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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan,

Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga,

selama lima bulan, mulai bulan Agustus sampai Desember 2014

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan hayati

Dalam penelitian ini digunakan tanaman anggrek Dendrobium

antennatum Lindl. yang diperoleh dari “DD Orchid Nursery” Batu, Jawa

Timur. Eksplan yang digunakan adalah tunas embrio hasil perkecambahan biji

Dendrobium antennatum Lindl berumur 5 bulan dan yang memiliki 2-3 daun

dengan tinggi 1±0,2 cm serta belum memiliki akar (Gambar. 3.1). Biji Glycine

max varietas Anjasmoro diperoleh dari Balai Penelitian Kacang-kacangan dan

Umbi-umbian (Balitkabi), Malang (Gambar. 3.2)
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.

Gambar 3.1 Tunas embrio Dendrobium antennatum Lindl. berumur 5
bulan dengan tinggi 1 ± 0,2 cm digunakan sebagai eksplan.

Gambar  3.2 Biji Glycine max (L). Merr. varietas anjasmoro.
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3.2.2 Bahan kimia

Bahan   kimia   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   meliputi bahan-

bahan kimia penyusun media Vacin dan Went (1949). Bahan lain yang dipakai

pada penelitian ini adalah alkohol 70%, akuades, dan spiritus.

3.3      Alat penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kultur, magnetic

stirrer,  timbangan  analitik,  kertas  coklat,  aluminium  foil, sprayer,  blender,

bunsen,  gelas  ukur,  kompor  listrik,  cawan  petri,  pinset,  penggaris,  oven,

autoklaf, Laminar Air Flow (LAF), plastic wrap, kertas label, korek api, kertas

pH, digital camera, micropipette, erlenmeyer, dan spatula.

3.4         Prosedur Penelitian

3.4.1.     Tahap persiapan

Peralatan dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Adapun bahan yang

disiapkan berupa tunas embrio Dendrobium antennatum Lindl dan biji Glycine

max. Semua peralatan serta media yang akan digunakan juga dipersiapkan.

Bahan-bahan penyusun media VW yang dipersiapkan adalah :

a. Stok mikronutrien dalam 100 mL (100 kali konsentrasi)

Pembuatan larutan stok mikronutrien 100 X (100 kali konsentrasi) dalam

100  mL  yaitu  dengan  cara  menimbang  setiap  bahan  penyusun  mikronutrien

dengan menggunakan timbangan analitik. Bahan-bahan tersebut dimasukkan satu

persatu dengan tujuan agar tidak terjadi endapan atau presipitan dalam
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Erlenmeyer 250 ml yang berisi 80 mL akuades steril. Setiap bahan kimia yang

dimasukkan diaduk   dengan magnetic stirrer sampai warna larutan menjadi

jernih. Setelah semua   bahan   larut   dengan   sempurna,   ditambahkan   akuades

steril   hingga volumenya  sampai  100  mL  sambil  diaduk  terus  hingga  semua

bahan  larut, kemudian larutan tersebut ditutup dengan alumunium foil dan diberi

label “Mikro VW 100X (1 mL/L)” kemudian disimpan dalam lemari es. (Abobkar

et al., 2012)

b. Stok zat besi dalam 200 mL (40 kali konsentrasi)

Pembuatan larutan stok zat besi 40 X (40 kali konsentrasi) dalam 200 mL

yaitu dengan cara menimbang FeSO47H2O dan Na2EDTA 40 kali berat

sesungguhnnya   menggunakan   timbangan   analitik.   Kedua   bahan   tersebut

dilarutkan dalam 75 mL akuades secara terpisah. Larutan yang berisi FeSO47H2O

dipanaskan hingga hampir mendidih, kemudian larutan Na2EDTA dimasukkan

secara perlahan sambil diaduk dan dipanaskan diatas hot plate dengan magnetic

stirrer hingga warna larutan menjadi kuning jernih. Kemudian larutan ditambah

dengan akuades hingga mencapai volume 200 mL. Selanjutnya mulut erlenmeyer

ditutup dengan alumunium foil dan diberi label “Zat Besi VW 40X (5 mL/L)” lalu

disimpan dalam lemari es. Untuk pembuatan 1 L media VW, ditambahkan 5 mL

stok zat besi. (Abobkar et al., 2012)

c.    Stok vitamin dalam 200 mL (50 kali konsentrasi)

Pembuatan larutan stok vitamin 200 mL dengan menimbang setiap bahan

kimia penyusun vitamin menggunakan timbangan analitik. Satu persatu bahan-

bahan tersebut dimasukkan dan dilarutkan dalam Erlenmeyer 200 mL yang berisi
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aquades steril 150 mL sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer. Setelah

semua bahan larut kemudian ditambahkan aquades sampai 200 mL sambil terus

diaduk. Kemudian ditutup dengan aluminium foil dan diberi label VITAMIN VW

50X, 4 mL/L. Setelah itu di simpan di kulkas dan untuk pembuatan medium 1 L

medium MS memerlukan 4 mL stok vitamin. (Abobkar et al., 2012)

d. Pembuatan serbuk biji Glycine max (L) Merr.

Pembuatan serbuk biji Glycine max (L) Merr. varietas anjasmoro dimulai

dengan menimbang biji yang diperlukan untuk dibuat stok kurang lebih 0,5 kg.

Selanjutnya biji tersebut dihaluskan dengan menggunakan blender kemudian

diayak menggunakan saringan hingga didapatkan partikel serbuk biji G. max yang

kurang lebih sama.

e. Pembuatan media VW (Vacin dan Went) 1 liter

Komposisi media VW disajikan pada lampiran, pembuatannya dilakukan

dengan cara menimbang senyawa makronutrien satu persatu dan melarutkannya

ke dalam 250 mL aquades sambil dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer.

Selanjutnya ditambahkan stok mikronutrien dan stok zat besi sambil diaduk

menggunakan magnetic stirrer. Mio-inositol dan sukrosa ditimbang berdasarkan

jumlah yang dibutuhkan lalu dilarutkan ke dalam 250 m akuades.

Apabila semua bahan telah terlarut maka ditambahkan akuades hingga

volume mencapai 1 liter. Selanjutnya pH diukur dengan menggunakan kertas pH.

Ukuran pH media adalah 5,6-5,8, bila terlalu asam maka ditambahkan beberapa

tetes  NaOH  1N  dan  apabila  terlalu  basa  maka  ditambahkan  HCl  1N  dengan

menggunakan pipet sampai diperoleh pH yang sesuai. Setelah itu, agar-agar
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ditimbang dan dimasukkan kedalam media. Kemudian serbuk biji Glycine max

(L) Merr. varietas anjasmoro ditimbang sesuai perlakuan (50 g/L, 100 g/L, dan

150  g/L)  dan  dimasukkan  kedalam  media.  Untuk  perlakuan  K0,  tidak  diberi

serbuk biji Glycine max. Selanjutnya, larutan media diaduk dan dipanaskan diatas

hot plate sampai mendidih. Larutan yang sudah jadi dituang ke dalam botol

kultur. Dalam keadaan masih cair, media dibagi dalam botol kultur ±20 mL/botol.

Kemudian, botol kultur yang telah berisi larutan media selanjutnya ditutup dengan

alumunium  foil  dan  diberi  label  sesuai  dengan  perlakuan.  Setelah  itu,  media

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C dan tekanan 1 atm selama 15 menit,

kemudian disimpan dalam ruang inkubasi.

3.4.2 Tahap sterilisasi alat

Alat-alat yang akan digunakan yaitu pinset, spatula, cawan petri dicuci

bersih dengan sabun pencuci dan dibilas dengan air kran, kemudian dikeringkan.

Alat-alat tersebut dibungkus dengan kertas payung dan direkatkan dengan selotip.

Semua peralatan tersebut dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu 121° C  dan

tekanan 1  atm selama 20 menit. Setelah disterilkan, semua peralatan tersebut

disimpan dalam oven sebelum digunakan untuk penanaman eksplan.

3.4.3 Tahap penanaman eksplan

Penanaman  eksplan  tunas  embrio Dendrobium  antennatum dilakukan

secara aseptis di dalam Laminar Air Flow (LAF). Sebelum digunakan, lampu

neon pada LAF dinyalakan lalu permukaan LAF disterilkan dengan cara

dibersihkan   menggunakan   kain   yang   sebelumnya   disemprot   alkohol

70%. Peralatan dan bahan (cawan petri, pinset, spatula, bunsen, korek api, dan
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botol kultur yang berisi media) yang akan digunakan untuk penanaman eksplan

dimasukkan ke dalam LAF. Seluruh permukaan alat dan bahan tersebut

disemprot dengan alkohol 70% sebelum dimasukkan ke dalam LAF. Selanjutnya

lampu UV dinyalakan. Penyinaran lampu UV dilakukan selama 15-20 menit.

Setelah 20 menit, lampu UV dimatikan lalu neon dan blower pada LAF

dinyalakan. Botol kultur berisi tunas embrio D. antennatum disemprot dengan

alkohol 70% selanjutnya dimasukkan ke dalam LAF. Api bunsen dinyalakan dan

kertas coklat yang membungkus alat- alat dibuka. Cawan petri disterilkan dengan

dipanaskan diatas api bunsen. Kemudian pinset dan spatula juga disterilkan

dengan api bunsen. Tunas embrio D. antennatum dikeluarkan dari botol kultur

lalu diletakkan dalam cawan petri steril. Sebelum ditanam, tunas embrio dipilih

terlebih dahulu. Tunas embrio yang dipilih adalah tunas yang memiliki 2-3 daun.

Tunas embrio D. antennatum kemudian ditanam ke dalam media pada botol

kultur. Setiap botol kultur ditanam 5 tunas embrio D. antennatum pada titik tanam

yang telah ditentukan. Kemudian mulut botol kultur dan aluminium foil

dipanaskan sejenak diatas api bunsen lalu botol kultur ditutup kembali dengan

aluminium foil. Setiap botol kultur diinkubasi di dalam ruang inkubasi yang

bersuhu 250C.

3.5  Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan setiap

perlakuan diulang 20 kali yang ditanam dalam 4 botol kultur. Pada setiap botol
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kultur, ditanam 5 eksplan. Perlakuan pada penelitian ini adalah pemberian

berbagai konsentrasi (0 g/L, 50 g/L, 100 g/L, dan 150 g/L) serbuk biji kedelai

(Glycine max) dalam  media VW. Pengamatan dilakukan secara kualitatif

dan kuantitatif. Pengamatan  secara kualitatif dilakukan dengan dokumentasi

dalam bentuk foto morfologi tunas embrio yang ditanam dalam botol

perlakuan. Sedangkan pengamatan secara kuantitatif dilakukan dengan

mengukur tinggi tunas, jumlah daun, panjang daun, berat basah daun, berat

kering daun, jumlah akar, panjang akar, berat basah akar, berat kering akar,

berat basah tunas, dan berat kering tunas. Pengamatan dilakukan secara

destruktif (merusak sampel) tiap 4 minggu sekali selama 16 minggu. Jenis

perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis perlakuan pada penelitian

No Media Jenis Perlakuan
1 Tanpa pemberian serbuk biji G. max P0
2 Serbuk biji G. max 50 g/L P1
3 Serbuk biji G. max 100 g/L P2
4 Serbuk biji G. max 150 g/L P3

3.6 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu pemberian berbagai konsentrasi

(0 g/L, 50 g/L, 100 g/L, dan 150 g/L) serbuk biji Glycine max.

2. Variabel terikat (dependent variable), berat kering tunas, jumlah daun, berat

kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar,
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3. Variabel terkendali, yaitu tunas embrio D. antennatum, biji G. max, pH media,

dan suhu inkubasi.

3.7 Pengumpulan Data

Data   diperoleh dari hasil destruksi tanaman yaitu dengan cara

mengeluarkan tanaman dari botol kultur lalu diukur sesuai dengan parameter.

Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Tinggi tunas (mm): Tinggi tiap eksplan diukur dari pangkal batang sampai

ujung daun dengan menggunakan penggaris pada minggu keempat, minggu

kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas.

2. Jumlah daun: Jumlah daun dihitung pada semua daun yang tumbuh pada

setiap eksplan pada minggu keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas,

dan minggu keenambelas.

3. Panjang daun (mm): Panjang daun diukur pada semua daun dari ujung daun

sampai pangkal daun pada tiap eksplan menggunakan penggaris pada minggu

keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas.

4. Berat basah daun (mg): Berat basah daun diukur dari berat segar daun

yang tumbuh dengan menggunakan timbangan analitik  pada minggu

keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas

dengan pengulangan sebanyak tiga kali.

5. Berat kering daun (mg): Berat kering daun diukur dari berat daun yang

tumbuh menggunakan timbangan analitik pada minggu keempat, minggu

kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas setelah dikeringkan
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dalam oven pada suhu ± 600-700C sebanyak 3 kali pengulangan.

6. Jumlah akar: Jumlah akar dihitung dari semua akar yang tumbuh pada setiap

eksplan pada minggu keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan

minggu keenambelas.

7. Panjang akar (mm): Panjang akar diukur pada semua akar dari tiap eksplan

dengan menggunakan penggaris pada minggu keempat, minggu kedelapan,

minggu keduabelas, dan minggu keenambelas.

8. Berat basah akar (mg): Berat basah akar diukur dari berat segar akar

menggunakan timbangan analitik dengan pengulangan  sebanyak  tiga kali

pada minggu keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu

keenambelas.

9. Berat kering akar (mg): Berat kering akar diukur dari berat akar

menggunakan timbangan analitik setelah dikeringkan dalam oven pada

suhu ± 600 -700 C sebanyak 3 kali pengulangan pada minggu keempat,

minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas.

10. Berat basah tunas (mg): Berat basah tunas diukur dari berat segar tunas

menggunakan timbangan analitik dengan pengulangan sebanyak tiga kali

pada minggu keempat, minggu kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu

keenambelas..

11. Berat kering tunas (mg): Berat kering tunas diukur dari berat tunas

menggunakan timbangan analitik setelah dikeringkan dalam oven pada suhu

± 600 -700 C sebanyak 3 kali pengulangan pada minggu keempat, minggu

kedelapan, minggu keduabelas, dan minggu keenambelas
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3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh (tinggi tunas, jumlah

daun, panjang daun, berat basah daun, berat kering daun, jumlah akar, panjang

akar, berat basah akar, berat kering akar, berat basah tunas, dan berat kering tunas)

merupakan data parametrik. Analisis statistik pada data dibuat per minggu (4, 8,

12, 16). Untuk mengetahui bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi

normal, maka data yang diperoleh diuji terlebih dahulu dengan uji Kolmogorov-

Smirnov yang dilanjutkan dengan uji Test of Homogenity of Variance agar dapat

diketahui data yang diperoleh merupakan data homogen. Selanjutnya untuk

mengetahui pengaruh pemberian serbuk biji G. max terhadap perkembangan tunas

embrio D. antennatum dianalisis menggunakan ANOVA dengan derajat

signifikansi 0,05. Jika analisis tersebut menunjukkan hasil “ada pengaruh” maka

dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan’s Multiple Range Test untuk

mengetahui perbedaan antar perlakuan (Duncan, 1955). Analisis statistik

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 (Statistical Product and

Service Solutions).
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