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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cincau (Mesona palustris BL) atau yang sering disebut dengan janggelan 

adalah salah satu olahan makanan yang berasal dari daun cincau dan termasuk 

makanan tradisional Indonesia. Terdapat empat jenis cincau di Indonesia yakni 

cincau hitam (Mesona palustris BL), cincau hijau (Cyclea barbata), cincau perdu 

(Premnaserratifolia) dan cincau minyak (Stephania hermandifolia) (Pitojo & 

Zumiati, 2005). Bagian tanaman yang digunakan untuk olahan cincau adalah bagian 

daun, sedangkan pengembangan tanaman cincau kini belum berkembang pesat. 

Tanaman cincau biasanya diperbanyak melalui biji maupun stek, selain itu bisa 

mengunakan teknik kultur in vitro. 

Pada zaman modern ini ramai dengan pangan organik, semakin berubahnya 

waktu ramai menjadi pangan fungsional dan nutrasetikal menjadi tren (Kompas, 

2016). Cincau merupakan salah satu makanan fungsional yang berubah menjadi 

nutrasetikal yang disebakan karena cincau hitam memiliki kegunaan sebagai 

minuman penyegar selain itu kandungan cincau hitam yang dapat menyembuhkan 

beberapa penyakit. 

Pemberian pupuk organik cair nasa dan zat pengatur tumbuh IAA dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman dan efektivitas antioksidan dari tanaman 

cincau hitam (Mesona palustris BL). Penggunaan POC nasa disebabkan POC nasa 

telah memiliki kandungan yang stabil dan telah sesuai dengan aturan kandungan 

pupuk organik cair yang beredar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanisar & 

Bahrum (2014) menunjukkan hasil bahwa pupuk organik cair nasa 10 ml/l 
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memberikan hasil bobot kering 100 biji tanaman kacang hijau dengan rata-rata berat 

keringnya 8,18 g. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yulianto & 

Widyaningsih (2013), kandungan antioksidan yang terdapat pada cincau hitam 

(Mesona palustris BL) yang diuji dengan metode DPPH (2,2-difenil-1- 

pikrilhidrazil) terdapat antioksidan sebanyak 57,85 %. Adanya perlakuan pupuk 

organik cair selain meningkatkan rata-rata tinggi tanaman meningkatkan efektivitas 

antioksidan pada tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL).  

Perkembangan tanaman dipengaruhi oleh hormon, yaitu senyawa-senyawa 

kimia yang disintesis pada suatu lokasi di dalam organisme, kemudian diangkut ke 

tempat lain untuk selanjutnya bekerja melalui suatu cara yang spesifik pada 

konsentrasi yang sangat rendah, untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan dan 

metabolisme tanaman. Zat pengatur tumbuh (ZPT) diperlukan untuk tanaman stek. 

Mahfudz et al. (2006), menyatakan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh IAA 

20 ppm dan IBA 20 ppm menunjukkan tinggi tunas serta jumlah daun yang lebih 

baik dibandingkan dengan kontrol. Penggunaan air kelapa pada stek pucuk meranti 

menunjukkan efektifitas yang sama dengan pemberian IAA dan IBA dengan 

konsentrasi 100 ppm, yang memberikan persentase hidup, persen bertunas, serta 

persen berakar yang tinggi (Djamhuri, 2011).  

Pada penelitian ini melakukan percobaan pemberian pupuk organik cair dan 

zat pengatur tumbuh pada tanaman cincau hitam, yang meningkatkan 

pertumbuhannya dan meningkatkan efektivitas antioksidan pada cincau hitam 

(Mesona palustris BL). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara pemberian pupuk organik cair dan zat pengatur 

tumbuh terhadap pertumbuhan serta efektivitas antioksidan tanaman cincau 

hitam (Mesona palustris BL)? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan efektivitas antioksidan tanaman cincau 

hitam (Mesona palustris BL)? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan efektivitas antioksidan tanaman 

cincau hitam (Mesona palustris BL)? 

1.3 Tujuan 

1. Mengkaji interaksi antara pupuk organik cair dan zat pengatur tumbuh 

terhadap pertumbuhan serta efektivitas antioksidan tanaman cincau hitam 

(Mesona palustris BL). 

2. Mengkaji pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan 

dan efektivitas antioksidan pada tanaman cincau hitam (Mesona palustris 

BL). 

3. Mengkaji pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan dan 

efektivitas antioksidan pada tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL). 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian pupuk organik cair dan zat pengatur 

tumbuh terhadap pertumbuhan serta efektivitas antioksidan tanaman cincau 

hitam (Mesona palustris BL). 
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2. Diduga pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan efektivitas 

antioksidan tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL). 

3. Diduga pemberian zat pengaruh tumbuh dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan efektivitas 

antioksidan tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL). 
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