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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dimulai bulan Januari 2019 

sampai bulan Mei 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur 

Jaringan, Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan botol kultur, laminar airflow cabinet (LAF), 

timbangan analitik, pH meter, labu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, pipet, 

spatula, skalpel, pinset, alumunium foil, neraca analitik, autoklaf, pH meter, rak 

botol kultur, lampu Bunsen, waterbath, mortal-martil, vortex, spektrofotometer, 

mortal martil, corong kaca, kamera untuk dokumentasi, Mikroskop SEM TM 

3000.   

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media MS (Murashige 

Skoog) yang terdiri dari makro nutrient (NH4NO3, KNO3, CaCl2.2H2O, KH2PO4, 

MgSO4.7H2O), mikronutrien (H3BO3, KI, MnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O, 

Na2MoO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CoCl2.6H2O), Vitamin, zat besi (Fe), gula, 

akuades, larutan bayclin, Clorox, tissue, alkohol 70%, sabun colek, asam 

ninhidrin,asam asetat glasial, benzen, prolin murni, dan agen PEG (Polyethylene 
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Glycol), eksplan tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas granola 

Kembang (GK).  

3.3 Metode Penelitian 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sederhana 6 perlakuan yang diulang sebanyak 4 kali, dan masing-masing 

ulangan menggunakan 5 sampel. Perlakuan terdiri dari :  

P0 : Kontrol (Tanpa penambahan PEG),  

P1 : Pemberian PEG 13% 

P2 : Pemberian PEG 14% 

P3 : Pemberian PEG 15% 

P4 : Pemberian PEG 16% 

P5 : Pemberian PEG 17% 

Dengan demikian diperoleh 6x4x4= 96 botol kultur, setiap botol kultur ditanami 5 

eksplan.   

Penambahan PEG dalam media MS0 menyebabkan agar tidak dapat larut, 

sehingga menggunakan media MS0 cair (tanpa penambahan agar) dan untuk 

mencegah eksplan tidak tenggelam maka digunakan busa yang telah dilubangi. 

Eksplan yang digunakan pada media perlakuan PEG berupa stek satu mata tunas 

dengan ukuran 0.5 cm yang diperoleh dari planlet tanaman kentang hasil 

subkultur. Eksplan ditanam di atas busa atau kertas saring yang telah dilubangi 

pada media perlakuan yang berupa media cair. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Bahan tanaman yang digunakan berupa planlet kentang varietas Granola 

Kembang (GK) yang ditanam pada media MS0. Tanaman kentang yang siap 

untuk digunakan berumur 1-2 bulan setelah setelah tanam. Gambar planlet 

disajikan pada lampiran 6 nomor 21.   

3.4.2 Sterilisasi alat-alat tanam 

Alat-alat yang digunakan untuk penanaman secara in vitro disterilisasi 

dalam autoklaf pada suhu 121
o
C dengan tekanan 17.5 psi selama 60 menit. 

Perhitungan waktu sterilisasi dimulai setelah tercapainya tekanan yang 

diinginkan. Alat-alat yang perlu disterilkan adalah pinset, gunting, botol botol 

kultur, cawan petri, dan Spons. Sebelum dilakukan sterilisasi dilakukan 

perendaman dengan clorox. Laminar air flow cabinet disterilisasi dengan sinar 

UV dan blower yang dibiarkan menyala selama satu jam sebelum digunakan, serta 

dilakukan penyemprotan alkohol 96% pada bagian dinding dan dasar laminar 

sebelum digunakan. Gambar disajikan pada lampiran 6 nomor 1-17.  

3.4.3 Pembuatan Media  

Menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Menimbang masing-

masing bahan komposisi media MS0 tanpa penambahan agar dan ditambahkan 

dengan PEG sesuai dengan perlakuan yang di berikan. Kemudian menuang ke 

borol kultur sesuai dengan kebutuhan media perbotol. Selanjutnya disterilisasi 

menggunakan autoklaf selama 10 menit. Memasukkan larutan ke dalam botol 
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kultur dilakukan di dalam LAF. Menutup botol dengan plastik dan diikat dengan 

karet. Memberi label pada masing masing media. Botol-botol kultur berisi media 

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

mengetahui apakah media mengalami kontaminasi sebelum digunakan. Gambar 

disajikan pada lampiran 6 nomor 18-29.  

3.4.4 Inokulasi Eksplan (Penanaman eksplan dilakukan dalam LAF)  

Membakar pinset dan scalpel blade sebelum digunakan. Plantlet digunakan 

sudah dalam keaadaan steril didalam botol. Mengambil plantlet tanaman kentang 

dalam botol dan meletakkan di atas cawan petri yang telah dilapisi oleh kertas 

saring steril kemudian memotong bagian batang dari plantlet Pemotongan 

dilakukan dengan cara memotong batang dengan ukuran 0,5 cm – 1 cm. Eksplan 

yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam media MS perlakuan dengan posisi 

eksplan berdiri. Untuk menjaga sterilisasi dari alat, maka pinset selalu dipanaskan 

sebelum digunakan. Sebelum ditutup, mulut botol dan tutup botol dipanaskan 

kembali (lampiran 6 nomor 22-23). Kemudian ditutup dengan menggunakan 

plastik. Botol yang telah selesai ditanam diberi label perlakuan dan tanggal 

penanaman. Meletakkan botol di rak kultur.  

3.4.5 Uji seleksi toleransi tanaman kentang terhadap cekaman osmotik 

polyethylene glicol (PEG) 

a. Penentuan Lethal Dosis (LD50) 

Penentuan Lethal dosis (LD50) dilakukan untuk mengetahui respon 

tanaman terhadap penggunaan PEG atau untuk mengukur tingkat sensitivitas 
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suatu jaringan terhadap PEG. LD50 merupakan dosis yang menyebabkan 50% 

kematian dari populasi tanaman. Mutan yang diperoleh umumnya berada pada 

atau sedikit dibawah LD50 (Lethal Dose 50). Penentuan ini dilakukan karena 

belum tersedia informasi tentang letal dosis penggunaan Polyethilene Glycol 

(PEG) pada tanaman kentang secara in vitro. Sehingga informasi tersebut dapat 

digunakan dalam melakukan seleksi tanaman kentang yang tahan kekeringan. 

Konsentrasi LD50 yang digunakan adalah 0, 5, 10, 15, dan 20% PEG (0,5,10,15 

dan 20 gr PEG/100ml aquades). Media yang digunakan adalah media MS tanpa 

penambahan agar, kemudian dengan penambahan PEG sesuai konsentrasi 

tersebut. Bahan penyangga eksplan pada tahap LD50 ini adalah kertas saring 

dengan ukuran 5,5 cm x 5,5 cm yang dilipat ujung ujungnya sebagai kaki dan 

sebagai penyerap media. Setiap botol kultur terdapat 20 eksplan yang di letakkan 

berjajar antar eksplan sehingga semua bagian eksplan menempel media yang 

terserap pada kertas saring. Pengamatan penentuan LD50 ini dilakukan selama ±2-

4 minggu yang diamati setiap hari. Parameter pengamatan persentase eksplan 

hidup dan persentase eksplan mati. Perhitungan terkait dengan kebutuhan 

Polyethilene Glycol (PEG) terdapat pada Lampiran 5.  

b. Seleksi Tanaman Kentang 

Seleksi tanaman kentang dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sederhana dengan 6 perlakuan PEG (0,13,14,15,16,17%) di ulang 4 kali 

dan setiap ulangan dilakukan penanaman 5 botol kultur, satu botol kultur 5 

eksplan. Perhitungan terkait dengan kebutuhan Polyethilene Glycol (PEG) 

terdapat pada Lampiran 5. 
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Penambahan PEG dalam media menyebabkan media akan menjadi cair 

(medium cair) sehingga untuk mencegah eksplan tidak tenggelam maka 

digunakan busa . Eksplan yang digunakan pada media perlakuan PEG berupa stek 

satu mata tunas dengan ukuran 0.5 cm yang diperoleh dari planlet tanaman 

kentang hasil subkultur. Eksplan ditanam di atas busa yang telah dilubangi pada 

media perlakuan yang berupa media cair (media MS0 tanpa penambahan agar). 

Pengamatan pada tahap seleksi ini dilakukan selama 2 bulan.  

3.4.6 Uji kandungan prolin 

Pengukuran akumulasi prolin dilakukan dengan metode Ninhidrin dengan 

menggunakan spektrofotometer (Masoudi et al. 2011).  

a. Bahan berupa jaringan sebanyak 0,1 g ditumbuk dalam mortar yang diberi 

Ethanol 95% sebanyak 2ml.  

b. Campuran disentrifugasi pada 3500rpm selama 10 menit 

c. 0,1 ml ekstrak Ethanol diencerkan dengan 1 ml air suling dan 0,5 ml 

ninhidrin (0,125 g ninhidrin, 2 ml NH3PO4 6 mM, 3 ml asam asetat glasial) 

dan 0,5 ml Asam asetat glasial ditambahkan kemudian campuran 

ditempatkan dalam air mendidih selama 45 menit pada 100ºC 

d. Larutan tersebut kemudian di inkubasi di Waterbath selama 45 menit 

dengan suhu 100ᵒC. 

e. Meletakkan tabung dalam air dingin untuk menghentikan reaksi 

f. Campuran diekstraksi dengan 1 ml benzen 

g. Kadar prolin diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 515 nm.  
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h. Kadar prolin ditentukan berdasarkan bacaan larutan standar prolin murni 

yang tersedia.  

3.5 Variabel Pengamatan 

Peubah yang diamati adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah daun 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali selama 2 bulan dengan cara 

menghitung manual jumlah daun pada tanaman kentang.  

2. Tinggi Tunas 

Pengukuran tinggi tunas dilakukan seminggu sekali selama 2 bulan dengan 

mengukur dari permukaan spons dampai tunas tertinggi menggunakan 

kertas milimeter block 

3. Jumlah Akar Sekunder 

Pengamatan dilakukan sekali saat minggu terakhir pengamatan dengan 

cara menghitung jumlah akar sekunder secara manual pada setiap tanaman.  

4. Waktu Muncul Tunas  

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati saat muncul tunas baru 

pada eksplan tanaman kentang.  

5. Persentase eksplan hidup dan eksplan mati (%) 

Dilakukan perhitungan persentase eksplan yang hidup dan eksplan mati 

dari semua eksplan yang ditanam. Apabila eksplan telah berdeferensiasi 

seluruhnya maka dapat dinyatakan 100% eksplan hidup.  

Persentase eksplan Hidup (%)  :
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Persentase eksplan Mati (%)  :
            

             
        

6. Persentase eksplan kontaminasi (%) 

 Persentase eksplan kontaminasi adalah jumlah keseluruhan eksplan yang 

mengalami kontaminasi baik yang diakibatkan oleh jamur maupun bakteri  

pada setiap perlakuan. Parameter persentase kontaminasi dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

Eksplan kontaminasi (%) = 
                                            

                            
  x 100 % 

7. Kandungan prolin 

Pengujian kandungan prolin dilakukan dengan destruktif atau merusak 

tanaman dengan metode ninhidrin dengan menggunakan spektrofotometer 

(Masoudi et al. 2011). Dilakukan pada akhir pengamatan. Pengujian 

kandungan prolin dilakukan pada setiap perlakuan konsentrasi PEG. 

8. Stomata 

Pengamatan ini dilakukan sekali saat pemanenan dengan cara mengambil 

sampel daun yang tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua pada perlakuan 

terbaik dan perlakuan terjelek kemudian dianalisis menggunakan SEM 

(Scanning Electron Microscop). Mengukur panjang dan lebar stomata 

pada perlakuan tersebut. Pengamatan dilakukan di Laboratorium Biologi 

UMM. 

9. Penampang Batang 

Pengamatan ini dilakukan sekali saat pemanenan dengan cara mengambil 

sampel batang pada perlakuan terbaik dan perlakuan terjelek kemudian 
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dianalisis menggunakan SEM (Scanning Electron Microscop). 

Pengamatan dilakukan di Laboratorium Biologi UMM.  

10. Berkas Pembuluh Batang 

Pengamatan ini dilakukan sekali saat pemanenan dengan cara mengambil 

sampel daun yang tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua pada perlakuan 

terbaik dan perlakuan terjelek kemudian dianalisis menggunakan SEM 

(Scanning Electron Microscop). Pengamatan dilakukan di Laboratorium 

Biologi UMM.  

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh dari perlakuan yang diberikan dan uji jarak beganda Duncan 

(Duncan Multiple Range Test/ DMRT) untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan.  
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         Input   ............ Proses .............    Output         

 

  

TAHAP AWAL 

Inventarisasi Alat 

dan Bahan Tanam 

Inokulasi eksplan pada 

LD50 PEG 0%, 5%, 

10%, 15%, 20% 

Rak penyimpanan, 

planlet kentang 

varietas Granola 

Kembang 

Nilai daya hidup dan 

mati eksplan, Nilai 

LD50, konsentrasi 

media seleksi 

Persiapan Alat, 

Bahan dan Media 

TAHAP LANJUTAN 

Inventarisasi Alat 

dan Bahan Tanam 

Penanaman 

eksplan 

Persiapan Alat, 

Bahan dan Media 

Rak penyimpanan, 

planlet kentang 

varietas Granola 

Kembang 

Inokulasi eksplan pada 

Media seleksi PEG 0%, 

13%, 14%, 15%, 16%, 17% 

Informasi 

konsentrasi PEG 

Tahap 

Perlakuan 

Seleksi 

Pengamatan Peubah 

Pertumbuhan 

TAHAP AKHIR 

Uji Anova dan Uji 

DMRT 

Pengaruh 

konsentrasi PEG 

pada tanaman 

Informasi 

pengaruh 

perlakuan terhadap 

pertumbuhan  

Pengamatan 

Analisis Data 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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3.7 Denah Percobaan 

P2U1S2 P5U1S3 POU1S1  P3U2S3 P0U1S3  P0U4S4 P5U2S4 P0U2S2  

P0U3S3 P3U1S3  P4U4S4 P1U1S2  P2U4S4  P0U1S4  P1U2S1  P5U3S1 

P4U2S1 P3U4S2 P2U1S1  P0U2S4 P1U1S3  P5U2S3 P2U2S1  P2U2S2  

P1U2S2 P4U1S4 P3U1S1  P3U1S2  P2U2S4 P3U1S4  P3U2S1  P3U2S2  

POU4S1 P3U3S3 P1U4S3 P0U2S4 P4U1S3  P0U2S3 P5U4S4 P5U4S3 

P4U1S2 P0U1S3 P5U1S1  P5U1S2  P1U2S3 P5U1S4  P5U2S1  P5U2S2  

P3U3S1 P3U4S3 POU3S1  P0U3S2  P0U3S3  P0U3S4  P4U4S3 P0U4S2  

P3U2S4 P3U3S2  P4U2S2 P3U4S4 P4U1S1 P0U3S4  P1U4S1  P1U4S2  

P1U3S2 P0U4S3 P2U3S1  P2U3S2  P1U3S3  P2U3S4  P2U4S1  P2U4S2  

P3U3S4 P4U4S2 P0U4S3 P0U1S4 P0U2S3 P1U1S1 P3U4S1  P4U2S3 

P2U1S4 P0U1S2  P4U3S1  P4U3S2  P4U3S3  P4U3S4  P4U4S1  P1U3S1  

POU2S1 P5U3S4 P4U2S4 P5U3S2  P5U3S3  P0U4S4 P5U4S1  P5U4S2  

 

Keterangan :  

P0 = Tanpa PEG (kontrol) 

P1 = Perlakuan PEG 13% 

P2 = Perlakuan PEG 14% 

P3 = Perlakuan PEG 15% 

P4 = Perlakuan PEG 16% 

P5 = Perlakuan PEG 17% 
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