
 

26 
 

BAB III. METODE KERJA 

3.1 Tempat dan Waktu  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - Nopember 2017. 

Tempat pelaksanaan penelitian di Laboratorium Mitra Anggrek Indonesia (MAI) 

Jl.Hasanudin 1 No 24 Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoclave, LAF, gelas 

ukur, gelas erlenmeyer, botol kultur, pinset, cawan petri, bunsen, korek api, 

scalpel, blade, timbangan analitik, spatula, pipet ukur, kompor gas, rak kultur, 

lampu LED, pisau, airconditioner (AC), kertas saring, plastic penutup, plastic 

wrap, karet gelang, magnetic stirer dan virus doctor. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah propagul tunas in vitro 

varietas apel Fuji, Red Delicious dan Manalagi, sitokinin (TDZ), auksin (IBA), 

alkohol, LPG media Murashige & Skoog (MS) , formalin, spirtus, fungisida, 

bakterisida, air steril. 

3.3  Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) factorial dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu tunas in vitro varietas apel 

dengan 4 taraf yaitu: 

(V1) Tunas in vitro Apel Fuji  

(V2) Tunas in vitro Apel Red Delicious 

(V3) Tunas in vitro Apel Manalagi  
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Faktor kedua yaitu konsentrasi zat pengatur tumbuh yang terdiri dari 4 

level, yaitu : 

(Z1) Media MS* + 2,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA 

(Z2) Media MS* + 3 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA 

(Z3) Media MS* + 3,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA 

(Z4) Media MS* + 4 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA 

  *MS : Murashige & Skoog 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut terdapat 12 perlakuan kombinasi. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali.  Setiap perlakuan dalam satu ulangan terdapat 3 

botol percobaan. 

Kombinasi Perlakuan 

 
Gambar 5. Dena Percobaan 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1  Sterilisasi Alat 

Alat-alat yang digunakan dibersihkan bagian dalam dan bagian luar botol 

dan cawan petri terlebih dahulu dengan sabun cuci, diletakkan pada krat hingga 

kering. Selanjutnya botol yang telah dikeringkan dan Cawan petri yang telah 

dibungkus dengan kertas dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121
0
C 

tekanan 17.5 psi selama 15-20 menit. Alat yang telah disterilkan di masukkan 

dalam ruangan steril. Menjaga kestabilan tekanan 17,5 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). 

   Gambar 6. Cara kerja autoclave 

3.4.2  Pembuatan Larutan Stok 

Pembuatan larutan stok, pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 

senyawa kimia media MS. Menyiapkan alat dan bahan (unsur makro dan mikro 

komposisi media MS) yang digunakan. Menghitung dan menimbang masing-
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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 di dalam kulkas (agar larutan 

tetap awet) (Hendaryono dan  Wijayani. 1994). 

3.4.3  Pembuatan Media 

Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Menimbang masing-masing 

bahan komposisi media MS (Lampiran 6), zat pengatur tumbuh (ZPT) yang 

digunakan. Memasukkan semua bahan ke dalam gelas ukur kecuali agar. 

Menambahkan air sampai 1 liter. Memasak larutan dengan suhu konstan 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. Memberi label pada 

masing masing media. Media dimasukkan ke dalam autoclave untuk disterilisasi 

dengan tekanan 17,5 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). 

1.4.4 Riwayat Eksplan Apel 

Kondisi eksplan yaitu berupa tunas apel yang berumur 1 tahun 2 bulan. 

Eksplan di dapatkan dari induksi embrio biji. Media induksi awal terdapat 2 

media yaitu Media B dengan komposisi media MS0 + ZPT BAP dan NAA dan 

Media Z dengan komposisi media MS0 + ZPT TDZ dan IAA. Setelah biji 

terinduksi menjadi tunas, tunas dipindahkan ke media MS0. Selanjutnya tunas di 
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multiplikasi dengan media B2 dengan komposisi media MS0 + BAP dan IAA. 

Dan kemudian tunas dipindahkan ke media MS0. Bahan yang digunakan terdapat 

3 kriteria eksplan yaitu  

1. kelompok 1 menggunakan eksplan bagian atas 

2. kelompok 2 menggunakan ekaplan bagian tengah dan  

3. kelompok 3 menggunakan eksplan bagian bawah dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Penanaman Subkultur Tunas Apel 

Penanaman subkultur tunas apel di dalam media MS dapat dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Alat dan bahan disemprot menggunakan alkohol 70%, lalu 

memasukkan dalam laminar air flow (LAF) 

2. LAF ditutup dan menyalakan sinar UV selama 1 jam. 

3. Mematikan lampu UV kemudian menyalakan blower, selanjutnya 

lampu neon dinyalakan dan LAF siap digunakan. 

atas 

tengah 

bawah 

Gambar 7. Bagian eksplan yang digunakan 
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4. Mengambil bahan subkultur tunas apel yang telah tersedia dalam botol.  

5. Menyemprot botol bahan subkultur dan media dengan alkohol 70%, 

memasukkan kedalam LAF. 

6. Mensterilkan pisau bedah dan penjepit dengan dicelupkan ke dalam 

alkohol 96% lalu membakar dengan bunsen, cawan petri juga 

dipanaskan dengan bunsen. 

7. Membuka bahan subkultur tunas, lalu meletakkan di cawan petri yang 

telah diberi kertas saring steril. Memotong bagian yang berwarna 

coklat atau kuning, dan memotong sedikit bagian bawah tunas secara 

perlahan. Memotong tunas apel menjadi 3 bagian. 

8. Membuka penutup botol media, selanjutnya memanaskan bibir botol 

pada bunsen. Selanjutnya menanam tunas apel pada media dengan 

keadaan dekat dengan Bunsen. 

9. Botol bibir dipanaskan kembali dengan Bunsen, menutup kembali dan 

memberi label sesuai dengan perlakuan. 

10. Botol kultur disimpan ke dalam rak kultur dengan penerangan lampu 

neon 20 watt serta mengatur suhu pada temperature 20
0
C. 

11. Melakukan pengamatan 

3.5. Variabel Pengamatan 

3.5.1 Pengamatan Multiplikasi Tunas 

Pengamatan dilakukan setiap satu minggu sekali untuk mengetahui saat 

muncul tunas sampai akhir pengamatan dengan parameter pengamatan berupa : 
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1. Presentase eksplan hidup 

Variabel ini diamati dengan cara menghitung persentase eksplan hidup. 

Dihitung dengan rumus : % tanaman hidup = (jumlah eksplan hidup) / 

(Jumlah total eksplan) x 100% 

2. Saat muncul tunas 

Dilakukan secara visual dengan menghitung jumlah saat muncul tunas 

pertama di masing-masing botol perlakuan. Diamati dengan cara 

menghitung jumlah hari kemunculan tunas pertama. 

3. Presentase (%) bertunas 

Dilakukan dengan menghitung jumlah yang bertunas hingga akhir 

pengamatan. Rumus % tanaman bertunas = (jumlah tanaman bertunas) / 

(Jumlah total tanaman) x 100% 

4. Jumlah tunas 

Dilakukan pengamatan secara visual dengan menghitung jumlah tunas 

pada tanaman. Variabel ini diamati setiap 1 minggu sekali. 

5. Kenaikan Berat Segar (g) 

Dilakukan dengan cara mengitung selisih antara (berat segar akhir eksplan 

- berat segar awal eksplan). Variabel ini diperoleh data pengamatan yang 

nantinya dihitung pada akhir pengamatan. 

6. Warna Hijau Tunas (%) 

Variabel ini diamati dengan cara visual pada eksplan tunas apel, 

pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Ada 4 macam warna tunas 

yang diamati yaitu warna hijau, hijau kemerahan, kuning, dan coklat. 
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Namun, warna yang diambil sebagai data pengamatan adalah warna hijau 

tunas. Dihitung dengan rumus,  

Warna hijau tunas = (jumlah warna hijau tunas) X 100% 

(jumlah total tunas) 

7. Jumlah Daun

variabel ini diamati dengan cara menghitung jumlah daun pada tanaman.

Variabel ini diamati pada akhir penelitian.

8. Tinggi eksplan

Variabel ini diamati dengan cara mengukur tinggi tanaman dari pangkal

batang sampai titik tumbuh dengan menggunakan kertas milimeter.

Variabel ini diamati setiap 1 minggu sekali.

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, dilanjutkan dengan uji BNJ taraf 5% untuk melihat perbedaan antar 

perlakuan. Penyajian data dengan menggunakan tabel atau kurva.  


