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EINGKASAN

Untuk mengetahui pengaruh bormacair.-ra.--icam konsentrasi 
buah pisang Ambon mentah terhadap kecepatan pertumbuhan ka
lus Solanum mammosum dan Solanum wrightii, dilakukan pene- 
litian sebagai berikut.

D:i bwaz 5 macam media dengan konsentrasi buah pisang 
masing-masing 0%} 10%, 15%, 20%, daa 30%. Hal tersebut di
lakukan terhadap kalus Solanum m ammo sum dan Solanum wrigh
tii . Untuk satu macam media dilakukan 4 kali pemindahan ( 4 
pasasi), Satu pasasi dibuat kultur kalus sebanyak lebih ku- 
rang 30 botol, Pengamatan. dilakukan tiap selang waktu tiga 
sampai lima hari, selama lebih kurang tiga minggu. Sekoli 
pengamatan, diarabil 3 botol. Pengamatan hasil dengan cara 
penimbangan.

Dari data yang didapat untuk sclang waktu tertentu di- 
cari Indeks Pertumbuharmya. Masing-masing pasasi dibuat 
grafik antara Indeks Pertumbuhan vs waktu.

Untuk mengetahui pertumbuhan yang paling baik dari li
ma macam media tersebut adalah dengan melihat waktu dupli
kasi rata-rata dari ke empat pasasi.

Untuk mendapatkan waktu duplikasi ditempuh dengan car3 
menggunakan persamaan regresi, yaitu dari grafik log IP ra
ta-rata vs waktu, dibuat persamaan regresi pada fase ekspo
nensial dari grafik tersebut. Dari harga slop yang didapat 
dicari harga specific growth rate - slop x 2 , 3 0 3 )* 
Waktu duplikasi dapat dicari dengan rumus t^ = 0,693/ff*
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Harga rata-rata yang terkecil dari ke lima macam 

media, mermnjukkan kecepatan•pertumbuhan yang terbesar.

£gar memberi gambaran yang jelas, maka dibuat grafik 

histogram antara waktu duplikasi rata-rata terhadap macam 
media.

Selain pengamatan dilakukan terhadap kecepatan pertum

buhan kalus, juga dilakukan pengamata terhadap tekstur dan 

warna kalus. Tekstur dan warna kalus dari Solanum mammosum 

dan ■Oolanum wrightii pada media dengan penambahan buah pi

sang Ambon mentah dibandingkan dengan yang tanpa penambahan 
buah pisang Ambon mentah*
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