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III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman dan lahan pertanaman 

tebu, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung.  Penelitian 

dilaksanakan sejak November 2013 sampai dengan Maret 2014. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

3.2.1 Bahan Tanaman (Eksplan) 

Bahan tanaman yang digunakan pada penelitian ini berupa eksplan tebu klon    

MT-72.  Klon MT-72 merupakan salah satu klon pemberian dari PT. Gunung 

Madu Plantation (PT. GMP) yang kemudian dimanfaatkan sebagai eksplan pada 

penelitian kultur jaringan tanaman tebu di Laboratorium Ilmu Tanaman, 

Universitas Lampung.  Klon MT-72 ini merupakan hasil pemuliaan tanaman yang 

dilakukan oleh PT. GMP sebagai upaya mendapatkan klon yang unggul.  Dari 

beberapa klon yang ada dipilih klon MT-72 karena ketersediaan eksplan klon  

MT-72 yang membentuk kalus cukup memadai untuk dilakukan penelitian 

dibandingkan dengan klon-klon yang lain, oleh karena itu dalam penelitian ini 

digunakan klon MT-72 sebagai eksplan.  Bagian tanaman yang diambil untuk 
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digunakan sebagai eksplan adalah bagian leaf roll.  Leaf roll adalah gulungan 

daun muda yang terletak pada ruas teratas batang tebu.  Pengambilan leaf roll tebu 

dilakukan dengan mengambil ujung tanaman (primordial daun) tebu yang 

panjangnya sekitar 30 cm.   

3.2.2 Persiapan Eksplan 

 

Setelah leaf roll tebu berada di dalam laboratorium Ilmu Tanaman, selanjutnya 

dilakukan persiapan eksplan.  Beberapa lapisan daun yang sudah tua dibuang 

sehingga terlihat batas antara batang muda dan daun muda.  Eksplan dipotong dan 

diseragamkan panjangnya sekitar 20 cm.  Setelah itu, eksplan direndam dalam 2 

liter air yang telah ditambahkan 2 g fungisida berbahan aktif mankozeb. 

 

3.2.3 Persiapan Media dan Alat 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan media MS (Murashige dan Skoog, 

1962) yang terdiri dari 2 macam media, yaitu media penginduksi kalus dan media 

perlakuan.  Media penginduksi kalus berisi bahan-bahan media MS dan 3 mg/l 

2,4-D.  Sedangkan komposisi  media perlakuan pada penelitian ini adalah media 

MS yang ditambahkan pikloram dan 2,4-D sesuai dengan konsentrasi perlakuan. 

Sebelum membuat media, semua alat gelas dan non gelas yang akan dipergunakan 

(gelas beaker ukuran 2 L, 1 L, dan 500 ml; gelas ukur ukuran 25 ml, 100 ml, 800 

ml, dan 2000 ml; pipet tetes; labu ukur 500 ml dan 1000 ml; magnetic stearer; 

pinset; spatula; dan panci enamail) dibilas dengan menggunakan aquades terlebih 

dahulu.  Botol kultur, botol Schott, air steril, dan alat diseksi disterilisasi dengan 
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menggunakan autoklaf selama 30 menit dengan suhu 121˚C dan tekanan 1,5 

kg/cm2. 

Setelah semua peralatan siap, dilarutkan garam-garam MS (Murashige dan Skoog, 

1962), 50 mg/l asam sitrat, 150 mg/l asam askorbat, 3 mg/l 2,4-D, pikloram 

(sesuai perlakuan), 150 ml/l air kelapa, 100 mg/l myo-inositol, serta 30 g/l sukrosa 

ke dalam aquades hingga homogen.  Kemudian, larutan tersebut ditera dengan 

aquades menggunakan labu ukur 1 liter.  Larutan media ditetapkan pH-nya 

menjadi 5,8 dengan menggunakan pH meter.  Penetapan pH dilakukan dengan 

cara menambahkan larutan KOH 0,1 N untuk menaikkan pH dan larutan HCl    

0,1 N untuk menurunkan pH.  Setelah dilakukan penetapan pH, larutan media 

dimasak dan ditambahkan 8 g/l agar-agar hingga mendidih.  Sebanyak 20—25 ml 

media dituangkan ke dalam botol kultur berukuran 250 ml, ditutup dengan 

menggunakan plastik dan diikat dengan karet, botol kultur diberi label dengan 

informasi komposisi media.  Media disterilisasi menggunakan autoklaf selama 7 

menit dengan suhu 121˚C dan tekanan 1,5 kg/cm2.  Setelah sterilisasi selesai dan 

tekanan autoklaf turun menjadi 0 atm, media dikeluarkan dan disimpan dalam 

ruang kultur. 

 

3.2.4 Sterilisasi dan Penanaman Eksplan 

 

Sterilisasi eksplan tebu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hapsoro, et al. 

(2012).  Eksplan dikeluarkan dari larutan fungisida berbahan aktif mankozeb, 

kemudian dicelupkan ke dalam larutan deterjen.  Eksplan dibilas di bawah air 

mengalir sehingga fungisida dan kotoran tidak lagi menempel pada permukaan 

eksplan.  Eksplan yang telah bersih kemudian dimasukkan ke dalam botol Schott 
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dan dibawa ke dalam ruang tanam atau ruang transfer untuk dilakukan sterilisasi 

eksplan yang lebih lanjut dan penanaman di media penginduksi kalus.  

 

Sterilisasi eksplan di ruang tanam dilakukan dengan kondisi yang aseptik di dalam 

laminar air flaw cabinet (LAFC).  Strelirisasi eksplan pada tahap ini dilakukan 

dengan menggunakan Bayclin yang mengandung 5,25% NaOCl (natrium 

hipoklorit).  Bayclin sebanyak 50% didapatkan dengan cara melarutkan 50 ml 

bayclin dengan 50 ml air steril.  Lima puluh persen larutan Bayclin dimasukkan 

ke dalam botol Schott yang telah berisi eksplan dan ditambahkan surfaktan cair (4 

tetes/100 ml), kemudian dikocok selama 30 menit.  Setelah itu, eksplan dibilas 

menggunakan air steril hingga tidak ada lagi busa yang menempel.   

 

3.2.5 Induksi dan Proliferasi Kalus  

 

Induksi kalus sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hapsoro et al.(2012) yaitu 

eksplan dikecilkan dan dipotong-potong dengan tebal leaf roll 1 cm, eksplan 

tersebut dikulturkan ke dalam media penginduksi kalus yang terdiri dari garam 

MS (Murashige dan Skoog, 1962), 30 g/l sukrosa, 150 ml/l air kelapa, 100 mg/l 

myo-inositol, 0,1 mg/l tiamin-HCl, 0,5 mg/l pyridoxine-HCl, 0,5 mg/l asam 

nikotinat, 2 mg/l glisin, dan 3 mg/l 2,4-D dan diinkubasi selama 30 hari di dalam 

ruang gelap.  Kemudian, dilakukan pemindahan eksplan yang sudah membentuk 

kalus embriogenik ke dalam media MS yang ditambahkan perlakuan ZPT.   

 

Eksplan kalus yang digunakan adalah kalus embriogenik yang dicirikan oleh sel 

yang berukuran kecil, sitoplasma padat, inti besar, vakuola kecil-kecil dan 

mengandung butir pati (Nugrahani et al., 2011) dan sudah diseragamkan 
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ukurannya yaitu berdiameter 0,8 cm.  Umur kalus yang ditanam ke dalam media 

perlakuan adalah 4 minggu di dalam media penginduksi kalus.  Perlakuan yang 

dicobakan pada penelitian ini berupa jenis dan konsentrasi ZPT yang disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perlakuan yang dicobakan.  

No. Pikloram 2,4-D 

1 1 mg/l - 

- 

- 

- 

- 

3 mg/l 

1 mg/l 

2 mg/l 

2 2 mg/l 

3 3 mg/l 

4 4 mg/l 

5 

6 

7 

8 

5 mg/l 

- 

2 mg/l 

1 mg/l 

 

3.2.6 Induksi Tunas 

 

Induksi tunas dilakukan dengan cara memindahkan kalus-kalus sekunder hasil 

proliferasi dari media perlakuan ke dalam media penginduksi tunas yang terdiri 

dari garam MS (Murashige dan Skoog, 1962), 30 g/l sukrosa, 150 ml/l air kelapa, 

100 mg/l myo-inositol, 0,1 mg/l tiamin-HCl, 0,5 mg/l pyridoxine-HCl, 0,5 mg/l 

asam nikotinat, 2 mg/lg lisin, dan 2,5mg/l BA.  Kemudian diinkubasi selama 3 

bulan di dalam ruangan yang diperlengkapi lampu fourescent kurang lebih 1.000 

lux dengan suhu ruangan 25o C ± 2o C. 

 

3.2.7 Analisis Statistika 

 

Perlakuan diterapkan pada satuan percobaan dalam rancangan teracak sempurna 

(RTS).  Delapan perlakuan ZPT tersebut ditambahkan ke dalam media MS 
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(Murashige dan Skoog, 1962).  Dari masing-masing perlakuan tersebut dilakukan 

ulangan sebanyak tiga kali.  Apabila asumsi terpenuhi, dilakukan analisis ragam.  

Apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dilakukan pemisahan nilai tengah 

dengan uji beda nyata terkecil (BNT) dengan selang kepercayaan 95%.  

 

3.2.8 Variabel Pengamatan 

 

1. Diameter Kalus dan Bobot Kalus 

 

Pengamatan eksplan diameter kalus (cm) dan bobot kalus (gram).  Dilakukan pada 

umur 4 minggu setelah tanam (MST) ke dalam media perlakuan.  Diameter kalus 

dapat diukur dengan cara meletakkan kalus pada cawan petri yang di bawahnya 

telah diletakkan kertas millimeter blok.  Kemudian pengamatan bobot kalus 

diperoleh dengan cara clump kalus diletakkan pada cawan petri yang telah 

diletakkan di atas timbangan analitik.  Percobaan ini terdiri dari 3 ulangan tiap 

ulangan terdiri dari satu clump kalus.   

 

2. Skoring Kalus Embriogenik 

 

Pengamatan dilakukan pada umur 8 minggu setelah tanam (MST) eksplan pada 

media perlakuan.  Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui kalus yang 

embriogenik dengan cara skoring 5 level yaitu 1 (tidak ada), 2 (sedikit), 3 

(sedang), 4 (banyak), dan 5 (sangat banyak) yang ditunjukkan pada Gambar 1.  

Percobaan ini terdiri dari 3 ulangan setiap ulangan terdiri dari 2 botol kultur dan 

setiap botol terdiri dari dua clump kalus. 
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Gambar1. Penentuan skor pembentukan kalus embriogenik pada 8 MST.  

                 (a) skor 1 (tidak ada), (b) skor 2 (sedikit), (c) skor 3 (sedang), (d) skor 4  

                 (banyak), (e) skor 5 (sangat banyak) 

 

 

3. Skoring Induksi Tunas 

 

Pengamatan selanjutnya adalah induksi tunas adventif dari kalus yang sudah 

terbentuk.  Tunas adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari bagian tanaman 

tertentu seperti daun, akar ataupun kalus yang berada di atas permukaan 

tanah/media.  Tunas dapat terdiri dari batang dan daun muda.  Dalam istilah 

fisiologi tumbuhan, tunas juga berarti semua bagian tumbuhan yang bukan akar, 

yaitu bagian tumbuhan yang cenderung memiliki geotropisme negatif (atau 

heliotropisme positif).  Untuk melakukan pengamatan tersebut kalus embriogenik 

yang sudah terbentuk dikulturkan  ke dalam media MS + BA 2,5 mg/l.  

Pengkulturan kalus ke dalam media MS + BA 2,5 mg/l dilakukan setelah 8 

minggu setelah tanam (MST).  Adapun pengamatannya dilakukan dengan cara 

melakukan skoring 4 level yaitu 1 (tidak ada tunas sama sekali), 2 (membentuk 

calon tunas), 3 (membentuk tunas ukuran kecil), 4 (sudah membentuk tunas besar) 

a 

d 

c b 

e 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi_tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Akar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropisme
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yang ditunjukkan pada Gambar 2.  Percobaan ini terdiri dari 3 ulangan setiap 

ulangan terdiri dari 4 botol kultur dan setiap botol terdiri dari satu clump kalus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penetuan skor induksi tunas 4 level.  (a) skor 1 (tidak ada tunas), (b)  

                  skor 2 (membentuk calon tunas), (c) skor 3 (membentuk tunas ukuran  

                  kecil), (d) skor 4 (membentuk tunas besar) 

 

a 

c 

b 

d 


