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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 dan Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari 

sampai dengan April 2017 dan analisis flavonoid total dan aktivitas antioksidan 

dilakukan pada bulan Mei 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, panic, 

sprayer, pinset, gunting, karet gelang, plastik, timbangan analitik, autoclave, Laminar 

Air Flow (LAF), rak kultur, pH meter, tissue, kertas label dan alat tulis, kamera, 

spektrofotometer. 

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 BAP, 

beberapa kultivar kalus apel, alkohol, air steril, sabun cuci, spiritus, quercetin standart. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap 

Teracak (RKLT) Faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu kultivar apel  
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(V1(Red Deelicious), V2(Gala Ambrosia), V3(Manalagi)) dan konsentrasi sukrosa (30 

g/l , 45 g/l, 60 g/l). 

Adapun rincian perlakuan yang dilakuakan adalah sebagai berikut: 

Faktor 1, konsentrasi sukrosa: 

S0 = 30 g/l  

S1 = 45 g/l 

S2 = 60 g/l 

Faktor 2, Kultivar kalus apel: 

V1  = Red Delicious  

V2 = Gala Ambrosia 

V3 = Manalagi 

 

Berdasarkan kedua faktor perlakuan tersebut, diperoleh sembilan kombinasi perlakuan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Rancangan Perlakuan 

                Faktor 

1 V1 V2 V3 

Faktor 2 

S0 S0V1 S0V2 S0V3 

S1 S1V1 S1V2 S1V3 

S2 S2V1 S2V2 S2V3 

 

Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan masing-masing diulang 

sebanyak 3 kali. Tiap ulangan masing-masing 3 sampel, sehingga jumlah botol yang 

digunakan sebanyak 81 botol. 
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U1 U II U III 

S2V3 S0V2 S0V1 

S0V3 S2V1 S1V2 

S0V1 S1V3 S1V1 

S1V3 S0V1 S2V3 

S0V2 S1V2 S0V2 

S1V1 S2V3 S2V2 

S2V2 S1V1 S1V3 

S1V2 S2V2 S2V1 

S2V1 S0V3 S0V3 

Gambar 3. Denah percobaan 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Alat 

Menyiapkan alat-alat yang digunakan antara lain petridish, scalpel, pinset, dan 

botol yang sudah dicuci dengan sabun cuci lalu dikeringkan. Selanjutnya menyiapkan 

autoclave (mengisi air dalam autoclave terlebih dahulu hingga batas tertentu), tabung 

gas dan kompor. Memasang sekat dalam autoclave dan memasukkan botol dan alat-

alat kultur yang akan disteril ke dalam autoclave dengan rapi, kemudian autoclave 

ditutup rapat. Memanaskan autoclave autoclave dengan tekanan 10 psi selama 20 

menit, lalu kompor dimatikan. Autoclave dapat dibuka setelah autoclave dingin untuk 

menghindari rusaknya botol atau pun alat-alat kultur akibat tekanan tinggi dalam 

autoclave. Setelah dingin, botol dan alat-alat kultur bisa dikeluarkan dan siap untuk 

dipakai (Mawarni, 2016). 



18 
 

3.4.2.  Sterilisasi Ruang Tanam 

Sterilisasi ruang tanam yaitu dengan menyemprot Laboratorium kultur 

menggunakan formalin cair 5% (penyemprotan untuk mensterilkan ruangan dilakukan 

pada setiap sudut ruang dan pada setiap susunan rak kultur), lalu ruang ditutup rapat 

dan keesokan harinya baru bisa digunakan. Sedangkan untuk sterilisasi Laminar Air 

Flow (LAF) menggunakan alkohol 70% dan disemprot di dalam LAF, alat-alat yang 

dimasukkan ke dalam LAF juga harus disemprot alkohol 70% terlebih dahulu. Sebelum 

menggunakan LAF, sinar UV dinyalakan selama  1 jam, dan sebelum sinar UV 

dimatikan, blower dihidupkan selama 15 menit. LAF dapat digunakan setelah sinar UV 

dimatikan dan blower tetap menyala (Mawarni, 2016). 

3.4.3.  Pembuatan Media Murashige & Skoog (MS) 

Menyiapkan alat dan bahan (unsur makro dan mikro komposisi media MS) 

yang digunakan (Lampiran 2). Penyediaan larutan stok MS untuk memudahkan 

pengambilan bahan komposisi media MS dan ZPT dilakukan dengan membuat larutan 

stok 100 kali (unsur hara makro), dan 1000 kali (unsur hara mikro), kemudian 

menyimpannya dalam refrigator (Lampiran 9). Menimbang masing-masing bahan 

komposisi media MS dan zat pengatur tumbuh yang digunakan atau mengambil dari 

larutan stok yang sudah ada sesuai panduan. Memasukkan semua bahan ke dalam gelas 

ukur kecuali agar. Menambahkan aquades sampai 1 liter. Larutan dikondisikan pada 

pH 5,8 (diukur menggunakan pH meter, untuk menaikkan pH tambahkan NaOH, 

sedangkan untuk menurunkan pH tambahkan HCl). Memasak larutan dan 

menambahkan agar sedikit demi sedikit agar tidak menggumpal. Mengaduk sampai 

homogen dan mendidih. Memasukkan larutan ke dalam botol kultur. Menutup botol 
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dengan plastik dan diikat dengan karet. 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 (Mawarni, 

2016). 

3.4.4.  Perlakuan 

Kalus Apel didapatkan dari hasil koleksi peneliti apel, Dr. Ir. Fatimah Nursandi, 

MSi. Tahap perlakuan yaitu dengan cara subkultur kalus beberapa kultivar apel 

(V1=Red Delicious; V2=Gala Ambrosia, V3=Manalagi) ke media multiplikasi yaitu 

MS + 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm dengan perlakuan (S0) Sukrosa 30 g/l, (S1) sukrosa 

45 g/l, (S2) sukrosa 60 g/l dengan berat awal 0,2 g sampai dengan 0,3 g berat kalus dan 

panjang sekitar 1 cm. Subkultur kalus dilakukan sebanyak 1 kali dengan jarak waktu 4 

minggu. Jumlah botol yang digunakan sebanyak 81 botol dan di isi 1 eksplan/botol. 

3.4.5. Pemanenan Kalus 

Kalus dipanen pada umur 8 minggu setelah disubkultur ke media perlakuan 

(Mathur dan Goswami, 2014). 

3.4.6. Pengeringan dan Ekstraksi Kalus 

Kalus kemudian dikeringkan pada suhu 40-500C menggunakan oven, sampai 

diperoleh berat kering konstan, yaitu antara penimbangan yang pertama dan berikutnya 

selama 1 jam tidak lebih dari 0,5 mg. Kalus kemudian dihaluskan dengan mortir hingga 

menjadi serbuk dan siap untuk diekstraksi (Widyasmoro, 2007). Kalus diekstraksi 

dengan metode ekstraksi kalus menggunakan pelarut etanol (Lampiran 4) (Patni, 

2013). Filtrasi pada ekstrak menggunakan kertas Whatman No. 1 (Jain et. al., 2012). 
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3.4.7. Pengujian Flavonoid Total Metode Kolorimetri 

 Pengujian flavonoid total dengan metode kolorimetri, diawali dengan 

pengujian standar quersetin pada berbagai konsentrasi (x) pada panjang gelombang 510 

nm dan dihitung nilai absorbansinya (y) untuk dibuat persamaan regresinya, sebagai 

acuan untuk menentukan flavonoid total (ekuivalen quersetin). Sampel ekstrak kalus 

juga diuji absorbansinya pada panjang gelombang 510 nm, lalu nilai absorbansi (y) 

dimasukkan pada persamaan regresi standar quersetin untuk dihitung nilai 

konsentrasinya (y), dan dibaca sebagai mg ekuivalen quersetin/g ekstrak kalus 

(Lampiran 10) (Patni, 2013). 

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 diamati di awal, tengah (subkultul kalus) dan akhir 

pengamatan setelah delapan minggu menggunakan timbangan digital. 

4. Kadar Air kalus, hasilnya diperoleh dari 100-(BK/BB*100) 

5. 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. 
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Tabel 4. Skoring Warna Munsell  

 

Sumber : Munsell convertion color system CMC 16 a. 

6. Tekstur Kalus, tekstur kalus diamati setiap satu minggu selama delapan 

minggu sekali dikelompokkan menjadi friable (remah), intermediet dan non 

friable (kompak). 

Pengamatan dilakukan secara destruktif. Parameter yang diamati meliputi: 

7. Pengamatan flavonoid total kalus apel dan daging buah apel yang telah 

diekstrak dan diuji menggunakan metode kolorimetri, dilakukan dengan 

mengamati nilai absorbansi (standar quersetin pada berbagai konsentrasi dan 

sampel ekstrak kalus) pada panjang gelombang 510 nm, dengan mensubstitusi 

nilai absorbansi (y) sampel ekstrak kalus ke persamaan regresi standar 

quersetin (y= ax + b), sehingga didapatkan nilai konsentrasi (x) dan dibaca 

sebagai mg ekuivalen quersetin/g ekstrak kalus (Patni, 2013). kemudian 

setelah mengetahui persentase inhibisi, menentukan persamaan y = ax + b 

dengan perhitungan secara regresi linier (x=konsentrasi (µg/ml), y=persentase 

inhibisi (%). Aktivitas antioksidan dinyatakan dengan konsentrasi inhibitor 

50% (IC50) yaitu konsentrasi sampel dapat meredam radikal DPPH sebanyak 

Collor Red Green Blue Cyan Hue value chroma 

  216 219 138 15 1,25 GY 8,49 5,17 

  194 194 132 20 .62GY 7,61 4,25 

  166 178 104 24 2.97GY 6.94 5.46 

  198 202 115 21 1.06GY 6.02 6.42 

  208 228 203 18 9.72GY 8.82 1.85 
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50%. Nilai IC50 didapatkan dari nilai x setelah mengganti y = 50 (Pertiwi et. 

al., 2016) 

3.7 Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan untuk variabel pengamatan nomor 1 sampai dengan 

nomor 3 dan nomor 6 sampai 7 dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

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

faktor. Uji banding dilakukan apabila perlakuan terbukti berpengaruh nyata terhadap 

hasil. Analisis data untuk variabel pengamatan nomor 4 dan 5 dengan melihat 

persentase . Penyajian data menggunakan gambar dan dideskripsikan serta 

dibandingkan dengan literatur-literatur penelitian terkait. 
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