
20 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tanaman Kencur 

Kencur (Kaempferia galanga L.) merupakan salah satu jenis empon-empon 

atau tanaman obat. Tanaman kencur yang tergolong dalam suku temu-temuan 

(Zingiberaceae) ini, juga termasuk komoditas yang memiliki prospek pasar sangat 

baik. Sebab, kencur termasuk bahan baku penting dalam industri seperti obat 

tradisional, kosmetika, obat herbal terstandar, saus, rokok, bumbu, bahan 

makanan, dan minuman penyegar dalam maupun luar negeri.  Kelebihan lain dari 

kencur  yaitu dalam kondisi basah, kencur yang dipanen saat berumur lebih dari 

10 bulan dapat disimpan dalam gudang selama 3–4 bulan. Sedangkan dalam 

kondisi kering, dapat disimpan di gudang selama 3–4 tahun dengan manfaat yang 

sama dengan kencur segar. Bahkan, harganya jauh lebih mahal, meski bentuknya 

menyusut, kadar airnya berkurang, dan baunya berubah (Anonim, 2007). Ketika 

akan dipanen (10 bulan setelah benih ditanam.), ternyata harganya sedang jatuh, 

maka kencur tidak perlu dipanen dan tetap dibiarkan di dalam tanah hingga 

mencapai umur tiga tahun. Kondisi ini tidak akan mengurangi manfaatnya, 

bahkan jumlah produksinya akan bertambah banyak. Sebab, setiap tahun dari satu 

rimpang (batang di dalam tanah yang membesar) kencur akan tumbuh rimpang 

berikutnya di atas rimpang sebelumnya dengan bentuk yang lebih kecil. Dengan 

bertambahnya umur, maka semakin tinggi produktivitas kencur yang dihasilkan, 

tetapi rimpang kencur yang berumur lebih dari satu tahun setelah tanam tidak 

dapat dijadikan bibit, karena kualitasnya telah menurun. 

PENGARUH AUKSIN (2,4 D) DAN..., ISTY TULAINY ..., AGROTEKNOLOGI F. PERTANIAN, UMP 2016 



21 
 

1. Klasifikasi dan Morfologi Kencur 

Kencur (Kaempferia galanga L.) adalah salah satu jenis empon-

empon/tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae). 

Rimpang atau rizoma tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang 

dimanfaatkan sebagai stimulan.  

Kencur (Kaempferia galangal L.) merupakan tanaman tropis yang banyak 

tumbuh diberbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman yang dipelihara. 

Tanaman ini banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional dan sebagai 

bumbu dalam masakan sehingga para petani banyak yang membudidayakan 

tanaman kencur sebagai hasil pertanian yang diperdagangkan. Bagian dari 

kencur yang diperdagangkan adalah buah akar yang ada didalam tanah yang 

disebut rimpang kencur atau rizoma (Barus, 2009). 

Klasifikasi kencur dalam botani sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Liliopsida  

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Upafamili : Zingiberoideae 

Genus : Kaempferia 

Spesies : K. galangal 

Nama binomial 

Kaempferia galangal(Linn.) 

 

(Anonim, 2014). 
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Kencur yang ditanam petani, secara botanis dikelompokkan ke dalam dua 

tipe, yaitu kencur berdaun lebar dan kencur berdaun sempit. Kencur berdaun lebar 

memiliki rimpang besar, sebaliknya, kencur berdaun sempit memiliki rimpang 

kecil dan berwarna lebih gelap. Petani disekitar Kabupaten Subang dan Sumedang 

banyak membudidayakan kencur berdaun sempit dan berimpang kecil, karena 

dikenal memiliki kadar minyak atsiri tinggi, disamping memiliki kadar pati dan 

kadar sari lebih baik, dibandingkan kencur berdaun lebar (Anonim, 2007). 

B. Kultur Jaringan 

Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman, 

seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan atau organ serta 

menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat 

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali (Lizawati, 

dkk, 2009). Melalui teknik ini bibit dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, 

seragam, bebas hama dan penyakit  serta penyediaannya secara kontinyu. Teknik 

ini juga memungkinkan manipulasi sel dan molekul untuk memperbaiki sifat 

tanaman serta mempertinggi produksi dan kualitasnya (Purwito A.,dkk, 2005). 

1. Kultur Kalus 

Dalam kultur jaringan tanaman dapat diperbanyak secara vegetatif 

menggunakan teknik kultur in vitro dengan teknik kultur kalus atau kultur sel. 

Kultur kalus merupakan pemeliharaan bagian kecil tanaman dalam lingkungan 

buatan yang steril dan kondisi yang terkontrol. 

Perbanyakan tanaman melalui kalus akan menghasilkan tanaman dengan 

genetik yang bervariasi dan hal ini sangat dikehendaki oleh pemulia tanaman 
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sebagai sumber keragaman genetik. Tanaman yang dihasilkan dari kalus dengan 

potensi morfogenetik tinggi, kelihatannya secara genetik lebih seragam 

(Wattimena, 1992). 

Menurut Gunawan (1992) kalus adalah suatu kumpulan sel amorphous (tidak 

berbentuk atau belum terdiferensiasi) yang terjadi dari sel – sel jaringan yang 

membelah diri secara terus menerus secara in vitro atau di dalam tabung dan tidak 

terorganisasi sehingga memberikan penampilan sebagai massa sel yang bentuknya 

tidak teratur. Kalus dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang, dan 

daun. 

Secara histologi, kalus berasal dari pembelahan berkali – kali sel parenkim di 

sekitar berkas pengangkut dan beberapa elemen penyusun berkas pengangkut 

kecuali xilem. Dalam teknik kultur jaringan (in vitro), kalus dapat diinduksi 

dengan menambahkan zat pengatur tumbuh yang sesuai pada media kultur, 

misalnya pesesuaian auksin dan sitokinin. Jika konsentrasi auksin lebih besar 

daripada sitokinin maka kalus akan terbentuk, sedangkan jika konsentrasi 

sitokinin yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi auksin maka yang 

terbentuk bukanlah kalus, melainkan tunas. Selain zat pengatur tumbuh atau 

hormon pertumbuhan, penambahan vitamin dan protein juga diperlukan untuk 

pertumbuhan kalus. Induksi kalus dalam teknik kultur jaringan tanaman 

diperlukan untuk memunculkan keragaman sel somatik di dalam kultur in vitro 

dan meregenerasikan sel tersebut menjadi embrio somatik (Sembiring, 2012). 
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2. Media Kultur 

Media merupakan suatu bahan yang  sangat penting dalam  perbanyakan 

dengan kultur jaringan.  Komposisi media yang digunakan tergantung dengan 

jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari 

garam mineral, vitamin, dan hormon.  Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan 

seperti agar, gula, dan lain-lain.  Zat pengatur tumbuh  (hormon) yang 

ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan 

tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan.  Media yang sudah jadi ditempatkan 

pada tabung reaksi atau botol-botol kaca.  Media yang digunakan juga harus 

disterilkan dengan cara memanaskannya dengan autoklaf (Suryowinoto, 1991). 

Dalam kultur jaringan, unsur-unsur diberikan tidak dalam bentuk unsur 

murni, tetapi berupa senyawa berbentuk garam. Sebelum dicampurkan kedalam 

media tumbuh, garam-garam mineral itu haruslah lebih dahulul dilarutkan dalam 

konsentrasi tertentu, sehingga dalam media tumbuh nantinya jumlah tiap gram 

benar sesuai dengan ketentuan sebagai pelarut dipakai akuades (Yuwono, 2008). 

Pertumbuhan kultur dan laju pembentukan tunas dipengaruhi oleh 

keadaan fisik dari media tanam. Komposisi media adalah salah satu faktor 

yang memiliki peranan penting untuk pertumbuhan dan morfogenesis jaringan 

tanaman dalam proses perbanyakan (Conger, 1980). Media yang memenuhi 

syarat adalah media yang mengandung nutrisi makro dan mikro dalam kadar 

dan perbandingan tertentu serta sumber energi yang pada umumnya 

menggunaakan sukrosa (Wetherel,1982). Selanjutnya Gunawan (1995) 

menambahkan bahwa penambahan sukrosa sebagai sumber energi pada media 
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kultur dapat membantu pertumbuhan eksplan. Sukrosa yang pada umumya 

dalam media kultur berupa gula merupakan sumber karbohidrat untuk 

menggantikan karbon yang biasanya didapat dari atmosfer melalui proses 

fotosintesis. 

Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat 

bergantung pada media yang digunakan (Gunawan, 1995). Menurut George 

dan Sherrington (1984), jenis media kultur jaringan dibedakan berdasarkan 

bentuk fisiknya, yaitu media padat dan media cair yang mempunyai kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Pemilihan jenis media disesuaikan dengan 

jenis eksplan dan tujuan yang diinginkan. Keuntungan penggunaan media 

padat antara lain dapat menghasilkan pertumbuhan tunas yang cepat, 

morfogenesis dari kalus lebih baik, tunas serta akar dapat tumbuh dengan 

teratur. Kekurangannya yaitu kontak eksplan dengan media sedikit karena 

potensial air yang rendah. 

Media MS (Murashige dan Skoog) merupakan media yang umum 

digunakan untuk perbanyakan sejumlah besar spesies tanaman. Media MS 

banyak mengandung unsur nitrogen (KNO3 dan NH4NO3) yang mampu 

menstimulasi terjadinya inisiasi embryogenesis (Torres, 1989) 

Dalam kultur in vitro tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu menginduksi 

kalus dari eksplan. Pembentukan dan pertumbuhan kalus dapat dipacu dengan 

pemberian zat pengatur tumbuh, baik auksin maupun dikombinasikan dengan 

sitokinin. Teknik kultur in vitro juga dapat diaplikasikan untuk memproduksi 

senyawa kimia alami. Keuntungannya antara lain dapat diperoleh hasil secara 
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cepat, seragam, dan tidak membutuhkan lahan yang luas (Indrayanto, 1988). 

Untuk meningkatkan produksi senyawa kimia pada kalus, maka dapat dilakukan 

manipulasi terhadap media kultur, misalnya dengan penambahan zat pengatur 

tumbuh tertentu (Toruan dkk.,1990). 

3. Zat Pengatur Tumbuh 

Hormon tumbuhan, atau fitohormon,atau yang biasa disebut zat pengatur 

tumbuh  adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara (nutrien), baik yang 

terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat 

kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, 

perkembangan, dan pergerakan (taksis) tumbuhan. "Kadar kecil" yang dimaksud 

berada pada kisaran satu milimol per liter sampai satu mikromol per liter. 

(Rimando T.J., 1983. ;Anonim, 2015). Penyebaran hormon tumbuhan tidak harus 

melalui sistem pembuluh karena hormon tumbuhan dapat ditranslokasi melalui 

sitoplasma atau ruang antar sel. 

Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan 

("endogen"). Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan 

("eksogen"). Pemberian secara eksogen dapat juga melibatkan bahan kimia non-

alami (sintetik, tidak dibuat dari ekstraksi tumbuhan) yang menimbulkan 

rangsangan  yang serupa dengan fitohormon alami. 

Zat pengatur tumbuh auksin yang biasanya ditambahkan dalam media kultur 

adalah asam2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D) (Syahid, 2001). Zat pengatur 

tumbuh ini bersifat stabil karena  tidak  mudah  mengalami  kerusakan  oleh 

cahaya maupun pemanasan pada waktu sterilisasi (Hendaryono, 1994). 
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Penambahan 2,4-D dalam media akan merangsang pembelahan dan pembesaran 

sel pada eksplan sehingga dapat memacu pembentukan dan pertumbuhan kalus 

serta meningkatkan senyawa kimia alami flavonoid. 

Pada penelitian yang diakukan oleh Rahayu, dkk (2002) 2,4-

diklorofenoksiasetat (2,4-D) pada konsentrasi 0,5 mg/L dan kinetin 0,5mg/L 

mampu merangsang pembelahan sel daun dan melakukan proses dediferensiasi 

untuk membentuk kalus lebih cepat.  

Sitokinin berfungsi sebagai perangsang dalam pembelahan sel. Sitokinin 

pertama yang ditemukan adalah kinetin.  Kinetin pertama kali diekstrak dari 

sperma ikan, namun kemudian ditemukan juga pada tanaman dan manusia. 

Selanjutnya, ditemukan zeatin yang diekstrak dari bulir jagung yang belum masak. 

Zeatin diketahui merupakan komponen aktif utama pada air kelapa yang diketahui 

memiliki kemampuan mendorong pembelahan sel (Belambangan, 2015).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristina dan Sitti (2012) kandungan 

kimia air kelapa menunjukkan komposisi ZPT kinetin (sitokinin) dalam air kelapa 

muda adalah 273,62 mg/l dan zeatin 290,47 mg/l, sedangkan kandungan IAA 

(auksin) adalah 198,55 mg/l. Jumlah anakan pada perlakuan ZPT alami air kelapa 

lebih banyak karena asal awal perlakuan adalah dari in vitro yang diberi ZPT alami 

air kelapa yang banyak mengandung sitokinin yang berperan dalam proses 

pembelahan sel. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi PYD, dkk (2012) menunjukkan 

bahwa media MS dengan pemberian air kelapa 10% dan 2,4-D mampu 

menginduksi kalus pada tanaman anggur hijau dan media yang paling baik yaitu 
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MS0 + 2,4-D 1.5 ppm + air kelapa 10% (D3) dengan merespon saat munculnya 

kalus pada 11 HST, persentase kalus 76,67%, selnya aktif membelah, bertekstur 

kompak, dan warna kalus hijau kecoklatan. 
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