
26 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Tanggal 9 Mei-11 Juni 2016, 

bertempat di Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Tabel 2. Alat dan Kegunaan 

No Alat Kegunaan 

1. Autoclave mensterilkan alat dan bahan dengan 

menggunakan uap air panas bertekanan 

2. Timbangan analitik Menimbang bahan dengan jumlah yang 

telah ditentukan secara analitik 

3. Microwafe menghomogenkan dan memanaskan 

suatu larutan  

4. Beaker glass Wadah penampung untuk mencampur, 

memanaskan cairan 

5. Luminar Air Flow cabinet Meja kerja steril untuk melakukan 

kegiatan kultur 

6. Bunsen burner Menciptakan kondisi steril khususnya 

pada kegiatan kultur 

7. Hand sprayer Menciptakan kondisi steril saat akan 

melakukan kegiatan kultur karena telah 

dilengkapi dengan bahan pensteril 

8. Botol kultur Sebagai tempat untuk menkulturkan 

atau menanam eksplan 

9. Oven untuk sterilisasi botol kultur, gunting, 

pinset, pisau, dan lain sebagainya yang 

digunakan dalam kultur jaringan 

10. Micropipet digunakan untuk mengambil dan 

memindahkan larutan dalam jumlah 

yang sangat kecil. 

11. Pinset Untuk mengambil eksplan 
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12.  Erlenmeyer Untuk menuangkan atau 

mempersiapkan bahan kimia dan 

aquades dalam pembuatan media. 

13. Scalpel Berfungsi untuk memotong eksplan 

14.  Spatula untuk mengambil bahan kimia yang 

berbentuk padat dan dapat dipakai 

sebagai pengaduk larutan. 

15. Rak kultur untuk tempat letak budidaya 

sample/eksplan yang sudah dalam botol 

kultur. 

16. Cawan Petri Digunakan sebagai alas untuk inokulasi 

ekplan 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi Thallus 

rumput laut  (Eucheuma spinosum), Kinetin, alkohol, NaNO3, Na2β-glisero PO4, 

Vitamin B12, Thiamine, Biotin, Na2EDTA, H2BO3, MnSO4, ZnSO4, CoSO4, Iron-

EDTA, Fe (NH4)2(SO4), Bacto Agar, Aquades steril, Air Laut Steril, Betadin 

Solution 0,1%, Detergen Cair 0,1%, Antibiotik mix (terramicin dan ripanpicin dan 

penicillin) 0,1%. 

3.3 Batasan Variabel 

 Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah, yang tidak dapat dibedakan  

antara akar, batang maupun daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang 

yang disebut thallus (Anggadiredja et al., 2010). 

 Kultur jaringan (Tissue Culture) atau Kultur In Vitro adalah suatu teknik 

untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ serta 

menumbuhkan bagian tersebut pada media yang mengandung Zat 

Pengatur Tumbuh (ZPT) tanaman pada kondisi steril, sehingga bagian-
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bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi 

tanaman sempurna (Nugrahani et al., 2011).  

 Kinetin merupakan turunan dari hormon sitokinin yang berperan sebagai 

zat pemacu pertumbuhan. Fungsi utama sitokinin untuk merangsang 

pembelahan sel dan pembentukan organ (Salisbury, 1995).  

 Laju Pertumbuhan adalah perubahan bentuk akibat pertambahan panjang, 

berat, dan volume dalam periode tertentu (Effendi, 1997). 

 Sintasan adalah jumlah filamen rumput laut yang hidup setelah dipelihara 

beberapa waktu dibandingkan dengan jumlah filamen rumput laut yang 

hidup pada awal kegiatan kultur dan dinyatakan dalam persen 

(Effendie,1997).  

 Laju regenerasi adalah kecepatan perubahan, pertumbuhan dan 

perkembangan (regenerasi) dari filamen kalus (Yokoya and Walter, 2004). 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh 

suatu perlakuan/tindakan/treatment dengan menggunakan perlakuan yang berbeda 

(Supardi, 2007). Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, yaitu pencatatan pengamatan secara sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya 

maupunsituasi buatan yang khusus diadakan (Surakhmad, 1987). 
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3.5 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL), hal ini dikarenakan media percobaan dianggap bersifat homogen, 

sehingga yang mempengaruhi hasil penelitian adalah pengaruh perlakuan dan 

faktor kebetulan saja. Menurut Effendi (1997), rumus rancangan acak lengkap 

yang digunakan yaitu : 

 

  

Keterangan : 

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

µ  : Nilai rata-rata 

αi : Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah 

perlakuan ke-i dengan nilai tengah umum) 

εij : Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang 

dialami oleh perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

 Pada penelitian ini digunakan 5 perlakuan dengan 1 kontrol dan masing-

masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali, dimana penentuan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh (ZPT) hormon kinetin yang digunakan yaitu: 

K : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 0 mg/l  

P1 : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 1 mg/l 

P2 : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 2 mg/l 

P3 : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 3 mg/l 

P4 : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 4 mg/l 

P5 : Konsentrasi ZPT Hormon Kinetin 5 mg/l 

Denah perlakuan berupa Konsentrasi ZPT Kinetin, denah selengkapnya 

sebagai berikut : 

Yij = µ + αi + εij 
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P1U3 P3U2 P2U1 K1U3 P5U1 P4U2 

P4U1 P5U3 P1U3 P3U1 P2U2 K1U1 

P5U2 K1U1 P4U2 P2U2 P3U3 P1U3 

Gambar 3. Denah Percobaan 

Keterangan : 

K, P1, P2, P3, P4, dan P5 = Perlakuan 

U1, U2, U3   = Ulangan 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Sterilisasi Alat 

 Sterilisasi alat-alat inokulasi untuk kultur in-vitro mengacu pada 

metode Husen, S (2015) yaitu sebagai berikut : 

 Sterilisasi alat-alat inokulasi secara kimia menggunakan larutan chlorox. 

 Alat-alat inokulasi dicuci dan direndam dengan campuran air dan larutan 

chlorox selama 24 jam, kemudian dibilas dengan air bersih. 

 Alat-alat dimasukkan kedalam oven ± 1 jam.  

 Alat-alat inokulasi dibungus dengan menggunakan kertas putih dan 

dimasukkan ke dalam plastik, sedangkan botol kultur ditutup dengan 

menggunakan plastik dan diikat dengan karet. 

 Air dituangkan secukupnya ke dalam autoklaf. 

 Alat-alat yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam autoklaf. 

 Autoklaf ditutup kemudian dilakukan pengaturan suhu 121°C, dengan 

tekanan 17,5 psi (1 atm)  selama ± 60  menit. 
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 Alat-alat yang sudah steril dikeluarkan dari autoklaf  disimpan di dalam 

ruang kultur. 

3.6.1.2 Pembuatan Larutan Stok 

Tabel 3. Komposisi bahan-bahan untuk membuat media PES (Provasoli’s 

Enrich Seawater) 

No Zat hara Jumlah 

1. Medium  

Na2β-glicerol PO4 

NaNO3 

Vitamin B12 

Thiamine 

Biotin 

 

50 gr 

35 gr 

0,01 gr 

0,5 gr 

0,005 gr 

2. Trace Metal 

Na2 EDTA 

H3BO3 

MnSO4 

ZnSO4 

CoSO4 

 

1 gr 

1,12 gr 

0,12 gr 

0,022 gr 

0,005 gr 

3 Iron-EDTA 

Fe(NH4)2 (SO4) 

Na2 EDTA 

 

0,7 gr 

0,6 gr 

 Menimbang bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan 

 Memasukkan satu persatu bahan kimia kedalam beaker glass, kemudian 

menambahkan aquades sebanyak 1000 ml. 

 Larutan pupuk kimia dihomogenkan dengan menggunakan spatula hingga 

larut sempurna. 

 Mengambil 20 ml larutan pupuk PES dan dimasukkan kedalam beaker 

glass 

 Memasukkan air laut steril sebanyak 980 ml dan menghomogenkannya 

(West and Mcbride, 1999). 
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3.6.2 Pelaksanaan penelitian 

3.6.2.1 Pembuatan Media Kultur 

Pembutan media kultur mengacu pada metode West and Mcbride 

(1999) yaitu sebagai berikut : 

 Media PES diambil sebanyak 100 ml dan dimasukkan kedalam erlenmeyer  

 Menambahkan konsentrasi hormon Kinetin sesuai dengan perlakuan serta 

melakukan terra-pH. 

 Menambahkan Bacto Agar sebanyak 0,8 gr kedalam media PES. 

 Media PES dan agar dihomogenkan dengan microwafe hingga larut 

sempurna. 

 Media PES dan agar yang telah homogen dimasukkan kedalam botol 

kultur sebanyak 20 ml. 

3.6.2.2 Persiapan dan Penanaman Eksplan 

Persiapan dan penanaman ekplan untuk kultur in-vitro mengacu pada 

metode Mulyaningrum (2012) yaitu sebagai berikut : 

 Eksplan direhabilitasi dengan membilas detergen cair 0,1% selama 3 menit 

kemudian dicuci dengan air laut steril dan diulangi sampai 3 kali. 

 Eksplan direhabilitasi dengan membilas betadin solution 0,1% selama 3 

menit kemudian dicuci dengan air laut steril dan diulangi sampai 3 kali. 

 Eksplan disterilisasi dengan membilas antibiotic mix 0,1%  (terramicin, 

ripanpicin dan penicillin) selama 3 menit kemudian dicuci air laut steril 

dan diulangi sampai 3 kali. 

 Eksplan dipotong dan ditimbang seberat 0,5 gr kemudian ditanam pada 

media kultur (perlakuan) sebanyak 4 eksplan perbotol dengan volume 20 



33 
 

ml Media PES yang ditambahkan agar 0,8% dan konsentrasi hormon 

Kinetin sesuai dengan perlakuan. 

 Setelah inokulasi botol kultur ditutup dengan plastik dan diikat dengan 

karet. 

 Biakan dipelihara dalam ruang kultur bersuhu 25°C, intensitas cahaya 

1500 lux dan lama pencahayaan 12 jam terang dan 12 jam gelap. 

3.7 Parameter Uji 

3.7.1 Laju Regenerasi (Regeneration) 

Laju regenerasi diukur dengan metode Yokoya and Walter (2004) dengan 

menghitung jumlah eksplan yang beregenerasi. Adapun rumus Laju Regerasi 

adalah sebagai berikut : 

  ( )   
  

  
        

Dimana :  

R = Laju regenerasi 

Fr = Jumlah eksplan yang beregenerasi 

F0 = Jumlah eksplan awal 

3.7.2 Sintasan (Survival Rate) 

Sintasan diperoleh dengan menghitung eksplan yang hidup. Adapun rumus 

Sintasan adalah sebagai berikut : 

   ( )  
  

  
        

Dimana :  

SR =  Survival rate (sintasan) 

Nt = Jumlah eksplan yang hidup 

N0 = Jumlah eksplan awal 
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3.7.3 Laju Pertumbuhan Mutlak 

Laju pertumbuhan dihitung dengan menimbang eksplan. Adapun rumus 

Pertumbuhan Mutlak adalah sebagai berikut:  

         

Dimana :  

G =  Laju pertumbuhan mutlak 

Wt  = Berat akhir eksplan 

W0 = Berat awal eksplan 

3.8 Parameter Uji Penunjang 

Adapun parameter uji penunjang dalam penelitian yakni perkembangan 

morfologi secara deskriptif. 

3.9 Analisa Data 

3.9.1 Analisis Variansi (ANAVA) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan konsentrasi Kinetin 

berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus rumput laut Eucheuma spinosum 

melalui kultur invitro atau sebaliknya. Anava yang diterapkan sesuai dengan 

Rancangan Acak Lengkap. Sebelum dianalisis, data ditabulasikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Perlakuan x Ulangan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
U1 U2 U3 

K KU1 KU2 KU3 Kuj YKUj 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1Uj YP1Uj 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2Uj YP2Uj 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3Uj YP3Uj 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4Uj YP4Uj 

P5 P5U1 P5U2 P5U3 P5UJ YP5UJ 

Jumlah PiU1 PiU2 PiU3 PiUJ PiUJ 

ΣpiUj      
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 Penghitungan Jumlah Kuadrat 

 Faktor Korelasi (FK) = 
     

     
 

 Jumlah Kuadrat Total (JKt) = (Σ PiUj)
2 

– FK 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKp) = 
       

 
    

 Jumlah Kuadrat Galat (JKg) = JK Total – JK Perlakuan 

3.9.2 Sidik Ragam 

 Dari hasil percobaan setelah perhitungan jumlah kuadrat dilakukan, 

kemudian dimasukkan dalam Tabel 5 Sidik Ragam. 

Tabel 5. Sidik Ragam 

SV Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t  - r JKp JKp/db KTp/KTg   

Galat t – (r – 1) JKg JKg/db -   

Total t.r – 1 JKt JKt/db -   

Keterangan : 

- Jika F hitung > F tabel padataraf 0,01 diberi tanda ** maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata 

- Jika F tabel pada taraf 0,05 < F hitung < F tabel 0,01 diberi tanda * 

maka perlakuan berpengaruh nyata 

- Jika F hitung < F tabel pada taraf 0,05 diberi tanda 
tn/ts

 maka perlakuan 

tidak berpengaruh  nyata 

 




