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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kencur merupakan tanaman tropis yang cocok untuk dibudidayakan 

diberbagai daerah di Indonesia. Rimpang tanaman kencur dapat digunakan 

sebagai ramuan obat tradisional yang berkhasiat  mengobati berbagai macam 

penyakit misalnya masuk angin, radang lambung, batuk, nyeri perut, panas dalam 

dan lain-lain. Selain itu, kencur juga dapat digunakan sebagai salah satu bumbu 

masakan, sehingga kencur banyak dibudidayakan sebagai hasil pertanian yang 

diperdagangkan dalam jumlah yang besar. Rimpang kencur juga digunakan 

sebagai bahan baku fitofarmaka, industri kosmetika, pembuatan minuman, 

rempah, serta bahan campuran saus, dan industri rokok kretek. 

Produktivitas tanaman kencur di tiga provinsi produsen utama yaitu Jawa 

Barat (Bogor, Bekasi, Sumedang, Sukabumi, Subang), Jawa Tengah (Boyolali, 

Karanganyar), dan Jawa Timur (Madiun, Malang, Ponorogo, Pacitan), masih 

sangat rendah, hanya 6,1 ton/ha. Menurut Joni (2007) hal ini dikarenakan petani 

belum menerapkan teknik bubidaya sesuai anjuran dengan benar dan masih 

menggunakan bibit asal-asalan. Untuk memenuhi kebutuhan kencur Indonesia 

masih harus mengimpor dari Cina, Malaysia, dan Thailand yang mutunya kurang 

memenuhi standar industri besar tanah air. Menurut Otih (2007) untuk mengatasi 

kondisi ini, Balittro berupaya mengubah pola tanam dari tradisional menjadi 

menurut Standar Operasional Prosedur (SOP). Kencur yang ditanam secara 

tradisional biasanya menggunakan bibit asal-asalan, sehingga kencur yang 
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dihasilkan tidak seragam. Dengan penggunaan bibit yang asal-asalan, sentra 

produksi kencur rata-rata hanya mampu menghasilkan 6–8 ton/ha. Sebaliknya, 

kencur yang ditanam sesuai SOP yaitu dengan menggunakan bibit terpilih, cara 

berbudidaya dan cara pengolahan yang lebih baik sehingga terjadi peningkatan 

produktivitas minimal sebesar 30% atau lebih dari 10 ton/ha.  

Kendala pengadaan bibit unggul secara konvesional adalah sulit mendapatkan 

bibit yang berkualitas dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat.  Salah satu 

alternatif memperbanyak suatu tanaman termasuk kencur dapat dilakukan dengan 

teknik kultur jaringan (Saraswati, 2006).  

Dalam kultur in vitro tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu menginduksi 

kalus dari eksplan. Untuk menginduksi kalus dibutuhkan media tumbuh, dari 

beberapa jenis media dasar yang digunakan dalam kultur jaringan, media MS        

(Murashige dan Skoog) mengandung hara organik yang dapat memenuhi 

kebutuhan sel tanaman dalam kultur jaringan untuk menginduksi kalus pada 

eksplan tunas kencur (Gunawan,1987). 

Pembentukan dan pertumbuhan kalus dapat dipacu dengan pemberian zat 

pengatur tumbuh, baik auksin maupun dikombinasikan dengan sitokinin. 

Zulkarnain (2009) mengungkapkan bahwa dalam teknik kultur jaringan, 

kehadiran zat pengatur tumbuh sangat nyata pengaruhnya. Sangat sulit untuk 

menerapkan teknik kultur jaringan pada upaya perbanyakan tanaman tanpa 

melibatkan zat pengatur tumbuhnya. Zat pengatur tumbuh auksin yang biasanya 

ditambahkan dalam media kultur adalah asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D) 

(Syahid dan Hernani, 2001). Zat pengatur tumbuh ini bersifat stabil karena tidak 
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mudah mengalami kerusakan oleh cahaya maupun pemanasan pada waktu 

sterilisasi (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 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 sedangkan sitokinin alami dapat dengan menggunakan air kelapa. 

 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. 

Penelitian kandungan air kelapa oleh Kristina dan Sitti (2012)  menunjukkan 

bahwa air kelapa mengandung kinetin, zeatin, auksin, vitamin, mineral dan 

sumber karbon yang berguna untuk multiplikasi tunas in vitro. Kandungan kimia 

air kelapa muda lebih tinggi dibanding air kelapa tua. Air kelapa berpotensi 

sebagai zat pengatur tumbuh alami pada temulawak invitro. Sedangkan pada 

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

medium MS dengan pemberian air kelapa 10% dan 1,5 ppm 2,4-D mampu 

menginduksi kalus pada tanaman anggur hijau.  

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh ZPT 2,4-diklorofenoksiasetat dan air kelapa terhadap induksi eksplan 

rimpang kencur (Kaempferia galangal L.). Dengan dilaksanakannya penelitian ini 

maka dapat diketahui kombinasi konsentrasi 2,4-diklorofenoksi asetat dan air 

kelapa yang tepat untuk induksi kalus dari eksplan rimpang kencur.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh auksin (2,4 D) terhadap induksi kalus pada rimpang 

kencur? 

2. Bagaimana pegaruh air kelapa terhadap induksi kalus pada rimpang kencur ? 

3. Bagaimana pengaruh auksin (2,4 D) dan air kelapa terhadap induksi kalus pada 

rimpang kencur? 

C. Tujuan  

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh auksin (2,4 D) terhadap induksi kalus pada rimpang 

kencur. 

2. Mengetahui pegaruh air kelapa terhadap induksi kalus pada rimpang kencur. 

3. Mengetahui pengaruh auksin (2,4 D) dan air kelapa terhadap induksi kalus 

pada rimpang kencur. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian dengan judul “Pengaruh Auksin (2,4 D) Dan Air Kelapa 

Terhadap Induksi Kalus Pada Rimpang Kencur (Kaempferia Galanga L)” 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang  pengaruh pemberian auksin dan 

air kelapa dan ditemukan konsentrasi auksin dan air kelapa yang tepat untuk 

induksi kalus rimpang kencur. 
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E. Hipotesis 

1. Diduga pemberian auksin (2,4 D) berpengaruh terhadap induksi kalus pada 

rimpang kencur. 

2. Diduga pemberian air kelapa berpegaruh terhadap induksi kalus pada rimpang 

kencur. 

3. Diduga ada pengaruh auksin (2,4 D) dan air kelapa terhadap induksi kalus pada 

rimpang kencur. 
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