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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 di Laboratorium Kimia 

Terpadu Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 

No. 246 Malang. Waktu pelaksanaan pada bulan September 2017 – Februari 

2018. 

 

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, mikro pipet, cawan petri, bunsen burner, 

kompor gas, sprayer, pinset, gunting, karet gelang, plastik, timbangan digital, 

autoclave, Laminar Air Flow (LAF), rak kultur, kertas pH universal, inkubator, 

tisu, kertas label, alat tulis, kamera, digi-mikroskop, dan spektrofotometer. 

3.2.2. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media kultur 

Murashige Skoog (MS) dengan penambahan 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm, bahan 

tanam (eksplan) yang berupa kalus Malus domestica, asam amino fenilalanin, 

sukrosa, aquades, spiritus, DPPH (1,1 diphenyl-2-picrylhydrazil), metanol p.a., 

ethanol p.a., AlCl3, NaNO2, dan standard quersetin. 

3.3. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu: 



19 
 

 
 

 Varietas apel (V) 

o V1 (Manalagi);  

o V2 (Granny Smith). 

 Prekursor (P) 

o P0 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm tanpa tambahan 

prekursor);  

o P1 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm + fenilalanin 500 mg/l);  

o P2 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm + Sukrosa 10 g/l);  

o P3 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm + Sukrosa 15 g/l + 

fenilalanin 200 mg/l);  

o P4 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm + Sukrosa 10 g/l  + 

fenilalanin 400 mg/l);  

o P5 (Media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm + Sukrosa 5 g/l + 

fenilalanin 600 mg/l). 

Dari kedua faktor perlakuan tersebut, diperoleh kombinasi perlakuan 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Rancangan Perlakuan 

                Faktor 2 
V1 V2 

Faktor 1 

P0 P0V1 P0V2 

P1 P1V1 P1V2 

P2 P2V1 P2V2 

P3 P3V1 P3V2 

P4 P4V1 P4V2 

P5 P5V1 P5V2 

Masing-masing kombinasi perlakuan dikelompokkan/diulang 3 kali 

(berdasarkan umur kalus 60 hari, 75 hari, dan 90 hari) dan setiap perlakuan 

menggunakan 4 sampel, sehingga total eksplan yang digunakan adalah 144.  
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V1P3 V1P4  V2P2 V2P1  V1P4 V2P0 

V2P1 V1P2  V1P5 V1P5  V1P2 V2P2 

V2P5 V2P3  V1P3 V2P3  V2P5 V1P1 

V2P4 V1P5  V1P0 V1P2  V2P1 V1P5 

V2P2 V2P0  V1P1 V2P0  V1P0 V2P4 

V1P0 V1P1  V2P4 V1P4  V2P3 V1P3 

Ulangan I  Ulangan II  Ulangan III 

Gambar 7. Denah penelitian. 

Keterangan: V1P0 (Manalagi tanpa prekursor); V1P1 (Manalagi + fenilalanin 

500 mg/l); V1P2 (Manalagi + Sukrosa 10 g/l); V1P3 (Manalagi + Sukrosa 15 

g/l + fenilalanin 200 mg/l); V1P4 (Manalagi + Sukrosa 10 g/l  + fenilalanin 

400 mg/l); V1P5 (Manalagi + Sukrosa 5 g/l + fenilalanin 600 mg/l); V2P0 

(Granny Smith tanpa prekursor); V2P1 (Granny Smith + fenilalanin 500 

mg/l); V2P2 (Granny Smith + Sukrosa 10 g/l); V2P3 (Granny Smith + 

Sukrosa 15 g/l + fenilalanin 200 mg/l); V2P4 (Granny Smith + Sukrosa 10 g/l  

+ fenilalanin 400 mg/l); V2P5 (Granny Smith + Sukrosa 5 g/l + fenilalanin 

600 mg/l). 

 

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-
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alat kultur akibat tekanan tinggi dalam autoclave. Setelah dingin, botol dan alat-

alat kultur bisa dikeluarkan dan siap untuk dipakai (Mawarni, 2016). 

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 3). 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 
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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 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 Malus domestica didapatkan dari hasil koleksi peneliti apel, Dr. Ir. 

Fatimah Nursandi, MSi. Tahap perlakuan yaitu dengan cara subkultur kalus 

beberapa varietas apel (V1= Manalagi V2= Granny Smith;) ke media multiplikasi 

yaitu MS + 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm dengan perlakuan prekursor P0 (tanpa 

tambahan prekursor), P1 (fenilalanin 500 mg/l), P2 (sukrosa 10 g/l), P3 (sukrosa 

15 g/l dan fenilalanin 200 mg/l), P4 (sukrosa 10 g/l  dan fenilalanin 400 mg/l), dan 

P5 (sukrosa 5 g/l + fenilalanin 600 mg/l). Subkultur kalus dilakukan sebanyak 1 

kali dengan jarak waktu 4 minggu. Jumlah botol yang digunakan sebanyak 144 

botol dan diisi 1 eksplan/botol. 

3.4.5. Pemanenan Kalus 

Kalus dipanen pada umur 8 minggu setelah disubkultur ke media 

perlakuan (Widyasmoro, 2007). 

3.4.6. Pengeringan Dan Ekstraksi Kalus 

Kalus 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 



23 
 

 
 

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 dkk., 2012). 

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) 

(Lampiran 6). 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 (x) (Lampiran 7) (Patni, 

2013). Kemudian dihitung rendemen kalus dan dikalikan dengan konsentrasi 

untuk mendapatkan kadar kuersetin mg/g berat kering kalus (Meda dkk., 2005; 

Stanković, 2011) 

3.4.8. Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidra-zil) 

 Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidra-zil), diawali dengan pembuatan larutan stok DPPH. Pengujian aktivitas 

antioksidan, yaitu melihat nilai absorbansi DPPH, dan nilai absorbansi ekstrak 

kalus yang diberi DPPH pada panjang gelombang 517 nm dalam spektrofotometer 

UV-Vis (Lampiran 5) (Pertiwi dkk., 2016).  

3.5. Variabel Pengamatan 

1. Panjang (cm), lebar (cm), dan luas permukaan (cm2) kalus, pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan milimeter blok transparan dari bagian 
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bawah botol kultur. Penentuan panjang kalus diambil dari ukuran yang 

terbesar), lebar kalus adalah garis vertical dari panjang kalus, dan luas 

permukaan kalus dengan menghitung jumlah blok. Interval waktu 

pengamatan yaitu 1 minggu 1 kali (Lampiran 17 Gambar 20a). 

2. Pengamatan berat segar kalus, pengamatan berat segar dilakukan pada saat 

subkultur ke media perlakuan, 4 minggu setelah subkultur, dan saat 

pemanenan kalus menggunakan timbangan digital (Mathur dan Ghoswami, 

2012). Kemudian dihitung persentase pertumbuhan berat segar relatif 

kalus (callus fresh weight relative growth) dengan rumus (berat akhir – 

berat awal)/berat awal*100 (Farshadfar dkk., 2012).  

3. Pengamatan berat kering kalus, pengamatan dilakukan di akhir 

pengamatan menggunakan timbangan digital setelah kalus dioven pada 

suhu 40–500C sampai diperoleh berat kering konstan, yaitu antara 

penimbangan yang pertama dan berikutnya selama 1 jam tidak lebih dari 

0.5 mg (Widyasmoro, 2007). 

4. Pengamatan warna kalus (%). Pengamatan dilakukan secara visual pada 

saat pemanenan. Penentuan warna kalus ditetapkan berdasarkan scoring : 

1 : Cokelat 

2 : Putih kecokelatan 

3 : Putih kekuningan 

4 : Hijau kecoklatan 

5 : Hijau kekuningan 

6 : Hijau keputihan 

7 : Putih 
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Rumus perhitungan : 

% warna kalus = warna kalus      x 100% 

   ∑ eksplan 

5. Pengamatan tekstur kalus (%). Pengamatan dilakukan secara visual dan  

dikelompokkan menjadi friable (remah) dan nonfriable (kompak). 

Rumus perhitungan : 

% tekstur kalus = tekstur kalus      x 100% 

   ∑ eksplan 

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

diekstrak dan diuji menggunakan metode kolorometri, 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) (Patni, 2013). Kemudian dihitung rendemen kalus dan dikalikan 

dengan konsentrasi untuk mendapatkan kadar kuersetin mg/g berat kering 

kalus (Meda dkk., 2005; Stanković, 2011) 

7. Pengamatan sifat aktivitas antioksidan kalus apel dan daging buah apel 

yang telah diekstrak dan diuji menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidra-zil) dengan perhitungan % inhibisi (Pertiwi dkk., 2016), 

Rumus perhitungan (% Inhibisi): 

Absorbansi DPPH + (Absorbansi DPPH + Absorbansi sampel)    x 100 % 

Absorbansi DPPH 

kemudian setelah mengetahui persentase inhibisi, menentukan persamaan      

y = ax + b dengan perhitungan secara regresi linier (x=konsentrasi (µg/ml), 
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y=persentase inhibisi (%). Aktivitas antioksidan dinyatakan dengan 

Konsentrasi penghambatan 50% (IC50) yaitu konsentrasi sampel dapat 

meredam radikal DPPH sebanyak 50%. Nilai IC50 didapatkan dari nilai x 

setelah mengganti y = 50 (Pertiwi dkk., 2016). Persamaan regresi dibuat 

menggunakan data analysis regression pada Microsoft Excel 2016. 

3.6. Analisis Dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan untuk variabel pengamatan kuantitatif dilakukan 

analisis ragam (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor 

perlakuan. Apabila perlakuan terbukti berpengaruh nyata terhadap hasil, maka 

dilakukan Uji banding dengan BNJ taraf 5%. Variabel pengamatan kualitatif 

dihitung menggunakan hasil persentase. 


