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BAB III. METODE PENELITIAN 

 3.1.  Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 hingga Februari 2018, di  

Laboratorium UPT Benih Hortikultura Sidomulyo Batu, Jalan Bukit Berbunga, 

Sidomulyo Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dengan ketinggian tempat 1.100 meter 

diatas permukaan laut dengan suhu 18 
0
C dalam ruangan dan rata-rata 18-23 

0
C diluar

ruangan.  

3.2.  Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan meliputi alat pengukur keasaman medium (pH-meter), 

autoklaf, timbangan neraca analitik, laminar air flow (LAF), botol kultur, plastik, 

karet gelang, pinset, pisau, gunting, cawan petri, tisu steril, pipet ukur, gelas ukur, 

lampu Bunsen, dan korek api.  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan ialah media MS, zat pengatur tumbuh NAA dan BAP, 

plantlet pisang Raja Bulu Kuning diperoleh dari UPT Hortikultura Sidomulyo Batu, 

HCl, KOH, dan alkohol 95%.  

3.3.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana, 

dengan 16 perlakuan, diulang 2 kali, setiap ulangan terdiri dari 3 sampel, jumlah 
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keseluruhan sampel ialah 96 botol, dengan setiap botolnya berisi 1 eksplan tunas 

pisang Raja Bulu Kuning. Berikut komposisi yang digunakan pada penelitian Uji 

Perbedaan Komposisi BAP dan NAA Terhadap Pertumbuhan Tunas Pisang Raja 

Bulu Kuning (Musa paradisiaca. L) Melalui Kultur In Vitro : 

Tabel 1. Uji Komposisi BAP dan NAA 

 Perlakuan BAP (ppm)  NAA (ppm) 

V1 BAP 8,0 + NAA 0,0 

V2 BAP 7,5 + NAA 0,2 

V3 BAP 7,0 + NAA 0,3 

V4 BAP 6,5 + NAA 0,4 

V5 BAP 6,0 + NAA 0,5 

V6 BAP 5,5 + NAA 0,6 

V7 BAP 5,0 + NAA 0,7 

V8 BAP 4,5 + NAA 0,8 

V9 BAP 4,0 + NAA 0,9 

V10 BAP 3,5 + NAA 1,0 

V11 BAP 3,0 + NAA 1,1 

V12 BAP 2,5 + NAA 1,2 

V13 BAP 2,0 + NAA 1,3 

V14 BAP 1.5 + NAA 1,4 

V15 BAP 1.0 + NAA 1,5 

V16 BAP 0.0 + NAA 1,6 

Keterangan : V= Perlakuan, BAP= Benzyl Amino Purine, NAA= Nafthalena Acetic 

Acid.  
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3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu pembuatan larutan stok 

media, stok zat pengatur tumbuh, pembuatan media, sterilisasi alat, dan inokulasi 

eksplan. Berikut penjelasan masing-masing tahapan: 

3.4.1. Pembuatan larutan stok media Murashige And Skoog (MS). 

1. Larutan Stok A 

Menimbang NH4NO3 sebanyak 82,500 g, memasukkan kedalam gelas piala 

250 ml, menambahkan air akuades sebanyak 100 ml, melarutkan bahan sambil diaduk 

pelan-pelan. menambahkan air jika larutan terlihat jenuh. Setelah bahan terlarut 

sempurna memasukkan ke dalam labu takar 1000 ml. mencukupkan volume menjadi 

1000 ml dengan menambahkan air akuades. mengocok larutan agar tercampur 

sempurna. Memindahkan larutan stok ke dalam gelas Erlenmeyer  1000 ml. memberi 

label “A”. menyimpan pada ruangan yang dingin. 

2. Larutan Stok B 

Menimbang KNO3 sebanyak  95,100 g, memasukkan kedalam gelas piala 250 

ml. menambahkan air akuades sebanyak 100 ml, melarutkan bahan sambil mengaduk 

pelan-pelan. menambahkan air jika larutan terlihat jenuh. Setelah bahan terlarut 

sempurna memasukkan ke dalam labu takar  1000 ml. mencukupkan volume menjadi 

1000 ml dengan menambahkan air akuades. mengocok larutan hingga tercampur 

sempurna. Kemudian memindahkan larutan stok ke dalam gelas Erlenmeyer  1000 

ml. memberi label „‟B‟‟. menyimpan pada di ruangan dingin. 
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3. Larutan Stok C 

Menimbang KH2PO4 34,000 g, H3BO3 1240 g, KI 0,166 g, Na2M0O4 0,050 g 

dan CoCl2. 6H2O 0,005 g. memasukkan masing-masing senyawa kedalam gelas piala 

100 ml. menambahkan air akuades dan melarutkan masing-masing bahan sambil 

diaduk pelan-pelan hingga terlarut sempurna. Kemudian memasukkan semua larutan 

tersebut ke dalam labu takar 1000 ml, lalu volume dicukupkan hingga 1000 ml. 

Memindahkan kocok larutan hingga tercampur sempurna, kemudian memindahkan ke 

dalam Gelas Erlenmeyer  1000 ml. memberi label „‟ C‟‟ menyimpan pada di ruangan 

dingin. 

4. Larutan Stok D 

Menimbang CaCl2. 2H2O sebanyak 88,000 g. Memasukkan ke dalam gelas 

piala 250 ml. Menambahkan air akuades sebanyak 100 ml, melarutkan bahan sambil 

diaduk pelan-pelan. Menambahkan air jika larutan terlihat jenuh. Memasukkan ke 

dalam labu takar  1000 ml setelah bahan terlarut sempurna. mencukupkan volume 

menjadi  1000 ml dengan menambahkan air akuades. Mengocok larutan agar 

tercampur sempurna. Kemudian Memindahkan larutan stok ke dalam gelas 

Erlenmeyer  1000 ml. memberi label „‟D‟‟.  menyimpan pada di ruangan dingin. 

5. Larutan Stok E 

Menimbang MgSO4. 7H2O 74,000 g, MnSO4. H2O 3,380 g, ZnSO4. 7H2O 

1,720 g, CuSO4. 5H2O 0,005 g. Masing-masing memasukkan kedalam gelas piala 100 

ml. Menambahkan air akuades dan Melarutkan masing-masing bahan sambil diaduk 

pelan-pelan hingga terlarut sempurna. Kemudian memasukkan semua larutan tersebut 

ke dalam labu takar 1000 ml, mencukupkan volume hingga 1000 ml. Mengocok 
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larutan hingga tercampur sempurna,  kemudian pindahkan ke dalam Gelas 

Erlenmeyer  1000 ml. memberi label „‟E‟‟ menyimpan pada di ruangan dingin. 

6. Larutan stok F 

Menimbang Na2EDTA. 2H2O 3,720 mg dan FeSO4. 7H2O 2,780 mg masing-

masing dimasukan ke dalam gelas piala 100 ml, menambahkan air akuades. 

Na2EDTA 2H2O dilarutkan menggunakan suhu panas sampai 40
0
C dan di aduk 

pelan-pelan. Setelah larut di tambahkan FeSO4.7H20 yang sudah dilarutkan dan di 

panaskan lagi sampai kedua larutan terlarut dan tercampur sempurna. Kemudian 

memasukan semua larutan tersebut kedalam labu takar 1000 ml, mencukupkan 

volume hingga 1000 ml, Gelas Erlenmeyer dibalut dengan alumunium foil supaya 

cahaya tidak mengenai larutan, Beri label “F” menyimpan pada di ruangan dingin. 

7. Larutan Stok Myo-inositol 

Menimbang Myo-inositol  10.000 g, memasukan ke dalam gelas piala 250 ml, 

menambahkan air akuades sebanyak 100 ml, melarutkan bahan sambil diaduk pelan-

pelan. menambahkan air jika larutan terlihat jenuh, setelah bahan terlarut sempurna 

memasukan kedalam tabu takar 1000 ml, mencukupkan volume menjadi 1000 ml 

dengan menambahkan air akuades, mengocok larutan supaya tercampur sempurna, 

kemudian memindahkan larutan stok ke dalam gelas Erlenmeyer 1000 ml, memberi 

label “MYO” menyimpan pada di ruangan dingin. 

8. Larutan Stok Vitamin 

Menimbang Thiamin 0.010 g, Pyridoxine o.050 g , Niacin 0.050 g. dan 

Glycine 0,200 g , memasukan ke dalam gelas piala 50 ml dan menambahkan air 

akuades sebanyak 25 ml, melarutkan bahan sambil diaduk pelan-pelan. 
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menambahkan air jika larutan terlihat jenuh. Setelah bahan terlarut sempurna 

memasukan ke dalam labu takar 1000 ml, mencukupkan volume menjadi 1000 ml 

dengan menambahkan air akuades, mengocok larutan supaya tercampur sempurna, 

kemudian memindahkan larutan stok kedalam gelas Erlenmeyer  1000 ml, memberi 

Label “D”. menyimpan pada di ruangan dingin. 

3.4.2. Pembuatan Larutan Stok Zat Pengatur Tumbuh 

A. Stok BAP sebanyak 100 ml (dengan konsentrasi 1000 ppm atau 1 mg/ml) 

1. Menimbang BAP atau Kinetin sebanyak 100 mg 

2. Memasukkan kedalam gelas piala 100 ml 

3. Menambahkan sedikit HCl 0.1 N, mengaduk pelan-pelan sampai bahan tersebut 

larut. 

4. Menambahkan air akuades, pindahkan ke labu takar 100 ml hingga volume 

menjadi 100 ml 

5. Mengocok hingga larutan merata sempurna pindahkan kedalam gelas Erlenmeyer 

100 ml 

6. Memberi label BAP 1000 ppm, menyimpan dalam lemari pendingin 

7. Penggunaan : untuk 1 mg/l zat pengatur tumbuh, maka jumlah stok yang dipipet 

adalah 1 ml. 

B. Stok NAA sebanyak 100 ml (dengan konsentrasi  1000 ppm atau 1 mg/l) 

1. Menimbang NAA sebanyak 100 mg 

2. Memasukkan ke dalam gelas piala 100 ml 

3. Menambahkan KOH 0.1 N secukupnya, mengaduk pelan-pelan sampai bahan 

tersebut larut 
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4. Menambahkan air akuades, pindahkan ke dalam gelas Erlenmeyer 100 ml 

5. Mencukupkan volume menjadi 100 ml 

6. Mengocok hingga larutan merata, dan pindahkan ke dalam gelas Erlenmeyer 100 

ml 

7. Memberi label NAA 1000 ppm, simpan dalam lemari pendingin 

8. Penggunaan : untuk 1 mg/l zat pengatur tumbuh, maka jumlah stok yang dipipet 

adalah 1 ml. (Lampiran 2) 

3.4.3. Pembuatan Media Murashige And Skoog (MS)  

Media yang digunakan adalah Media MS (Murashige and Skoog) dengan 

penambahan zat pengatur tumbuh NAA dan BAP dalam konsentrasi sesuai 

perlakuan. Unsur hara makro, mikro, dan vitamin dilarutkan dalam labu takar 1000 

ml dan mencukupkan (tera) volume menjadi 1000 ml. berikut urutan pengambilan 

larutan stok yang digunakan dalam satu liter: 

Tabel 2. Urutan Pengambilan Larutan Stok Media 

Hara Larutan Stok Volume yang diambil (ml) 

Makro Stok A 20 

Makro Stok B 20 

Makro dan Mikro Stok C 5 

Makro Stok D 5 

Makro dan Mikro Stok E 5 

Mikro Stok F 10 

Asam Amino Stok Myo Inositol 10 

Vitamin Stok Vitamin 10 

Unsur hara makro, mikro, dan vitamin yang dilarutkan dalam labu takar 1000 

ml kemudian memindahkan ke dalam gelas piala 1000 ml mengatur pH menjadi 5,8 
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menggunakan KOH 1 N (untuk menaikkan pH) atau HCl 1 N (untuk menurunkan 

pH). Menimbang gula 30 g dan agar-agar sebanyak 7 g memasukkan kedalam media, 

kemudian memasak media sambil mengaduk hingga mendidih. menuang media 

kedalam botol kultur 200 ml sebanyak 25 ml per botol. Menutup botol dengan plastic 

tahan panas. Memasukkan botol-botol media kedalam autoklaf untuk di sterilisasi 

selama 30 menit, setelah sterilisasi selesai, mengeluarkan media dari autoklaf dan 

menyimpan di ruang yang dingin, media dapat digunakan setelah memadat (3 hari) 

Catatan: botol yang digunakan untuk media adalah botol kultur yang telah di 

sterilisasi melalui autoklaf selama 1 jam suhu 121
o
C tekanan 1,2 atm, sedangkan 

sterilisasi media dilakukan pada suhu 121
o
C tekanan 1,2 atm selama 30 menit 

(Lampiran 3) 

3.4.4. Sterilisasi Alat 

Sterilisasi dilakukan ketika alat dalam kondisi bersih dan dibungkus 

menggunakan plastik, memasukan alat kedalam Autoklaf ditutup rapat kemudian 

dimasak selama 60 menit dengan suhu 121
0
C tekanan 1,2 atm, sebelum digunakan 

untuk mengisolasi eksplan, pisau dan pinset dibakar terlebih dahulu menggunakan api 

Bunsen.  

3.4.5. Isolasi Bahan Tanam 

Isolasi eksplan dilakukan dengan keadaan steril di dalam Laminar Air Flow 

(LAF). Plantlet pisang Raja Bulu Kuning dikeluarkan dari botol satu persatu, 

memisahkan bagian daun, pucuk atau ujung dan akar hingga menyisakan bagian 

bonggol, bonggol yang telah di isolasi kemudian di tanam pada media sesuai dengan 

perlakuan (Lampiran 4) 
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3.5.  Metode Pengamatan 

Penelitian dilaksanakan dengan waktu kurang lebih tiga (3) bulan dimulai dari 

persiapan alat dan bahan sampai dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengamatan secara kuantitatif  

sedangkan untuk peubah yang diamati sebagai berikut:  

1. Saat Muncul Tunas 

Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh pada bagian bonggol 

(batang) diatas permukaan media. Saat muncul tunas ditandai adanya tonjolan-

tonjolan putih kehijauan pada permukaan eksplan. Dikatakan sebagai tunas 

apabila panjangnya mencapai 1 cm. Kemunculan tunas diamati dengan mencatat 

waktu tumbuhnya tunas hari setelah inisiasi. 

2. Jumlah Tunas 

Pengamatan Jumlah tunas dilakukan dengan menghitung banyaknya tunas setiap 

minggu setelah inisiasi, ditandai adanya tonjolan-tonjolan putih kehijauan pada 

permukaan eksplan, dengan panjang tunas lebih dari 1 cm. 

3. Saat Muncul Akar  

Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada bagian bonggol (batang) 

yang mengarah pada di permukaan media. Saat muncul akar ditandai adanya 

tonjolan putih yang berdiameter lebih kecil daripada calon tunas pada permukaan 

bagian bawah bonggol. Dikatakan sebagai akar jika panjangnya mencapai 1 mm. 

Saat muncul akar diamati dengan mencatat waktu tumbuhnya tunas hari setelah 

inisiasi. 
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4. Jumlah Akar 

Pengamatan jumlah akar ditandai adanya tonjolan-tonjolan putih pada 

permukaan eksplan, dengan panjang akar lebih dari 1 cm, dilakukan dengan 

menghitung banyaknya akar yang terbentuk setiap minggu sekali setelah inisiasi 

pada bonggol pisang,  

5. Pertambahan Tinggi Tunas (cm) 

Tinggi tunas merupakan hasil dari pertumbuhan tanaman. Pengukuran dilakukan 

dengan mengukur pertambahan tinggi tunas pada tiap minggu setelah muncul 

tunas dari asal pangkal tunas hingga ujung daun tertinggi menggunakan 

penggaris (Lampiran 5). 

6. Letak Tumbuh Tunas 

Tunas terbentuk pada bagian sisi tanaman induk baik bagian bawah, samping dan 

pucuk tanaman. Pengamatan tempat (letak) tunas muncul dilakukan dengan 

mengamati bagian bawah, samping dan atas eksplan bonggol pisang. 

7. Diameter Tunas (mm) 

Diameter merupakan garis yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik 

pada lingkaran tersebut. Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter tunas 

(mm) dengan jarak 2 cm dari pangkal bonggol paling bawah dilakukan pada 

akhir pengamatan 13 (MSI) (Lampiran 6). 

3.6.  Annalisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F, apabila terdapat perbedaan 

antar perlakuan akan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% 


