
 

 

 

1 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki tanah subur yang dapat 

dijadikan lahan pertanian, oleh karena itu berbagai macam tanaman dapat tumbuh 

di Indonesia. Tanaman tersebut dapat dijadikan produk makanan, kosmetik, 

tanaman hias dan obat – obatan.  

Tanaman cincau atau yang biasa disebut janggelan merupakan salah satu jenis 

tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan olahan makanan 

dan minuman. Tanaman cincau yang ada di indonesia terdiri dari empat jenis 

tanaman, yaitu cincau hijau (Cyclea barbata), cincau perdu (Premna serratifolia), 

cincau hitam (Mesona palustris BL), dan cincau minyak (Stephania hermandifolia) 

(Pitojo & Zumiati, 2005). Saat ini, jenis tanaman yang sering dimanfaatkan adalah 

jenis cincau hijau dan cincau hitam.  

Berdasarkan penelitian cincau hitam dapat mengobati tekanan darah tinggi, 

diabetes, dan penyakit gangguan hati. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa 

kandungan senyawa fenol yang ada pada hsian-tsao atau cincau hitam secara 

signifikan berkontribusi pada aktivitas antioksidan dan efek scavenging pada 

radikal bebas (Hung & Yen, 2002, dalam Dhesti & Widyaningsih (2014). Cincau 

hitam juga dilaporkan dapat digunakan sebagai penurun panas dalam, demam, sakit 

perut (perut mual), diare, batuk, sariawan, pencegah gangguan pencernaan dan 

penurunan tekanan darah tinggi (Ruhnayat A., 2002, dalam Widyaningsih, et al., 

(2012). Yulianto & Widyaningsih (2013), menyatakan bahwa kandungan total fenol 

sebesar 304,96 pmm dan kandungan antioksidan sebesar 57,85 % pada tanaman 
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cincau hitam. Sehingga, cincau hitam merupakan alternatif bahan fungsional yang 

dapat dikembangkan menjadi produk-produk olahan yang memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan.  

Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan baku olahan adalah bagian 

daun cincau. Cincau hitam umumnya diperbanyak secara vegetatif dengan 

menggunakan setek. Mengingat penggunaan tanaman cukup intensif, maka 

diperlukan upaya budidaya yang maksimal. Selama ini, penelitian budidaya 

tanaman cincau hitam masih sangat terbatas, padahal tanaman ini potensial untuk 

dikembangkan. Di Indonesia saat ini produksi tanaman cincau hitam masih rendah, 

menurut (Balitbang Jatim, 2013) daerah sentra penanaman cincau hitam di Pacitan 

seluas 198 ha dengan produksi daun kering sebanyak 295 ton/tahun, di daerah 

Ponorogo 2.516 ha dengan produksi daun cincau sebanyak 208,64 ton/tahun, selain 

itu menurut (Utis, 2013) dalam buku pintar Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013, 

tercatat luas areal tanam cincau hitam di daerah tersebut kurang lebih 1.348 ha 

dengan produksi cincau kering mencapai 5.323 ton/tahun  yang  banyak 

dibudidayakan di wilayah Kecamatan Karangtengah, Tirtomoyo, Bulukerto, dan 

Kismantoro. Namun untuk di daerah Malang dan Magetan belum tercatat secara 

intensif.  

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam budidaya tanaman 

cincau hitam ialah dengan pemupukan, dimana ketersediaan unsur hara yang cukup 

sebagai bahan makanan tanaman untuk tumbuh dan berkembang sehingga 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil cincau hitam. Pemupukan merupakan 

faktor yang berperan dalam memacu pertumbuhan dan peningkatan produktivitas 
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tanaman. Kekurangan pupuk pada tanaman dapat menyebabkan perkembangan 

pada fase vegetatif maupun generatif terhambat. Tidak lengkapnya unsur hara 

makro dan unsur hara mikro dapat mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan, serta berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. 

Pemberian pupuk lewat daun mempunyai beberapa keuntungan seperti cepat 

dan mudah diserap oleh tanaman, kandungan unsur haranya lengkap dan tidak 

merusak struktur tanah serta berperan dalam pertumbuhan vegetatif. Agar diperoleh 

hasil yang baik, maka perlu digunakan konsentrasi pupuk yang tepat, sesuai dengan 

kebutuhan tanaman.  

Pemupukan lewat daun diharapkan lebih berhasil apabila dibandingkan 

dengan pemupukan lewat akar. Pada saat pemberian pupuk dalam bentuk cairan, 

yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi yang diberikan, karena setiap jenis 

tanaman memiliki tingkat kebutuhan larutan pupuk yang berbeda – beda. Selain itu, 

setiap macam larutan pupuk memiliki kandungan unsur yang berbeda, sehingga 

apabila diberikan pada tumbuhan pengaruhnya juga akan berbeda pada 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan penggunaan berbagai macam 

pupuk daun serta konsentrasi yang tepat, diharapkan dapat diketahui pupuk daun 

yang mana dan dengan konsentrasi berapa yang cocok dengan tanaman cincau 

hitam dan dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman cincau hitam yang baik.  

 Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilakukan 

percobaan tentang pemberian beberapa macam dan perbedaan konsentrasi pupuk 

daun, diharapkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan kandungan 

antioksidan pada tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL).  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara macam dan konsentrasi pupuk daun terhadap

pertumbuhan dan kandungan antioksidan tanaman?

2. Bagaimana pengaruh pemberian macam pupuk daun terhadap

pertumbuhan dan kandungan antioksidan  tanaman cincau hitam?

3. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk daun terhadap

pertumbuhan dan kadungan antioksidan tanaman cincau hitam?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji interaksi antara pemberian beberapa macam dan konsentrasi

pupuk daun yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kandungan

antioksidan tanaman cincau hitam.

2. Mengkaji pengaruh pemberian macam pupuk daun terhadap pertumbuhan

dan kandungan antioksidan  tanaman cincau hitam.

3. Mengkaji pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk daun terhadap

pertumbuhan dan kadungan antioksidan tanaman cincau hitam.

1.4 Hipotesis Penelitian 

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian beberapa macam dan konsentrasi

pupuk daun terhadap pertumbuhan dan kandungan antioksidan tanaman

cincau hitam.

2. Diduga pemberian beberapa macam pupuk daun memberikan pengaruh

terhadap pertumbuhan dan kandungan antioksidan  tanaman cincau hitam.

3. Diduga perbedaan konsentrasi pupuk daun berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan kadungan antioksidan tanaman cincau hitam.


	I. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Hipotesis Penelitian




