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III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Genetik dan Pemulian

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Penelitian dimulai dari bulan Juli 2013 sampai Februari 2014.

3.2. Bahan

a. Media

Media MS (Murashige and Skoog) padat (komposisi dan bahan kimia

terlapir pada lampiran 1) dengan konsentrasi 2,4-D + BAP dan BAP + NAA yang

berbeda (kombinasi ZPT pada lampiran 2).

b. Eksplan

Eksplan yang digunakan adalah daun muda pasak bumi yang telah

membuka sempurna yang diperoleh dari koleksi rumah tanaman (rumah kasa)

Fakultas Pertanian dan Peternakan Uin Suska Riau pada perlakuan ke- 1,2,3,dan

5, serta dari Hutan Larangan Adat Kabupaten Kampar pada perlakuan ke- 4.

c. Bahan sterilisasi

Bahan sterilisasi yang digunakan adalah deterjen 2 g/l, fungisida (benomil)

2 g/l, bakterisida (streptomisin sufat) 2 g/l, alkohol 96% dan 70%, betadin 20%

dan 30%, harpic (HCl) 20% dan 10%, bayclin (NaOCl) 20% dan 5%.

3.3. Alat

Alat yang digunakan adalah alat-alat Kultur jaringan seperti botol-botol

media, plastik tahan panas, pinset, lampu bunsen, scalpel, petridish, beaker,
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hotplat stirrer, panci, autoklaf, timbangan digital, kertas label, karet, plastik warp,

kotak kaca (enkarkas), tisu, kamera digital, dan alat tulis.

3.4. Metodologi

Penelitian ini meliputi penyajian data sekunder dan data primer. Data sekunder

dalam penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka dari literatur. Data sekunder

tersebut meliputi data tentang pasak bumi, kultur jaringan, bahan sterilisasi, dan

zat pengatur tumbuh. Sedangkan data primer diperoleh dari pengaruh perlakuan

sterilisasi terhadap eksplan dan pertumbuhan eksplan.

3.5. Pelaksanaan Penelitian

a. Sterilisasi Lingkungan Kerja

Sterilisasi ruang kultur dandilakukan dengan menyemprotkan larutan

formalin 2% dan alkohol 96% pada saat 2 jam sebelum penggunaan ruangan.

b. Sterilisasi Alat-alat, Media Kultur, dan Air

Sterilisasi alat-alat dilakukan dengan membungkus terlebih dahulu alat-

alat tanam seperti pinset, scalpel, dan petridish dengan kertas padimerang sebelum

dimasukkan ke dalam autoklaf kecuali botol kultur. Autoklaf diatur pada suhu

1340C untuk sterilisasi alat dan suhu 121°C Sterilisasi alat-alat dilakukan dengan

membungkus terlebih dahulu alat-alat seperti pinset, scalpel, dan petridish dengan

kertas merang sebelum dimasukkan ke dalam autoklaf kecuali botol kultur.

Autoklaf diatur pada suhu 1340C yang telah tersetting dalam pilihan Glassware,

dan untuk sterilisasi  media dan air.

c. Sterilisasi Eksplan
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Perlakuan sterilisasi eksplan yang digunakan terdiri dari 5 perlakuan.

Sebelum dilakukan perlakuan sterilisasi, bahan eksplan dicuci bersih dengan air

kran. Untuk perlakuan perendaman bahan sterilan deterjen, fungisida dan

bakterisida dilakukan di ruangan dan perendaman bahan sterilan betadin, alkohol,

harpic, dan bayclin dilakukan dalam enkarkas. Adapun macam perlakuan bahan

sterilan pada eksplan terdapat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perlakuan bahan sterilan dan waktu perendaman eksplan.

Bahan Kimia
Kode dan Waktu Perendaman

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5

Deterjen 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit
Fungusida 10 menit 6 menit 15 menit 20 menit 30 manit
Bakterisida 10 menit 6 menit 15 menit 20 menit 30 menit
Alkohol 96 % 20 detik - - - -
Alkohol 70% - 10 detik 2 menit 2 menit 3 menit
Betadin 20 % 20 menit - - - -
Betadin 30% - 10 detik - - -
Harpic 20% - - 5 memit 10 menit -
Harpic 10% - - 3 menit 5 menit -
Bayclin 20% - - - - 10 menit
Bayclin 5% - - - - 5 menit

3.6. Penanaman Eksplan

Daun meristematik yang telah disterilkan dipotong 1 cm2 menggunakan

scalpel di dalam enkarkasselanjutnya ditana pada media MS0, eksplan ditanam

dalam 12 media berbeda perlakuan dengan 8 ulangan, sehingga total ada 96 botol

pada perlakuan 1- 4 dan 7 ulangan dengan total 84 botol pada perlakuan 5.

Tanaman kultur diinkubasi pada suhu 21 0C dan pencahayaan 19 jam dengan

lampu fluorescent selama 60 hari.

3.7. Pengamatan
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Pengamatan dilakukan pada seluruh eksplan yang ditanam dalam setiap

satuan perlakuan, meliputi 1) kecepatan kontaminasi terhadap eksplan dalam

persentase, 2) jumlah jenis kontaminan (jamur dan bakteri) dalam persentase, 3)

jumlah sumber kontaminan (eksplan atau media) dalam persentase, 4) jumlah

eksplan browning dan bukan karena browning dalam persentase, 5) jumlah jenis

jamur (jamur hifa putih, merah, dan hitam) dalam persentase, 6) jumlah eksplan

yang hidup dalam persentase.

3.8. Analisa Data

Penelitian dilakukan secara bertahap dan bersifat eksplorasi. Oleh karena

itu, analisa data dilakukan dalam dua cara yaitu secara kualitatif dan secara

kuantitatif. Analisa data secara kualitatif yaitu dengan deskriptif, sedangkan

secara kuantitatif, data dianalisa dengan tabel, grafik, dan rumus. Untuk

menghitung persentase dan total persentase menggunakan rumus:

a. Persentase eksplan yang hidup (Eh) = ∑ 	 	X	100%
b. Persentase jenis kontaminasi jamur (J) = ∑ 	 	X	100%
c. Persentase jenis kontaminasi bakteri (B) = ∑ 	 	X	100%
d. Persentase sumber kontaminasi pada eksplan (E) = ∑ 	 X100%
e. Persentase sumber kontaminasi pada media (M) = ∑ 	 X100%
f. Persentase eksplan yang browning (BR) = ∑ 	 	X	100%
g. Persentase eksplan mati bukan browning (BBr) = 	 	 X	100%
h. Total persentase = Eh(%)+E(%)+M(%)+Br(%)+BBr(%)

atau
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= Eh(%)+J(%)+B(%)+Br(%)+BBr(%)

Keterangan :
N = Jumlah keseluruhan eksplan


