
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Tin  

Menurut Joseph dan Raj (2011), Ficus merupakan salah satu genus 

tanaman yang terbesar dari tanaman obat dimana terdiri dari sekitar 750 spesies. 

Tanaman ini berkayu (pohon) dan semak-semak, terutama terdapat di daerah 

subtropis dan tropis di seluruh dunia. Di India, spesies yang paling banyak dari 

Ficus adalah F. bengalensis, F. carica, Ficus racemosa dan F. elastica. Tanaman 

tin sering disebut sebagai "Fig". Menurut Irget et al. (2008), pohon tin (Ficus 

carica L.) merupakan salah satu spesies Ficus yang unik dan tersebar luas di 

negara-negara tropis dan subtropis. Memiliki buah yang dapat dimakan dalam 

bentuk segar maupun kering dengan nilai komersial tinggi. Produksi tin sangat 

tinggi baik yang ditanam di sekitar Laut Mediterania atau ditanam di negara-

negara yang memiliki iklim Mediterania seperti Turki, California, Australia atau 

Amerika Selatan. Selanjutnya Indonesia telah mulai membudidayakan tanaman 

tin dalam jumlah banyak, hal tersebut dapat dilihat banyaknya penelitian yang 

telah dilakukan di berbagai daerah. Adapun pohon tanaman tin dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 dibawah ini. 

a)  
Gambar 2.1. a) pohon tin, b) percabangan tin, c) dalam buah tin 

 

Menurut Joseph dan Raj (2011), sistematika tanaman tin adalah sebagai 

berikut: Kingdom; Plantae, Divisi; Magnoliophyta, Class; Magnolipsida, Ordo; 

b) 

c) 
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Rosales, family; Moraceae, Genus; Ficus, Spesies; Ficus carica L.Tanaman tin 

diketahui masih dapat tumbuh pada suhu 21-27 Co dengan pH optimum 6,0-6,5 

namun masih mampu tumbuh baik pada pH 5,5-8,0 (Sobir dan Amalya, 2011). 

Dapat beradaptasi pada berbagai kondisi iklim dengan jumlah curah hujan 

tahunan 500-550 mm, khususnya kelembaban 40-45% pada musim kering (Polat 

dan Caliskan, 2008). Apabila ditanam di tanah pohon tin dapat mencapai 

ketinggian 15-30 meter. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari 8 jam atau 

lebih karena panas membantu mematangkan buah (California Fig, 2014). 

Daun tanaman tin bergelombang dengan ukuran besar biasanya terdiri dari 

5 jari tapi kadang-kadang 4 atau 3 jari. Warna daun hijau pekat dan luas, berurat, 

termasuk daun tunggal, berbulu kasar pada permukaan atas dan berbulu lembut di 

bagian bawah. Tanaman tin memiliki cabang banyak dan rindang. Kayu tin lemah 

dan cepat meluruh, kulit batang berwarna abu-abu halus dan keperakan. Ranting 

berbentuk silinder dan bernas ketimbang kayu, mengandung getah bentuk susu 

yang banyak. Bunga tanaman tin berkerumun didalam buah dan hanya sedikit 

yang terlihat keluar. Buah muncul dari ketiak daun dengan ukuran sebesar bola 

pingpong dan warna serta bentuk yang berbeda sesuai varietas. Bijinya memiliki 

ukuran berbeda-beda, mulai dari ukuran besar, menengah dan kecil dan berkisar 

dari 30 sampai 1.600 per buah. Biji dapat dimakan dan umumnya berongga, 

kecuali jika diserbuki. Biji diserbuki memberikan rasa pedas seperti pada 

karakteristik buah ara kering (Joseph dan Raj, 2011). Gambar 2.2 buah tin dalam 

bentuk olahan kering.  

 
Gambar 2.2. a) buah tin kering, b) dalam buah tin kering 

 

Buah tanaman tin adalah buah semu bukan buah dalam pengertian biologi 

yang terdiri dari ratusan tangkai sari dan putik (Sobir dan Amalya, 2011). Buah 

a) b) 
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tin memiliki aroma dan rasa yang mirip sepeti gabungan pepaya dan jambu biji. 

Teksturnya empuk berbiji banyak dan mengandung air. Selain dimakan dalam 

bentuk segar dan kering buah tin juga dijadikan sebagai bahan baku produksi 

pangan. Buah ini dapat diolah menjadi selai, jus dan buah kaleng. Tanaman tin 

sekarang ditemukan di seluruh dunia, adapun nama-nama umum di berbagai 

negara seperti Anjir (bagian dari India), fig (English), Higo (Spanyol), Figue 

(Perancis), Feige (Jerman) (Kadam et al.,2011). 

 

2.2. Manfaat Tanaman Tin 

Buah tin adalah makanan bergizi tinggi karena mengandung 

monosaccharides (molekul gula tunggal), unsur-usur mineral dan vitamin. 

Professor J. A. Vinson, U of Scranton, USA menyebutkan bahwa buah tin tidak 

mengandung garam, lemak dan kolestrol tetapi mengandung lebih tinggi kalium, 

serat dan zat besi. Dalam 100 gram buah tin mengandung 20% dari keperluan zat 

serat untuk tubuh, dari jumlah tersebut lebih dari 28% adalah jenis zat terlarut 

(Dewi, 2013). 

Bagian buah tanaman tin telah digunakan sebagai antioksidan  dan 

antikanker. Menurut Joseph dan Raj (2011), buah tin merupakan sumber penting 

komponen bioaktif seperti fenol, benzaldehida, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid 

yang memiliki sifat antioksidan dan telah menunjukkan sifat hambat in vitro 

terhadap proliferasi berbagai sel kanker. Menurut Khasanah (2011), unsur yang 

terkandung dalam buah tin adalah karbohidrat, protein, minyak, yodium, kalsium, 

fosfor, zat besi, magnesium, belerang (fosfat), chlorin, serta malic acid dan 

nicotinic acid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tin termasuk buah yang dapat 

merangsang pembentukan hemoglobin darah, cocok sebagai obat penyakit 

anemia. Di samping itu buah tin juga mengandung kadar glukosa yang cukup 

tinggi. 
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Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Buah Tin Segar dan Kering 

 
Nutrisi 

Buah tin segar 
(100 gr) 

Buah tin kering 
(100 gr) 

Calories (kcal) 74 249 
Fibre (g) 3 10 
Fat (g) 0 1 
Protein (g) 1 3 
Sugar (g) 16 48 
Vitamin A (IU) 142 10 
Vitamin C (mg) 2 1,2 
Vitamin B1 0,1 0,1 
Vitamin B2 0,1 0,1 
Vitamin B6 0,1 0,1 
Sodium 1 10 
Potassium 232 680 
Calcium 35 162 
Phosphorus 232 67 
Magnesium 17 68 
Iron 0,4 3,07 
Manganese 0,1 0,8 
Copper 0,1 0,3 
Selenium 0,2 0,6 
Zinc 0,2 0,5 

Sumber: Dewi (2013) 

 

Selain buah bagian lain dari tanaman tin seperti daun telah banyak 

dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan antimikroba pada makanan. Daun tin 

digunakan untuk mengobati penyakit batu ginjal karena mengandung alkaloid dan 

saponin. Menurut hasil penelitian Refli (2012), simplisia daun tin mengandung 

semua metabolit sekunder yang diujikan yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, dan 

steroid. Pada ekstrak simplisia daun tin mengandung 3 metabolit sekunder yaitu 

flavonoid, tanin, dan steroid. Menurut penelitian Pradana (2013), Ekstrak daun tin 

heksana dan etanol dengan konsentrasi 100 mg/ml (10%) menghasilkan diameter 

penghambatan Staphylococcus aureus pada bakso berturut-turut sebesar 3,86 dan 

8,07 mm sedangkan pada Pseudomonas aeruginosa berturu-tturut sebesar 5,70 

dan 4,97 mm serta mampu memperlambat terjadinya kerusakan pada adonan 

bakso selama 48 jam waktu penyimpanan pada suhu ruang. 
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2.3. Varietas Tanaman Tin 

Menurut penelitian Damanik (2014), salah satu sentra tin yang terdapat di 

Indonesia yaitu di Vila Gading Harapan, Kelurahan Bahagia, Bekasi, Jawa Barat 

dengan luas sebesar 280 m2. Ada beberapa varietas buah tin (Ficus carica L.) 

yang dibudidayakan diantaranya tin berwarna hijau (Green Yordan), berwarna 

kuning muda kemerahan (Purpel Yordan) dan ungu kehitaman (Negronne). 

Varietas tanaman tin pada beberapa perlakuan menunjukan pertumbuhan yang 

berbeda.  

Perbedaan dari setiap varietas tin terdapat pada warna kulit buah setelah 

matang. Buah tin berbentuk bulat, kulit luarnya berwarna hijau dan ketika matang 

berubah warna sesuai dengan varietasnya. Negronne akan berwarna ungu 

kehitaman, Purpel Yordan berwarna kuning muda kemerahan, dan Green Yordan 

tetap berwarna hijau. Apabila terlalu matang buah akan retak pada bagian 

bawahnya (Josep dan Raj, 2011). Daging buah Green Yordan berwarna sedikit 

putih dan ditengahnya berwarna merah serta memliki banyak biji-biji kecil. Buah 

tin Purpel Yordan berwarna sedikit kuning dan merah pucat serta memiliki 

banyak biji-biji kecil. Tin Negronne daging buahnya berwarna ungu kemerahan 

serta memiliki biji-biji kecil ditengahnya. Buah tin dapat langsung dimakan 

beserta kulitnya, hanya tangkai yang dibuang. Karena pada semua bagian buah ini 

mengandung zat gizi dan fitokimia (nutraceutical) yang bermanfaat bagi tubuh 

(Caliskan dan Polat, 2012). Tekstur dari ketiga buah tin ini sangat lembut dan 

lunak ketika sudah matang. 

Varietas tanaman tin yang sudah dibudidayakan di Indonesia diantaranya 

yaitu Negronne, Hitam, Black Yordan, Black Ischia, Black Mission, Red Libya, 

Red Turkey, Red Israel, Red Indonesia, Conadria, Purpple Yordan dan Ungu, 

Pink Celeb, Calymirna, Brown Turkey, Flanders, Fioronne di Rufo (Dewi, 2013). 

 

2.4. Perbanyakan Secara Vegetatif dengan Stek Batang 

Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

melalui biji, stek (akar, cabang, dan tunas), cangkok, sambung, dan okulasi 

(Purnomosidhi dkk., 2007). Perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah cara 

untuk mempertahankan sifat genetik dari tanaman induk  dan tidak tergantung 

9 
 



pada musim tertentu. Pada perbanyakan tanaman tin cara yang umum digunakan 

adalah dengan stek batang (Setiawan, 2014).  

Keberhasilan stek dalam membentuk akar dipengaruhi oleh umur tanaman, 

fase pertumbuhan dan perbedaan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan 

stek (Syakir dkk., 1992). Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan stek 

untuk berakar adalah pemeliharaan, pemilihan dan pengelolaan media tanam. 

Menurut penelitian Pipattanawong et al. (2008), menunjukkan bahwa 

perbanyakan tin dengan stek batang yang ditempatkan dalam sungkup plastik 

dapat meningkatkan jumlah tunas dan akar yang muncul lebih awal dibandingkan 

tanpa sungkup plastik. Tanaman yang diperbanyak dengan cara penyetekan harus 

ditumbuhkan pada media tanam yang dapat menunjang pembentukan akar dan 

tunas sehingga diperoleh tanaman baru yang identik dengan induknya. 

Kedalaman penanaman bagian stek batang pada media tanam berpengaruh 

terhadap pertumbuhan akar. Stek yang ditanam dangkal pada media akan lebih 

cepat berakar, tetapi stek akan mudah rebah dan cepat kering. Kedalaman tanam 

stek batang yang paling baik adalah setengah sampai tiga perempat dari panjang 

stek, atau paling sedikit ada dua mata tunas di atas permukaan tanah (Wudianto, 

2002). 

 

2.5. Panjang dan Diameter Bahan Stek 

Ukuran panjang dan diameter bahan stek batang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman tin. Pada beberapa penelitian tanaman 

tin banyak yang menggunakan ukuran panjang dan diameter bahan stek yang 

berbeda. Menurut Irwanto (2015), cadangan makanan yang berupa karbohidrat 

dan nitrogen pada batang dapat meningkatkan jumlah tumbuh disebabkan oleh 

hormon tumbuh yang berfungsi sebagai perangsang dalam pertumbuhan tanaman. 

Marpaung dan Hutabarat (2015), pada stek tanaman tin menggunakan diameter 

batang 1,5-2,5 cm, panjang bahan stek 20-30 cm dengan 4-6 mata tunas. Pada 

penelitian Yulistyani dkk. (2014), menggunakan diameter batang 1-3 cm dan 

panjang bahan stek 20 cm. Menurut penelitian Priono (2013), penggunaan 

diameter batang 1,0-1,2 cm, panjang bahan stek 15 cm dengan 2-3 jumlah buku, 

dapat meningkatkan persentase hidup tanaman tin sebanyak 70% dengan 
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penggunaan komposisi media tanam top soil, arang sekam, kompos dengan 

perbandingan (2:1:1). 

Selain tanaman tin, umumnya tanaman murbei (morus sp.) juga 

diperbanyak melalui stek. Menurut Hutasoit dkk. (2013), pada empat spesies 

tanaman murbei (morus sp.) yaitu kanva, Morus nigra, Morus cathayana dan 

Morus multicaulis memberikan hasil dengan besar diameter stek batang murbei 

mempengaruhi pertumbuhan tinggi tunas dan jumlah tunas. Stek batang pada 

diameter 2-3 cm merupakan perlakuan terbaik terhadap tinggi tunas, sedangkan 

pada jumlah tunas yang terbaik adalah dengan diameter 3 cm. Spesies murbei 

hanya berpengaruh terhadap jumlah tunas. Jumlah tertinggi terdapat pada 

Morusalba var kanva dan Morus multicaulis. 

Panjang dan diameter bahan stek yang baik pada setiap jenis tanaman 

berbeda-beda. Umumnya diameter batang bagian pangkal lebih besar dan tua 

dibandingkan diameter batang bagian pucuk perbedaan diameter tersebut 

berpengaruh langsung terhadap kemampuan stek membentuk akar, hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan pada tipe dan variabilitas karbohidrat serta 

bahan tersimpan lainnya (Leakey, 1999 cit. Santoso dkk., 2008). Pada panjang 

bahan stek terdapat kontribusi perbedaan akumulasi karbohidrat pada bagian 

bawah stek dan jumlahnya akan optimal untuk pembentukan akar pada stek yang 

panjang dibandingkan stek pendek (Hartmann et al., 2002 cit. Santoso dkk., 

2008). Namun pada aspek ekonomis, penggunaan bahan stek yang panjang akan 

memerlukan bahan tanaman yang lebih banyak sedangkan pada kondisi saat ini 

ketersediaan batang tanaman tin terbatas sehingga penggunaan stek pendek 

tentunya akan lebih menguntungkan. 

Pembentukan akar pada suatu jenis tanaman bila distek antara lain 

dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat serta keseimbangan hormon dalam 

bahan stek. Sehingga tunas yang sedang aktif tumbuh membentuk banyak 

hormon yang mempengaruhi pembentukan akar pada stek. Menurut penelitian 

Sudomo dkk. (2007), menunjukkan bahwa stek yang berkemampuan hidup 

dengan persentase tertinggi adalah stek bermata tunas 3 dengan persentase hidup 

81,66% dan tidak berbeda nyata dengan stek bermata tunas 4 dengan rata-rata 
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78,33%. Namun lebih disarankan menggunakan bahan stek 3 mata tunas jika 

dilihat dari efesiensi penggukaan bahan tanam. 

Yulistyani dkk. (2014) menyatakan bahwa stek batang bagian tengah 

dan bawah memperlihatkan pertumbuhan yang lebih baik daripada stek bagian 

pucuk pada pembibitan tanaman tin. Menurut Setiawan (2014), stek Nyawai 

(Ficus variegata) dengan menggunakan bahan stek batang dan pucuk 

memberikan hasil yang berbeda dimana bahan stek batang memberikan 

persentasi hidup lebih tinggi dibandingkan stek pucuk.  
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