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BAB III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1.        Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan pada laboratorium kultur jaringan 

Universitas Muhamadyah Malang. Sebelum dilakukan penelitian mahasiswi 

magang di Muria Sari Bumi Batu selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2017), 

selanjutnya dilakukan penyusunan proposal sampai Desember 2017 hingga 

pelaksanaan persiapan skripsi selama 3 bulan, mulai 1 Januari - 31 Maret 2018, 

dan dilanjutkan dengan analisis data sampai 26 Juli 2018, jadi pelaksanaan 

penelitian selama 11 bulan. 

3.2.  Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kultur, gelas ukur, 

cawan petri, pinset, scapel, autoklaf, beker glass, pipet tetes, pipet ukur, 

pengaduk, LAF (Laminar Air Flow), corong, oven sterilisasi, gelas ukur, kompor 

gas, Beacker Gelas, plastik wrab, pH-meter, kertas, kertas label, timbangan 

analitik, rak pertumbuhan,  AC, spatula, bunsen, alat tulis, camera. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah planlet tanaman 

kentang varietas granola kembang, media MS unsur makro (KNO3, MgSO4, 

CaCL2, KH2PO4, NH4NO3), unsur mikro ( FeSO4, Na2EDTA, ZnSO4,  H3BO3, Ki, 

Na2M04, Cocl2, CUS04, MnSO4), Vitamin (Myo-inositol, Niasin, Piridoxin, 

Thiamin), aquadest, alkohol 70% dan 90%, korek api, spirtus, agar-agar, sukrosa 

dan Zpt BAP. 
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3.3.      Rancangan Penelitian  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu  

faktor 1 N (konsentrasi NH4NO3 yang diberikan ) dengan faktor 2 B (konsentrasi 

BAP yang diberikan), terdiri 9 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan 

yang akan diujikan adalah sebagai berikut : 

Perlakuan  NH4NO3 BAP 

N0B0 1650 mg/L 0    μM 

N0B1 1650 mg/L 0,5 μM 

N0B2 1650 mg/L 1    μM 

N1B0 3300 mg/L 0    μM 

N1B1 3300 mg/L 0,5 μM 

N1B2 3300 mg/L 1    μM 

N2B0 4950 mg/L 0    μM 

N2B1 4950 mg/L 0,5 μM 

N2B2 4950 mg/L 1    μM 

Unit percobaan sebanyak 9 x 3 = 27 unit percobaan. Setiap unit percobaan 

terdiri dari 3 unit untuk 1 kombinasi perlakuan, jumlah seluruhnya 27 x 3 = 81 

unit percobaan. 

1.4 Penampang Rak Kultur 

 

Gambar 3. Penampakan rak kultur di laboratorium Muhamadyah Malang.
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3.5. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yakni persiapan dan sterilisasi alat, 

pembuatan larutan stok, pembuatan media, persiapan penanaman eksplan,  dan 

inkubasi. 

3.5.1. Persiapan dan Steril Peralatan  

Proses persiapan dan sterilisasi yang akan dilakukan yakni sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan semua alat yang akan disteril meliputi, cawan petri, alat diseksi 

(pinset, scalpel, gunting) dan botol kultur. 

2. Mencuci peralatan dengan sabun dan dibilas sampai bersih kemudian 

dikeringkan dengan memasukkan ke dalam oven selama ± 1 jam 

3. Sterilisasi cawan petri dan alat diseksi dilakukan dengan melapisi cawan petri 

alat diseksi dengan kertas dan dimasukkan ke dalam plastik, sedangkan botol 

kultur di tutup menggunakan plastik dan diikat dengan karet 

4. Memasukan semua alat yang akan disterilisasi ke dalam autoklaf 

5. Sterilisasi alat dilakukan dengan suhu 121oC selama 60 menit 

3.5.2. Pembuatan Larutan Stok 

Pembuatan larutan stok bertujuan untuk memudahkan pekerjaan pada saat 

pembuatan media dan menghemat pekerjaan menimbang bahan yang berulang-ulang 

setiap kali membuat media. Pembuatan stok yang akan digunakan yakni sebagai 

berikut: 



21 

 

 

 

1. Menyiapkan alat yaitu botol dan gelas ukur dan bahan yaitu unsur hara makro, 

unsur hara mikro, vitamin dan zat pengatur tumbuh BAP 

2. Menimbang bahan yang akan digunakan sebagai contoh unsur hara makro 

(NH4NO3 sebanyak 16,5 gr) 

3. Pembuatan stok dilarutkan menjadi 100x yaitu 1650mg/100ml 

4. Menambahkan aquades sebanyak 297 ml kemuadian diaduk sampai bahan 

terlarut 

5. Menutup botol larutan stok dan menyimpan dikulkas dan akan dibuka saat 

digunakan 

3.5.3. Pembuatan Media 

Proses pembuatan media yang akan dilakukan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan botol sterilisasi yang akan digunakan untuk pembuatan media 

2. Menimbang sukrosa sebanyak 9 gr dan agar – agar sebanyak 2,25 gr untuk 

300 mL media MS sebanyak 9 kali. 

3. Mempersiapkan stok media MS dan mengambil stok media sesuai dengan 

rumus pengenceran hara makro, mikro dan vitamin dengan menggunakan 

pipet ukur ke dalam breaker glass untuk pembuatan media MS sebanyak 300 

mL 

4. Menambahkan aquades sampai volumenya 300 mL, dan menambahkan 

sukrosa kedalam media diaduk hingga homogen dan mengukur pH kisaran 5,6 

– 5,8 pada media, menambahkan NaOH tetes pertetes jika pH media terlalu 

asam dan menambahkan HCl jika pH media terlalu basa sambil diaduk terus 

menurus agar larutan menjadi homogen dan tepat pengukuran pH-nya 
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5. Menambahkan agar-agar yang telah ditimbang dan memanaskan media 

selama 9 menit dengan microwave setiap 3 menit diaduk hingga warna media 

bening. 

6. Menuangkan media yang sudah dimasak kedalam masing – masing botol 

sebanyak 20 ml sesuai dengan perlakuan yang sudah ditentukan 

7. Menutup botol dengan plastik yang telah disterilisasi sebanyak 2 lapisan dan 

diikat dengan karet gelang. 

8. Mensterilisasi media dengan suhu 121oC selama 10 menit, dan menyimpan 

media diruang kultur selama 3-4 hari sebelum dilakukan penanaman  

3.4.4. Persiapan penanaman  

Laminar Air Flow  (LAF) sebelum digunakan terlebih dahulu dibersihkan dan 

disemprot alkohol 70%, kemudian  alat yang akan digunakan seperti busen, korek 

api, scapel dan pisau dimasukkan ke dalam botol,  plastik wrab dan spidol 

dimasukkan ke dalam Laminar Air Flow  (LAF) untuk penanaman disterilkan dengan 

sinar UV (Ultra Violet) selama 60 menit kemudian mematikan lampu UV dan 

menyalakan blower. Setelah itu memasukkan botol yang berisi media pada Laminar 

Air Flow (LAF).  

3.4.5. Penanaman  

Proses Penanaman Eksplan kentang yang akan dilakukan yakni sebagai berikut: 

1. Memasukkan alat diseksi dan cawan petri ke dalam LAF 

2. Memasukkan media kultur dan planlet kentang ke dalam LAF. Penanaman 

dilakukan selama 2 hari  
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3. Merendam alat diseksi ke dalam alkohol 96 % dan membakar alat tersebut 

sebelum digunakan 

4. Mengeluarkan planlet kentang dalam botol dan memotong planlet kentang 2 

buku batang planlet kemudian membuka tutup botol kultur yang berisi media 

perlakuan mendekatkannya ke bunsen burner dan menanam planlet  ke dalam 

media. Satu botol media berisi 4 sampel 

5. Menutup kembali botol dengan plastik dan mengikat dengan karet sebanyak 2 

lapisan plastik penutup dan melapisinya dengan plastik warping botol untuk 

meminimalisir kontaminasi dan diberikan kode sesui dengan perlakuan 

3.4.6. Inkubasi  

Tabel 3. Inkubasi Botol Pada rak Tanaman 

Tabel Penelitian 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

NIB2 N2B2 N1B1 

N2B0 N2B1 NIB2 

N2B2 NIB2 N0B2 

N0B2 N0B2 N2B2 

N0B1 N0B0 N0B1 

N0B0 N2B0 N0B0 

N1B1 N1B1 N1B0 

N1B0 N0B1 NIB2 

N2B1 N1B0 N2B0 

Keterangan :  N0 : 1650 mg/mL tanpa  modifikasi, NH4NO3 (kontrol), 

N1:3300 mg/mL,  N2 : 4950 mg/mL penambahan konsetrasi B0: 0 μM, B1 : 0,5 μM, 

B2 : 1 μM. 
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3.4.7. Pengamatan  

 Pengamatan dilakukan dengan melihat pertumbuhan planlet ketang yang 

terbaik, dari hasil perbedaan perlakuan media yang diberikan. Hal ini akan diperloleh 

media yang optimasi pada pertumbuhan planlet kentang dan di lakukan stek 

multiplikasi kembali secara in vitro dengan menggunakan media yang optimasi. 

Parameter yang digunakan sebagai berikut : 

A. Tinggi planlet  

Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), planlet diukur dengan 

menggunakan penggaris yang di posisikan didekat botol kutur. Pengamatan dilakukan 

selama 28 hari. 

B. Jumlah Daun 

Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), daun yang muncul dan 

membentuk sempurna pada planlet dihitung. Pengamatan dilakukan selama 28 hari. 

C. Jumlah Buku  

Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), dengan menghitung 

jumlah buku yang terdapat pada planlet tersebut. Pengamatan dilakukan selama 28 

hari. 

D. Jumlah akar  

Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), dengan mengitung 

pertumbuhan jumlah akar yang tumbuh pada planlet kentang. Pengamatan dilakukan 

selama 28 hari. 

E. Kontaminasi 

  Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), dengan mengamati 

apakah ada jamur atau bakteri yang hidup pada planlet, pengamatan dilakukan selama 

28 hari. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

% kontaminasi = 
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑡𝑜𝑙 7𝐻𝑆𝑇 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑜𝑡𝑜𝑙  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 
× 100% 
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F. Persentase Hidup  

  Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), dengan melihat kondisi 

planlet dan menghitung berapa banyak yang hidup di setiap perlakuan, pengamatan 

dilakukan selama 28 hari. 

% hidup eksplan = 
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 7𝐻𝑆𝑇

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 x 100% 

 

G. Kalus  

  Pengamatan dilakukan tujuh hari setelah tanam (HST), dengan mengamati 

pertumbuhan kalus, yang terlihat dibawah batang planlet kentang pada setiap 

perlakuan, pengamatan dilakukan selama 28 hari.   

3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisa dengan uji F (anova). Penafsiran data dilakukan 

dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ dengan taraf 5% untuk membandingkan 

pengaruh antar perlakuan, data disajikan dalam bentuk tabel. Pengolahan data 

menggunkan aplikasi Microsoft excel 2007. 
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