
I. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan 

Bioteknologi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 

Surakarta mulai bulan Februari sampai dengan Agustus 2009. 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan  

Bahan yang digunakan berupa planlet 2 aksesi anggrek A2W 

(♀Phalaenopsis Pinlong Cinderela >< ♂Phalaenopsis Joanekileup 

“June”) dan S2W1 (♀Vanda tricolor >< ♂Phalaenopsis Pinlong 

Cinderela) yang ditumbuhkan dalam medium Vacint and Went (VW), 

berumur 7 bulan yang berada dalam botol kultur, sebagai bahan diambil 

tanaman yang dipotong akarnya. Bahan yang lain antara lain ekstrak 

kedelai, ekstrak jagung manis muda, emulsi ikan, vitamin B1 Thiamin 

HCl, aquades, sabun cuci, dan alkohol. Emulsi ikan yang digunakan 

adalah hasil olahan dari sisa2 ikan, daging ikan, tulang ikan, jeroan ikan 

dan lain sebagainya yang telah diolah sedemikian rupa, sebesar 4 cc/l. 

2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, laminar air flow cabinet (LAFC), autoklaf, magnetic stirrer 

atau hot plate stirrer, pH meter, petridish, gelas ukur, pipet, kapas, tissue, 

kertas label, peralatan diseksi (pinset besar dan kecil, pisau scalpel dan 

pemes, gunting eksplan) dan timbangan analitik. 

3. Metode ekstraksi jagung dan kedelai 

Cara pembuatan ekstrak jagung dan ekstrak kedelai sama, yaitu : 

a. Menimbang jagung manis muda/kedelai sebesar 100g/l. 

b. Mengimbibisi jagung/kedelai dengan air secukupnya selama 

semalaman. 
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c. Merebus jagung/kedelai dengan air imbibisi sampai lunak, kemudian 

didinginkan. 

d. Setelah dingin baru dihaluskan dengan blender, kemudian disaring. 

C. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap dengan 2 faktor perlakuan, yaitu : 

§ Faktor I adalah media dan bahan organik, terdiri dari 3 taraf : 

K1 : ekstrak kedelai  

K2 : ekstrak jagung  

K3 : emulsi ikan  

§ Faktor II adalah konsentrasi vitamin B1 thiamin HCl, terdiri dari 3 taraf : 

B0 : vitamin B1 thiamin HCl 0 cc/ltr 

B1 : vitamin B1 thiamin HCl 0,5 cc/ltr 

B2 : vitamin B1 thiamin HCl 1 cc/ltr 

Dari hasil kombinasi 2 faktor diatas, didapat 9 kombinasi perlakuan, 

dengan masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 kali.  

D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi alat 

Alat-alat yang disterilkan adalah botol kultur dan peralatan diseksi 

(pinset besar dan kecil, pisau scalpel dan pemes, gunting eksplan). Alat-

alat tersebut dicuci hingga bersih menggunakan sabun cuci lalu 

dikeringkan. Setelah kering, dibungkus dengan kertas koran (kecuali 

tabung reaksi), kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf pada tekanan 1,5 

kg/cm2 selama 45 menit. 

2. Pembuatan larutan stok 

Pembuatan larutan stok dilakukan dengan cara menimbang bahan-

bahan kimia sesuai komposisi media VW dan diencerkan dengan aquades 

steril. Larutan tersebut distirer hingga benar-benar homogen menggunakan 

magnetic stirrer, lalu dimasukan ke dalam botol dan disimpan pada lemari 

pendingin. 
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3. Pembuatan media 

Media penanaman eksplan menggunakan media VW dengan 

komposisi seperti yang tercantum di lampiran 11. Seluruh larutan dari 

garam-garam anorganik, sukrosa dan zat-zat organik dicampur menjadi 

satu. Kemudian tambahkan agar-agar sebanyak 8 gram dan vitamin B1 

Thiamin HCl sesuai dengan konsentrasi perlakuannya. Setelah larutan 

tersebut benar-benar tercampur ditambahkan aquades hingga 1000 ml dan 

pH-nya diatur menjadi 5,3. Campuran larutan medium tersebut dipanaskan 

sampai semua agar-agar larut. Setelah itu larutan medium dituang ke 

dalam tabung reaksi sekitar 2 ml. Tabung ini selanjutnya disterilisasi 

dengan otoklaf pada tekanan 1,5 kg/cm3 selama 45 menit. Medium sudah 

siap ditanami eksplan 3 hari kemudian. 

4. Penanaman eksplan 

Penanaman eksplan dilakukan di dalam LAFC. Eksplan diambil 

menggunakan pinset steril. Kemudian eksplan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi dan ditutup dengan kapas setelah dilakukan penanaman 

eksplan.  

5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tabung reaksi yang sudah ditanami eksplan 

dilakukan dengan cara diletakkan pada rak-rak tabung dengan kondisi 

ruangan yang diatur pada suhu 18-20oC menggunakan pendingin ruangan.  

E. Variabel Pengamatan 

1. Saat kemunculan akar pertama eksplan (HST) 

Saat kemunculan akar pertama eksplan dihitung sejak dimulai 

penanaman eksplan. 

2. Jumlah akar 

Jumlah akar diamati pada 12 hst; dilakukan dengan menghitung 

jumlah akar yang muncul pada setiap eksplan. 
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3. Panjang akar (cm) 

Panjang akar diamati pada 12 mst, dilakukan dengan mengukur 

panjang akar dari pangkal akar yang berbatasan dengan batang sampai 

ujung akar. 

4. Jumlah daun  

Jumlah daun diamati pada awal penanaman eksplan dan akhir 

pengamatan, dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang muncul 

pada setiap eksplan. 

5. Panjang daun (cm) 

Panjang daun diamati pada awal penanaman eksplan dan akhir 

pengamatan, dilakukan dengan mengukur panjang daun dari ujung daun 

hingga pangkal tangkai daun. 

F. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif yang sebelumnya diuji ragam berdasarkan uji F taraf 5% dan apabila 

terdapat beda nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (DMRT) 

pada taraf 5 %.  
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