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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanakan 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - Maret tahun 2017 di 

Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan suhu 

ruang rata-rata ±  20-25oC. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat 

 Alat yang digunakan yakni Laminair Air Flow, autoclave, timbangan 

digital, glassware, erlenmeyer, cawan petri, gelas ukur, pinset, scalpel and blade, 

gunting, botol kultur, kertas pH indikator, rak kultur, lampu putih dan lampu 

kuning, stiker ungu transparan, pengatur suhu ruang (AC), termohigrometer. 

Bahan 

 Bahan yang digunakan antara lain: media dasar Wood Plant Medium 

(WPM); daun Cinnamomum parthenoxylon Jack. Meisn, zat pengatur tumbuh 

auksin 2,4 Diklorofenoksiasetat, sitokinin berupa BAP; clorox 1%; alkohol 70%, 

alkohol 96%, larutan betadine, aquades steril. 

3.3 Metode Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAK split plot 

modifikasi dengan menggunakan 2 (dua) faktor. Faktor pertama warna cahaya 

yang terdiri dari 3 level yaitu C0= cahaya putih, C1= cahaya ungu, C2= cahaya 

kuning. Faktor kedua yaitu Dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat yang terdiri dari 4 level 
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yaitu  D0= tanpa 2,4 Diklorofenoksiasetat , D1= 0,5 ppm, D2= 1 ppm, dan D3= 

1,5 ppm. Untuk zat pengatur tumbuh sitokinin yang dipakai berupa BAP dengan 

satu konsentrasi yaitu 0,1 ppm. Semua kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 

kali. Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan pada Tabel 3.1 . 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

 

 

Konsentrasi 2,4 Diklorofenoksiasetat 

D0 D1 D2 D3 

Warna 

Cahaya 

C0 C0D0 C0D1 C0D2 C0D3 

C1 C1D0 C1D1 C1D2 C1D3 

C2 C2D0 C2D1 C2D2 C2D3 

Keterangan: 

C0D0 = cahaya putih + 0,1 ppm BAP + tanpa 2,4 D 

C1D0 = cahaya kuning + 0,1 ppm BAP + tanpa 2,4 D 

C2D0 = cahaya ungu + 0,1 ppm BAP + tanpa 2,4 D 

C0D1 = cahaya putih + 0,1 ppm BAP + 0,5 ppm 2,4 D 

C1D1 = cahaya kuning + 0,1 ppm BAP + 0,5 ppm 2,4 D 

C2D1 = cahaya ungu + 0,1 ppm BAP + 0,5 ppm 2,4 D 

C0D2 = cahaya putih + 0,1 ppm BAP + 1 ppm 2,4 D 

C1D2 = cahaya kuning + 0,1 ppm BAP + 1 ppm 2,4 D 

C2D2 = cahaya ungu + 0,1 ppm BAP + 1 ppm 2,4 D 

C0D3 = cahaya putih + 0,1 ppm BAP + 1,5 ppm 2,4 D 

C1D3 = cahaya kuning + 0,1 ppm BAP + 1,5 ppm 2,4 D 

C2D3 = cahaya ungu + 0,1 ppm BAP + 1,5 ppm 2,4 D 

 

Denah Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Denah Perlakuan 
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3.4 Langkah-Langkah Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Larutan Stock Media dan ZPT 

 Pembuatan larutan stok 2,4 Diklorofenoksiasetat 45 ppm dilakukan 

dengan penimbangan bahan sebanyak 2,25 mg lalu ditambahkan 45 ml aquades 

steril ke dalam Duran 50 ml. Untuk memudahkan supaya cepat larut, ditambahkan 

KOH 1N. Larutan ditambahkan aquades hingga volumenya mencapai 50 ml. 

Pembuatan larutan stock media dilakukan dengan mebuat larutan mikronutrien 

media dasar WPM (Wood Plant Medium) yang konsentrasinya dipekatkan 5 kali 

dari konsentrasi yang dipakai dan disimpan pada lemari pendingin. 

3.4.2 Persiapan Tempat Penelitian 

 Persiapan tempat penelitian dimulai dengan menyiapkan rak kultur 

terlebih dahulu. Rak kultur dibersihkan dari kotoran yang menempel kemudian di 

bersihkan dengan alkohol 70%. Untuk menghindari pembiasan cahaya, rak petak 

utama atau perlakuan cahaya ditutup dengan plastik mulsa hitam perak dan diberi 

rongga udara pada samping rak untuk ventilasi. Pada perlakuan cahaya putih, rak 

tidak ditutup dengan plastik mulsa karena merupakan perlakuan kontrol. Lampu 

yang dipakai untuk penelitian yaitu lampu neon led 20 watt warna putih dan 

warna kuning. Untuk perlakuan warna ungu, lampu yang berwarna putih 

diberikan stiker transparan berwarna ungu untuk menghasilkan warna ungu. 

Setiap rak dipasang 2 (dua) lampu untuk memaksimalkan pencayaan ke semua 

suduk rak di setiap petak utama. 
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3.4.3 Pembuatan Media 

 Pembuatan media WPM (Wood Plant Medium) dilakukan dengan 

mengambil setiap larutan stock mikronutrien, vitamin dan zpt untuk 1 liter media. 

Satu liter media digunakan untuk 1 taraf konsentrasi zpt, sehingga ada 3 liter 

media WPM yang dibuat dengan 3 dosis berbeda. Larutan media yang sudah 

dibuat dilakukan pengukuran pH, jika masih asam menambahkan larutan NaOH 

sampai netral. Media yang sudah netral pH-nya kemudian ditambahkan dengan 

sukrosa sebanyak 4 g/liter. Kemudian menambahkan aquades sampai volumenya 

1 liter kemudian dihangatkan selama 1 menit untuk menghomogenkan semua 

bahan. Selanjutnya ditambahkan dengan agar sebanyak 8 gr/liter. Larutan 

dipanaskan sampai larutan homogen. Media yang sudah jadi dituangkan pada 

botol kultur sebanyak 15 ml kemudian ditutup dengan alumuniumfoil dan 

disterilkan di autoclave pada suhu 121ºC selama 20 menit dan disimpan pada 

ruang khusus penyimpanan media. 

3.4.3 Sterilisasi, Isolasi dan Penanaman Eksplan 

 Bahan tanam yang digunakan yaitu daun C. parthenoxylon Jack Meisn. 

Sterilisasi dilakukan dengan 2 tahapan yaitu tahap diluar dan didalam Laminar Air 

Flow (LAF). Sterilisasi diluar LAF dilaksanakan 1 jam sebelum penanaman yaitu 

mencuci daun dengan deterjen dan dibilas dengan air mengalir. Kemudian 

merendamnya dengan fungisida dan bakterisida selama 30 menit dengan 

konsentrasi 2 g/liter per desinfektan. Kemudian membilas dengan aquades steril 

sebanyak satu kali. Sterilisasi tahap II dilakukan didalam LAF. Pertama eksplan 

direndam dalam alkohol 70% selama 1 menit, kemudian membilas eksplan 

dengan aquades steril sebanyak 3 kali. Selanjutnya direndam dalam larutan clorox 
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1% selama ± 10 menit dan dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali. 

Kemudian direndam ke dalam larutan betadine dan ditriskan pada cawan petri 

yang telah diberi kertas saring. Setelah proses sterilisasi selesai, memotong daun 

dengan lebar ± 1 cm2 (potongan eksplan mengenai ibu tulang daun). Botol ditutup 

rapat dengan plastik PP dan diletakkan pada rak kultur. Pengamatan dilakukan 

selama 45 hari dengan lama penyinaran 12 jam dan di suhu ruang rata-rata 25-

260C.  

3.5 Variabel Yang Diamati 

 Pengamatan kultur Kalus dilakukan mulai 1 hari setelah tanam (HST) setiap 

hari selama 45 hari. Variabel yang diamati yaitu: 

a) Waktu muncul kalus: dihitung dari 1 hari setelah tanam (HST) sampai 

kalus mulai muncul  

b) Eksplan hidup dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

c) Eksplan berkalus dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

d) Warna kalus (putih, coklat muda, coklat tua, hitam): diamati pada 

akhir penelitian yaitu 45 hari setelah tanam (HST) 

e) Skoring kalus : skor kalus ditentukan berdasarkan perbedaan ukuran 

kalus dari semua perlakuan. 

f) Jumlah titik kalus: diamati pada awal muncul kalus dan akhir 

pengamatan. Pada awal pengamatan, kalus diamati pada bekas 

sayatan atau bukan bekas sayatan, sedangkan pada akhir pengamatan 
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posisi kalus diamati berdasarkan 6 titik yaitu (sayatan tulang daun 

kanan, sayatan tulang daun kiri,  

g) Bobot basah kalus: dihitung pada akhir penelitian yaitu 45 hari 

setelah tanam dengan satuan miligram (mg). 

h) Bobot kering kalus: dihitung pada akhir penelitian dengan cara di 

oven pada suhu 800C selama 24 jam. 

i) kadar air kalus : kadar air dihitung dengan mengurangi bobot basah 

dengan bobot kering dibagi dengan bobot basah awal dikalikan 

dengan 100% 

3.6 Analisis Data 

 Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan dua cara yaitu analisis 

deskriptif dan analisis ragam. Data yang dianalisi secara deskriptif yaitu tekstur 

kalus, posisi munculnya kalus, dan warna kalus. Data yang dianalisis 

menggunakan analisis ragam antara lain waktu muncul kalus, presentase eksplan 

hidup, persen eksplan berkalus, bobot segar kalus, dan bobot kering kalus. 

Bilamana terjadi respon yang berbeda nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan 

menggunakan uji Duncan taraf a=5%. 

Data yang sudah diperoleh dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Yijk = µ + Ῡk + ɑi + €ik + βj + ɑiβj+εijk 

Dimana: i = f1 (cahaya)  = C0, C1, C2 

 j = f2 (dosis 2,4D) = D0, D1, D2, D3 

 k = ulangan = I, II, III 

Keterangan: 

Yijk  = Nilai total pengamatan 
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µ = nilai tengah umum 

Ῡk = pengaruh ulangan ke-k 

ɑi = pengaruh cahaya pada taraf ke-i 

€ik = galat percobaan yang muncul karena faktor cahaya ke-i dan ulangan 

ke-k 

βj = pengaruh dosis pada taraf ke-j 

ɑiβj = pengaruh interaksi antara perlakuan cahaya ke-i dan dosis 2,4D ke-j 

εijk = galat percobaan yang muncul karena perlakuan ke-i, ke-j dan 

ulangan ke-k 

Tehnik analisis hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai FK atau µ 

FK =             
 

2. Menentukan jumlah kuadrat total (JKT) atau Yijk 

JKT = ∑Yijk² - FK 

3. Menentukan nilai jumlah kuadrat kelompok (JKK) atau Ῡk 

JKK =   

4. Menentukan nilai jumlah kuadrat perlakuan faktor 1 (JKPf1) atau ɑi 

JKPf1 =  

5. Menentukan nilai jumlah kuadrat galat 1 (JKG1) atau €ik 

JKG1 =  

6. Menentukan nilai jumlah kuadrat faktor 2 (JKPf2) atau βj 

JKPf2 =  
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7. Menentukan nilai jumlah kuadrat perlakuan interaksi (JKPf1f2) atau 

ɑiβj : 

JKPf1f2 =  

8. Menetukan nilai jumlah kuadrat galat 2 (JKG 2) atau εijk 

JKG2 = JKT - JKK - JKPU – JKG1 – JKAP – JKAP – JKPUAP  

Tabel 3.2 Anova Rancangan Acak Kelompok Split Plot 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F. Hit 

F. Tabel 

5% 1% 

Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG1   

Cahaya (f1) f1-1 JKPf1 KTf1 KTf1/KTG1   

Galat 1 (r-1) (f1-1) JKG1 KTG1    

Konsentrasi 

2,4D (f2) 
f2-1 JKPf2 KTf2 KTf2/KTG2   

F1 x F2 (f1-1)(f2-1) JKf1f2 KTf1f2 KTf1f2/KTG2   

Galat 2 f1(r-1)(f2-1) JKG2 KTG2    

Total f1f2.r-1 JKT KTT    

 

 


