pendaki yang tersesat. Perakaran yang kuat dari pohon mentigi 

dapat menahan laju erosi pada tebing-tebing di gunung. Perbanyakan pohon mentigi 

yang ada di alam dengan dapat terjadi melalui biji maupun trubusan dari akar. 

Mentigi berbunga pada bulan Juli-Agustus. Salah satu gunung di Jawa yang 

terdapat populasi pohon mentigi yaitu pada kawasan Gunung Bromo. Pada kawasan 

Gunung Bromo sering terjadi kebakaran hutan maupun safana pada musim kemarau 

yang berkepanjangan. Populasi pohon mentigi membutuhkan perhatian khusus agar 

tidak terjadi kepunahan akibat bencana alam maupun kebakaran hutan yang sering 

terjadi pada kawasan Gunung Bromo. Seringnya terjadinya kebakaran dan 

terbatasnya waktu berbuah pohon Mentigi menjadikan populasinya semakin 

berkurang dan dapat menyebabkan kepunahan. Untuk itu mengantisipasi 

keterbatasan bibit yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan penanaman 

kembali, akan dilakukan penelitian dengan perbanyakan secara vegetatif.  

Teknik budidaya secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan 

stek. Stek merupakan perlakuan atau pelepasan dengan cara memotong bagian-

bagian tanaman tertentu dari tanaman seperti akar, batang, daun, tunas dan lain-

lain, dengan maksud agar bagian bagian tersebut membentuk akar. Perbanyakan 

vegetatif dengan cara stek menjadi cara yang baik, karena dengan stek dapat 

menghasilkan bibit yang sifatnya sama seperti indukannya dan juga tidak harus 

menunggu tanaman mentigi berbunga hingga berbuah. Waktu perbanyakan yang 

relatif singkat dan dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang yang banyak. 

Penggunaa konsentrasi larutan dan lama perendaman ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) 

IAA (Indole Acetic Acid) sangat berperan penting dalam keberhasilan berbanyakan 
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secara vegetatif dengan metode stek, sehingga pada perbanyakan menggunakan 

stek dengan penggunaan lama perendaman dan konsentrasi larutan ZPT IAA yang 

diharapkan dapat mengantisipasi keterbatasan tersedianya bibit mentigi.    

1.2 Rumusan Masalah 

 Sampai saat ini perbanyakan bibit belum ada yang menggunakan ZPT IAA 

untuk mempercepat pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. varingiaefolium (BL.) 

MIQ.). Mengapa belum menggunakan dan bagaimana cara mengaplikasikan ZPT 

IAA tersebut agar dapat diperoleh stek pucuk mentigi (V. varingiaefolium (BL.) 

MIQ.) yang lebih baik dan sehat dalam waktu yang relatif singkat dengan 

merendam stek beberapa saat dalam konsentrasi larutan ZPT IAA. Penelitian ini 

berkeinginan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan tersebut.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian “pengaruh berbagai konsentrasi larutan dan lama 

perendaman ZPT IAA terhadap pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. 

varingiaefolium (BL.) MIQ.) “, yaitu : 

a. Mengetahui cara mengaplikasikan penggunaan ZPT IAA pada stek pucuk 

mentigi (V. varingiaefolium (BL.) MIQ.). 

b. Mengetahui pengaruh berbagai lama perendaman dan konsentrasi larutan 

ZPT IAA terhadap pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. varingiaefolium 

(BL.) MIQ.). 
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1.4 Manfaat penelitian 

 Manfaat dari penelitian “pengaruh berbagai konsentrasi larutan dan lama 

perendaman ZPT IAA terhadap pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. 

varingiaefolium (BL.) MIQ.) “, yaitu : 

a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai 

perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Mengetahui pertumbuhan dan efektivitas budidaya pohon mentigi dengan 

metode perkembangbiakan vegetatif stek pucuk dengan pemberian ZPT IAA. 

c. Dapat memberikan landasan empiris pada pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dari penelitian “pengaruh berbagai konsentrasi larutan dan lama 

perendaman ZPT IAA terhadap pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. 

varingiaefolium (BL.) MIQ.)“, yaitu : 

a. Terjadi interaksi pada 5 menit lama perendaman dan konsentrasi larutan ZPT 

IAA 50 ppm terhadap pertumbuhan stek pucuk mentigi (V. varingiaefolium 

(BL.) MIQ.). 

b. Lama perendaman selama 5 menit berpengaruh terhadap pertumbuhan akar 

dan tunas stek pucuk mentigi (V. varingiaefolium (BL.) MIQ.). 

c. Pemberian ZPT IAA dengan konsentrasi 50 ppm menghasilkan rerata yang 

terbaik terhadap pertumbuhan akar dan tunas stek pucuk mentigi. 

 


