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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 

Oktober-Februari 2017 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kultur, Erlenmeyer, 

gelas ukur, scalpel, gelas piala, pipet tetes, pipet volume, cawan petri, Bunsen burner, 

kompor gas, panic, sprayer, pinset, gunting, karet gelang, plastik, timbangan analitik, 

autoclave, Laminar Air Flow (LAF), rak kultur, pH meter, tissue, kertas label dan alat 

tulis. 

3.2.2. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media kultur Murashige 

Skoog (MS), zat pengatur tumbuh NAA BAP, bahan tanam (eksplan) yang berupa 

kalus apel dari biji, alkohol, fugisida, bakterisida, air steril, chlorox, sabun cuci, 

spiritus.  

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu media dengan 6 

taraf ; (K0V1) 2.4D 0.5 ppm + BAP 1 ppm, (K1V1) NAA 1 ppm + BAP 0,1 ppm,  
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(K2V1) NAA 1 ppm + BAP 0.5 ppm, (K3V1) NAA 3 ppm + BAP 1 ppm,  (K4V1) 

NAA 1 ppm + BAP 2 ppm, dan (K5V1) NAA 1.5 ppm + BAP 2.5 ppm, Faktor kedua 

yaitu kultivar apel dengan 3 taraf  yakni V1 (Manalagi), V2 (Reddel Washinton), V3 

(Gala Amborsia), Sehingga diperoleh 18 kombinasi perlakuan dan masing-masing 

diulang sebanyak 3 kali.  

Tabel 1. Denah Percobaan Penelitian 

K2V1 (I) K3V3 (II) K1V1 (UIII) K2V2 (II) K3V3 (III) K2V2 (III) 

K6V3 (II) K6V2 (II) K5V3 (II) K6V2 (III) K3V2 (II) K1V3 (III) 

K1V1 (UII) K3V2 (III) K1V3 (II) K3V1 (UII) K6V3 (III) 
K3V1 (UIII) 

K5V2 (I) K4V3 (II) K6V3 (I) K4V3 (III) K1V2 (UII) 
K2V3 (III) 

K5V3 (III) K1V1 (UI) K5V2 (II) K2V1 (II) K5V1 (II) K5V2 (III) 

K6V1 (I) K3V2 (I) K1V2 (UI) K5V3 (I) K2V3 (II) 
K1V2 (UIII) 

K4V3 (I) K4V2 (I) K5V1 (I) K6V1 (III) K4V1 (II) 
K4V2 (III) 

K4V1 (I) K2V3 (I) K1V3 (I) K4V2 (II) K6V2 (I) 
K5V1 (III) 

K2V2 (I) K6V1 (II) K3V1 (UI) K3V3 (I) K2V1 (III) K4V1 (III) 

 

Keterangan : (K0V1) 2.4D 0.5 ppm + BAP 1 ppm, Manalagi 

   (K1V1) NAA 1 ppm + BAP 0,1 ppm, Manalagi 

   (K2V1) NAA 1 ppm + BAP 0.5 ppm, Manalagi 

   (K3V1) NAA 3 ppm + BAP 1 ppm, Manalagi 

   (K4V1) NAA 1 ppm + BAP 2 ppm, Manalagi 

   (K5V1) NAA 1.5 ppm + BAP 2.5 ppm, Manalagi 

   (K0V2) 2.4D 0.5 ppm + BAP 1 ppm, Red Del Whasinton 

  (K1V2) NAA 1 ppm + BAP 0,1 ppm, Red Del Whasinton 

   (K2V2) NAA 1 ppm + BAP 0.5 ppm, Red Del Whasinton 

   (K3V2) NAA 3 ppm + BAP 1 ppm, Red Del Whasinton 

   (K4V2) NAA 1 ppm + BAP 2 ppm, Red Del Whasinton 

   (K5V2) NAA 1.5 ppm + BAP 2.5 ppm, Red Del Whasinton 

   (K0V3) 2.4D 0.5 ppm + BAP 1 ppm , Gala Ambrosia 

   (K1V3) NAA 1 ppm + BAP 0,1 ppm, Gala Ambrosia 

   (K2V3) NAA 1 ppm + BAP 0.5 ppm, Gala Ambrosia 

   (K3V3) NAA 3 ppm + BAP 1 ppm, Gala Ambrosia 

   (K4V3) NAA 1 ppm + BAP 2 ppm, Gala Ambrosia 

   (K5V3) NAA 1.5 ppm + BAP 2.5 ppm, Gala Ambrosia 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Alat 

Menyiapkan botol kultur dan alat yang akan digunakan diantaranya petridish, 

scalpel, pinset. Mencuci botol dan alat-alat dengan menggunakan sabun cuci 

(Lampiran 11). Selanjutnya mengeringkannya. Menyiapkan autoclave, tabung gas 

dan kompor. Selanjutnya mengisi air 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 autoklave. 

Kemudian memanaskan autoclave sampai tekanan 10 psi. Menjaga kestabilan 

tekanan 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 siap 

digunakan.  

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. Untuk kepekatan hara makro 100 kali, sedangkan hara mikro 1000 kali. 

Mengencerkan bahan yang sudah di timbang dengan aquades. Mengaduk larutan 

sampai homogen. Memasukkan dalam botol dan diberikan label pada tiap botolnya 

lalu simpan dalam refrigerator (agar larutan tetap awet). (Lampiran 8) 
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3.4.3. Pembuatan Media Murashige & Skoog (MS)  (lihat lampiran 7) 

Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan (Lampiran 11). Menimbang 

masing-masing bahan komposisi media MS dan zat pengatur tumbuh yang 

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 bacto agar sedikit demi 

sedikit agar tidak menggumpal. Mengaduk sampai homogen dan mendidih. 

Memasukkan larutan ke dalam botol kultur. Menutup botol dengan plastik dan diikat 

dengan karet. Media dimasukkan ke dalam autoclave ntuk 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 

3.4.4. Subkultur eksplan  

Tahap awal persiapan eksplan yakni eksplan yang digunakan adalah eksplan 

yang berumur 5 bulan. Eksplan ini telah di subkultur sebanyak 3 kali, Subkultur yang 

ke 1-3 pada media 2.4D 0.5 ppm + BAP 1 ppm yang sama. Tujuan dari tahap awal ini 

yaitu untuk memperbanyak tunas eksplan sebagai bahan tanam, menghindarkan 

eksplan dari kekurangan nutrisi karena media yang telah lama dipakai, menetralkan 

konsentrasi zat kimia pada eksplan dari berbagai media yang berbeda ke media yang 

sama.  
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 Langkah selanjutnya adalah membakar pinset dan scalpel blade sebelum 

digunakan. Mengeluarkan kalus dari media pertama. Memotong kalus dengan 

panjang dan lebar minimal 1 cm. Meletakkan kalus pada media baru sesuai dengan 

perlakuan. Menutup botol dan memberi label perlakuan (Lampiran 11). 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. 

3.5. Variabel Pengamatan  

Pengamatan dilakukan secara non destruktif. Parameter yang diamati meliputi : 

1. Warna kalus, pengamatan warna kalus dilakukan setiap satu minggu sekali

selama dua bulan dengan mengamati secara visual. Penentuan warna kalus

ditetapkan berdasarkan scoring warna munsell berikut ini :

Tabel 2. Scoring warna kalus 

2. Tekstur Kalus, tekstur kalus diamati setiap satu minggu sekali selama dua

bulan, dikelompokkan menjadi friable (remah) dan nonfriable (kompak)

NO Colour RED GREEN BLUE CYAN MAGENTA YELLOW KEY  Keterangan 

1 101 141 52 35 20 54 24 hijau muda 

2 175 192 124 26 20 46 4 hijau keputihan 

3 208 231 187 18 9 26 0 putih kehijauan 

4 202 200 126 20 20 49 0 coklat keputihan 

5 167 161 103 20 22 45 14 coklat 

6 84 79 50 19 21 33 47 
coklat 

kehitaman 
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3. Panjang dan Lebar Kalus, pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

milimeter blok transparan dari bagian bawah botol kultur. Penentuan panjang 

kalus diambil dari ukuran yang terbesar. Interval waktu pengamatan seminggu 

sekali selama dua bulan (Mawarni, 2016) 

4. Berat awal kalus, pengamatan dilakukan pada saat penanaman awal dengan 

menggunakan timbangan digital. 

5. Berat akhir kalus, pengamatan dilakukan saat eksplan berumur 12 MST 

dengan menggunakan timbangan digital. 

6. Pertambahan berat kalus, pengamatan dilakukan dengan menghitung selisih 

antara berat awal kalus dengan berat akhir kalus. Umur 0 MST dengan 12 

MST. 

7. Persentase eksplan hidup, mengamati dan mencatat eksplan hidup pada kalus 

di akhir pengamatan pada umur 12 MST 

% eksplan hidup = eksplan hidup x 100% 

           ∑ eksplan 

8. Pengamatan mikroskopis, pengamatan anatomi dan histologi dari kalus 

dengan menggunakan mikroskop binokuler dan SEM (Scanning Electron 

Microscope), yang diamati pada akhir pengamatan. 

3.6. Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam untuk 

mengetahui ada tidaknya interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing faktor. 

Serta uji F taraf 5% dan apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji BNJ taraf 

5%. Penyajian data dengan menggunakan tabel atau kurva. 


