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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Cincau Hitam 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) dikenal dengan nama janggelan. 

Tanaman cincau merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam suku Labiate. 

Tanaman tersebut tumbuh dengan baik didataran menengah hingga dataran tinggi. 

Tinggi tanaman sekitar 50 cm. Daun cincau hitam berwarna hijau, lonjong, tipis 

lemas, ujungnya runcing, serta pangkal tepi daun bergerigi dan berbulu (Pitojo & 

Zumiati, 2005). Tanaman cincau hitam berasal dari daerah Asia dan tersebar di 

Philipina, Indonesia dan Myanmar. Tanaman ini banyak didaerah Sulawesi Utara, 

Jawa, Bali. 

 
Gambar 1. Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL) (Christanto, 2014) 

Cincau hitam memiliki klasifikasi sebagai berikut (Plantamor, 2016): 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Sub-kingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan) 

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua) 

Sub kelas  : Asteridae 

Ordo   : Lamiales 

Famili   : Lamiaceae 

Genus   : Mesona 

Spesies  : Mesona palustris BL.
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Tanaman cincau hitam mudah dibudidayakan, terutama di daerah dataran 

tinggi, terutama di daerah dataran menengah hingga dataran tinggi (Thomas, 1992). 

Tanaman tersebut umumnya cocok ditanam di tegalan, pekarangan dan ladang 

secara monokultur atau tumpang sari dengan tanaman lain. Bagian tanaman cincau 

hitam yang mempunyai kegunaan adalah bagian daun dan bagian batangnya yang 

dapat menghasilkan ekstrak gel cincau yang lebih banyak (Pitojo & Zumiati, 2005). 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) mengandung senyawa bioaktif polifenol, 

oleanolic acid, ursolic acid dan ceffeic acid yang bersifat antioksidan, antikanker, 

antimutagenik, antihipertensi, antidiabetes dan imunomodulator (Septian & 

Widyaningsih, 2014). Adanya senyawa aktif polifenol mampu melindungi 

kerusakan DNA pada limfosit manusia yang terkena hidrogen peroksida dan 

iradiasi sinar UV (Lai, et al., 2001). 

2.2 Antioksidan pada Tanaman Cincau dan Manfaatnya 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (donor 

elektron). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang dapat 

menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja dengan 

cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga 

aktivitas senyawa antioksidan dapat di hambat (Winarti, 2010). Antioksidan 

dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas.  

Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar 

atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat 

proses oksidasi. Tanaman cincau hitam memiliki kandungan antioksidan yang 
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mampu mencegah berbagai penyakit. Berikut adalah presentase kandungan 

antioksidan pada cincau hitam yang dibandingkan dengan cincau lain. 

Tabel 1. Efektivitas Antioksidan Cincau Hitam 
Komponen Mesona palustris (1) Mesona procumbens hemsl (2) 

Efektivitas antioksidan 57,85 % 68,60 

Sumber : (1) Yulianto dan Widyaningsih (2013) 

 (2) Yen (2000), Lai dan Chao (2001) 

Antioksidan secara nyata mampu memperlambat atau 

menghambat oksidasi zat yang mudah teroksidasi meskipun dalam konsentrasi 

rendah. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang 

melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif jika berkaitan 

dengan penyakit, radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun 

faktor eksternal lainnya. Radikal bebas adalah spesies yang tidak stabil karena 

memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam 

makromolekul biologi. Protein lipida dan DNA dari sel manusia yang sehat 

merupakan sumber pasangan elektron yang baik. Kondisi oksidasi dapat 

menyebabkan kerusakan protein dan DNA, kanker, penuaan, dan penyakit lainnya. 

Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan 

fenolik dan polifenolik. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat di 

alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan untuk 

menangkap radikal bebas. Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan, 

antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid. 

Antioksidan banyak digunakan dalam suplemen makanan dan telah diteliti 

untuk pencegahan penyakit seperti kanker atau penyakit jantung koroner. Meskipun 

studi awal menunjukkan bahwa suplemen antioksidan dapat meningkatkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/DNA
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://id.wikipedia.org/wiki/Karotenoid
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suplemen_makanan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyakit_jantung_koroner&action=edit&redlink=1
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kesehatan, pengujian lanjutan yang lebih besar termasuk beta-karoten, vitamin A, 

dan vitamin E secara tunggal atau dalam kombinasi yang berbeda menunjukkan 

bahwa suplementasi tidak berpengaruh pada tingkat kematian. Uji klinis 

acak konsumsi antioksidan termasuk beta karoten, vitamin E, vitamin C 

dan selenium menunjukkan tidak ada pengaruh pada risiko kanker atau mengalami 

peningkatan risiko kanker.  

Pada sebuah penelitian diketahui cincau hitam (Mesona palustris BL) dapat 

mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit gangguan hati. Dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa kandungan senyawa fenol dan antioksidan lain 

seperti KPG (Komponen Pembentuk Gel) yang merupakan hidrokoloid berwarna 

coklat kehitaman pada cincau hitam (Mesona palustris BL) berkontribusi pada 

aktivitas antioksidan dan inhibitor hormon maupun enzim dalam tubuh yang erat 

kaitannya dengan darah tinggi (Hung & Yen, 2002). Pada penelitian yang dilakukan 

Arditiana, et.al. (2015) hasil analisa total fenol dan antioksidan yakni 25,583±0,520 

ppm dan 7,700±1,267 ppm secara beruturut-turut. Pengujian adanya fenol ditandai 

dengan perubahan larutan menjadi hijau biru, sedangkan pengujian kandungan 

antioksidan dapat menggunakan metode DPPH (2,2-difenil-1- pikrilhidrazil), 

pengujian antioksidan akan menghasilkan warna ungu gelap (Sasikumar, et al., 

2009), selain itu ada metode lain yang digunakan dalam pengujian antioksidan 

namun metode DPPH adalah metode yang sering digunakan.  

2.3 POC (Pupuk Organik Cair) 

Pupuk organik cair adalah laruran dari pembusukan bahan-bahan organik 

yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji_klinis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_acak_terkendali
https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_acak_terkendali
https://id.wikipedia.org/wiki/Selenium
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haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara 

cepat mengatasi defesiensi hara, tidak masalah dalam pencucian hara, dan mampu 

menyediakan hara secara cepat. Dibandingkan dengan pupuk cair anorganik, pupuk 

organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan 

sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga 

larutan pupuk yamg diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh 

tanaman. Penggunaan pupuk organik cair dapat mengatasi masalah lingkungan. 

Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di 

pasaran. Penggunaan pupuk organik tidak meninggalkan residu pada hasil tanaman 

sehingga aman bagi kesehatan manusia (Musnamar, 2007). Pupuk organik cair juga 

memberi dampak positif pada tanaman, dampak tersebut yakni dapat meningkatkan 

hasil pada tanaman, seperti contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Hanisar & 

Bahrum (2014) menunjukkan hasil bahwa pupuk organik cair 10 ml/l memberikan 

hasil bobot kering 100 biji tanaman kacang hijau dengan rata-rata berat keringnya 

8,18 g. Pada penelitian tanaman kedelai, pemberian POC 4 ml/l menunjukkan hasil 

bahwa rata-rata tinggi tanaman 15,59 cm, sedangkan dengan perlakuan tersebut 

rata-rata berat kering polong per tanaman sebanyak 12,69 g (Fauzan & Susylowati, 

2016). 

Penelitian yang dilakukan Hamzah (2014) menunjukkan bahwa perlakuan 

pupuk organik cair dengan konsentrasi 6 cc/l pada tanaman kedelai memberikan 

hasil rata-rata hasil biji kering 0,45 mg/ha. Pada perlakuan POC 135 ml terhadap 

rata-rata bobot segar umbi wortel menghasilkan rata-rata bobot basah sebanyak 

126,00 g (Taufika, 2011). Perlakuan pupuk organik cair pada tanaman jagung 
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dengan konsentrasi 4 ml/l memberi rata-rata hasil berat tongkol sebanyak 194,29 g 

(Sofiyana, et al., 2014). 

Pupuk organik cair (POC) nasa memiliki kandungan:  N 0.12%, P2O5 0.03%, 

K 0.31%, Ca 60.40 ppm, S 0.12%, Mg 16.88 ppm, Cl 0.29%, Mn 2.46 ppm, Fe 

12.89 ppm, Cu < 0.03 ppm, Zn 4.71 ppm, Na 0.15%, B 60.84 ppm, Si 0.01%, Co 

<0.05 ppm, Al 6.38 ppm, NaCl 0.98%, Se 0.11 ppm, As 0.11 ppm, Cr < 0.06 ppm, 

Mo < 0.2 ppm, V < 0.04 ppm, SO4 0.35%, C/N ratio 0.86%, ph 7.5, Lemak 0.44%, 

Protein 0.72%. Unsur N, Mg, Fe, Cu untuk membentuk chlorofil yang sangat 

diperlukan untuk mempertinggi fotosintetis. Fotositentis yang semakin meningkat 

akan dihasilkan hasil fotositentis yang meningkat dan bersama dengan auxin akan 

bergerak ke akar untuk memacu pembentukan Geberelin dan Sitokinin di akar yang 

akan membantu pembentukan dan perkembangan akar. Seiring dengan 

pertumbuhan vegetatif tanaman, hasil fotosentesis akan meningkat perbandingan 

C/N yang menyebabkan peralihan dari masa vegetatif ke generatif dengan 

terbentunya kuncup bunga. Sehingga dengan adanya penambahan POC nasa akan 

meningkatkan fotosintesis pada tanaman cincau hitam, dengan itu pertumbuhan 

meningkat dan kandungan antioksidan pada cincau hitam diharapkan meningkat 

juga.  

2.4 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Hormon adalah molekul-molekul yang kegiatannya mengatur reaksi-reaksi 

metabolik penting. Molekul-molekul tersebut dibentuk di dalam organisme dengan 

proses metabolik dan tidak berfungsi di dalam nutrisi (Harianto, 2007). Hormon 

tanaman dapat diartikan secara luas, baik yang buatan maupun yang asli serta yang 
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mendorong ataupun yang menghambat pertumbuhan (Kusumo, 2004). Zat pengatur 

tumbuh (ZPT) merupakan hormon sintetis dari luar tubuh tanaman. Zat pengatur 

tumbuh memiliki fungsi untuk merangsang perkecambahan, pertumbuhan akar, dan 

tunas. Zat pengatur tumbuh dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu auksin, 

sitokinin, giberelin, dan inhibitor.  

1. Auksin 

Auksin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran 

sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang emristem. Auksin dapat 

digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Hormon auksin secara alami 

ditemukan bagian akar, ujung batang dan bunga. Auksin sering digunakan untuk 

merangsang pertumbuhan akar dan sebagai bahan aktif sering yang digunakan 

dalam persiapan hortikultura komersial terutama untuk akar batang. Mereka juga 

dapat digunakan untuk merangsang pembungaan secara seragam, untuk mengatur 

pembuahan, dan untuk mencegah gugur buah.  

Auksin dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah 

cahaya (fotonasti) pada bioassay terhadap koleoptil haver (Avena sativa) pada suatu 

kisaran konsentrasi. Kebanyakan auksin alami memiliki gugus indol. Auksin 

sintetik memiliki struktur yang berbeda-beda. Beberapa auksin alami adalah asam 

indolasetat (IAA) dan asam indolbutirat (IBA). Auksin sintetik (dibuat oleh 

manusia) banyak macamnya, yang umum dikenal adalah asam naftalenasetat 

(NAA), asam beta-naftoksiasetat (BNOA), asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D), 

dan asam 4-klorofenoksiasetat (4-CPA). 2,4-D juga dikenal sebagai herbisida pada 

konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Fungsi auksin ialah merangsang perpanjangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haver
https://id.wikipedia.org/wiki/Herbisida
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sel, merangsang aktivitas kambium, merangsang pembekokan batang, merangsang 

patenokarpi, dan merangsang dominasi apikal. 

2. Sitokinin 

Golongan sitokinin sesuai namanya, merangsang atau terlibat 

dalam pembelahan sel (cytokinin berarti "terkait pembelahan sel"). Senyawa dari 

golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Kinetin diekstrak pertama kali 

dari cairan sperma ikan hering, namun kemudian diketahui ditemukan pada 

tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, orang menemukan pula zeatin, yang diekstrak 

daribulirjagungyang belum masak. Zeatin juga diketahui merupakan komponen 

aktif utama pada air kelapa, yang dikenal memiliki kemampuan mendorong 

pembelahan sel. Sitokinin alami lain misalnya adalah 2iP.Sitokinin alami 

merupakan turunan dari purin. Sitokinin sintetik kebanyakan dibuat dari turunan 

purin pula, seperti N6-benziladenin (N6-BA) dan 6–benzilamino–9-(2 

tetrahidropiranil-9H-purin) (PBA). 

Sitokinin telah ditemukan di hampir semua tumbuhan yang lebih tinggi serta 

lumut, jamur, bakteri, dan juga di banyak tRNA dari prokariota dan eukariota. Saat 

ini ada lebih dari 200 sitokinin alami dan sintetis serta kombinasinya. Konsentrasi 

sitokinin yang tertinggi di daerah meristematik dan daerah potensi pertumbuhan 

berkelanjutan seperti akar, daun muda, pengembangan buah-buahan, dan biji-

bijian.Ada beberapa macam sytokinin yang telah diketahui, diantaranya kinetin, 

zeatin (pada jagung), Benziladenin (BA), Thidiazuron (TDZ), dan Benzyl Adenine 

atau Benzil Amino Purin (BAP). Sitokinin ditemukan hampir di semua jaringan 

meristem. Sitokinin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Folke 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelahan_sel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinetin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairan_sperma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hering
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeatin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_kelapa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2iP&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Purin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benziladenin&action=edit&redlink=1
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Skoog pada tahun 1954. Sitokinin umumnya ditemukan dalam konsentrasi yang 

lebih tinggi di daerah meristematik dan jaringan yang berkembang. Mereka diyakini 

disintesis dalam akar dan translokasi melalui xilem ke tunas. Biosintesis sitokinin 

terjadi melalui modifikasi biokimia adenin. 

3. Giberelin 

Giberelin merupakan hormone yang berfungsi sinergis (bekerja sama) dengan 

hormone auksin. Giberelin berpengaruh terhadap perkembangan dan 

perkecambahan embrio. Giberelin akan merangsang pembentukan enzim amylase. 

Enzim tersebut berperan memecah senyawa amilum yang terdapat pada endosperm 

(cadangan makanan) menjadi senyawa glukosa. Glukosa merupakan sumber energy 

pertumbuhan. Apabila giberelin diberikan pada tumbuhan kerdil, tumbuhan akan 

tumbuh normal kembali. 

Giberelin juga berfungsi dalam proses pembentukan biji, yaitu merangsang 

pembentukan serbuk sari (polen), memperbesar ukuran buah, merangsang 

pembentukan bunga, dan mengakhiri masa dormansi biji. Giberelin dengan 

konsentrasi rendah tidak merangsang pembentukan akar, tetapi pada konsentrasi 

tinggi akan merangsang pembentukan akar. Giberelin pertama kali diisolasi dari 

jamur Giberrella fujikuroi. Hormone giberelin dapat dibagi menjadi berbagai jenis, 

yaotu giberelin A, giberelin A2, dan giberelin A3 yang memiliki struktur molekul 

dan fungsi yang sangat spesifik. Misalnya, hormone giberelin yang satu 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, sedangkan yang alin berpengaruh terhadap 

pembentukan bunga. 
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Penggunaan zat pengatur tumbuh pada stek ada yang diberikan dalam bentuk 

padatan dan larutan. Jika zat pengatur tumbuh yang diberikan berbentu padatan 

maka dapat diberikan dengan cara dioleskan, jika berbentuk larutan maka dapat 

diberikan dengan cara direndam atau disemprotkan. Ningsih dan Warsidi (2013), 

menyatakan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh dengan cara dioles lebih baik 

dalam merangsang pertumbuhan akar. Penggunaan zat pengatur tumbuh (Rootone 

F) pada tanaman manglid dengan konsentrasi 100 ppm, menunjukkan persentase 

hidup dan jumlah bertunas  lebih baik dibandingkan  dengan konsentrasi lainnya 

(Sudomo, et al., 2013). Penelitian lain menyebutkan bahwa pemberian 75 

mg/batang pada tanaman ulin mampu menambah tinggi stek pucuk ulin (Basir, 

2008). 

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). Penggunaan ZPT Atonik pada stek 

pucuk tanaman pranajiwa, menunjukkan bahwa penggunaan ZPT Atonik 1,5 ml/l 

mampu menghasilkan presentase hidup stek yang tinggi yaitu sebesar 90% (Ardaka, 

et al., 2011). Penggunaan BAP pada konsentrasi 20 ppm mampu menghasilkan 

persentase hidup 91,7%, sedangkan pertumbuhan tunasnya masih belum ada. 

Budianto et al. (2013), menyatakan bahwa kombinasi ZPT IBA dengan lama 

perendaman 3 jam pada stek sirih merah menunjukkan hasil panjang tunas serta 
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panjang akar lebih banyak dibandingkan dengan kombinasi dan lama perendaman 

yang lainnya. Bila ZPT yang digunakan IAA, konsentrasinya 100-150 ppm atau 

100-150 mg/l pelarut. Bila yang digunakan IBA, konsentrasinya 200-300 ppm atau 

200-300 mg/l pelarut. Sementara itu, jika ZPT yang digunakan Sitokinin, 

konsentrasinya 300-400 ppm atau 300-400 mg/l pelarut. Setelah itu, batang-batang 

stek disatukan dan 2 cm bagian pangkalnya dicelupkan dalam ZPT selama 30 menit 

(Karmono, 1990). 
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