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BAB III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium kultur Mitra Anggrek Indonesia, 

jalan Hasanuddin I, No 24, Junrejo, Batu, Malang. Waktu pelaksanaan pada bulan 

Januari – Mei 2017. Pengujian dengan metode DPPH (1,1- difenil-2-pikrihidazil) 

dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 

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, oven, mortar martil, pipet mikro, 

mikrotip. tissue, kertas label, alat tulis dan spektrofotometer (Lampiran 11). 

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), BAP 

(Benzylaminopurin) dan NAA (Naphatelene Acetid Acid), NaCl, bahan tanam 

(eksplan) yang berupa kalus apel (V1 (Fuji), V2 (Gala Ambrosia), V3 (Rome 

Beauty) , alkohol, fugisida, bakterisida, air steril, chlorox, sabun cuci, spiritus dan 

larutan DPPH.  
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3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Laboratorium kultur Mitra 

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

pelaksanaan pada bulan  Januari – Maret 2017. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) Faktorial yang 

terdiri dari 2 faktor, yaitu konsentrasi garam (NaCl) dan kultivar apel dengan 3 

ulangan dan pada masing-masing kombinasi perlakuan menggunakan 3 sampel. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas antioksidan ialah DPPH (1,1- 

difenil-2-pikrihidazil). Absorbansi menggunakan alat spektrofotometer (Lampiran 

11) dengan nilai absorbansi berkisar antara 515-520 nm. (Vanselow, 2007). 

Berikut rincian perlakuan yang telah dirancang: 

Faktor 1, kultivar apel : 

V1 = Fuji 

V2 = Gala Ambrosia 

V3 = Rome Beauty 

Faktor 2, pemberian stress garam sebagai pemicu produksi antioksidan menurut 

Kai Kai et al. (2013): 

G0 = tanpa NaCl (kontrol) 

G1 = NaCl 100 mM (1,70 g/l) 

G2 = NaCl 150 mM (2,57 g/l) 
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Adapun kombinasi dari kedua perlakuan tersebut, dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3. Kombinasi Perlakuan Kultivar Apel dan Konsentrasi NaCl. 

Keterangan : V = kultivar, G = NaCl 
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Gambar 1. Denah percobaan penelitian 

Keterangan: 

V1 = kultivar Apel Fuji 

V2 = Gala Amborsia  

V3 = Rome Beauty 

G0  = tanpa NaCl 

G1 = NaCl 100 mM  

G2 = NaCl 150 mM 

I   = kelompok 1 

II  = kelompok 2 

III = kelompok 3 
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 3.4. Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1. Sterilisasi Alat 

Alat yang digunakan diantaranya petridish, scalpel, pinset. Botol dan alat-  

alat, dicuci dengan menggunakan sabun cuci. Selanjutnya di keringkan. 

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 disterilisasi. Meletakkan alat-alat yang 

disterilisasi. Menutup rapat autoclave. 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. Sterilisasi Ruang Tanam 

1. Laboratorium kultur disemprot formalin cair 5% untuk mensterilkan ruangan, 

penyemprotan dilakukan pada setiap sudut ruang dan pada setiap susunan rak 

kultur. Selanjutnya ruang ditutup rapat dan keesokan harinya baru bisa 

digunakan. 

2. Laminar Air Flow disemprot dengan alkohol 70%, alat-alat yang dimasukkan 

ke dalam LAF harus disemprot alkohol 70% terlebih dahulu. Kemudian sinar 

UV selama 1 jam sebelum digunakan, ketika LAF digunakan sinar UV harus 

dimatikan dan diblower selama 15 menit sebelum digunakan. 
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3.4.3. Pembuatan larutan stok 

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

yang 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). Adapun proses 

pembuatan larutan stok, dapat dilihat pada dokumentasi ( Lampiran 12).  

3.4.4. Pembuatan Media Perlakuan 

Pembuatan media perlakuan menurut Santoso dan Nursandi (2002) dimulai 

dengan menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Menimbang masing-masing 

bahan komposisi media MSK (MS + 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm). Memasukkan 

semua bahan ke dalam gelas ukur kecuali agar. Media perlakuan ditambahkan 

NaCl dengan komposisi sebagai berikut: 

1. G0 (kontrol) = MSK tanpa penambahan NaCl 

2. G1 = MSK + 1,70 gram NaCl 

3. G2 = MSK + 2,85 gram NaCl 

Kemudian, menambahkan air sampai 1 liter.  Larutan dikondisikan pada pH 5,8 

dengan menambahkan NaOH untuk menaikkan pH dan HCl untuk menurunkan 

pH.Memasak larutan dan menambahkan 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 untuk disterilisasi dengan tekanan 10 psi selama 
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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. (Komposisi media dasar MS tertera 

pada Lampiran 10). Adapun proses pembuatan media dapat dilihat pada 

dokumentasi (Lampiran 12). 

3.4.6. Inokulasi eksplan (Penanaman eksplan dilakukan dalam LAF) 

Membakar pinset dan scalpel blade sebelum digunakan. Mencelupkan hasil 

potongan bagian tangah buah apel ke dalam 96% alkohol secara merata, kemudian 

dibakar diatas Bunsen. Membelah hasil potongan bagian selubung biji buah 

perlahan secara vertical. Mengambil biji, kemudian celupkan ke dalam alkohol 

96%, bakar di bunsen dan diletakkan di cawan petri yang berbeda. Memotong biji 

dengan scalpel menjadi dua bagian yaitu kotiledon dan embrio. Membuka 

penutup botol berisi media. Botol kultur yang berisi media dipanasi pada bunsen 

terlebih dahulu pada bagian mulut botol untuk mencegah terjadinya kontaminasi. 

Menanam eksplan bagian kotiledon dengan menggunakan pinset steril dengan 

posisi. 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. 

3.4.7. Subkultur Kalus 

Subkultur sebanyak 2x. Pertama untuk menumbuhkan kalus dari media 

awal, yaitu media MSK (MS + 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm) selama 1 bulan. 

Jumlah botol sebanyak 81 botol dan di isi 1 eksplan/botol. 
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Subkultur kedua dilakukan menurtut metode Kai et al. (2013) dengan 

modifikasi, kalus dipindahkan ke media perlakuan yaitu G1 (MSK + NaCl 100 

mM), G2 (MSK + NaCl 150 mM) dan G0 ( MSK tanpa penambahan NaCl). 

Kalus dipanen setelah 15 hari kemudian dikeringkan dengan kertas saring untuk 

pengujian. Adapun proses subkultur kalus dapat dilihat pada dokumentasi 

(Lampiran 12). 

3.5.Variabel Pengamatan 

3.5.1. Pengamatan Tahap I (non destruktif) 

1. Berat kalus, Penimbangan dilakukan pada awal kalus ditransfer ke 

media perlakuan dan saat panen. 

2. Persentase Warna kalus, pengamatan warna kalus dilakukan pada akhir 

pengamatan dengan mengamati secara visual. Penentuan warna kalus 

ditetapkan berdasarkan scoring : 

1. Hijau 

2. Hijau keputihan 

3. Hijau kecoklatan 

4. Coklat 

Rumus perhitungan : 

% warna kalus = warna kalus x 100% 
   ∑ eksplan 
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Penentuan masing-warna, berdasarkan pada tabel 4 

Tabel 4. 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. 

3. Persentase Tekstur Kalus, tekstur kalus diamati pada akhir pengamatan 

(15 HSS), dikelompokkan menjadi friable (remah) dan nonfriable 

(kompak) 

Rumus perhitungan : 

% tekstur kalus = tekstur kalus x 100% 
   ∑ eksplan 

4. Panjang dan lebar kalus, pengamatan panjang dan lebar kalus dilakukan 

setiap minggu dengan menggunakan milimeter blok.  

Adapengamatan panjang dan  lebar  kalus dapat dilihat pada dokumentasi 

(Lampiran 12). 

3.5.2. Pengamatan Tahap II (destruktif) 

1. Persentase Tekstur Kalus, tekstur kalus diamati pada akhir pengamatan (15 

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

Rumus perhitungan : 

% tekstur kalus = tekstur kalus x 100% 

   ∑ eksplan 
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2. Presentase Warna kalus, pengamatan warna kalus dilakukan pada akhir 

pengamatan dengan mengamati secara visual. Penentuan warna kalus 

ditetapkan berdasarkan scoring  

3. Berat segar, berat kering dan kadar air kalus. Berat segar ditimbang saat 

pemanenan (15 HST). Berat kering ditimbang setelah pengovenan dengan 

suhu 50oC selama 24 jam. Hasil pengukuran berat segar dan berat kering 

digunakan untuk mengetahui kadar air kalus. 

4.  Aktivitas antioksidan (IC 50) dan total flavonoid, pengujian dilakukan di 

akhir pengamatan secara destruktif dan diukur dengan metode DPPH. 

 


