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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai 

Benih Induk Hortikultura Pekanbaru Jl. Kharrudin Nasution, Marpoyan, Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari - April 2017. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah Tunas pada eksplan Buah 

Naga merah (Hylocereus polyrhizus), NAA, Air kelapa muda, Media Murashige-

Skoog (MS), Aquades Steril, Klorox, serta Alkohol 96% dan Alkohol 70%.  

Alat yang digunakan Autoklaf, timbangan analitik, kulkas, Laminar Air 

Flow Cabinet, rak kultur, air conditioning, pinset, scapel dan blade, peralatan 

gelas (Beker glass, Erlenmeyer, Botol Kultur, gelas ukur ukuran 25 ml, 100 ml, 

dan 500 ml), gunting, pengaduk, panci, kompor gas, mikro pipet, handsprayer, 

lampu Bunsen, Spritus, kertas label, Aluminium Foil, karet, plastik, kertas pH dan 

alat-alat tulis.  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 2 faktor. Faktor pertama konsentrasi NAA dengan 4 taraf konsentrasi (N0: 

Kontrol, N1: 0,5 ppm, N2: 1,0 ppm, N3: 1,5 ppm ). Faktor kedua konsentrasi Air 

Kelapa muda dengan 4 taraf (Ko : Kontrol, K1: 15%, K2: 30%, K3: 45%) sehingga 

didapatkan 16 kombinasi perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari 5 ulangan. 

Setiap ulangan  terdapat 3 unit eksplan sampel, sehingga total unit percobaan 

sebanyak  160 unit eksplan percobaan. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan K0 K1 K2 K3 

N0 N0K0 N0K1 N0K2 N0K3 

N1 N1K0 N1K1 N1K2 N1K3 

N2 N2K0 N2K1 N2K2 N2K3 

N3 N3K0 N3K1 N3K2 N3K3 
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3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Sterilisasi Peralatan dan Botol Kultur 

Tingkat keberhasilan pada kultur jaringan sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kesterilan. Alat- alat penelitian berupa satu set alat deseksi (pinset, skapel, 

gunting, dan pisau), pengaduk, Erlenmeyer, botol kultur, dan  backer glass  harus 

terlebih dahulu dicuci dengan menggunakan sabun dan klorox kemudian dibilas 

sampai bersih. Setelah itu dikeringkan dan dibungkus dengan kertas atau 

aluminium foil dan plastik yang kemudian diikat menggunakan karet dan  

disterilkan menggunakan autoklaf dengan tekanan 17,5 psi pada temperatur 121
o
C 

selama 1 jam. 

3.4.2. Persiapan Tempat Penanaman 

Laminar Air Flow (LAF) sebagai tempat penanaman eksplan disterilkan 

dengan sinar ultraviolet selama 30-40 menit kemudian disemprot dengan alkohol 

70%. Proses penanaman eksplan dapat dilakukan setelah semua bahan dan 

peralatan yang telah disterilisasi berada dalam LAF. Ruang kultur yang digunakan 

sebagai tempat untuk meletakkan botol-botol kultur dalam masa inkubasi harus 

selalu dalam kondisi bersih dan steril. Selain itu, eksplan dikulturkan dalam ruang 

kultur dengan temperatur 20
o
 C dengan intensitas cahaya ± 2000 lux dari lampu 

flourencen sebagai sumber cahaya eksplan. 

3.4.3. Persiapan dan Pembuatan Media Stok 

3.4.3.1. Persiapan Bahan Media 

Untuk proses pembuatan media stok, terlebih dahulu bahan yang 

digunakan telah dipersiapkan. Bahan tersebut adalah Larutan stok yang terdiri atas 

mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro (makronutrien) merupakan 

mineral-mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tumbuhan, 

sedangkan mineral mikro (mikronutrien) hanya dibutuhkan dalam jumlah yang 

sedikit. 

Bahan-bahan yang terkandung dalam medium MS adalah sebagai berikut:  

 Mineral Makro 

1. Ammonium nitrate (NH4NO3) 

2. Calcium chloride (CACL2.2H2O) 
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3. Magnesium sulphate (MGSO4.7H2O) 

4. Potassium phosphate (KH2PO4) 

5. Potassium nitrate (KNO3) 

 Mineral Mikro 

1. Boric acid (H3BO3) 

2. Cobat chloride (COCL2.6H2O) 

3. Cupric sulphate (CUSO4.5H2O) 

4. Ferros sulphate (FESO4.7HAO) 

5. Potassium iodite (KI) 

6. Sodium molybdate (NA2MOO4) 

7. Zinc sulphate (ZNSO4.7HA2O) 

8. Na2EDTA 

 

 Vitamin dan Zat Organik 

1. I- Inositol 

2. Niacin 

3. Pyridoxine.HCL 

4. Thiamine.HCL 

5. IAA 

6. Kinetin 

7. Glycine 

8. Edamin 

9. Agar 

 

3.4.3.2. Pembuatan Media 

Untuk pembuatan 1000 ml media, pipet masing-masing larutan stok A 

sebanyak 20 ml/l, larutan stok B 20 ml/l, larutan stok C 5 ml/l, larutan stok D 

sebanyak 5 ml/l, larutan stok E sebanyak 5 ml/l, larutan stok F sebanyak 10 ml/l, 

larutan stok G sebanyak 10 ml/l, larutan stok H sebanyak 5 ml/l, gula sebanyak 15 

gram, agar 9 gram, tambahkan  Aquades sebanyak 1000 ml. 

Untuk perlakuan maka ditambahkan stok NAA sesuai perlakuan yang 

akan dibuat, untuk perlakuan N1 (0,5 ppm) = 1 ml, N2 (1 ppm) = 2 ml, N3 (1,5 
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ppm) = 3 ml, air kelapa K1 (15%) = 150 ml, K2 (30%) = 300 ml, K3 (45%) = 50 ml 

jika menggunakan air kelapa pada perlakuan, maka takaran Aquades dikurangi 

dengan takaran air kelapa yang digunakan pada setiap perlakuan. Semua bahan 

dimasukkan kedalam panci kemudian dimasak dengan terus diaduk hingga 

mendidih, selanjutnya ukur pH larutan, nilai pH larutan berkisar antara 5,8-6 

untuk menaikkan pH dapat ditambahkan larutan NaOh dan untuk menurunkan pH 

dapat ditambahkan HCl. Kemudian media dituangkan kedalam botol kultur 

sebanyak 25 ml per botol dengan tinggi ± 2 cm lalu ditutup dengan alumunium 

foil dan plastic, diikat menggunakan karet gelang tahan panas dan kemudian 

disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada tekanan 17,5 psi dengan 

temperatur 121
o
 C selama 15 menit. Setelah dingin media disimpan diruang ber 

AC selama 3-5 hari sebelum digunakan, hal ini bertujuan untuk melihat kesterilan 

media yang tidak terkontaminasi. (Betty, 2014). 

 

 

            

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

3.4.4. Penyiapan Eksplan 

Eksplan diperoleh dari Laboratorium Kultur Jaringan Balai Benih Induk 

Hortikultura, Pekanbaru. Eksplan yang digunakan dalam penelitian ini telah 

berumur 2-3 bulan dan bagian tunasnya yang dijadikan eksplan. Penanaman 

eksplan dilakukan didalam LAF. Tunas semaian yang akan dijadikan eksplan 

Pipet larutan stok A 20 ml/l, 

stok B 20 ml/l, stok C 5 ml/l, 

stok D 5 ml/l, stok E 5 ml/l, 

stok F 10 ml/l, stok G 10 ml/l, 

stok H 5 ml/l, gula 15 gram, 

agar 9 gram. 

NAA N1 (0,5 ppm) = 1 

ml, (1 ppm) = 2 ml, N3 

(1,5 ppm) = 3 ml.  

Air kelapa K1 (15%) = 

150 ml, K2 (30%) = 300 

ml, K3 (45%) = 50 ml. 

Panaskan hingga mendidih 

sekitar ± 30 menit pada suhu 

350
o
C, ukur pH berkisar 

antara 5,8-6 
 

Tuang kedalam botol kultur 

25 ml dan sterilisasi 

Simpan dalam ruang kultur 

sebelum penanaman 
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dipotong menggunakan gunting dan kemudian dikeluarkan dari botol kultur 

mengunakan pinset dan diletakkan diatas cawan petri. Setelah itu tunas dipotong 

dengan ukuran 1,5 cm didalam LAF agar tidak terjadi kontaminasi pada saat 

penanaman (Suparaini, 2011).  

3.4.5. Penanaman Eksplan 

Media tumbuh dibuka tutupnya dengan hati-hati supaya bagian dalam 

tidak tersentuh, rusak dan kontaminasi. Botol dipegang menggunakan tangan kiri 

dengan keadaan miring, kemudian mulut botol dibakar dahulu dengan bunsen 

secara diputar perlahan-lahan yang bertujuan untuk mencegah mikroba masuk 

kedalam media. Tunas semaian yang akan dijadikan eksplan dipotong 

menggunakan gunting dan kemudian dikeluarkan dari botol kultur mengunakan 

pinset dan diletakkan diatas cawan petri. Setelah itu tunas dipotong dengan ukuran 

1,5 cm didalam LAF agar tidak terjadi kontaminasi pada saat penanaman 

(Suparaini, 2011).  

Setelah itu dengan menggunakan pinset steril yang sudah dingin eksplan 

diambil dan dimasukkan kedalam media sesuai masing-masing perlakuan. 

Sebelum botol ditutup, mulut botol kembali disterilkan dengan cara membakar 

mulut botol kemudian tutup dan ikat kencang dengan karet gelang. Setelah semua 

selesai botol kultur diberi label, tanggal dan kembali diletakkan diruang kultur. 

Subkultur (penggantian media) dilakukan dengan cara mengeluarkan eksplan dari 

botol satu persatu dan diletakkan di atas petri, selanjutnya ditanam kembali pada 

media yang baru dengan komposisi media yang sama seperti media sebelumnya 

dan dilakukan setiap satu kali sebulan.  

3.4.6. Pemeliharaan 

Inkubasi eksplan dilakukan dengan mengatur kondisi lingkungan 

(temperatur dan penyinaran). Suhu ruang tetap dijaga dengan bantuan AC tetap 

stabil pada temperatur 19-20
o
 C. Pada tahap pemeliharaan ini tidak dilakukan 

penggantian media, namun jika terlihat eksplan mengeluarkan senyawa fenolik 

(getah warna coklat) yang bukan disebabkan oleh pathogen, eksplan segera 

dipindahkan kedalam media baru. 

 

 



 
 

18 
 

3.5. Parameter Pengamatan 

Pengamatan setelah aplikasi pemberian hormon bertujuan untuk 

mengambil data-data yang diperlukan dan mengamati sejauh mana pengaruh 

pemberian hormon NAA dan air kelapa pada tanaman buah naga merah. 

Pengamatan dilakukan setiap hari dan pengumpulan data dilakukan setiap minggu 

selama 8 minggu setelah tanam. Parameter pengamatan pada eksplan subkultur 

tunas buah naga merah yaitu: 

a. Persentase Hidup Eksplan (%) 

Persentase eksplan hidup dihitung setelah selesai pengamatan. 

Perhitungan dilakukan dengan melihat jumlah  eksplan yang hidup. Pengamatan 

dilakukan pada minggu ke-4 dan minggu ke-8 dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase Eksplan Hidup = Jumlah eksplan yang hidup x 100% 

                          Jumlah eksplan seluruhnya  

b. Persentase Eksplan Kontaminasi (%) 

Persentase eksplan kontaminasi dilakukan dengan mengamati medium 

atau eksplan yang terkontaminasi dan diamati setiap hari berdasarkan penyebab 

kontaminasi baik berupa jamur ataupun bakteri.  

Persentase Eksplan Kontaminasi = Jumlah eksplan yang kontaminan x 100% 

                 Jumlah eksplan seluruhnya  

c. Persentase Jumlah Kalus (%) 

Persentase jumlah kalus dilakukan dengan mengamati eksplan yang 

ditumbuhi kalus. Pengamatan dilakukan pada hari pertama eksplan ditanam 

hingga selesai.  

Persentase Jumlah Kalus = Jumlah kalus yang terbentuk x 100% 

        Jumlah eksplan seluruhnya  

d. Waktu Muncul Tunas Baru (Hari) 

Waktu tercepat muncul tunas baru buah naga merah yang ditanam  pada 

media dengan penambahan  ZPT NAA dan Air kelapa serta semua kombinasi 

perlakuan. Diamati dan dicatat setiap hari saat munculnya tunas (dinyatakan 

dalam Hari Setelah Tanam, HST), ditandai dengan adanya tonjolan kehijauan 

pada permukaan eksplan. Dikatakan tunas jika panjangnya sudah mencapai ± 2 

mm. Di bawah ini Rumus persentase eksplan membentuk tunas sebagai berikut: 



 
 

19 
 

Persentase Eksplan  membentuk Tunas= Jumlah eksplan yang membentuk tunas x 100% 

            Jumlah eksplan seluruhnya  

e. Jumlah Tunas Baru (Buah) 

Jumlah tunas buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  dihitung yang 

memiliki tunas terbanyak pada media dengan penambahan ZPT NAA dan Air 

kelapa. Dihitung dari 2 minggu setelah tanam, 4 minggu setelah tanam, 6 minggu 

setelah tanam, 8 minggu setelah tanam, sampai pada saat akhir pengamatan 

dengan cara menghitung jumlah tunas yang terbentuk. 

f. Panjang Tunas Baru (cm)  

Panjang tunas merupakan salah satu variabel penting dalam pengamatan 

multiplikasi tanaman. Tunas dengan nodus yang banyak, akan memberikan 

eksplan yang banyak dalam kegiatan subkultur. Hal tersebut disebabkan karena 

panjang tunas dipengaruhi oleh interaksi perlakuan yaitu penambahan zat 

pengatur tumbuh. Diukur pada akhir penelitian dengan menggunakan penggaris 

mulai dari tempat munculnya batang (pangkal) sampai ujung daun tertinggi.  

g. Waktu Muncul Kalus (Hari)  

Kalus yang pertama muncul kemudian dihitung jumlah persentase nya, 

diamati dan dicatat saat muncul kalus (dinyatakan dalam Hari Setelah Tanam/ 

HST), ditandai dengan munculnya jaringan berwarna kehijauan pada permukaan 

eksplan. Dihitung dari 0 - 8 Minggu setelah tanam. 

h. Waktu Muncul Akar (Hari) 

Diamati dan dicatat saat munculnya akar (dinyatakan dalam HST), 

ditandai dengan adanya tonjolan berwarna putih pada bagian bawah eksplan. 

Dikatakan akar jika panjangnya sudah mencapai ± 2 mm. Dihitung dari 0 - 8 

MST. 
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3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan di analisis dengan ANOVA menggunakan 

program SAS. Jika terjadi perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 5%. 

Model linear : Yij = µ + ɑi + ßj + (ɑß)ij + Eijk   

Keterangan : 

Yij = Pengamatan NAA taraf ke-i, Air Kelapa taraf ke-j dan   

  ulangan ke-k  

µ = Rataan umum 

ɑi = Pengaruh NAA taraf ke-i  

ßj = Pengaruh Air Kelapa taraf ke-j  

(ɑß)ij = Pengaruh interaksi NAA taraf ke-i dan Air Kelapa taraf ke-j 

Eijk = Pengaruh acak/galat dari NAA taraf ke-i, Air Kelapa   

        taraf ke-j dan ulangan ke-k  

Tabel 3.2. Analisis Ragam Untuk Rancangan Acak Lengkap 

     SK DB JK KT Fhitung 

Perlakuan N 

Perlakukan K 

N x K 

Galat 

Total Terkoreksi 

n-1 

k-1 

(n-1)(k-1) 

n x k (5-1) 

n x k x 5-1 

JKn 

JKk 

JK nxk 

JKg 

JKn/DBn 

JKk/DBk 

JK nxk/DB nxk 

JKg/DBg 

KTn/KTg 

KTk/KTg 

KT nxk/KTg 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui rataan umum dan koefisien 

keragaman (KK) dengan rumus sebagai berikut: 

Rataan umum: X = G/ r.a.b 

Koefisien Keragaman (KK)  =  √
   
 

  x 100% 

 

 


