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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kencur (Kaempferia galanga L.) adalah salah satu tanaman temu-

temuan (Zingiberaceae) yang berkhasiat sebagai obat. Kencur telah banyak 

manfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional (jamu), fitofarmaka, industri 

kosmetika, penyedap rasa makanan dan minuman, rempah-rempah, serta 

merupakan komposisi penting saus rokok pada industri rokok kretek. Dari 

hasil penelitian terdahulu kencur banyak dimanfaatkan sebagai penambah 

nafsu makan, infeksi bakteri, obat batuk, disentri, tonikum, ekspektoran, 

masuk angin, sakit perut karena rimpangnya mengandung antara lain saponin, 

flavanoid, fenol serta minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Johnny, 1991).  

Dengan semakin digalakkannya konsep hidup kembali ke alam, yang 

mengarah untuk menekan penggunaan bahan-bahan sintesis (mengingat efek 

samping yang ditimbulkan), dengan pengendalian pola hidup yang konsumtif 

serta pengoptimalan potensi alam yang ada. Salah satu jalan keluarnya yaitu 

penggunaan obat tradisoinal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa permintaan obat tradisional baik dalam negeri 

maupun luar negeri akan meningkat. Di Indonesia harganya naik sampai 

400%, peningkatan ini terjadi sebab dipicu oleh semakin mahalnya harga jual 

obat sintesis akibat krisis ekonomi (Shofiyani, 2010). 

Menurut Rahmat (2004) pada permintaan kencur yang tinggi di 

Indonesia terutama dari pabrik obat mendorong para petani untuk dapat 

1 

Pengaruh Berbagai Sterilan…, Reza Zahara Abdul Aziz, Fakultas Pertanian UMP, 2019



2 

 

memenuhi kencur dalam jumlah banyak. Dalam budidayanya tanaman kencur 

digunakan rimpang hal ini memiliki beberapa kekurangan seperti, rentan 

terhadap hama dan penyakit, biaya mahal, serta pada produktivitasnya kurang 

stabil pada musim kemarau (off season). Kemudian upaya yang dilakukan 

adalah kultur jaringan karena merupakan salah satu jalan untuk perbanyakan 

kencur dengan hasil yang tinggi dan seragam, serta dapat memenuhi stok bibit 

steril sehingga dapat digunakan untuk perbanyakan selanjutnya (Lestari, 

2011). 

Produksi serta mutu kualitas rimpang (kadar minyak atsiri dan kadar 

sari) tergantung pada berbagai varietas kencur. Varietas Galesia-2 dan 

Galesia-3 memiliki tingkat produksi cukup tinggi, sedangkan untuk Galesia-1 

memiliki tingkat produksi sedikit lebih rendah (Tabel 1.1). Pada mutu rimpang 

varietas Galesia-2 dan Galesia-3 melebihi standar Medika Indonesia. 

Tabel 1.1 Potensi hasil dan mutu rimpang tiga varietas unggul baru kencur 

(Warta, 2007). 

Varietas 

Potensi 

hasil 

(t/ha) 

Kadar 

minyak 

atsiri (%) 

Kadar sari 

larut air (%) 

Kadar sari 

larut 

alkohol (%) 

Kadar pati 

(%) 

Galesia -1 9,52±3,52 3,00±1,30 23,7±0,04 3,89±1,78 55,2±11,6 

Galesia-2 10,7±3,79 4,35±3,24 21,7±1,03 5,36±1,11 55,7±15,1 

Galesia-3 11,1±3,90 4,03±2,28 22,4±0,015 4,38±1,15 55,7±15,1 

 

Teknik yang dapat diterapkan dalam Perbanyakan bibit yang cepat 

adalah melalui kultur in vitro untuk meningkatkan pembentukan anakan. 

Kultur in vitro tidak hanya dapat digunakan untuk konservasi dan 

perbanyakan tanaman, melainkan dapat juga diterapkan untuk produksi 
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metabolit sekunder. Melalui teknik ini, produksi metabolit sekunder tidak 

bergantung kepada sumber tanaman di lapang. (Shofiyani dan Hajoeningtijas, 

2010). 

Kultur in vitro merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian 

tumbuhan seperti sel, jaringan dan organ ditumbuhkan secara tersendiri, 

dipacu untuk memperbanyak diri, akhirnya diregenerasikan kembali menjadi 

tanaman lengkap yang mempunyai sifat sama seperti induknya dalam suatu 

lingkungan yang aseptik (bebas hama dan penyakit).   

Penentuan budidaya kencur dengan menggunakan kultur in vitro untuk 

menghasilkan zat metabolit sekunder yang diinginkan tidak langsung 

menyelesaikan masalah begitu saja, karena budidaya dengan kultur in vitro 

juga mempunyai masalah yang harus diselesaikan, salah satu yang begitu 

penting adalah sterilisasi eksplan. Menurut Sandra (2002), sterilisasi 

merupakan permasalahan utama yang menentukan keberhasilan kultur 

jaringan, terutama sterilisasi eksplan yang berasal dari luar atau lapang. Jika 

sterilisasi gagal maka kegiatan selanjutnya tidak bermanfaat. 

Kesulitan perbanyakan tumbuhan yang terkontaminasi 

mikroorganisme dengan kultur jaringan, yaitu bagaimana mematikan atau 

menghilangkan mikroorganisme dengan bahan sterilian tanpa mematikan 

tumbuhan (eksplan) (Darmono 2003). Menurut Gunawan (1987) bahan-bahan 

sterilisasi yang biasa digunakan umumnya bersifat toksik terhadap jaringan. 

Melihat hal tersebut konsentrasi sterilan harus diperhatikan agar bisa 

menghilangkan kontaminan tetapi tidak merusak atau mematikan eksplan. 
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Berbagai cara sterilisasi telah banyak  dilakukan oleh  peneliti  maupun 

pelaksana  kultur  in vitro dengan menggunakan  berbagai  macam  cara yang  

diharapkan  efektif  untuk menghilangkan  sumber  kontaminan yang  terdapat 

dalam eksplan. Kombinasi bahan sterilan dan waktu perendaman  yang  tepat  

merupakan salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan streilisasi. Ada 

berbagai bahan kimia sterilant yang  dibutuhkan untuk sterilisasi eksplan yaitu 

natrium hipoklorit (NaClO), Sodium hipoklorit (klorox), merkuri khlorit 

(Sublimat), detergent dan alkohol 70% (Shofiyani dan Hajoeningtijas, 2010). 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya pada sterilisasi daun tanaman 

kemiri dengan perlakuan NaClO 1% dengan lama perendaman 2,5 menit 

terbukti mampu menurunkan kontaminasi hingga 0% (Lutfiyani, 2018). 

Fauzan et al.(2017) menyatakan pada penelitiannya perlakuan  HgCl2  300  

mg/L merupakan konsentrasi terbaik untuk sterilisasi kultur tunas samping jati 

yang dapat menghasilkan kultur dengan tingkat aseptik  tertinggi yaitu 

sebanyak 85%. Menurut Suratman et al. (2013) Pemberian bahan sterilisasi 

NaClO 3 % selama 5 menit yang dikombinasikan dengan HgCl2  0,1 % selama 

5 menit memberikan hasil yang terbaik dalam menekan persentase 

terkontaminasi pada eksplan daun.    

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan berbagai jenis bahan sterilan dan lama perendaman 

yang berguna untuk menekan sumber kontaminasi sehingga mampu 

meningkatkan keberhasilan kultur in vitro menggunakan eksplan daun 
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tanaman kencur.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh berbagai sterilan dan lama perendaman pada 

keberhasilan sterilisasi eksplan daun kencur (Kaempferia galanga l) pada 

teknik kultur in vitro? 

2. Apakah jenis kontaminan yang muncul pada sterilisasi eksplan daun 

kencur (Kaempferia galanga l) pada teknik kultur in vitro?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh sterilan dan lama perendaman  pada keberhasilan 

sterilisasi eksplan daun kencur (Kaempferia galanga l) pada teknik kultur 

in vitro. 

2. Mengetahui Jenis kontaminan yang muncul pada sterilisasi eksplan daun 

kencur (Kaempferia galanga l) pada teknik kultur in vitro. 

 

D. Manfaat penelitian  

Dapat memberikan informasi tentang keefektifan berbagai jenis bahan 

sterilan dan lama perendaman yang berguna untuk menekan sumber 

kontaminasi sehingga mampu meningkatkan keberhasilan sterilisasi teknik 

kultur in vitro pada eksplan daun tanaman kencur.  
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E. Hipotesis 

1. Diduga ada pengaruh berbagai sterilan dan lama perendaman pada 

keberhasilan sterilisasi kultur in vitro tanaman kencur (Kaempferia 

galanga L). 

2. Diduga pada sterilisasi eksplan daun kencur (Kaempferia galanga l) pada 

teknik kultur in vitro memiliki jenis kontaminasi (jamur atau bakteri).  
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