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III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium kultur Mitra Anggrek Indonesia, 

jalan Hasanuddin I, No 24, Junrejo, Batu, Malang. Waktu pelaksanaan pada bulan 

Februari-Juni 2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

 Alat yang digunakan adalah botol kultur, Erlenmeyer, gelas ukur, scalpel, 

gelas piala, pipet tetes, pipet volume, cawan petri, Bunsen burner, kompor gas, 

panic, sprayer, pinset, gunting, karet gelang, plastik, timbangan analitik, autoclave, 

Laminar Air Flow (LAF), rak kultur, pH meter, tissue, kertas label dan alat tulis 

(lampiran 20). 

3.2.2. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media kultur Murashige 

Skoog (MS), zat pengatur tumbuh 2,4 dichlorophenoxyacetit acid (2,4-D), BAP 

(Benzylaminopurin) dan NAA (Naphatelene Acetid Acid), bahan tanam (eksplan) 

yang berupa biji apel bagian kotiledon, alkohol, fugisida, bakterisida, air steril, 

chlorox, sabun cuci, spiritus (lampiran 20).  

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor perlakuan yaitu varietas apel (V1 (Cherry), 

V2 (Amborsia), V3 (Manalagi), V4 (Rome Beauty)) dan 6 macam komposisi Zat 
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Pengatur Tumbuh (K1 (MS+2,4-D 0.5 ppm); K2 (MS+ NAA 0.5 ppm); K3 

(MS+2,4-D 0.5 ppm+ NAA 0.5 ppm); K4 (MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm); K5 

(MS+NAA 0.5 ppm+BAP 1 ppm), media MS tanpa hormone (K0). Sehingga 

diperoleh 24 kombinasi perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali. 

Tiap perlakuan masing-masing 4 sampel. Sehingga jumlah botol yang digunakan 

sebanyak 288 botol. (Deskripsi varietas Lampiran 3) 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Alat 

Mencuci alat-alat yang digunakan dengan sabun cuci. Menyiapkan 

autoclave, tabung gas dan kompor. Selanjutnya mengisi air kedalam autoclave 

sampai batas tertentu. Memasang sekat yang ada di autoclave, untuk meletakkan 

alat-alat kultur yang akan disterilisasi. Meletakkan alat-alat yang disterilisasi. 

Menutup rapat autoclave. Kemudian memanaskan autoclave sampai tekanan 10 psi. 

Menjaga kestabilan tekanan 10 psi selama 20 menit. Setelah 20 menit kompor 

dimatikan. Menunggu sampai autoclave dingin sebelum membuka tutup, jika 

langsung dibuka saat masih panas akan menyebabkan botol kultur atau alat-alat 

kultur berbahan kaca yang disterilisasi pecah karena tekanannya masih tinggi. 

Mengeluarkan alat-alat dan siap digunakan.  

3.4.2. Sterilisasi Ruang Tanam  

1. Laboratorium kultur disemprot formalin cair 10% untuk mensterilkan ruangan, 

penyemprotan dilakukan pada setiap sudut ruang dan pada setiap susunan rak 

kultur. Selanjutnya ruang ditutup rapat dan keesokan harinya baru bisa 

digunakan.   
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2. Laminar Air Flow disemprot dengan alkohol 70%, alat-alat yang dimasukkan 

ke dalam LAF harus disemprot alkohol 70% terlebih dahulu. Kemudian sinar 

UV selama 1 jam sebelum digunakan, ketika LAF digunakan sinar UV harus 

dimatikan dan diblower selama 15 menit sebelum digunakan. 

3.4.3. Pembuatan larutan stok 

Menyiapkan alat dan bahan (unsur makro dan mikro komposisi media MS) 

yang digunakan. Menghitung dan menimbang masing-masing bahan komposisi 

media MS. Untuk kepekatan hara makro 100 kali, sedangkan hara mikro 1000 kali. 

Mengencerkan bahan yang sudah di timbang dengan aquades. Mengaduk larutan 

sampai homogen. Memasukkan dalam botol dan diberikan label pada tiap botolnya 

lalu simpan dalam refrigerator (agar larutan tetap awet). (Perhitungan lihat lampiran 

2) 

3.4.4. Pembuatan Media Murashige & Skoog (MS)  

Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Menimbang masing-masing 

bahan komposisi media MS dan zat pengatur tumbuh yang digunakan. 

Memasukkan semua bahan ke dalam gelas ukur kecuali agar. Menambahkan air 

sampai 1 liter. Larutan dikondisikan pada pH 5,8 dengan menambahkan NaOH 

untuk menaikkan pH dan HCl untuk menurunkan pH. Memasak larutan dan 

menambahkan agar sedikit demi sedikit agar tidak menggumpal. Mengaduk sampai 

homogen dan mendidih. Memasukkan larutan ke dalam botol kultur. Menutup botol 

dengan plastik dan diikat dengan karet. Media dimasukkan ke dalam autoclave 

untuk disterilisasi dengan tekanan 10 psi selama 15 menit. Botol-botol kultur berisi 

media selanjutnya disimpan pada rak-rak kultur. Media disimpan selama 1 minggu 

untuk mengetahui apakah media mengalami kontaminasi sebelum digunakan.  
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3.4.5. Sterilisasi eksplan buah apel 

Buah dicuci dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir. Membersihkan 

buah dari tangkai buah dan kotoran di kedua ujung buah, kemudian dibilas dengan 

air mengalir. Memotong buah sampai mendekati selubung biji buah apel. 

Merendam potongan bagian selubung biji buah apel dalam fungisida 6g/liter + 

bakterisida 6gr/liter selama 30 menit. Kemudian direndam dalam chlorox 15% 

selama 15 menit + shaker. Selanjutnya direndam dalam chlorox 5% selama 15 

menit + shaker (dilakukan di dalam LAF). Dibilas dengan air steril 3 kali. 

3.4.6. Inokulasi eksplan (Penanaman eksplan dilakukan dalam LAF) 

Membakar pinset dan scalpel blade sebelum digunakan. Mencelupkan hasil 

potongan bagian tangah buah apel ke dalam 96% alkohol secara merata, kemudian 

dibakar diatas Bunsen. Membelah hasil potongan bagian selubung biji buah 

perlahan secara vertical. Mengambil biji, kemudian celupkan ke dalam alkohol 

96%, bakar di bunsen dan diletakkan di cawan petri yang berbeda. Memotong biji 

dengan scalpel menjadi dua bagian yaitu kotiledon dan embrio. Membuka penutup 

botol berisi media. Botol kultur yang berisi media dipanasi pada bunsen terlebih 

dahulu pada bagian mulut botol untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Menanam 

eksplan bagian kotiledon dengan menggunakan pinset steril dengan posisi. Untuk 

menjaga sterilisasi dari alat, maka pinset selalu dipanaskan sebelum digunakan. 

Sebelum ditutup, mulut botol dan tutup botol dipanaskan kembali. Kemudian 

ditutup dengan menggunakan plastik. Botol yang telah selesai ditanam diberi label 

perlakuan dan tanggal penanaman. Meletakkan botol di rak kultur. 
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3.4.7. Subkultur Kalus Kotiledon 

 Kalus yang telah terbentuk dalam media induksi kemudian dipindahkan 

dalam media subkultur mendapatkan kalus yang akan diuji. Pada proses subkultur, 

kalus dipotong menjadi 2 bagian atau lebih menyesuaikan ukuran kalus. Kemudian 

kalus ditimbang dahulu untuk mengetahui berat awal kalus sebelum di inokulasi 

pada media perlakuan (lampiran 21).  

3.4.8. Tahap I (Penumbuhan Kalus) 

 Tahap pertama dilakukan untuk menumbuhkan kalus awal pada media 

pertumbuhan kalus, yaitu O2 (MS + 2,4-D 1ppm + BAP 1 ppm). Dengan jumlah 

botol 360 botol dan di isi 4 eksplan/botol. 

3.4.9. Tahap II (Tahap perlakuan) 

Tahap kedua, yaitu tahap perlakuan dengan cara subkultur eksplan dari 

penumbuhan kalus tahap pertama ke media perlakuan K1 (MS+2,4-D 0.5 ppm); K2 

(MS+ NAA 0.5 ppm); K3 (MS+2,4-D 0.5 ppm+ NAA 0.5 ppm); K4 (MS+2,4-D 

0.5 ppm+BAP 1 ppm); K5 (MS+NAA 0.5 ppm+BAP 1 ppm), media MS tanpa 

hormone (K0). Jumlah botol 360 botol dan di isi 2 eksplan/botol. Sebelum mulai 

tahap perlakuan yaitu tahap 2, kalus dikelompokkan berdasarkan ukurannya misal 

+1 (lebar kalus ¼ dari lebar kotiledon), +2 (lebar kalus ½ dari lebar kotiledon) dan 

+3 (lebar kalus ¾ dari lebar kotiledon). Setelah dikelompokkan kalus dengan lebar 

+3 dikelompokkan pada ulangan I, +2 dikelompokkan pada ulangan II, +1 

dikelompokkan pada ulangan I. 
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3.5. Variabel Pengamatan  

3.5.1. Pengamatan Tahap I (Penumbuhan Kalus awal) 

Pengamatan dilakukan secara non destruktif. Parameter yang diamati 

meliputi : 

1. Eksplan Kontam (%), mengamati eksplan kontam jamur dan bakteri 

pada akhir pengamatan 

Rumus perhitungan : 

% eksplan kontam = eksplan kontam x 100% 
          ∑ eksplan  

2. Warna kalus (%), pengamatan warna kalus dilakukan pada akhir 

pengamatan dengan mengamati secara visual. Penentuan warna kalus 

ditetapkan berdasarkan scoring (Thomy, 2012) : 

1 : coklat 

2 : putih kecoklatan 

3 : hijau kecoklatan 

4 : putih kekuningan 

5 : hijau kekuningan 

6 : hijau keputihan 

7 : hijau 

Rumus perhitungan : 

% warna kalus = warna kalus x 100% 
   ∑ eksplan  

3. Muncul Kalus (HSI), mengamati dan mencatat saat muncul kalus 

ditandai dengan munculnya jaringan berwarna kehijauan pada bekas 

potongan biji bagian kotiledon (Thomy, 2012) 
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4. Tekstur Kalus (%), tekstur kalus diamati pada akhir pengamatan (31 

HSI), dikelompokkan menjadi friable (remah) dan nonfriable (kompak) 

Rumus perhitungan : 

% tekstur kalus = tekstur kalus x 100% 
   ∑ eksplan  

5. Eksplan berkalus (%), menghitung dan mempersentasekan jumlah 

eksplan yang berkalus 

Rumus perhitungan : 

% eksplan berkalus = eksplan berkalus x 100% 
           ∑ eksplan 

6. Lebar Kalus (%), untuk siap disubkultur (tahap 2 perlakuan media), 

dengan memberi tanda: 

1 = lebar kalus ¼ dari lebar kotiledon 

2 = lebar kalus ½ dari lebar kotiledon 

3 = lebar kalus ¾ dari lebar kotiledon 

4 = lebar kalus menutupi seluruh kotiledon 

Rumus perhitungan : 

% lebar kalus = lebar kalus x 100% 
           ∑ eksplan  
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Gambar 5. Kategori lebar Kalus yang disubkultur 
Keterangan: a= +1 yang berasal dari lebar kalus ¼ dari lebar kotiledon 

       b= +2 yang berasal dari lebar kalus ½ dari lebar kotiledon 
       c= +3 yang berasal dari lebar kalus ¾ dari lebar kotiledon 
       d= +4 yang nerasal dari lebar kalus menutupi seluruh kotiledon 

3.5.2. Pengamatan Tahap II  

1. Kontaminasi (%), mengamati eksplan yang mengalami kontaminasi 

jamur dan bakteri pada akhir pengamatan 

Rumus perhitungan : 

% eksplan kontam = eksplan kontam x 100% 
   ∑ eksplan  

2. Tekstur Kalus (%), tekstur kalus diamati pada akhir pengamatan (31 

HSI), dikelompokkan menjadi friable (remah) dan nonfriable (kompak) 

Rumus perhitungan : 

% tekstur kalus = tekstur kalus x 100% 
   ∑ eksplan  

3. Panjang dan lebar kalus, pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

milimeter blok transparan dari bagian bawah botol kultur. Penentuan 

Panjang kalus diambil dari ukuran yang terbesar.  
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4. Warna kalus (%), pengamatan warna kalus dilakukan pada akhir

pengamatan dengan mengamati secara visual. Penentuan warna kalus

ditetapkan berdasarkan scoring :

1 : coklat

2 : putih kecoklatan

3 : hijau kecoklatan

4 : putih kekuningan

5 : hijau

Rumus perhitungan :

% warna kalus = warna kalus x 100%
∑ eksplan 

5. Muncul Akar (HSI), pengamatan dilakukan dengan cara menghitung

eksplan kalus yang muncul akar pada umur berapa hari setelah inokulasi

6. Pengamatan mikroskopis, pengamatan dengan Scanning Electron

Microscopy (SEM) untuk mengetahui anatomi kalus

7. Pengamatan berat kalus, pengamatan berat dilakukan pada sebelum

disubkultur dan akhir dari subkultur dengan menggunakan timbangan

analitik

3.6. Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisa varian (ANAVA), 

untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing 

faktor. Serta uji BNJ taraf 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Penyajian 

data dengan menggunakan tabel atau kurva. 




