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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada bulan agustus - september tahun 2018 di 

Laboratorium Mitra Anggrek Indonesia, Batu. 

3.2 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi : 

Alat 

Alat yang digunakan meliputi: Lamina Air Flow; Timbangan Digital; glassware; 

Autoclave; Cawan Petri, Erlenmeyer; Gelas ukur; Pinset; scapel and blade; gunting; 

botol kultur; kertas PH indikator; Pengatur suhu ruang. 

Bahan 

Bahan yang digunakan meliputi: Media dasar Mussahige dan skoog (MS) ; biji 

Vaccinium varingiaefolium; IAA ; Kinetin ; Alkohol 70%; Bakterisida 4gr/100ml; 

Fungisida 4gr/100ml ; NaOCl 10% ; dan aquades steril.  

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RAL dengan menggunakan 

2 faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu menggunakan IAA dengan 3 taraf konsentrasi 

yaitu I1=1 ppm, I2=2 ppm, dan I3=3 ppm. Sedangkan faktor kedua yaitu menggunakan 

Kinetin dengan 3 taraf konsentrasi yaitu K1=1 ppm, K2=2 ppm, dan K3=3 ppm. 
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Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

  Konsentrasi Kinetin 

Konsentrasi IAA K1 K2 K3 K4 

I1 I1K1 I1K2 I1K3 I1K4 

I2 I2K1 I2K2 I2K3 I2K4 

I3 I3K1 I3K2 I3K3 I3K4 

 

3.4 Langkah-langkah penelitian 

3.4.1 Pembuatan Media MS 

Bahan yang dibutuhkan untuk membuat media MS adalah unsur makro, mikro, 

dan vitamin. Jenis media tanam berupa gel padat, menggunakan agar-agar khusus yang 

tidak berwarna dan bersifat netral. Pembuatan media MS dilakukan dengan setiap 

larutan stok hara makro, stok hara mikro, dan zpt untuk 1 liter media. Menyiapkan 

500ml aquades dalam gelas ukur 1 Liter, lalu menambahkan 50 ml stok makro, 2 ml 

stok mikro, 10 ml stok NaFeEDTA, 10ml stok vitamin, 100 mg myoinositol, 30gr 

sukrosa, dan ZPT yg dipakai.  dilakukan pengukuran pH, Bila pH kurang tambahkan 

dengan KOH sedangkan bila PH lebih tambahkan HCl, lakukan hingga pH netral, 

tambahkan aquades steril hingga volume menjadi 1 liter serta tambahkan ZPT IAA dan 

Kinetin sesuai perlakuan, masukan agar-agar lalu panaskan sampai larut dan diaduk 

menggunakan pengaduk kaca. Media yang sudah jadi dituangkan pada botol kultur 
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sebanyak 15 ml kemudian ditutup dengan alumunium foil dan disterilkan di autoclave 

pada suhu 121ºC selama 20 menit dan disimpan pada ruang khusus penyimpanan 

media. 

3.4.2 Sterilisasi, Isolasi, dan penanaman eksplan 

Bahan tanam yang digunakan adalah biji Vaccinium varingiaefolium (BI) Miq , 

sterilisasi dilakukan 2 tahap yaitu diluar LAF dan didalam LAF. 

Sterilisasi diluar LAF dilakukan dengan mencuci bersih buah menggunakan 

sunlight di air mengalir selama 10 menit, lalu didalam LAF eksplan di rendam dalam 

bakterisada 2gr/100ml dan fungisida 2gr/100ml masing-masing 30 menit dan dibilas 

menggunakan aquades steril 3 kali.  Setelah proses sterilisasi penanaman eksplan 

dilakukan dalam botol kultur dengan cara memecahkan buah kemudian biji dapat di 

ambil untuk ditanam dan diberi label. 

3.5 Parameter yang diamati 

Pengamatan dilakukan mulai satu hari setelah tanam (HST) setiap hari selama 45 

hari. Paramaeter yang diamati yaitu : 

a) Persentase eksplan biji pecah menunjukkan jumlah biji pecah. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑗𝑖 𝑝𝑒𝑐𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑋 100% 

b) Persentase bertunas menunjukkan jumlah eksplan yang tumbuh membentuk tunas. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑋 100% 

c) Persentase kontaminasi menunjukkan jumlah eksplan yang terkontaminasi 
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑋 100% 

d) Persentase eksplan mati menunjukkan biji – biji yang telah mengalami

pertumbuhan kemudian mati. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑋 100% 

3.6 Analisis data 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dua 

faktor yaitu konsentrasi IAA dan Kinetin yang masing-masing terdiri atas tiga taraf 

perlakuan. Jumlah ulangan dalam setiap perlakuan adalah tiga kali ulangan dan setiap 

ulangan terdiri atas lima unit percobaan berupa botol kultur. 

Data hasil pengamatan persen biji pecah, pembentukan tunas,eksplan mati, 

eskplan kontam dianalisis ragam dengan menggunakan anova pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Model one way anova 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F-Hitung Peluang 

Perlakuan t-1 JKP JKP/DBP KTP/KTG P<0,05 

Galat T(r-1) JKG JKG/DBG 

Total (r.t)-1 JKT 

Keterangan : Pengolahan data hasil pengamatan dibantu dengan menggunakan 

program Microsoft exel 2010. 


