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ABSTRAK 
 
Tanaman cincau hitam (Mesona palustris Bl.) atau janggelan adalah salah satu 

makanan tradisional Indonesia yang digunakan sebagai obat herbal dan sebagai minuman 
sejak zaman dahulu. Cincau hitam memiliki kandungan senyawa bioaktif yang terkandung 
didalamnya seperti antioksidan, flavonoid, alkaloid, fenol, dan lain-lain. Kandungan senyawa 
bioaktif dari cincau hitam tersebut menjadikan cincau hitam sebagai salah satu dari 
makanan fungsional yang mampu berperan sebagai imunomodulator, hepatoprotektor, 
antihipertensi, antihiperkolesterol, dan lain-lain. 

 
Kata kunci: Cincau Hitam, Fungsional, Kesehatan 

 
ABSTRACT  

 
Black grass jelly (Mesona palustris Bl.) or janggelan is one of traditional Indonesian 

foods that has been used as herbal medicine and as beverage for many centuries. Black 
grass jelly have many bioactive compounds such as antioxidant, flavonoid, alkaloid, phenol, 
etc. Bioactive compounds from those black grass jelly bring black grass jelly into being a one 
of functional foods wich play role as an immune modulator, pancreatic protector, 
antihypertension, antihypercholesterolemic, etc. 
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PENDAHULUAN 
 

Perubahan gaya hidup yang terjadi di kota-kota besar, berpengaruh pada pola hidup 
dan pola makan masyarakat yang kurang baik, yaitu makanan tinggi kalori, lemak, dan 
kolesterol menjadi makanan yang banyak digemari masyarakat. Kurang olahraga, seringnya 
konsumsi minuman alkohol serta merokok juga menjadi kebiasaan yang kurang sehat bagi 
sebagian masyarakat [1]. Selain itu, penggunaan obat–obat kimia yang beredar luas 
memiliki tingkat keberhasilan rendah dan menimbulkan efek samping [2]. 

Cincau hitam atau Mesona palustris Bl. dipercaya mampu menjadi solusi perawatan, 
penurunan, penyembuhan, bahkan sebagai proteksi organ dalam tubuh. Karena 
ketersediaannya yang tinggi, maka tanaman cincau hitam menjadi alternatif makanan 
fungsional untuk mencegah atau mengobati berbagai penyakit salah satunya dari berbagai 
penyakit degeneratif.  
 
1. Cincau Hitam 

Tanaman cincau hitam merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 30-60 cm dan 
tumbuh pada ketinggian 150-1800 m diatas permukaan laut [3]. Batangnya beruas, berbulu 
halus dengan bentuk menyerupai segiempat, kebanyakan cabang pada bagian dasarnya, 
dan berwarna agak kemerahan. Daunnya berwarna hijau, lonjong, tipis lemas, ujungnya 
runcing, pangkal tepi daun bergerigi, dan memiliki bulu halus dengan panjang sekitar 10 cm 
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dan tangkai sekitar 2 cm [4]. Aktivitas antioksidan dari cincau hitam pada konsentrasi 50 
mg/ml (98.9%) lebih kuat dibandingkan 50 mg/ml α-tocopherol (78%). Aktivitas antioksidan 
dari cincau hitam ini akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi gum. Terdapat 
beberapa turunan fenol yang ada pada cincau hitam seperti caffeic acid, protocatechuic 
acid, α-tocopherol, ρ-hydrobenzolic acid, vanilic acid, dan syringic acid. Cincau hitam dapat 
mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit gangguan hati. [5]. Komponen 
pangan yang lain pada cincau hitam adalah serat pangan larut air. Serat-serat yang bersifat 
larut air secara nyata dapat menghambat serta menurunkan kolesterol plasma [6]. Serat 
larut air dalam cincau hitam sebesar 6,23g/100g [7]. Secara umum, kandungan gizi daun 
cincau hitam tiap 100g bahan dapat dilihat pada tabel 1: 
 

Tabel 1. Komposisi Kimia Daun Cincau Hitam 

 Sumber: [8] 
 

2. Pangan fungsional 
Pangan fungsional menjadi sangat popular setelah hasil-hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya peranan dari senyawa-senyawa kelompok non-gizi dalam bahan 
pangan yag mempunyai fungsi tertentu untuk kesehatan [9]. Beberapa fungsi fisiologis yang 
diharapkan adalah sebagai pencegah dari timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan 
tubuh, regulasi kondisi ritme tubuh, memperlambat proses penuaan dan penyehatan 
kembali [10]. Pangan fungsional adalah golongan makanan atau minuman yang 
mengandung bahan-bahan yang diperkirakan dapat meningkatkan status kesehatan dan 
mencegah penyakit tertentu. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah [11] : 

 Harus produk pangan 9bukan bentuk kapsul, tablet, atau puyer) yang berasal dari bahan 
alami 

 Dapat serta layak dikonsumsi sebagai diet atau menu sehari-hari 

 Mempunyai fungsi tertentu saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses 
tubuh tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit tertentu, menjaga 
kondisi dan mental, serta memperlambat penuaan 

 Kandungan fisik dan kimianya jelas serta mutu dan jumlahnya, aman untuk dikonsumsi, 
dan 

 Kandungannya tidak boleh menurunkan nilai gizinya. 
 
3. Potensi Cincau Hitam Untuk Kolesterol 

Berbagai olahan produk berbasis cincau hitam misalnya effervescent, liang teh, teh 
instan, suplemen, gel atau janggelan atau cao telah terbukti mampu mengatasi berbagai 
penyakit seperti kolesterol, diabetes, hipertensi, dan antiinflamasi, imunomodulator serta 
hepatoprotektor. 

Untuk kolesterol, pada produk effervescent cincau hitam dengan penambahan daun 
pandan dan jahe merah, liang teh dan teh instan berbasis cincau hitam  dengan 
penambahan daun pandan wangi, dan kayu manis, gel cincau hitam komersial  mampu 

Komponen Kimia Jumlah dalam tiap 100 gram  

Kalori 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin c 
Air 
Bahan yang dapat dicerna (b.d.d) (%) 

122 kal 
6 gram 
1 gram 
26 gram 
0.1 gram 
0.1 gram 
0.0033 gram 
10.75 SI 
0.08 gram 
0.017 gram 
66.0 gram 
40 
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memberikan pengaruh yang nyata terhadap efek pencegahan terhadap kenaikan kadar 
kolesterol darah, trigliserida, LDL, dan menaikkan kadar HDL [12, 13, 14]. Hal ini 
dikarenakan cincau hitam mempunyai kadar antioksidan, fenol, flavonoid, dan serat larut 
yang mampu menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, LDL dan meningkatkan HDL dalam 
darah [14]. Selain itu karena adanya penambahan daun pandan wangi, kayu manis, dan 
daun bungur juga memberikan pengaruh pada profil lipid darah. Hal ini dikarenakan daun 
pandan wangi mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tannin, polifenol dan zat warna. 
kandungan tersebut mampu menghambat aktivitas kerja enzim HMG-KoA reduktase dan 
menghambat penyerapan kolesterol didalam pencernaan [15]. 

Kayu manis juga mengandung komponen aktif yang berpotensi sebagai antioksidan. 
Komponen tersebut adalah eugenol, safrol, sinamaldehid, tannin, kasium oksalah, dan 
kamfer. Kayu manis juga bermanfaat dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah 
akibat penumpukkan endapan lemak [15]. Jahe merah mengandung komponen fenolik total 
yang terkandung didalamnya, dimana jahe memiliki kadar fenol total yang tinggi 
dibandingkan kadar fenol yang terdapat dalam tomat dan mengkudu. Gingerol dan shogaol 
sebagai antioksidan fenolik pada jahe [16]. Selain itu, jahe merah juga mempunyai 
antosianin dan tanin pada kulit rimpangnya [17]. Serat larut pada cincau hitam juga mampu 
mengatasi peningktan kolesterol dalam darah. Hal ini dikarenakan serat larut mampu 
meningkatkan kadar HDL, sehingga mengurangi resiko aterosklerosis. Kadar HDL yang 
mampu mengangkut kolesterol dari hati menuju jaringan. Dengan mengkonsumsi serat 
pangan dalam jumlah banyak mampu memberikan pertahanan tubuh terhadap timbulnya 
penyakit seperti kanker usus besar, penyakit kardiovaskular, dan kegemukan [18]. 

 
4. Potensi Cincau Hitam Untuk Hipertensi 

Pada minuman instan berbasis cincau hitam (liang teh dan teh instan), dapat 
menurunkan tekanan darah tinggi [19]. Hal itu dikarenakan adanya senyawa-senyawa 
antioksidan dalam cincau hitam, daun pandan wangi, dan kayu manis. Selain itu, pada 
minuman instan juga terdapat adanya dekstrin yang berpengaruh terhadap enkapsulasi atau 
perlindungan senyawa volatil yang terdapat di dalam produk [15]. Dengan demikian dekstrin 
dapat menekan kehilangan komponen volatil selama proses pengolahan. Pada liang teh, 
dilakukan penambahan kalium sorbat dengan tujuan menurunkan laju tekanan darah [20]. 
Absorbsi kalium dari asupan makanan maupun minuman secara pasif dan tidak memerlukan 
mekanisme spesifik serta absorbsi tersebut berlangsung di usus kecil. Hal tersebut akan 
meningkatkan kadar kalium yang dapat mengikat mineral penyerap air dalam darah untuk 
dikeluarkan melalui saluran pembuangan. 

Selain itu mekanisme penurunan tekanan dari minuman ini sama halnya dengan 
minuman instan berbasis cincau hitam, yaitu dengan fenol akan mendonorkan salah satu 
atomya untuk dapat mengikat senyawa reaktif yang dapat mempengaruhi tekanan darah. 
Oleh karena itu, selain senyawa fenol kalium diduga juga bisa dimasukkan dalam total 
antioksidan dalam penurunan tekanan darah [5]. Pada kedua minuman tersebut, senyawa 
turunan fenol yaitu asam kafeat yang berperan sebagai penghambat reseptor α dan β serta 
membantu dalam proses diuretik. Asam kafeat bekerja menuju pusat jaringan yaitu sebagai 
α1 blocker merupakan reseptor untuk pembuluh darah. Pada mekanisme hipertensi, 
angeostensin II menempel pada reseptor α1 yaitu reseptor yang mengatur kerja pembuluh 
darah sehingga akan menyebabkan vasokonstriksi [21]. Asam kafeat akan menempel pada 
reseptor tersebut, sehingga angeostensin II tidak bisa menempel kembali yang 
mengakibatkan renggangnya kembali pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga darah akan 
mudah mengalir ke jantung.  

 
5. Cincau Hitam Sebagai Imunomodulator 

Ekstrak air dari cincau hitam bersifat imunomodulator dengan meningkatnya kadar 
IFN-ɣ dan komponen immune surveillance (sel NK, sel T sitoksik (CD8+), dan makrofag) 
pada mencit yang diinduksi benzo(a)pirena. Ekstrak air cincau hitam mempunyai potensi 
dapat mencegah terjadinya karsinogenesis pada mencit yang diinduksi benzo(a)pirena. Hal 
ini juga ditunjang dengan terjadinya apoptosis pada mencit yang mengalami 
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karsinogenesis. [22]. Teh instan berbasis cincau hitam dapat meningkatkan IFN-ɣ dan 
imunoglobulin G dari tikus yang diinfeksi Salmonella thyphimurium [23]. Hal ini dikarenakan 
murni dari properti imunomodulator cincau hitam [24]. Beberapa komponen bioaktif dari 
cincau hitam seperti fenol, flavonoid, β-sitoserol, stigmasterol, dan asam kafeat diduga 
menjadi tambahan efek mitogenik dengan meningkatkan sekresi dari imunoglobulin G [25]. 

 
6. Cincau Hitam Sebagai Hepatoprotektor 

Ekstrak etanol dan ektrak air dari cincau hitam mempunyai efek hepatoprotektor dari 
serangan induksi hepatotoksik parasetamol pada tikus dengan ditunjukkannya penurunan 
yang signifikan pada kadar SGOT, SGPT dan ALP. yang diduga dikarenakan properti dari 
antioksidan. Ekstrak etanol dan air dari cincau hitam menurunkan radikal bebas reaktif yang 
berpotensi merusak membran dan meningkatkan aktivitas dari enzim antioksidan hepatik 
[26]. Selain itu, diduga adanya komponen hidrokoloid atau gum yang terkandung 
didalamnya (komponen pembentuk gel) [27, 24]. 
 

SIMPULAN 
 

Tanaman cincau hitam bermanfaat bagi kesehatan tubuh dalam mencegah dan 
mengobati berbagai macam penyakit degeneratif meskipun diolah menjadi berbagai macam 
produk misalnya teh instan, liang teh, gel cincau hitam, dan serbuk effervescent. Berbagai 
olahan cincau hitam ditambahakan daun pandan wangi misalnya pada teh instan dan liang 
teh, lalu jahe merah dan daun pandan wangi ditambahkan pada serbuk effervescent, dan 
pada suplemen cincau hitam ditambahkan dengan daun bungur. Dengan adanya 
penambahan bahan-bahan tersebut makin menambah manfaat dari olahan tanaman cincau 
hitam dalam menangkal berbagai penyakit seperti hiperkolesterol, hipertensi, sebagai 
imunomodulator, dan sebagai hepatoprotektor.  
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