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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium kultur Mitra Anggrek Indonesia 

(MAI), jalan Hasanudin I No.24 RT 01 RW 04 Junrejo, Batu, Malang. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – September 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang diperlukan berupa botol kultur, erlenmeyer, gelas ukur, pinset, 

scalpel blade, petridish, LAF (Laminar Air Flow), lampu bunsen, pipet ukur, mikro 

pipet, kompor gas, sprayer, gunting, timbangan analitik, alumunium foil, rak kultur, 

plastic wrap, mikroskop SEM (Scanning Electron Microscope), laboratorium, 

mikroskop digital, kaca preparat, mikroskop binokuler, pH meter, alat tulis, dan 

kamera DSLR. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah bahan tanam (eksplan) berupa kalus apel yang 

telah memasuki tahap proliferasi, media MS cair, media MS padat,  sukrosa, asam 

amino proline, asam amino kasein hidrolisast (CH), alkohol 70 %, aquades, clorox 

10%, dan spiritus. 

3.3 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok ( RAK ) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor yaitu  2 macam  

media tanam dan 4 taraf  kombinasi perlakuan media, sehingga diperoleh 8 kombinasi 
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perlakuan dan masing-masing diulang 3 kali. Setiap ulangan masing-masing 5 

sampel, sehingga jumlah botol yang digunakan sebanyak 120 botol. 

Adapun macam media yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 (M1) : Media MS padat. 

(M2) :Media MS cair. 

Sedangkan komposisi media yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

(P1) :Sukrosa 20 g/l + 150 mg/l CH. 

(P2) : Sukrosa 30 g/l + 100 mg/l Proline 

(P3) : Sukrosa 40 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

(P4) : Sukrosa 60 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

 Denah percobaan dibuat berdasarkan rancangan penelitian diatas. Perlakuan 

diacak pada setiap kelompok. Sehingga didapatkan ulangan sebanyak tiga kali. 

Sampel diletakkan urut pada tempat perlakuanya. Denah percobaan adalah sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

 P1 P2 P3 P4 

M1 M1P1 M1P2 M1P3 M1P4 

M2 M2P1 M2P2 M2P3 M2P4 

 

M1P1: Media padat + Sukrosa 20 g/l + 150 mg/l CH. 

M1P2: Media padat + Sukrosa 30 g/l + 100 mg/l Proline 

M1P3: Media padat + Sukrosa 40 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

M1P4: Media padat + Sukrosa 60 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

M2P1: Media cair + Sukrosa 20 g/l + 150 mg/l CH. 

M2P2: Media cair + Sukrosa 30 g/l + 100 mg/l Proline 

M2P3: Media cair + Sukrosa 40 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

M2P4: Media cair + Sukrosa 60 g/l + 150 mg/l CH + 100 mg/l Proline. 

 

Gambar 1. Denah Percobaan Penelitian 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Larutan Stok Media MS 

 

  

 

 

    

    

 

     

 

 Setelah tercampur merata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Hendaryono dan Wiyanai, 1994 ; Ardiansyah, 2016) 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan larutan stok media MS 

1. Menyiapkan senyawa 

kimia pada media MS. 

2. Menghitung dan menimbang masing-

masing senyawa kimia, kepekatan 100x 

untuk senyawa makro seperti NH4NO3 , 

KNO3 komposisi yang sudah ditentukan , 

1000x untuk senyawa mikro  seperti 

FeSO4.7H2O, Na2EDTA dalam volume 100 

ml dan vitamin seperti Pyridoxine-HCl, 

Thiamin HCl kemudian masukkan ke dalam 

Erlenmeyer untuk dicampur rata. 

 

3. Menambahkan aquades ke dalam 

erlenmeyer hingga volume 50 ml dan 

mengaduk menggunakan spatula. 

4. Menambahkan aquades hingga volume 100 ml 

dan mengaduknya menggunakan spatula 

6. Melakukan penyimpanan kedalam 

refrigerator agar larutan stok tidak 

cepat rusak 

5. Memasukkan ke dalam botol 

larutan stok dan member label 
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3.4.2 Pembuatan Media Murashige dan Skoog (MS) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan media Murashige & Skoog (MS). 

(Hendaryono dan Wiyanai, 1994 ; Aisyah, 2017) 

1. Memipet larutan 

stok MS kedalam 

erlenmeyer. 

2. Menimbang masing-masing bahan komposisi 

asam amino kasein hidrolisat (CH), prolin dan 

sukrosa sesuai masing-masing perlakuan. 

3. Memasukkan semua bahan kedalam Erlenmeyer 

dan menambahkan air sebanyak 1 liter. 

5. Memasak larutan dengan suhu konstan dan 

menambahkan agar sedikit demi sedikit agar 

tidak menggumpal. 

6. Mengaduk hingga 

homogen dan mendidih. 

9. Menyimpan kedalam rak kultur selama 1 

minggu untuk mengetahui media terjadi 

kontaminasi atau tidak. 

8. Mensterilkan di dalam autoklaf pada suhu 

1210C, tekanan 10 psi selama 20 menit 

4. Mengukur pH larutan yaitu 5,8 dengan 

menambahkan NaOH untuk menaikkan pH dan 

HCl untuk menurunkan pH. 

 

7. Mengisikan pada masing-masing botol kultur 

dan menutupnya dengan dengan plastik diikat 

dengan karet serta memberi label. 
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3.4.3 Persiapan dan Sterilisasi Bahan Tanam 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir persiapan dan sterilisasi bahan tanam. 

(Ardiansyah, 2016) 

1. Mencuci bersih buah 

apel dengan detergen 

serta membuang tangkai 

buah apel 

2. Buah apel diposisikan menghadap keatas, 

kemudian di potong bagian empat sisi 

disisakan bagian tengah. 

3. Menyemprot bagian tengah apel 

menggunakan alkohol 70% 

4. Mengambil biji apel menggunakan pinset 

dan dimasukkan kedalam botol berisi aquades. 

5. Memasukkan kedalam LAF (Laminar Air 

Flow). 

6. Merendam kembali menggunakan aquades 

dan membuang biji yang mengapung. 

7. Merendam biji apel dalam larutan Chlorox 

10 % selama 3 menit dalam LAF. 

8. Membilas menggunakan aquades sebanyak 

3 kali. 

9. Merendam sebentar kurang lebih 5 detik 

menggunakan alkohol 97%. 

10. Melakukan pemotongan biji apel menjadi 2 

bagian pucuk atas dan bawah serta siap 

dilakukan penanaman. 
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3.4.4 Penanaman Biji Apel 

 Pada tahap penanaman biji apel ini bertujuan untuk mendapatkan kalus yang 

nantinya akan dilakukan sub kultur. Menurut Ardiansyah, (2016) yaitu memasukkan 

botol berisi biji apel kedalam LAF (Laminar Air Flow) yang sudah dilakukan 

sterilisasi, kemudian pada biji apel dipotong menjadi 2 bagian pucuk atas dan bawah, 

kemudian penutup botol yang telah berisi media steril dibuka. Bagian bawah biji 

ditanam kedalam media steril karena embrio apel terletak pada bagian bawah biji. Biji 

diposisikan secara vertikal sedikit miring dengan posisi ujung menghadap ke bawah 

dan ditekan tidak terlalu dalam agar permukaan biji bisa terkena media. Pada setiap 

botol yang berisi media ditanam 2 biji apel, kemudian menutup botol menggunakan 

alumunium foil dan plastik wrap serta menata pada rak kultur. 

3.4.5 Sub Kultur Kalus 

 Menurut Wardiyati (1998) dalam Aisyah (2017), cara mengeluarkan kalus 

dari media, pertama memotong kalus dengan ukuran minimal 1 cm, meletakkan kalus 

pada media baru sesuai botol perlakuan, sebelum ditutup mulut botol harus 

dipanaskan kembali, kalus yang telah selesai ditanam diberi label dan tanggal 

penanaman, dan kemudian meletakkan botol di rak kultur.  

3.4.6 Pemberian Perlakuan 

 Pemberian perlakuan dilakukan pada saat di awal pembuatan media dan 

larutan stok yang sudah dikombinasi dengan sukrosa, prolin dan kasein hidrolisat, 

perlakuan yang diberikan yaitu pada konsentrasi yang telah ditentukan pada 

rancangan yang telah disusun. Pada setiap media yaitu media MS padat dan media 

MS cair yang sudah dikombinasikan dengan 4 taraf perlakuan yaitu  mendapatkan 8 
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kombinasi perlakuan dan diulang 3 kali dengan masing-masing perlakuan sebanyak 5 

sampel sehingga membutuhkan total botol sebanyak 120 botol. 

3.4.7 Regenerasi Kalus Embriogenik 

 Regenerasi kalus embriogenik bertujuan untuk mengembangkan kalus yang 

awalnya kurang embriogenik agar berkembang menjadi embriogenik maka dari itu 

dibutuhkan tranformasi ke media padat RM 1. Menurut Azizah dkk (2017) Kalus non 

embriogenik (bertekstur basah, padat, dan berwarna kuning) dibuang, sementara 

kalus embriogenik dipotong dari biji dan dipindahkan pada media regenerasi 1 (RM 

1) kemudian disimpan dalam ruang gelap dengan suhu 27 ± 1° C selama tujuh hari. 

Kalus yang telah mengalami proliferasi, dipindahkan ke tempat terang selama 

seminggu, kemudian dipindahkan kedalam botol yang berisikan media perlakuan dari 

kombinasi sukrosa dan asam amino kembali. Media padat RM1 yang digunakan 

mengandung MS basal, NAA 0,2 mg/l, Kinetin 2 mg/l, Agarose 10 g/l, dan sukrosa 

30 %, pH 5,8. 

3.4.8 Pengamatan Analisis Histologi dan SEM( Scanning Electron Microscope) 

 Pada tahap ini dilakukan pengamatan pengamatan secara Histologi yaitu 

menurut Kasim dan Sumaryono (2008); Aisyah (2017) material kalus di fiksasi 

denganFAA (Formalin Acetic Acid Alcohol) dengan komposisi 70 % etil alcohol (80 

mL), asam asetat glacial (10 ml) dan 10 ml formalin (37,5 % formaldehid) material 

yang akan dibuat  preparat dimasukkan kedalam botol flakon yang berisi larutan FAA 

selama 18 jam, melakukan proses dehidrasi menggunakan seri larutan butanol (40%, 

55%, 70%, 85% dan 100%) masing-masing selama 1 jam, selanjutnya cairan 

dehidran diganti dengan larutan butanol:paraplast (1:1) sebelum memasuki proses 
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embedding., kemudian specimen diembedding menggunakan lilin Paraplast (Sigma), 

kemudian hasil cetakan embedding yang berisi material disimpan pada suhu ruangan, 

selanjutnya adalah melakukan pengirisan menggunakan alat mikrotom dengan 

ketebalan 15µm dan pewarnaan menggunakan safranin 1% dalam aquades, dan 

preparat histology diamati dibawah mikroskop cahaya. 

 Pengamatan selanjutnya adalah menggunakan Mikroskop SEM ( Scanning 

Electron Microscope) menurut Sujatno dkk, (2015) dalam Aisyah (2017) dilakukan 

dengan cara mengeringkan eksplan dengan manaruhnya diatas tissue kering selama 2-

3 menit, kemudian memotong dengan 1cm x 1cm x 0,5 cm, memasang eksplan pada 

alat counting, memvakum eksplan pada alat counting selama 25 menit, melapisi 

eksplan dengan emas dengan cara menyemprotkanya pada alat counting selama 140 

menit dengan tujuan agar mengurangi penyerapan cahaya waktu melakukan 

pengamatan, mengamati eksplan yang telah dilapisi menggunakan emas melalui 

mikroskop SEM (Scanning Electron Microscope). 

3.5 Variabel Pengamatan 

1. Panjang Kalus 

Diamati setiap satu minggu sekali selama delapan minggu menggunakan 

kertas millimeter block. 

2. Lebar Kalus  

Diamati setiap satu minggu sekali selama delapan minggu menggunakan 

kertas millimeter block. 

3. Bobot Segar Kalus 1 MST dan 8 MST 
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Bobot segar kalus 1 MST diamati di dalam LAF dalam keadaan steril. 

Penimbangan menggunakan timbangan digital dan dipotong hingga 

mendapatkan berat 0,3 gram. Setelah berat sesuai kemudian kalus yang 

dipotong dilakukan sub kultur kedalam botol berisi media perlakuan . Bobot 

segar 8 MST diamati pada akhir pengamatan dilakukan didalam LAF dalam 

keadaan steril kemudian penimbangan dilakukan dengan menggunakan 

timbangan digital. 

4. Pertambahan Bobot Segar Kalus 

Pengamatan dilaksanakan diawal dan di akhir pengamatan selama 8 minggu 

menggunakan timbangan digital.  

Rumus perhitungan menurut (Wardani et al, 2004; Aisyah 2017 )yaitu 

Pertambahan bobot = Bobot segar 8 MST- Bobot segar 1 MST. 

5. Persentase Pertambahan Bobot Segar Kalus 

Pengamatan dilakukan diawal dan di akhir pengamatan dalam 2 kali 

pengamatan selama 8 MST menggunakan timbangan digital. Rumus 

Perhitungan menurut ( Widyasmoro dan Linda. E, 2007; Aisyah, 2017)  

% Persentase Pertambahan Bobot Segar Kalus 

= 
Bobot Segar 8 MST − Bobot Segar 1  MST x 100 %

Bobot  Segar 1 MST
 

6. Berat Kering Kalus 

Berat kering kalus menurut Herwinaldo (2010) diperoleh dengan mengukur 

berat kalus yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C. Pengukuran 

berat dilakukan setiap 24 jam sampai diperoleh berat yang konstan. 
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7. Tekstur Kalus

Tekstur kalus menurut Herwinaldo (2010) kalus merupakan salah satu 

penanda kualitas suatu kalus. Kalus yang memiliki kualitas baik ditandai 

dengan struktur kalus yang remah (friable). Kalus yang remah biasanya 

mudah dalam hal pemisahan sel-selnya menjadi sel tunggal. Stuktur kalus 

dapat dibedakan atas kalus yang berstruktur kompak (non friable) dan kalus 

yang berstruktur remah (friable). Pengamatan dilakukan selama satu minggu 

sekali selama 8 MST. 

8. Persentase Kalus Embriogenik

Persentase Kalus Embriogenik menurut (Sari dkk, 2012;Aisyah, 2017) 

Pengamatan yaitu dengan cara mengamati ada tidaknya embrio pada kalus 

dan dilakukan pada akhir pengamatan. Adanya embrio pada kalus ditandai 

dengan tekstur kalus yang remah , terbentuk nodul-nodul berwarna bening 

dan memiliki visual berwarna hijau dengan notasi warna 5,60 GY (Tabel 1). 

Rumus perhitungan : % Kalus Embriogenik = 
𝐾𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑘 𝑥 100 %

∑ 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data dianalisa menggunakan program RAK faktorial dimana data dirata-rata 

kemudian dianalisa dengan uji F (ANOVA). Penafsiran data dilakukan dengan cara 

uji lanjut dengan BNJ pada taraf α = 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel atau gambar hasil dokumentasi. 


