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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Kencur (Kaempferia galanga L.) 

Tanaman kencur (Kaempferia galanga L.) adalah tanaman daerah 

tropis yang banyak hidup di berbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman 

yang dipelihara. Tanaman ini sering digunakan sebagai campuran ramuan obat 

tradisonal dan sebagai bumbu rempah dalam masakan sehingga petani-petani 

banyak yang membudidayakan tanaman kencur sebagai hasil pertanian yang 

diperjualbelikan. Bagian dari tanaman kencur yang diperjualbelikan adalah 

buah akar yang ada dibawah tanah yang disebut rimpang kencur atau rizoma 

(Barus, 2009).   

1. Sistematika dan Klasifikasi Tanaman Kencur  

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisio    : Spermatophyta 

Subdivisio   : Angiospermae 

Class     : Monocotyledonae 

Ordo     : Zingiberales 

Famili    : Zingiberaceae 

Genus         : Kaempferia 

Spesies    : Kaemferia galanga L. (Rukmana, 1994) 
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2. Morfologi Tanaman Kencur 

Tanaman kencur juga disebut cikur, ceku, cekor, tekur, suha, batak, 

dan lain-lain. Tanaman ini berasal dari wilayah asia tropis. Di Indonesia, 

tanaman kencur banyak tumbuh di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tanaman 

kencur merupakan tumbuhan terna kecil yang tidak berbatang, tetapi 

mempunyai rimpang dengan banyak percabangan sehingga dapat hidup 

bertahun-tahun. Menurut Rahmat (2004) karakteristik tanaman kencur 

adalah sebagai berikut. 

1. Pelepah daun berdaging, tidak berbulu, dan selalu bersembunyi di 

dalam tanah. 

2. Tandan buahnya tumbuh di pucuk di antara helai daun dan terdiri dari 

4 sampai 12 bunga yang berwarna putih dengan garis violet. 

3. Ukuran rimpang pendek, bercabang-cabang dan berbau harum. 

4. Akar tanaman berdaging, beberapa ujung membentuk umbi sebesar 

kacang tanah atau sebesar telur burung merpati 

Rimpang mengandung minyak atsiri, alkaloida, saponin, flavanoid, 

dan polifenol. Rimpang tanaman ini berkhasiat untuk menyembuhkan 

disentri, mendinginkan perut, melancarkan asi, dan melangsingkan tubuh. 

Rimpang  digunakan sebagai campuran ramuan obat tradisional bersama 

dengan jahe, lada, dan gula jawa serta digunakan sebagai obat balur. Jika 

rimpang dan umbi didestilasi, akan menghasilkan minyak atsiri yang 

mengandung sineol yang berbau kamfer (Rahmat, 2004).  
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3. Ekologi dan Penyebaran Tanaman Kencur 

Plasma nutfah (germ plasm) temu-temuan banyak ditemui di 

hutan-hutan jati, padang alang-alang, dan tempat-tempat terlindung. Jenis 

temu-temuan berasal dari daerah kawasan Indo-Malaya, namun beberapa 

jenis yang dibudidayakan telah menyebar luas di daerah tropis di luar 

kawasan tersebut. Berdasarkan indikator ekologi di berbagai daerah pada 

umumnya tanaman temu-temuan (Zingiberaceae) tersebar pada 

lingkungan tumbuh sebagai berikut (Rahmat, 2004 ) : 

1. Daerah-daerah dataran rendah sampai pegunungan, yakni pada 

ketinggian tempat antara 240 m – 1.300 m dari permukaan laut (dpl). 

2. Iklim yang disukai adalah tipe A (sangat basah), B (basah), dan C (agak 

basah) dengan curah hujan antara 1000 mm – 4000 mm per tahun. 

3. Tempat terbuka sampai setengah terlindung sehingga cocok ditanam di 

pekarangan. 

4. Tanaman  ini  tumbuh baik  di  tempat  terbuka  yang  mendapat  sinar  

matahari  penuh,  tapi memerlukan  naungan  ringan  untuk  

pertumbuhan  yang  optimum. Hal  ini didapatkan  pada pengamatan  

tanaman  kencur  yang  ditanam  secara  monokultur daunnya  melipat  

(menutup  pada  siang  hari).  Sekalipun  demikian,  kencur yang  

ditanam  di  tempat  terlindung,  justru  hanya  akan  menghasilkan  

daun saja.  

5. Tanah  yang  paling  baik  untuk  tanaman  kencur  merupakan  tanah  

yang memiliki  struktur  lempung  berpasir  (Sandy  loam),  strukturnya  
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remah, dengan  tata  air  dan  udara,  tanahnya  baik  serta  seimbang.  

Disamping  itu kesuburan  tanahnya  harus  juga  diperkaya  dengan  

bahan  organik,  antara lain  dengan  pemberian  pupuk  kandang  dan  

kompos.  Menurut Rukmana (1994) jika  pada  tanah  yang kurang  

subur  dan  becek,  pertumbuhan  tanaman  kencur  juga  akan  kurang 

baik,  sedikit  beranak  dan  pada  rimpang-rimpangnya  banyak  bagian  

yang membusuk. 

4. Varietas Unggul Tanaman Kencur 

Varietas unggul kencur yang sudah dilepas, yaitu Galesia-1, 

Galesia-2 dan Galesia-3, dengan sifat dan keunggulan seperti pada Tabel 

2.1 di bawah ini : 

Tabel 2.1  Karakteristik Tiga Varietas Unggul Kencur (Rostiana dan 

Efendi, 2007) 

Karakteristik Galesia-1 Galesia-2 Galesia-3 

Bentuk rimpang 
 

 

 

Daun  

(ketiga varietas tergolong  

kencur berdaun lebar) 

 

 

 

Produksi (ton/ha)  7,1 – 14,7 7,5 – 15,1  4,7 - 16,2 

Kadar sari larut air (%)  23,7 – 23,8 20,9 – 22,4  22,3 -22,5 

Kadar sari larut alkohol (%) 2,6 – 5,2 4,6 – 6,1  3,6 – 5,2 

Kadar minyak atsiri (%)  2,1 – 3,9  2,1 – 6,6  2,4 – 5,6  

Kadar pati (%)  47,0 – 63,4 45,0 – 66,4 45,2 – 54,3 

Rekomendasi konsumsi 

utama 

Industri 

minuman 

kesehatan 

Konsumsi 

rumah 

tangga/bumbu, 

industri obat 

dan kosmetik 

Konsumsi 

rumah 

tangga/bumbu

, industri obat 

dan kosmetik 
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B. Kultur Jaringan Tanaman 

Kultur jaringan merupakan istilah umum yang ditujukan pada 

budidaya secara in vitro terhadap berbagai  tanaman, antara lain batang, daun, 

akar, bunga, kalus, sel, protoplas, dan embrio. Bagian – bagian tersebut 

dinamakan sebagai eksplan, diisolasi dari kondisi in vitro dan dikultur pada 

medium buatan yang steril sehingga dapat beregenerasi dan berdiferensiasi 

menjadi tanaman lengkap (Street, 1973). 

Perbanyakan tanaman secara konvensional, bila dibandingkan dengan 

perbanyakan secara kultur jaringan mempunyai beberapa kelebihan sebagai 

berikut : dapat memperbanyak tanaman tertentu yang sulit atau sangat lambat 

diperbanyak secara konvensional, menghasilkan jumlah bibit tanaman yang 

banyak dalam waktu relatif singkat sehingga lebih ekonomis, tidak 

memerlukan tempat yang luas, dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa 

tergantung musim, bibit yang dihasilkan lebih sehat (Yusnita, 2003).  

Tidak semua sel pada tumbuhan mampu melaksanakan pembesaraan 

dan pembelahan. Kegiatan pembesaran dan pembelahan sel dilaksanakan pada 

jaringan tertentu yang terbatas pada jaringan meristem seperti pucuk, ujung 

akar atau buku-buku pada tumbuhan monokotil. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi kendala di atas adalah dengan melakukan perbanyakan tanaman 

secara vegetatif melalui teknik kultur in vitro (Sastramihardja dan Siregar, 

1994). 

Manfaat utama dari kultur jaringan adalah untuk mendapatkan 

tanaman baru dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat, 
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serta mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman 

induknya. Dari teknik kultur jaringan ini diharapkan pula memperoleh 

tanaman baru yang bersifat unggul. Secara lebih rinci dan jelas manfaat dari 

kultur jaringan yaitu pada perbanyakan tanaman secara besar-besaran dan 

sudah dibuktikan keberhasilannya pada perkebunan kelapa sawit dan tebu. 

Dengan cara kultur jaringan dapat dihasilkan klon suatu komoditas tanaman 

dalam waktu yang relatif cepat (Sriyanti dan Wijayani, 1994).  

 

C. Faktor Keberhasilan Teknik Kultur In Vitro  

Sel-sel tanaman yang diinduksi dapat diarahkan ekspresi  

totipotensinya tergantung dari tujuannya. Faktor keberhasilan pada teknik 

kultur in vitro yaitu seleksi bahan tanaman, teknik sterilisasi eksplan, 

komposisi media, penambahan zat pengatuh tumbuh, dan faktor lingkungan di 

mana kultur ditempatkan. Bahan tanaman yang  digunakan biasanya 

merupakan bagian tanaman yang masih aktif membelah atau jaringan muda. 

Kondisi bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan harus sehat dan kuat. 

Penggunaan bahan tanam dari potongan batang ramin (Gonystilus bancanus) 

yang masih sangat muda menyebabkan eksplan mengalami kematian setelah 

proses sterilisasi, sedangkan eksplan yang lebih dewasa mampu berkembang 

dan merespon dengan baik perlakuan yang diberikan (Yelnititis dan Komar, 

2011). 

Pada tanaman memiliki kondisi yang berbeda-beda antara satu sama 

dengan yang lainnya. Kondisi fisiologi tumbuhan memberikan respon yang 
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berbeda terhadap perlakuan yang diberikan (Untari dan Puspitaningtyas, 

2006). Bahan eksplan biasanya mengandung debu, kotoran-kotoran, dan 

berbagai sumber kontaminan lainnya pada permukaan eksplan terlebih jika 

bahan yang digunakan berasal dari lapangan. Terdapat beberapa sumber 

kontaminan mikroorganisme pada sistem in vitro antara lain: media tanam 

yang kurang steril, lingkungan kerja, pelaksanaan yang kurang hati-hati, 

eksplan yang kurang steril, dan serangga atau hewan kecil yang berhasil 

masuk ke dalam botol kultur setelah diletakkan dalam ruang inkubasi. 

Penggunaan bahan sterilan mutlak dibutuhkan dalam perbanyakan 

tanaman pada teknik kultur in vitro. Semua bahan sterilan pada dasarnya 

bersifat racun (toksin), selain dapat membunuh kontaminan, bahan tersebut 

juga dapat mematikan jaringan tanaman. Menurut Rismayani  (2010) pada 

penelitiannya mengatakan bahwa konsentrasi bahan sterilan yang kecil 

membuat eksplan rentan terhadap patogen, namun semakin tinggi konsentrasi 

bahan sterilan maka akan menghambat perkembangan jaringan planlet pada 

tanaman Aglaonema sp. Larutan hipoklorit (kaporit dan clorox) telah 

digunakan sebagai bahan sterilisasi dan terbuti mampu menekan kontaminasi 

permukaan pada beberapa tanaman. Pada penelitian sebelumnya menurut 

Lukman dan Maryami (2014) menyatakan bahwa konsentrasi clorox dengan 

lama perendaman memiliki hubungan yang positif, semakin pekat clorox yang 

digunakan dalam batasan tertentu maka semakin singkat waktu yang 

diperlukan pada penelitiannya dengan konbinasi clorox 20% + lama 

perendaman 10 menit merupakan kombinasi perlakuan terbaik dalam 
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menurunkan eksplan yang terkontaminasi dan meningkatkan persentase 

eksplan yang tumbuh.    

 

D. Eksplan 

Eksplan adalah bagian  tanaman yang digunakan sebagai bahan  awal 

perbanyakan tanaman pada teknik kultur in vitro. Faktor yang penting dalam 

penentuan eksplan  adalah genotipe atau varietas, umur eksplan, letak pada 

cabang, dan seks  (jantan atau betina) (Yuliarti, 2010). Jenis eksplan seperti 

tunas pucuk, tunas ketiak (aksilar), akar, mata tunas, daun, embrio, dan bakal 

biji akan memberikan perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan eksplan 

(Chaudry  et al., 2010). Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan antara  

kandungan  hormon  pada  masing-masing bagian eksplan (Kumar et al., 

2011).  

Kondisi  fisiologis  eksplan  berperan  penting  dalam  keberhasilan 

teknik kultur jaringan. Pada umumnya bagian vegetatif lebih siap  

beregenerasi dari bagian generatif. Pada kondisi fisiologis suatu tanaman 

bervariasi secara alami, sejalan dengan pertumbuhan tanaman yang 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaturan lingkungan tanaman yang bersih 

dan higienis, dengan pengubahan status fisiologi tanaman induk seperti 

memanipulasi cahaya, suhu, suplai air, suplai hara dan zat pengatur tumbuh 

akan mempengaruhi fisiologi eksplan (Zulkarnain, 2009).  

Ukuran eksplan menentukan laju kehidupan bahan eksplan. Eksplan 

yang berukuran kecil lebih mudah disterilisasi sehingga akan  memperkecil 
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peluang kontaminasi baik secara internal maupun eksternal, namun 

kemampuan beregenerasi juga kecil sehingga diperlukan media kompleks 

dalam pertumbuhannya. Semakin besar  ukuran eksplan maka akan semakin 

besar kemampuan beregenerasi,  namun peluang kontaminasi juga semakin 

besar (Zulkarnain, 2009) 

 

E. Sterilisasi Eksplan 

Sterilisasi eksplan adalah bagian yang sulit dalam proses perbanyakan 

bibit melalui teknik kultur in vitro. Bahan-bahan yang biasanya digunakan 

untuk sterilisasi yaitu kaporit, alkohol, clorox, atau sublimat. Apabila 

kontaminan tetap terjadi maka konsentrasi dan lama perendaman sterilan 

dapat ditingkatkan. Bahan tanaman, sehingga bahan dan cara tersebut belum 

tentu berhasil apabila diaplikasikan pada bahan yang berbeda serta waktu yang 

berlainan. Demikian maka setiap pekerjaan pada perbanyakan teknik in vitro 

cara sterilisasi eksplan harus dicoba beberapa kali (Gardner, 1991). 

Pada proses sterilisasi yang tidak sempurna adalah yang akan 

menimbulkan adanya kontaminasi. Kontaminsi yang umum terjadi yaitu 

kontaminasi oleh jamur maupun bakteri. Komposisi untuk medium pada 

teknik kultur in vitro yang mengandung gula, vitamin, asam amino, air, garam 

anorganik, zpt, dan bahan pemadat (agar-agar) akan memberikan keuntungan 

pada pertumbuhan jamur maupun bakteri. Bila diberi kesempatan maka 

mikroorganisme tersebut akan tumbuh dengan cepat dan dalam waktu yang 

cepat akan menutupi permukaan media dan eksplan yang ditanam. 
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Mikroorganisme ini akan menyerang eksplan melalui bekas luka pemotongan 

pada saat perlakuan sterilisasi. Beberapa jenis mikroorganisme melepaskan 

senyawa toksin pada media kultur yang akan berdampak pada eksplan mati 

(Zulkarnain, 2009).    
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