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III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium kultur Mitra Anggrek 

Indonesia, jalan Hasanuddin I, No 24, Junrejo, Batu, Malang. Waktu 

pelaksanaan pada bulan Februari 2017 - April 2017. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

 Alat yang digunakan adalah botol kultur, erlenmeyer, gelas ukur, 

scalpel, gelas piala, pipet tetes, pipet volume, cawan petri, bunsen burner, 

kompor gas, panci, sprayer, pinset, gunting, karet gelang, plastik, timbangan 

analitik, autoclave, Laminar Air Flow (LAF), rak kultur, pH meter, tissue, 

kertas label, alat tulis, mikroskop SEM (Scanning Electron Microscope), kaca 

preparat, mikroskop binokuler, mikroskop digital, dan kamera DSLR (Digital 

Single Lens Reflex). 

3.2.2. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media kultur 

Murashige Skoog (MS), zat pengatur tumbuh 2,4 dichlorophenoxyacetit acid 

(2,4-D) dan Benzylaminopurin (BAP), asam amino kasein hidrolisat (CH) 

dan prolin, bahan tanam (eksplan)  berupa kalus apel yang telah memasuki 

tahap proliferasi, alkohol, air steril, dan spiritus.  
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3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu 3 varietas 

apel dan 5 macam perlakuan media. Sehingga diperoleh 15 kombinasi 

perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali. Tiap ulangan masing-

masing 4 sampel. Sehingga jumlah botol yang digunakan sebanyak 180 botol. 

Adapun varietas apel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. V1 (Varietas Fuji Premium) 

2. V2 (Varietas Rome Beauty) 

3. V3 (Varietas Red Delicius Cherry) 

Sedangkan komposisi media yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. E0 (MS + 1 mg/l  2,4-D + 3 mg/l BAP) ;  

2. E1 (MS + 1 mg/l  2,4-D + 3 mg/l BAP + 500 mg/l CH) ;  

3. E2 (MS + 1 mg/l  2,4-D + 3 mg/l BAP + 500 mg/l Prolin) ;  

4. E3 (MS + 1 mg/l  2,4-D + 3 mg/l BAP + 250 mg/l Prolin + 250 mg/l CH)  

5. E4 (MS + 1 mg/l  2,4-D + 3 mg/l BAP + 500 mg/l Prolin + 250 mg/l CH 

250).  

Denah percobaan dibuat berdasarkan rancangan penelitian diatas. 

Perlakuan diacak pada setiap kelompok, sehingga dilakukan pengacakan 

sebanyak tiga kali. Sampel diletakkan urut pada tempat perlakuannya. Denah 

percobaan ditampilkan pada Gambar 5. 

E1V2 E1V2 
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Gambar 5. Denah Percobaan 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Alat 

Menyiapkan botol kultur dan alat yang akan digunakan yaitu 

petridish, scalpel, dan pinset. Mencuci bersih botol (Lampiran 9a) dan alat-

alat dengan menggunakan sabun cuci, lalu di keringkan. Setelah dikeringkan 

alat berupa petridish, scalpel, dan pinset dibungkus dengan kertas dan plastik.  

Sterilisasi yang akan digunakan adalah jenis sterilisasi menggunakan uap dan 

tekanan. Menyiapkan autoclave, tabung gas dan kompor, lalu mengisi air 

bersih kedalam autoclave sampai batas tertentu. Memasang sekat yang ada di 

autoclave, untuk meletakkan alat-alat kultur yang akan di sterilisasi. 

Meletakkan alat-alat yang disterilisasi. Menutup rapat autoclave. Kemudian 

memanaskan autoclave sampai tekanan 10 psi. Menjaga kestabilan tekanan 
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10 psi selama 20 menit. Setelah 20 menit kompor dimatikan. Menunggu 

sampai autoclave dingin sebelum membuka tutup, jika langsung dibuka saat 

masih panas akan menyebabkan botol kultur atau alat-alat kultur berbahan 

kaca yang disterilisasi pecah karena tekanannya masih tinggi. Mengeluarkan 

alat-alat dan diletakkan pada ruangan yang steril, selanjutnya alat siap untuk 

digunakan (Indra, 2008).  

3.4.2. Pembuatan Larutan Stok 

Menyiapkan alat dan bahan (unsur makro dan mikro komposisi media 

MS) yang akan digunakan. Menghitung dan menimbang masing-masing 

bahan komposisi media MS (Lampiran 9c). Untuk kepekatan hara makro 100 

kali, sedangkan hara mikro 1000 kali. Mengencerkan bahan yang sudah di 

timbang dengan aquades (Lampiran 9b). Mengaduk larutan sampai homogen. 

Memasukkan dalam botol dan diberikan label pada tiap botolnya lalu simpan 

di dalam refrigerator (agar larutan tetap awet) (Hendaryono dan  Wijayani. 

1994)..  

3.4.3. Pembuatan Media Murashige & Skoog (MS)  

Menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Menimbang 

masing-masing bahan komposisi media MS, zat pengatur tumbuh (ZPT), dan 

asam amino yang akan digunakan. Memasukkan semua bahan ke dalam gelas 

ukur kecuali agar. Menambahkan air sampai 1 liter. Larutan dikondisikan 

pada pH 5,8 dengan menambahkan NaOH untuk menaikkan pH dan HCl 

untuk menurunkan pH. Memasak larutan dengan suhu konstan dan 

menambahkan agar sedikit demi sedikit agar tidak menggumpal (Lampiran 
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9d). Mengaduk sampai homogen dan mendidih. Memasukkan larutan ke 

dalam botol kultur. Menutup botol dengan plastik dan diikat dengan karet. 

Memberi label pada masing masing media. Media dimasukkan ke dalam 

autoclave untuk disterilisasi dengan tekanan 10 psi selama 15 menit. Botol-

botol kultur berisi media selanjutnya disimpan pada rak-rak kultur. Media 

disimpan selama 1 minggu untuk mengetahui apakah media mengalami 

kontaminasi sebelum digunakan (Hendaryono dan  Wijayani. 1994). 

3.4.4. Subkultur Eksplan  

Menyiapkan LAF (Laminar Air Flow) dan memasukkannya 

kedalamnya bahan bahan dan alat yang dibutuhkan (Lampiran 9e). Sterilisasi 

LAF dilakukan dengan menghidupak sinar UV selama 60 menit dan 

menyalakan blower dalam 10 menit terakhir. Membakar pinset dan scalpel 

blade sebelum digunakan. Mengeluarkan kalus dari media pertama. 

Memotong kalus dengan panjang dan lebar minimal 1 cm (Lampiran 9f). 

Meletakkan kalus pada media baru sesuai dengan botol perlakuan (Lampiran 

9g). Menutup botol dan memberi label perlakuan (Lampiran 9h). Untuk 

menjaga sterilisasi dari alat, maka pinset selalu dipanaskan sebelum 

digunakan. Sebelum ditutup, mulut botol dan tutup botol dipanaskan kembali. 

Kemudian ditutup dengan menggunakan plastik. Botol yang telah selesai 

ditanam diberi label perlakuan dan tanggal penanaman. Meletakkan botol di 

rak kultur (Wardiyati. 1998). 
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3.4.5. Pengamatan Menggunakan Mikroskop SEM  

Pengamatan SEM (Scanning Electron Microscope) menurut  Sujatno et.al 

(2015) dilakukan dengan cara : 

1. Mengeringkan eksplan dengan cara menaruhnya diatas tisu kering 

selama beberapa menit. 

2. Memotong eksplan dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. 

3. Memasang eksplan pada alat counting 

4. Memvakum eksplan pada alat counting selama 25 menit 

5. Melapisi eksplan dengan emas dengan cara menyemprotkannya pada 

alat counting selama 140 menit dengan tujuan agar mengurangi 

penyerapan cahaya waktu diamati. 

6. Mengamati eksplan yang telah dilapisi emas melalui mikroskop SEM 

hasilnya. 

3.4.6. Pengamatan Histologi 

Pengamatan  jaringan embrio somatik secara histologi menurut Kasi & 

Sumaryono (2008) dapat dilakukan dengan cara : 

1. Preparat histologi dibuat dari kalus embriogenik remah dan noduler  yang 

diperoleh dari masing-masing perlakuan. 

2. Material (kalus remah dan kalus noduler) difiksasi dengan FAA 

(Formalin Acetic acid Alcohol) dengan komposisi 70% etil alkohol (80 

mL), asam asetat glasial (10 ml), dan 10 mL formalin (37,5% 

formaldehid). Material yang akan dibuat preparat dimasukkan ke dalam 

botol flakon yang berisi larutan FAA selama 18 jam.  
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3. Kemudian dilakukan proses dehidrasi menggunakan seri larutan butanol 

(40%, 55%, 70%, 85%, dan 100%) masing masing selama satu  jam.  

4. Selanjutnya cairan dehidran diganti dengan larutan butanol:paraplast 

(1:1) sebelum memasuki proses embedding.  

5. Spesimen diembedding dengan menggunakan lilin Paraplast (Sigma).  

6. Cetakan hasil embedding yang berisi material disimpan pada suhu 

ruangan. 

7. Pengirisan dilakukan dengan alat mikrotom putar dengan ketebalan irisan 

10 μm dan pewarnaan menggunakan safranin 1% dalam akuades.  

8. Preparat histologi diamati  di bawah mikroskop cahaya  

3.5 Variabel Pengamatan  

Pengamatan dilakukan secara non destruktif. Parameter yang diamati 

meliputi : 

1. Panjang kalus diamati setiap satu minggu sekali selama delapan 

minggu menggunakan kertas milimeter block.  

2. Lebar kalus diamati setiap satu minggu sekali selama delapan 

minggu menggunakan kertas milimeter block.  

3. Bobot segar kalus 0 MST diamati didalam  LAF dalam keadaan 

steril. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital 

dan dipotong sampai mendapatkan  berat 0,3 gram, setelah berat 

sesuai lalu dimasukkan kedalam botol berisi media perlakuan. 

4. Bobot segar kalus 8 MST diamati pada akhir pengamatan dan 

diamati didalam  LAF dalam keadaan steril. Penimbangan 
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dilakukann menggunakan timbangan digital sebelum kalus di sub 

kultur pada media yang baru. 

5. Pertambahan bobot segar kalus diamati di awal dan akhir 

pengamatan setelah delapan minggu menggunakan timbangan 

digital. 

Rumus perhitungan menurut Wardani et. al (2004) : 

Pertambahan bobot = Bobot segar 8 MST – Bobot segar 0 MST 

6. Persentase pertambahan bobot kalus diamati di awal dan akhir 

pengamatan setelah delapan minggu menggunakan timbangan 

digital. 

Rumus perhitungan  menurut Widyasmoro (2007): 

% Pertambahan= Bobot segar 8MST – Bobot segar 0MST x 100%  

Bobot Segar 0 MST 

7. Warna kalus diamati setiap satu minggu sekali selama delapan 

minggu dengan mengamati secara visual menggunakan skoring 

warna Munsell. Nilai dan notasi pada setiap warna yang digunakan 

dihitung menggunakan Munsell convertion color system CMC 

16a. 

Tabel 1. Skoring Warna Munsell 

No Red Green Blue Colour Hue Value Chroma 

1 165 165 99   .56GY 6,52 4,85 

2 73 69 41   8.28Y 2,75 3 

3 118 147 60   5.57GY 5,59 7,22 

4 0 128 0   9.30GY 4,52 11,49 

5 0 204 0   9.71GY 7,05 16,31 

6 77 166 10   8.24GY 5,94 12,47 

7 137 229 25   7.56GY 8,16 14,02 

8 204 255 51   5.60GY 9,27 12,68 

Sumber : Munsell convertion color system CMC 16 a. 
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8. Tekstur Kalus, tekstur kalus diamati setiap satu minggu selama 

delapan minggu sekali dikelompokkan menjadi friable (remah), 

intermediet dan non friable (kompak). 

9. Persentase kalus embriogenik diamati pada akhir pengamatan 

dengan cara mengamati ada tidaknya embrio pada kalus dan 

dilakukan pada akhir pengamatan. Adanya embrio pada kalus 

ditandai dengan tekstur kalus yang remah dan notasi warna 

5.60GY (Tabel 1). 

Rumus perhitungan  menurut Sari (2012) : 

% kalus embriogenik = kalus embriogenik x 100% 

    ∑ eksplan 

 

Pengamatan dilakukan secara destruktif. Parameter yang diamati 

adalah: 

1. Jaringan kalus pada setiap fase pertumbuhan kalus dalam setiap 

perlakuan, diamati pada akhir pengamatan menggunakan 

mikroskop digital, pengamatan secara histologi yang diamati 

menggunakan mikroskop binokuler, dan menggunakan mikroskop 

SEM. 

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisa varian 

(ANAVA), untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antar faktor dan 

pengaruh masing-masing faktor. Serta uji BNJ taraf 5% untuk melihat 
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perbedaan antar perlakuan. Penyajian data dengan menggunakan tabel atau 

kurva. 


