III.
A.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan
Maret 2021, bertempat di Laboratorium Fisiologi dan Bioteknologi Tumbuhan
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret surakarta.
B. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laminar Air Flow (LAF),
Bunsen, Erlenmeyer, timbangan analitik, botol kultur, gelas ukur, petridish,
pinset, pisau scalpel, oven, autoclave, sprayer, pH meter, magnetik stirer, kertas
buram dan tisu.
Bahan yang digunakan yaitu planlet anggrek hasil persilangan Coelogyne
pandurata dan Coelogyne rumphii, komponen media MS, agar – agar, gula, ZPT
BA dan NAA, aquades steril, alkohol 70%, larutan NaOH, dan larutan HCl.
C. Perancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial (dua
faktor). Faktor pertama adalah konsentrasi BA (Benzyl Adenin) yang terdiri dari 4
taraf yaitu 0; 0,2; 0,4; dan 0,6 ppm. Faktor kedua, konsentrasi NAA (Naphtaleine
Acetic Acid ) yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0; 0,2; 0,4; dan 0,6 ppm. Percobaan ini
memiliki 16 kombinasi perlakuan dengan 4 kali ulangan. Setiap ulangan terdiri
dari 4 planlet, sehingga total jumlah planlet yang dibutuhkan adalah 256 planlet.
Tabel 1. Kombinasi perlakuan ZPT BA dan NAA
Perlakuan

NAA 0 ppm
(N0)

NAA 0,2 ppm
(N1)

NAA 0,4 ppm
(N2)

NAA 0,6 ppm
(N3)

BA 0 ppm (B0)

B0N0

B0N1

B0N2

B0N3

BA 0,2 ppm (B1)

B1N0

B1N1

B1N2

B1N3

BA 0,4 ppm (B2)

B2N0

B2N1

B2N2

B2N3

BA 0,6 ppm (B3)

B3N0

B3N1

B3N2

B3N3
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D. Pelaksanaan penelitian
a.

Sterilisasi Alat
Peralatan yang disterilisasi antara lain botol kultur, pisau scalpel,
pinset, petridish, tissue, dan kertas buram. Peralatan tersebut (kecuali tissue
dan kertas buram) dicuci menggunakan detergen dan dibilas sampai bersih.
Setelah itu disterilisasi menggunakan autoklaf dan oven. Peralatan diseksi
(pisau scalpel, pinset, dan petridish) dibungkus dengan kertas kemudian
dimasukkan ke dalam autoklaf selama 45 menit pada suhu 121°C dengan
tekanan 15 psi. Alat – alat tersebut kemudian disimpan di dalam oven.

b.

Pembuatan media tanam
Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media MS. Cara
membuat media MS dengan mencampurkan semua bahan seperti larutan
makro, larutan mikro, vitamin, dan Fe-EDTA kecuali agar – agar, larutan HCl,
dan larutan NaOH ke dalam erlenmeyer, kemudian dihomogenkan di atas
hot plate stirer. Setelah homogen, tambahkan aquades hingga 1 liter dan
ukur pH larutan. pH yang digunakan berkisar antara 5,8 – 6,3. Memasukkan
agar – agar dan dipanaskan sampai mendidih. Masukkan ke dalam botol
kultur lalu ditutup. Setelah semua siap, masukkan ke dalam autoclave
dengan suhu 121°C selama ± 45 menit.

c.

Sub kultur planlet
Sub kultur planlet dilakukan di dalam LAF dengan kondisi yang
aseptik. Langkah – langkah menggunakan LAF yaitu menyalakan tombol
power, blower, dan lampu TL. Kemudian membersihkan ruang LAF dengan
alkohol secara merata. Setelah itu, alat dan bahan yang akan digunakan
dalam inisiasi dimasukkan ke dalam LAF dengan disemprot alkohol terlebih
dahulu agar tetap steril. Saat alat dan bahan sudah masuk ke dalam LAF,
kemudian disinari dengan sinar UV ± 30 menit. Setelah semuanya siap,
mulailah melakukan sub kultur planlet anggrek yaitu dengan mengeluarkan
planlet anggrek dari botol kultur dan diletakkan diatas petridish, kemudian
memisahkan

anakan

anggrek

menjadi

individu

–

individu

dan

membersihkannya dari media yang menempel serta menghilangkan bagian
akar. Setelah itu, planlet ditanam ke dalam media baru yang sudah
disiapkan, dalam 1 botol media tanam berisi 4 buah planlet.
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d.

Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman hasil kultur dilakukan dengan meletakkannya
di atas rak kultur. Suhu dalam ruangan diatur pada kisaran 18 – 20°C. Botol
– botol kultur tersebut setiap minggu sekali disemprot dengan alkohol untuk
mencegah kontaminasi pada planlet.
E.

Pengamatan peubah penelitian

Pengamatan dilakukan dengan mengamati pertumbuhan tanaman
dengan variabel amatan meliputi :
a.

Jumlah tunas
Pengamatan jumlah tunas diamati setiap minggu sekali dimulai dengan
mengamati banyaknya tunas yang terbentuk pada setiap planlet di setiap
perlakuan.

b.

Tinggi tanaman
Tinggi tanaman diukur setiap minggu sekali dimulai pada minggu ke – 4
setelah tunas muncul dengan menggunakan penggaris.

c.

Berat planlet
Pengamatan berat planlet dilakukan pada akhir pengamatan dengan
menimbang berat masing – masing planlet pada setiap perlakuan.

d.

Jumlah daun
Pengamatan jumlah daun dilakukan setelah daun terbentuk dengan
menghitung jumlah daun di setiap tunas. Pengamatan ini dilakukan setiap 1
minggu sekali.

e.

Jumlah akar
Pengamatan jumlah akar diamati setiap minggu dengan mengamati
banyaknya akar yang terbentuk pada setiap planlet di setiap perlakuan.

f.

Panjang akar
Pengamatan panjang akar diamati pada akhir pengamatan pada setiap
planlet di setiap perlakuan.

g.

Saat terbentuknya akar
Pengamatan ini dilakukan setiap minggu sampai dengan akar pertama
terbentuk pada setiap planlet.

h.

Saat terbentuknya tunas
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Pengamatan ini dilakukan setiap minggu sampai dengan tunas pertama
terbentuk pada setiap planlet.
F. Analisis data
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam F taraf
5% dan apabila hasil tersebut berpengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut
dengan DMRT taraf 5% untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan satu
dengan yang lain dan standar deviasi.
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