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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2016 di 

laboratorum Mitra Anggrek Indonesia (MAI) jalan Hasanudin 1 no 24 Junrejo, Batu 

Malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

Dalam pelaksanaan kultur jaringan ini, alat-alat yang digunakan diantaranya 

yaitu Laminar Air Flow Cabinet (LAFC), autoclave, pH meter, timbangan analitik, 

beaker glass, gelas ukur, pipet ukur, karet hisap, pipet tetes, pinset, skapel, lampu 

busen, kertas tisue, hand sprayer, petridhis, erlemeyer, pisau dan batang pengaduk. 

Bahan-bahan yang digunakan diantaranya yaitu beberapa varietas apel luar 

negeri yaitu Granny, Fuji, Pacifik Rose, Red Delicious, dan dua varietas apel lokal 

yaitu Manalagi dan Rome Beauty, media MS, BAP, 2,4-D, dan IAA sesuai perlakuan, 

sabun cuci, aquades, alkohol, klorox. 

3.3. Metode Penelitian 

Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial (RAL Faktorial) dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu media, dengan 4 taraf 

; (D0) : BAP 0 mg/l + 2,4-D 0 mg/l + IAA 0 mg/l, (D1) : BAP 0,1  mg/l + 2,4-D 1 mg/l 

+ IAA 0,5 mg/l, (D2) : BAP 0,5  mg/l + 2,4-D 2 mg/l + IAA 1,0 mg/l, (D3) : BAP 1,0  

mg/l + 2,4-D 3 mg/l + IAA 1,5 mg/l. Faktor kedua yaitu varietas apel dengan 6 taraf; 

(V1) Fuji, (V2)Granny Smith, (V3) Red Delicious (Washington), (V4) Gala Ambrosia, 
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(V5) Rome Beauty, (V6) Manalagi. Sehingga total perlakuan menjadi 24 perlakuan. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali. Dan setiap ulangan ada 5 botol percobaan. 

Kombinasi Perlakuan 

D2V5 (III) D0V2 (I) D2V3 (III) D0V3 (III) 

D1V3 (I) D2V3 (II) D2V4 (I) D2V2 (I) 

D0V6 (III) D3V5 (III) D2V1 (III) D1V1 (II) 

D3V2 (II) D1V5 (II) D2V1 (II) D1V4 (III) 

D3V1 (II) D0V6 (II) D0V4 (I) D0V5 (III) 

D3V1 (III) D1V1 (III) D3V3 (II) D2V5 (I) 

D2V6 (II) D3V4 (I) D0V3 (II) D0V1 (III) 

D0V2 (II) D1V1 (I) D0V4 (III) D0V5 (II) 

D0V3 (I) D2V4 (III) D0V2 (III) D0V4 (II) 

D1V3 (III) D1V4 (II) D3V5 (I) D1V5 (I) 

D1V6 (III) D1V6 (II) D2V3 (I) D3V3 (III) 

D3V1 (I) D3V2 (I) D3V3 (I) D2V5 (II) 

D2V2 (III) D1V2 (I) D1V2 (II) D3V6 (III) 

D3V2 (III) D2V6 (III) D0V1 (I) D3V5 (II) 

D2V1 (I) D2V4 (II) D1V2 (III) D1V4 (I) 

D3V4 (II) D0V6 (I) D3V6 (II) D2V2 (II) 

D0V5 (I) D0V1 (II) D2V6 (I) D1V6 (I) 

D1V3 (II) D3V4 (III) D1V5 (III) D3V6 (I) 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi 

Alat-alat yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun cuci. 

Alat-alat gelas yang telah dicuci, diletakkan pada rak pengering. Setelah dicuci dan 

dikeringkan kemudian dibungkus dengan kertas dan disterilisasi di dalam autoclave 

dengan suhu 121˚C, tekanan 15 psi selama 20 menit. Alat-alat yang sudah disteril 

dimasukkan ke dalam ruang steril. 

3.4.2. Pembuatan Media 

Media yang digunakan adalah media MS modifikasi sebagai media perlakuan. 

Mengambil bahan-bahan yang telah disiapkan dengan bantuan timbangan analitik 

kemudian dimasukkan ke dalam erlemeyer untuk pembuatan larutan stok. Untuk 

mebuat media MS modifikasi, pengambilan jumlah stok sesuai dengan kebutuhan 

kemudian ditambahkan sukrosa, dan dilarutkan ke dalam 1000 ml aquades serta diberi 

zat pengatur tumbuh 2,4-D, IAA, dan BAP sesuai perlakuan. Setelah itu mengukur pH 

dengan bantuan pH meter sampai mencapai 5,8. Kemudian media direbus sampai 

mendidih. 

Memasukkan media ke dalam botol kultur serta menutupnya dengan rapat. 

Setelah itu mensterilkan media tersebut dalam autoclave selama 10 menit dengan tekan 

18 psi. 

3.4.3. Sterilisasi Eksplan 

Proses selanjutnya adalah sterilisasi eksplan, dengan prosedur kerja sebagai 

berikut : 

1. Buah apel dicuci dan dibilas dengna air mengalir. 



24 
 

 
 

2. Buah apel dikupas dan dipotong pada bagian daging buahnya.  

3. Mengambil biji buah apel dari dalam buah. 

4. Biji apel direndam pada clorox 20% selama 3 menit. 

5. Biji apel dicelupkan ke dalam aquades sampai tiga kali bilasan di dalam LAFC. 

3.4.4. Penanaman Beberapa Varietas Biji Apel 

Dalam pelaksanaan penanaman biji apel di dalam media MS, kondisi lingkungan, 

dan alat-alat yang digunakan hendaknya tetap dalam kondisi yang steril, oleh karena 

itu sebelum menanam perlu langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Laminar disemprotkan dengan alkohol 70%. 

2. Alat dan bahan dimasukkan ke dalam laminar. 

3. Laminar ditutup dan dinyalakan sinar UV pada laminar selama 1 jam. 

4. Lampu UV dimatikan kemudian dinyalakan blower dan lampu neon serta 

membuka laminar. 

5. Biji apel disterilkan dengan cara dicelupkan ke dalam alkohol 96 % dan 

kemudian dibakar biji apel untuk proses terakhir sterilisasi eksplan. 

6. Meletakkan biji apel pada petridist lalu memotong biji dengan cara membelah 

menjadi 2 bagian dan kemudian mengupas bagian kulit biji secara hati-hati. 

7. Penutup botol media dibuka dengan mendekatkan pada api bunsen kemudian 

menanam biji pada media agar dengan keadaan dekat dengan api bunsen. 

8. Botol ditutup kembali dengan plastik dan memberi label sesui dengan 

perlakuan. 

9. Botol disimpan ke dalam rak penyimpanan dengan penerangan lampu neon 20 

watt serta mengatur suhu pada temperatur 21˚C. 
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10. Setelah semua pekerjaan selesai, membersihkan serta mensterilkan alat dan 

bahan dengan alkohol 70% juga menjaga kondisi ruangan tetap steril. 

11. Melakukan pengamatan. 

Setelah penanaman biji pada media perlakuan di tunggu selama 2-4 minggu 

untuk menumbuhkan bagian kalus pada eksplan, kemudian eksplan dipindakan dan di 

tanam pada media MS, untuk melihat respon dapat tumbuh apa tidaknya. 

3.4.5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap hari untuk mengetahui saat awal muncul kalus, 

sampai akhir pengamatan dengan peubah pengamatan berupa : 

1. Persentase (%) eksplan hidup  

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah eksplan yang hidup hingga 

akhir pengamatan. 

Rumus yang digunakan adalah Persentase (%) eksplan hidup =  

∑
𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝

𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 ×100% 

2. Persentase (%) eksplan kontaminasi 

Persentase eksplan kontaminasi dilakukan pada akhir penelitian dan dihitung 

botol kultur yang mengalami kontaminasi disebabkan oleh golongan mikro 

organisme seperti cendawan, bakteri dan jamur. Rumus yang digunakan adalah  

∑
𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖

𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 ×100% 

3. Persentase (%) eksplan berkalus 
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hingga akhir pengamatan. Rumus yang digunakan adalah 

∑
𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑢𝑠

𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 ×100% 

4. Arah pertumbuhan kalus yaitu mengamati arah tumbuhnya kalus pada eksplan,

dengan memberi tanda :

S       : ke samping

SA    : ke samping atas

SB    : ke samping bawah

SAB : ke samping atas bawah

5. Warna kalus yaitu mengamati perubahan warna kalus, yang diamati saat

muncul laus sampai akhir pengamatan, dengan memberi tanda :

H : hijau    PK : putih kekuningan

P : putih

HP : hijau keputihan

HK : hijau kekuningan

6. Keadaan kalus yaitu mengamati jenis kalus yang muncul pada eksplan, yang

diamati saat muncul kalus, dengan memberi tanda :

K : kompak

R : remah

7. Pengamatan anatomi yaitu pengamatan dengan menggunakan mikroskop,

untuk mengetahui sifat embryo somatik pada kalus, yang diamati pada akhir

pengamatan.



 
 

 
 

 


