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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan waktu 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan 

Februari 2018 hingga Juni 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

1.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi timbangan analitik, 

autoclave, breaker glass, pH meter, bunsen burner, alat-alat gelas dengan 

berbagai ukuran (pipet tetes, pipet ukur, erlenmeyer, labu ukur, pengaduk, 

botol stok), alat diseksi (spatula, scalpel blade, pinset), tisu, alumunium foil, 

kertas label, alat tulis, plastik, karet, kamera untuk dokumentasi, Laminar 

Air Flow (LAF), rak botol kultur. 

1.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan-bahan untuk media 

MS yang terdiri dari makro nutrient (NH4NO3, KNO3, CaCl2.2H2O, 

KH2PO4, MgSO4.7H2O), mikro nutrien (FeSO4.7H2O, Na2EDTA, H3BO3, 

KI, MnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O, KI, Na2MoO4.2H2O, CuSO4.5H2O, 

CoCl2.6H2O), Vitamin (Myoinositol, Niacin, Pyridoxine-HCL, Thiamin-

HCL, Glycine), zat besi (Fe), serbuk agar, gula, akuades, Clorox, alkohol 

70%, spirtus, sabun dan manitol serta bahan tanam eksplan kentang varietas 

Granola Lembang dan Granola Kembang yang diperoleh dari Labolatorium 

Kultur Jaringan Universitas Muhammadiyah Malang.  
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3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK)/Randomized Complete Block Design (RCBD) yang disusun secara faktorial 

dengan 2 faktor. Sumber keragaman yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

Tabel 1. Jenis Perlakuan 

Faktor  Perlakuan 

Varietas (V) Granola Lembang 

 Granola Kembang 

Konsentrasi Manitol (K) Konsentrasi 0 g/l 

 Konsentrasi 20 g/l 

 Konsentrasi 40 g/l 

 Konsentrasi 60 g/l 

 Konsentrasi 80 g/l 

 Konsentrasi 100 g/l 

 

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan 

Varietas (V) Konsentrasi Manitol (K) Kode perlakuan 

Granola Lembang Konsentrasi 0 g/l V1K0 

 Konsentrasi 20 g/l V1K1 

 Konsentrasi 40 g/l V1K2 

 Konsentrasi 60 g/l V1K3 

 Konsentrasi 80 g/l V1K4 

 Konsentrasi 100 g/l V1K5 

Granola Kembang Konsentrasi 0 g/l V2K0 

 Konsentrasi 20 g/l V2K1 

 Konsentrasi 40 g/l V2K2 

 Konsentrasi 60 g/l V2K3 

 Konsentrasi 80 g/l V2K4 

 Konsentrasi 100 g/l V2K5 
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Berdasarkan perlakuan tersebut, didapatkan 12 kombinasi perlakuan. Setiap 

kombinasi perlakuan dilakukan 3 kali ulangan, sehingga didapatkan jumlah 

keseluruhan adalah 36 botol. Setiap kombinasi masing-masing memiliki 3 sampel 

sehingga didapatkan jumlah unit secara keseluruhan sebanyak 108 botol, dengan 

masing-masing botol berisi 5 planlet sehingga jumlah eksplan secara keseluruhan 

yang digunakan adalah 540 planlet. 
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Keterangan: 

V1K0: Granola Lembang + Konsentrasi 0 g/l 

V2K0: Granola Kembang + Konsentrasi 0 g/l 

V1K1: Granola Lembang + Konsentrasi 20 g/l 

V2K1: Granola Kembang + Konsentrasi 20 g/l 

V1K2: Granola Lembang + Konsentrasi 40 g/l 

V2K2: Granola Kembang + Konsentrasi 40 g/l 

V1K3: Granola Lembang + Konsentrasi 60 g/l 

V2K3: Granola Kembang + Konsentrasi 60 g/l 

V1K4: Granola Lembang + Konsentrasi 80 g/l 

V2K4: Granola Kembang + Konsentrasi 80 g/l 

V1K5: Granola Lembang + Konsentrasi 100 g/l 

V2K5: Granola Kembang + Konsentrasi 100 g/l 

Dasar pengelompokan dari penelitian ini adalah tidak samanya waktu 

penanaman eksplan kentang serta terdapat dua faktor yang dapat diketahui. 

Penanaman dilakukan setiap 2 hari sekali secara berturut-turut setiap ulangan 

dengan jumlah sampel perplanlet yakni 3 botol dimana setiap perlakuan terdiri dari 

5 sampel botol. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan dan Sterilisasi Alat 

Proses persiapan dan sterilisasi alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan botol kultur dan alat yang akan digunakan yaitu, cawan 

petri, scalpel, dan pinset. 
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2. Mencuci bersih botol dan alat-alat dengan menggunakan sabun cuci, 

lalu di keringkan. 

3. Merendam botol menggunakan Clorox dan air selama 24 jam, kemudian 

alat di keringkan dengan memasukkan ke dalam oven selama ± 1 jam. 

4. Sterilisasi alat berupa petridish, scalpel, dan pinset dan gunting 

dilakukan dengan membungkus dengan kertas dan dimasukkan kedalam 

platik lalu diikat dengan karet. 

5. Menyiapkan autoclaf dan meletakkan semua alat-alat yang akan 

disterilisasi.  

6. Mengatur suhu 212oC selama 60 menit. 

7. Mengeluarkan alat-alat dan diletakkan pada ruangan yang steril, 

selanjutnya alat siap untuk digunakan. 

3.4.2. Pembuatan Larutan Stok 

Proses pembuatan larutan stok (Lampiran 7) yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan (unsur makro dan mikro komposisi media 

MS) yang akan digunakan. 

2. Menghitung dan menimbang masing-masing bahan komposisi media 

MS.  

3. Mengencerkan bahan yang sudah di timbang dengan aquades sesuai 

kebutuhan. 

4. Mengaduk larutan sampai homogen. 

5. Memasukkan dalam botol dan diberikan label pada tiap botolnya lalu 

simpan di dalam refrigerator (agar larutan tetap awet). 
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3.4.3. Pembuatan Media Murashige & Skoog (MS) dan Penambahan 

Senyawa Manitol 

Proses pembuatan media MS (Lampiran 8) dan penambahan manitol yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Memasukkan komposisi media MS (Lampiran 13) sesuai kebutuhan.  

3. Menimbang sukrosa 18 gr, agar 4,2 gr dan manitol yang akan digunakan 

sesuai dengan perlakuan. 

K0 = 0 gr 

K1 = 20 gr 

K2 = 40 gr 

K3 = 60 gr 

K4 = 80 gr 

K5 = 100 gr 

4. Memasukkan larutan stok menggunakan pipet ukur ke dalam beker 

glass. 

5. Menambahkan sukrosa dan manitol sesuai dengan konsentrasi. 

6. Menambahkan aquades sampai 600 ml. 

7. Menentukan pH menggunakan kertas lakmus sampai pada pH 5,8 

dengan menambahkan NaOH untuk menaikkan pH dan HCl untuk 

menurunkan pH. 

8. Menambahkan agar sedikit demi sedikit agar tidak menggumpal. 

9. Memasak media sambil mengaduk sampai homogen dan mendidih. 

10. Memasukkan larutan ke dalam botol kultur sebanyak 20 ml media 

11. Menutup botol dengan plastik dan diikat dengan karet. 



16 
 

 
 

12. Memberi label pada masing masing media. 

3.4.4. Sterilisasi media 

Proses sterilisasi media kultur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan botol kultur yang telah berisi media ke dalam autoklaf. 

2. Mengatur autoklaf dengan suhu 121oC selama 10 menit. 

3. Mengambil media dari autolaf dan mendiamkannya sampai media 

benar-benar dingin dan padat kemudian memasukkan media kedalam 

ruang kultur. 

4. Mendiamkan media 5-7 hari untuk mengetahui kontaminasi dari media 

kultur tersebut.  

3.4.5. Persiapan planlet kentang varietas Granola Lembang dan Granola 

Kembang 

Platlet kentang varietas Granola Lembang dan Granola Kembang yang 

digunakan diperoleh dari Pusat Penelitian Bioteknologi Laboratorium 

Kultur In Vitro Universitas Muhammadiyah Malang yang bebas dari 

kontaminasi, tidak layu, tidak mengalami browning, sehat serta tidak ada 

tanda-tanda penyakit. 

3.4.6. Penanaman eksplan dilakukan dalam LAF 

Proses penanaman kentang (Lampiran 9) yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan alat (cawan petri, pinset, scalel, gunting, bunsen burner, 

plasti wrep) dan bahan (alkohol untuk steril pinset, scalpel dan gunting) 

2. Memasukkan alat dan bahan ke dalam LAF. 

3. Menyalakan lampu UV selama 1 jam sebelum digunakan. Mematikan 

lampu UV dan menyalakan blower + lampu LAF.  
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4. Memasukkan media kultur perlakuan dan eksplan kentang ke dalam 

LAF. Penanaman dilakukan setiap 1 hari sebanyak 1 ulangan. 

5. Merendam dan membakar pinset dan scalpel blade sebelum digunakan.  

6. Mengambil plantlet kentang dalam botol dan meletakkan di atas cawan 

petri. Pemotongan dilakukan dengan cara memotong 1 cm. 

7. Menanam eksplan yang sudah dipotong ke dalam media perlakuan 

dengan posisi eksplan berdiri. 

8. Memanaskan mulut botol dan tutup botol dengan bunsen. 

9. Menutup kembali botol menggunakan plastik dan mengikatkan dengan 

karet. Melapisi tutup botol dengan plastik wrap untuk meminimalisir 

kontaminasi. 

10. Memberi label perlakuan dan tanggal penanaman. 

11. Meletakkan botol di rak kultur. 

3.4.7. Inkubasi 

Inkubasi dilakukan di ruang kultur dengan kondisi ruang yang steril dengan 

suhu ± 22oC dan pencahayaan lampu 28 watt selama 16 jam penyinaran dan 

8 jam masa gelap. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri dari pengamatan pertumbuhan tunas kentang saat 

inkubasi. Berikut ini adalah diskripsi variable pengamatan yang diamati dalam 

penelitian ini, yakni: 

1. Saat Inisiasi 

Pengamatan di lakukan setiap hari setelah tanam secara visual sampai planlet 

muncul tunas pertama. 
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2. Tinggi Planlet 

Pengamatan di lakukan dengan cara mengukur planlet dari pangkal tunas 

pertama sampai dengan ujung tunas tertinggi pada tiap sampel dengan 

penggaris dalam satuan centimeter. Tinggi Planlet diamati 7 hari sekali sampai 

35 HST. 

3. Jumlah Daun 

Pengamatan di lakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang muncul 

pada tiap sampel. Panjang tunas diamati 7 hari sekali sampai 35 HST. 

4. Kondisi Stomata 

Proses pengamatan kondisi stomata (Lampiran 10) dilakukan setelah 35 HST 

dengan cara sebagai berikut (Lampiran 9): 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan (Microscope, blade, cover 

glass, kaca preparat, pipet tetes, gelas kaca, aplikasi Image Raster 3, 

sampel daun, air) 

2. Menotong sampel daun dari batang planlet menggunakan blade.  

3. Meletakkan sampel daun pada kaca preparat dengan posisi daun terbalik. 

4. Meneteskan air secukupnya di atas sampel daun. 

5. Menutup sampel daun dengan cover glass. 

6. Mengamati stomata menggunakan mikroskop. 

7. Mengukur lebar dan panjang stomata menggunakan aplikasi Image Raster 

3.  

5. Bobot Basah Per Planlet 

Proses pengamatan bobot basah per planlet dilakukan setelah 35 HST dengan 

cara sebagai berikut (Lampiran 11): 
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1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan (timbangan analitik, amplop 

coklat yang sudah diberi lubang, pinset, alat dokumentasi dan sampel 

planlet yang akan ditimbang) 

2. Menimbang amplop coklat 

3. Mengeluarkan planlet dari botol 

4. Memasukkan 5 planlet kedalam amplop coklat 

5. Menimbang planlet yang telah dimasukkan kedalam amplop coklat 

6. Menghitung bobot basah per planlet dengan cara (berat planlet yang di 

masukkan kedalam amplop – berat amplop): 5 planlet 

6. Bobot Kering Per Planlet 

Pengukuran bobot kering per planlet dilakukan setelah menimbang bobot 

basah (Lampiran 10) dengan cara sebagai berikut: 

1. Memasukkan amplop yang berisi planlet kedalam incubator 

2. Mengeringkan menggunakan incubator selama 48 jam dengan suhu 60oC. 

3. Menimbang bobot kering menggunakan timbangan analitik 

4. Menghitung bobot kering per planlet dengan cara (bobot kering – bobot 

amplop): 5 planlet 

7. Klorofil  

Uji klorofil dilakuan dengan cara menghitung klorofil a, b dan total dengan 

rumus Arnon (1949) dengan membandingkan OD pada 663 nm dan 645 nm 

dalam sel yang tebalnya 1 cm dengan menggunakan koefisien absorbsi spesifik 

yang telah ditentukan oleh Mac Kinner (1941) sebagai berikut: 

Klorifil total (mg/l) = 20,2 D 645 + 0.02 D 663 

Klorofil a = 12,7 D 663 + 2,69 D 645 
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Klorofil b = 22,9 D 645 + 0,02 D 663 

Proses uji klorofil (Lampiran 12) dilakuakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan (timbangan analitik, spatula, 

micrometer, tube, spectrometer, sentrifuse, mortal dan martil, sampel 

planlet 0,1 gr, alcohol 85 %) 

2. Menimbang sampel planlet sebanyak 0,1 gr 

3. Menumbuk sampel menggunakan mortal dan martil 

4. Memasukkan sampel menggunakan spatula kedalam tube 

5. Menambahkan alcohol 85 % sebanyak 5 ml 

6. Mendiamkan larutan selama 4 jam 

7. Melakukan sentrifuse selama 10 menit 

8. Mengambil larutan sampel sebanyak 0,05 ml untuk di spektro 

9. Melakukan spektrofotometer dengan panjang gelombang 663 dan 646 

8. Vigor Planlet 

Pengamatan vigor planlet (Lampiran 13) dilakukan pada saat tanaman 

memasuki minggu akhir penelitian dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan (alat dokumentasi, kertas yang 

telah  

2. Mengambil sampel planlet Vigor planlet dibedakan dengan cara 

mengklasifikasikan planlet yang termasuk dalam kelompok vigor lemah, 

tegar, dan sangat tegar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan dan 

keadaan vigor tanamn dari masing-masing perlakuan 
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9. Uji Korelasi Data 

Data peubah kuantitaif yang diperoleh kemudian dianalisis korelasi 

menggunakan program SPSS 25.0. Menurut Hartati et al. (2012) nilai 

korelasi membantu dalam kegiatan penelitian tanaman, khususnya dalam 

kegiatan seleksi. Dengan mengetahui nilai korelasi dari suatu karakter 

dengan karakter lainnya sehingga dapat diketahui hubungan antar karakter 

tersebut. 

3.6 Analisis Data 

Data pengamatan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 

dianalisis ragam dengan uji F taraf 5% dan 1% dilanjutkan dengan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) taraf 5%. Uji F dan Duncan dilakukan aplikasi SAS 

Portable. Data kuantitatif juga dianalisis korelasi dengan aplikasi SPSS Statistics 

25. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dan pengukuran stomata 

menggunakan aplikasi Image Raster 3. 
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3.7 Alur peneltian 

Alur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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