
10 
 

IV. METODA PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April sampai November 2012 bertempat di 

Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan meliputi eksplan kotiledon sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) berasal 

dari bibit asal benih steril sambiloto in vitro, media MS, zat pengatur tumbuh NAA dan 

Kinetin. Alat meliputi Laminar Air flow Cabinet, Entkas, botol wadah media, cawan petri, 

autoklaf, pinset, gunting, skalpel, lampu bunsen, botol semprot untuk alkohol. 

 
Gambar 1. Kotiledon steril dalam botol  

C. Metoda Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan percobaan faktorial yang berpola 

dasar pada Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari dua faktor dan lima ulangan, yaitu: 

Faktor pertama adalah zat pengatur tumbuh NAA terdiri atas tiga aras: 

N0 : 0,0 ppm 

N1 : 0,5 ppm 

N2 : 1,0 ppm 

Faktor kedua adalah zat pengatur tumbuh Kinetin terdiri atas empat aras: 

K0 : 0,0 ppm 

K1 : 0,5 ppm 

K2 : 1,0 ppm 
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Setiap perlakuan diulang sepuluh kali, sehingga secara keseluruhan terdapat 90 botol kultur, 

dengan model matematika sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ijk 

Keterangan: 
Yijk : Nilai pengamatan untuk faktor asam NAA (N) taraf ke-i dan factor Kinetin (K) taraf 

ke-j dan pada ulangan ke-k. 
µ : Rerata umum 
αi : Pengaruh konsentrasi asam NAA (N) taraf ke i 

βj : Pengaruh konsentrasi Kinetin (K) taraf ke j   

(αβ)ij : Pengaruh interaksi konsentrasi asam NAA (N) dan Kinetin (K) taraf ke j 

ijk : Kesalahan percobaan untuk konsentrasi asam NAA (N) taraf ke i, konsentrasi 
Kinetin (K) taraf ke j dan ulangan ke k. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan eksplan 

Eksplan yang digunakan adalah potongan kotiledon Andrographis paniculata Nees 

berasal dari pembibitan in vitro dengan panjang sekitar 1 cm, langsung ditanaman/ 

ditaburkan pada botol media sesuai perlakuan. 

 

Gambar 2. Potongan Kotiledon Siap Ditabur 

2. Media dan Penanaman 

Media dasar kultur jaringan adalah media MS (Murashige and Skoog, 1962), setiap 

1 liter media MS ditambah dengan gula sukrosa 30 g dan agar  8 g. NAA dan Kinetin 

dicampur ke dalam media sesuai perlakuan, masing-masing media yang telah siap 

dimasukkan ke dalam botol gelas bening yang telah disterilisasi sebanyak 5 ml. Botol 

yang telah diisi media ditutup rapat dengan aluminium foil, selanjutnya di sterilisasi 

lagi dalam autoclav. 
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Penanaman dilakukan dalam Laminar Air Flow (LAF) dengan memotong 

kotiledon kecambah sambiloto hasil perkecambahan biji steril. Selanjutnya kotiledon 

tersebut ditanam dalam media yang telah disiapkan diatas. Botol yang telah berisi 

kotiledon diletakkan pada rak disusun sesuai dengan denah penelitian (lampiran 1) 

 
  Gambar 3. Posisi Potongan Kotiledon Saat Tanam 

 
3. Keadaan Kultur 

 
Kultur diletakkan dalam suatu ruangan kultur dengan cahaya putih dengan riode 

terang 16 jam dan gelap 8 jam, suhu diatur 22 – 26oC, RH 50 -55 %.  Kultur diamati 

setelah satu minggu. Setiap perlakuan diulang tiga kali, tiap ulangan terdiri dari 10 

kultur, pengamatan dicatat dari rata-rata tiga ulangan. 

4. Variabel Penelitian 

Pengamatan dilakukan terhadap parameter: 

1. Saat Muncul kalus dengan cara eksplan diamati dan dicatat saat muncul kalus. 

2. Warna kalus 

3. Struktur kalus 

4. Tekstur kalus, diamati saat akhir penelitian dengan menggunakan pinset untuk 

melihat teksturnya remah atau padat  

5. Bobot kalus, diukur saat akhir penelitian. 

 

5. Analisis Statistik 

Pada penelitian ini data hasil penelitian kuantitatif dianalisis menggunakan sidik 

ragam (Analisis of Variance/ANOVA) kemudian dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan (Duncan’s Multiple Range Test) pada jenjang nyata 5%, sedangkan pada 

parameter struktur, tekstur dan warna kalus dilakukan analisis secara diskriptif, yaitu 

dengan identifikasi secara kualitatif. 

 


