
I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Pengembangan tanaman obat saat ini terus meningkat, seiring peningkatan 

kesadaran masyarakat akan kesehatan dan dampak jangka panjang konsumsi  

obat-obatan sintesis.  Di Indonesia, tanaman obat dimanfaatkan sebagai bahan 

jamu gendong, obat herbal, makanan penguat daya tahan tubuh, kosmetik dan 

bahan spa serta bahan baku industri makanan dan minuman.  Perkembangan 

industri berbahan baku tanaman obat pada tahun 2004 - 2009 menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan dan omzet produksinya selama kurun waktu tersebut 

meningkat sebesar 2,5 – 30%/tahun (Pribadi, 2009). 

Tanaman obat memiliki beraneka ragam jenis, kandungan, dan khasiatnya 

sehingga mempunyai peluang besar untuk terus dikembangkan.  Penggunaan obat 

dari bahan alami, seperti tanaman lebih diminati karena selain lebih aman juga 

relatif lebih murah. Dari sekian banyak tanaman obat, mentimun papasan 

merupakan salah satu tanaman yang dikenal memiliki khasiat sebagai tanaman 

obat. 

Mentimun papasan (Coccinia grandis) atau dikenal sebagai mentimun merah 

merupakan tanaman yang memiliki khasiat untuk obat (Pekamwar et al., 2013) 

(Tabel 1).  Bagian tanaman papasan dilaporkan memilki banyak kandungan 
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bahan aktif yang bermanfaat secara medis (Raja et al., 2014).  Saat ini banyak 

penelitian yang dilakukan terkait kandungan bahan aktif dalam mentimun papasan 

(Tabel 2).  Berdasarkan penelitian Pattanayak dan Sunita (2009) mentimun 

papasan memiliki manfaat sebagai antitusif.  Mentimun papasan dilaporkan 

memiliki manfaat sebagai antioksidan (Sharma et al., 2011) dan antibisul  

(Mazumder et al., 2007).  Selain itu buahnya mengandung enzim α-glycosidase 

yang bermanfaat sebagai antidiabet (Raja et al., 2014). 

Tabel 1. Manfaat medis pada bagian tanaman mentimun papasan. 

Bagian Tanaman Manfaat Medis 

Daun Antidiabet, antioksidan, mengatasi gangguan pencernaan, 

memberi efek sejuk di mata, Gonorhea, penurun kolesterol, 

penyakit kulit, infeksi saluran kemih. 

Buah Antidiabet, analgesik, antipiretik, hepatoprotektif,  

anti tuberkulosis, eksim, antiradang. 

Batang Ekspektoran, antispasmodik, asma, bronkitis, gangguan 

pencernaan, infeksi saluran kemih, penyakit kulit. 

Akar Antidiabet, penyakit kulit, mengurangi nyeri pada sendi, 

infeksi saluran kemih. 

Sumber : Pekamwar et al. (2013) 

Tabel 2. Kandungan bahan aktif pada bagian tanaman mentimun papasan. 

Bagian Tanaman Kandungan Utama 

Akar Triterpenoid, saponin cocciniosida, flavonoid glikosida 

ombuin 3-o- arabinofuranoside 3- o- β- (α-l- 

arabinopyranosyl) - (1→2) –β-d-glucopyranosyl- (1→3)- 

β- hydroxyl up – 20 (29)- en-28- oic acid, 

Lupeol, β-amyrin, dan β- sitosterol, Stigmast -7- en-3-one, 

Buah Taraxerone, Taraxerol, dan (24R) – 24 - ethylcholest- 5- 

en- 3β- ol glucoside, Β-carotene, Lycopene, 

Cryptoxanthin, dan Apo- 6’- lycopenal Β- sitosterol dan 

taraxerol 

Batang dan Daun Heptacosane, Cephalandrol, C29H58O tritriacontane C33H68, 

Β- sitosterol, Alkaloids Cephalandrine A dan 

Cephalandrine B. 

Keseluruhan Bagian 

Tanaman 

Aspartic acid, Glutamic Acid, Asparagine, Tyrosine, 

Histidine, Phenylalanine dan Threonine, Valine, Arginine 

Sumber : Raja et al. (2014) 
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Mentimun papasan merupakan tanaman yang berasal dari afrika, kemudian 

meluas ke asia (Raja et al., 2014).  Mentimun papasan (Coccinia grandis) 

merupakan salah satu angggota Cucurbitaceae yang diduga berasal dari Asia dan 

Afrika.  Mentimun papasan memiliki sulur, batang memanjat, bunga berwarna 

putih kehijauan, berbentuk lonceng, dan aksiler.  Buahnya berbentuk oval dengan 

panjang 4-6 cm, berwarna hijau pada saat muda dan berwarna merah pada saat tua 

(Rindyastuti dan Daryono, 2009). 

Di Afrika, India, dan Thailand, tanaman mentimun papasan banyak dimanfaatkan 

sebagai sayuran, yaitu buah muda dan pucuk tanaman.  Namun di Indonesia, 

mentimun papasan belum banyak dikenal.  Sebagai tanaman yang memiliki 

banyak fungsi, mentimun papasan memilki prospek yang baik untuk 

dikembangkan dengan budidaya yang baik.  Langkah awal dalam pengembangan 

adalah dengan cara perbanyakan tanaman. 

Perbanyakan tanaman ini umumnya dilakukan secara vegetatif dengan setek 

batang 10 - 15 cm dengan diameter 0,5 cm.  Perbanyakan menggunakan benih 

jarang dilakukan karena mentimun papasan merupakan tanaman dioecius dengan 

50% bunga jantannya tidak produktif (Imbumi, 2004).  Berdasarkan pengamatan 

langsung, bunga yang dihasilkan berupa bunga betina, sehingga biji botani tidak 

terbentuk.  Buah yang terbentuk, berkembang tanpa penyerbukan. 

Setek merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif, yaitu 

dengan memisahkan organ tanaman dan dirangsang untuk membentuk akar atau 

tunas agar menjadi tanaman baru.  Pertumbuhan stek dipengaruhi oleh interaksi 

faktor genetik dan faktor lingkungan (Hartmann et al., 2011).  Faktor genetik 
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terutama meliputi kandungan cadangan makanan dalam jaringan stek, 

ketersediaan air, umur tanaman (pohon induk), hormon endogen dalam jaringan 

stek, dan jenis tanaman.  Faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan 

penyetekan antara lain media perakaran, kelembaban, suhu, intensitas cahaya dan 

teknik penyetekan. 

Untuk mendapatkan setek dengan kualitas yang baik, maka dapat diaplikasikan 

zat pengatur tumbuh (ZPT).  ZPT yang digunakan untuk pembentukan akar pada 

setek adalah golongan auksin.  Salah satu auksin yang paling sering digunakan 

untuk merangsang pembentukan akar adventif adalah IBA (Indolebutyric Acid) 

(Beyl et al., 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya penggunaan konsentrasi IBA memilki 

pengaruh yang berbeda-beda pada tiap jenis tanaman, seperti: 1) menurut  

Maulida et al. (2013) pemberian IBA 1.000 ppm mampu meningkatkan jumlah 

akar pada setek sirih merah, namun tidak berpengaruh pada variabel lain,  

2) menurut Shofiana et al. (2013) pemberian IBA 2.000 ppm mampu 

meningkatkan panjang dan biomasa akar setek tanaman buah naga, 3) menurut 

Galavi et al. (2013) pemberian IBA 4.000 ppm pada setek anggur berpengaruh 

pada meningkatkan jumlah, panjang, dan bobot akar. 

Berdasarkan paparan di atas, maka pada penelitian ini akan dikaji tentang 

pengaruh konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan setek tanaman mentimun 

papasan.  Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagai berikut: 

Apakah aplikasi IBA pada setek mentimun papasan dapat meningkatkan 



5 
 

pertumbuhan setek? Serta berapakah konsentrasi optimum IBA untuk 

pertumbuhan setek mentimun papasan? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian IBA pada penyetekan 

mentimun papasan serta mengetahui konsentrasi IBA yang optimum dalam 

pertumbuhan pada setek mentimun papasan. 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Mentimun papasan (Coccinia grandis) merupakan tanaman multifungsi yang 

memiliki khasiat sebagai obat.  Perbanyakan tanaman ini umumnya menggunakan 

setek.  Setek adalah bahan perbanyakan yang diambil dari organ tanaman dan 

dirangsang untuk membentuk akar atau tunas agar menjadi tanaman baru.  Untuk 

mendapatkan setek dengan kualitas yang baik maka dapat diaplikasikan zat 

pengatur tumbuh IBA (Indolebutiryc acid) yang tergolong auksin sebagai 

perangsang pengakaran. 

Auksin yang umum digunakan untuk pengakaran setek adalah IBA dan NAA.  

IAA mudah rusak karena cahaya (UV) dan  terpapar oksigen, sedangkan  IBA dan  

NAA tidak mudah terdegradasi (Beyl et al., 2015).  Menurut Suprapto (2004), 

IBA mempunyai sifat yang lebih baik dan efektif daripada IAA dan NAA.  

Dengan demikian IBA paling cocok untuk merangsang aktifitas pengakaran, 

karena kandungan kimianya lebih stabil dan daya kerjanya lebih lama.  IBA yang 



6 
 

diberikan kepada setek berada di tempat pemberiannya, tetapi IAA biasanya 

mudah menyebar ke bagian lain sehingga menghambat perkembangan 

pertumbuhan pucuk, sedangkan NAA mempunyai kisaran (range) kepekatan yang 

sempit sehingga batas kepekatan yang meracuni dari zat ini sangat mendekati 

kepekatan optimum. 

Menurut Hartmann et al. (2011), tahap pertama dalam pembentukan akar pada 

setek disebut tahap auksin aktif, dimana ketersediaan auksin harus mencukupi 

untuk pembentukan pembentukan bakal akar.  Oleh karena itu pemberian IBA 

yang merupakan jenis auksin kuat pada dasar setek akan menjamin ketercukupan 

kebutuhan auksin untuk pengakaran setek mentimun papasan. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan, maka didapat hipotesis bahwa 

aplikasi IBA akan meningkatkan pembentukan akar setek mentimun papasan. 


