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A. Learning Activities Plan 

1. Course Identity (Module Handbook Summary) 
 

Modul Name Biotechnology 

Module level Bachelor 

Abbreviation, if applicable - 

Sub-heading, if applicable - 

Courses included in the module, if 
applicable 

- 

Semester/Term: 5th / Third year 

Module coordinator Dr. Nur Ducha, M.Si. 

Lecturer(s) Dr. Nur Ducha, M.Si. 
Dra. Evie Ratnasari, M.Si. 
Dr. Isnawati, M.Si. 

Language Bahasa Indonesia 

Classification within the 
curriculum 

Compulsory course /elective studies 

Teaching format/class per week 
during semester 

Each week consist of: 
2 hours lecturer, (50 minutes/hour) 

Workload 2 hours lecturer, 2 hours of structured task, 2 hours of self-
learning, for 11 weeks, add by 3 hours of practicum for 3 
weeks, total 75 hours/semester 

Credits (sks) 2/1 

Requirements Basic Biology, Genetics, Microbiology, Biochemistry 

Learning goals/Competencies General Competence (Knowledge) 
1. Mastering the concept of biotechnology in microbes, 

plants, and animals, and its application in managing the 
biological resources and the tropical environment to 
produce useful products.  

 
Specific Competence 

1. Comparing conventional and modern biotechnology. 
2. Explaining the basic principal of the development of 

microbial biotechnology in the sector of food, health, and 
environment.  

3. Designing research in the field of microbial biotechnology 
in food developing based on ecopreunership and local 
natural resources. 

4. Making article based on the result of research in the field of 
microbial biotechnology in food developing based on 
ecopreunership and local natural resources. 

5. Explaining the definition of plant’s biotransformation and 
its function. 

6. Explaining the VCO technology and its function. 
7. Designing experiment in developing VCO based on 

ecopreunership and local natural resources. 
8. Describing the basic principle of protoplast fusion. 
9. Designing experiment in protoplast fusion in the field of 

plant biotechnology 
10. Explaining the technology of spermatozoa storage and 

artificial insemination 
11. Designing experiment in spermatozoa storage technology 
12. Comparing in vitro fertilization and cloning technology 
13. Explaining genetic engineering technology in animal 



Contents This course studies the scope of biotechnology, animal 
biotechnology, microbial biotechnology, plant biotechnology, 
and the use of biotechnology in various fields in life through 
discussions, presentations and project-based tasks to plan 
and conduct various biotechnological practices as an 
implementation of the concepts related to biotechnology 
based on ecopreunership. 

Attribut of soft skill Good communication skill 
Able to work in group 

Study/Exam achievement Students are considered competent and pass if they get at 
least a minimun score of 68 (mid test and final exam), and 
structured activities (tasks/T) and participation (P). 
Final grades is calculated according to the formula: 
Final grade = (2 x P)+(3 x T)+(2 x mid test)+(3 x final exam) 
                                                   10 
Convertion of the 0-100 scale to 0-4 scale and the letters are 
arranged as follows: 

Letter Grade Scale Score Interval 

A 4,00 85   ≤    A    < 100 

A- 3,75 80   ≤    A-   <  85 

B+ 3,50 75   ≤    B+  <  80 

B 3,00 70   ≤    B    <  75 

B- 2,75 65   ≤    B-   <  70 

C+ 2,50 60   ≤    C+  <  65 

C 2,00 55   ≤    C    <   60 

D 1,00 40   ≤    D    <   55 

E 0,00 0     ≤    E     <   40 
 

Form of Media PPT  

Learning methods Lecture, discussion, presentation, and project-based tasks 

Literature (References) Abbas. B. 2011. Prinsip Dasar Teknik Kultur Jaringan. 
Alfabeta, Bandung. 

Anonim. 2018. AI Technique in Cattle. Select Reproductive 
Solution. www.selectsires.com. 

Barlina, Rindengan dan H. Novarina. 2004. Virgin Coconut Oil. 
Pembuatan dan pemanfaatannya. PT. Penebar Swadaya. 

Dewi, et al. 2007. Regenerasi Tanaman pada Kultur Antera 
Padi: Pengaruh Persilangan dan Aplikasi Putresin. Buletin 
Agronomi (35) (2) 68-74. 

Ducha N., Susilawati T., Aulanni’am, Wahyuningsih S. 2013. 
Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Sapi Limousin 
Selama Penyimpanan Pada Refrigerator Dalam 
Pengencer CEP-2 dengan Suplementasi Kuning Telur. 
Jurnal KedokteranHewan ISSN: 1978-225X. Diakses 
melalui http://google.co.id pada tanggal 21 oktober 
2015. 

Ducha Nur, Susilawati T, Aulanni’am, Wahyuningsih S, 
Pangestu M. 2012. Ultrastructure and Fertilizing Ability of 
Limousin Bull Sperm After Storage in CEP-2 Extender with 
and without Egg Yolk. International Journal in Pakistan 
Journal of Biological Science. 15 (20). 

Ducha Nur, Ratnasari Evie, Isnawati. 2018. Bioteknologi. 
Buku Ajar Mahasiswa. Unesa University Press. Surabaya. 

Foote R.H. 2002. The History of Artficial Insemination: 
Selected Notes and Notables. J. Am Soc Amin Sci. 1 – 10. 



Gordon Ian. 2004. Reproductive Technology in Farm Animal. 
CABI Publishing. London. 

Smith J.F, 2009.  Biotechnology. New York: Cambridge 
University Press. 

Yuwono, T. 2008. Bioteknologi Pertanian. Gadjah Mada 
University Press: Yogyakarta. 

Notes - 

 

2. Course Topic 

This course studies the scope of biotechnology, animal biotechnology, microbial biotechnology, 

plant biotechnology, and the use of biotechnology in various fields in life through discussions, 

presentations and project-based tasks to plan and conduct various biotechnological practices as an 

implementation of the concepts related to biotechnology based on ecopreunership. 

  



 

3. Lesson Plan 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES 

STUDY PROGRAMME (BIOLOGICAL EDUCATION) 

Document 

Code 

LESSON PLAN 

Course: BIOTECHNOLOGY COURSE CODE: Course Cluster Credit (sks): 2/1 SEMESTER Compilation 

Date 

   T=1 P=1 5 5 May 2019 

AUTHORIZATION Lesson Plan Developer Course Cluster 

Coordinator 

Head of Study Programme 

Dr. Nur Ducha, S.Si M.Si Dr. Nur Ducha, 

S.Si M.Si 

Dr. Rini Pratiwi Puspitawati, M.Si 

Learning Outcomes Programme Learning Outcomes (PLO)-Study Programme imposed on course 

PLO 1 Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and interaction with their environment. 

PLO 2 Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues with relevant technologies in the management of natural 

resources and environment. 

PLO 7 Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, 

eco-commitment 

PLO 8 Able to communicate ideas, opinions, and results of study effectively, both orally and in writing. 

PLO 9 Able to make decisions based on data/information to finish tasks as part of their responsibility in works performed. 

Course Learning Outcomes (CLO) 

CLO 1 Mastering the concept of conventional and modern biotechnology in animals, plants, and microbes. 

CLO 2 Able to apply science and technology in the field of biotechnology to conduct research as an effort to solve problems in society and develop 

science. 

CLO 3 Able to apply biological science in the field of biotechnology and utilize biological and environmental resources to solve community problems in 

entrepreneurship to achieve prosperity. 

CLO 4 Demonstrate an independent and honest in designing an conducting project-based task related to biotechnology both conventional and modern. 

CLO 5 Able to communicate the results of biotechnology research in the form of articles. 

CLO 6 Able to complete tasks based on the results of data analysis or literature review 

Final Ability of Each Learning Stage (Sub-CLO) 

Sub-CLO1 Understanding the basic principal of biotechnology 

 Understanding microbial biotechnology in the food sector 



 Understanding microbial biotechnology in the environmental sector 

 Understanding microbial biotechnology in the health sector 

 Understanding the basic principal of biotechnology in plants and plant protoplast fusion 

 Understanding the basic principal of biotechnology in plants and its aplication for anther culture  

 Understanding biotransformation and VCO 

 Understanding and conducting practicum in spermatozoa storage technology 

 Understanding animal reproduction biotechnology (Artificial Insemination/AI, in vitro fertilization, cloning) 

 Understanding the technology of animal transgenic 

Sub-CLO2 Designing and conducting practicum in technology of animal and human spermatozoa storage with the modification of cement thinner media 

 Designing and conducting practicum in haploid plant culture or another culture 

 Designing and conducting practicum in microbial biotechnology in the food sector 

Sub-CLO3 Designing experiment using certain materials to assess various influencing factors (types of enzyme, amount of enzyme, incubation period, incubation 

temperature, incubation time) in manufacturing one kind of VCO product with best quantity and quality results 

 Designing and conducting practicum in microbial biotechnology in the food sector 

Sub-CLO4 Demonstrating an independent and honest during the discussion of practicum results of spermatozoa storage technology 

 Demonstrating an independent and honest during the presentation results of VCO making with various treatments 

 Able to make various fermented food and beverage by utulizing various types of microbes 

Sub-CLO5 Analyzing and communicating the results of food biotechnological research in the form of article 

CLO 6 Making report based on practicum results in storing animal and human spermatozoa 

 Making report based on practicum results in anther culture 

 Making report based on practicum results in making VCO 

Course Short 

Description 

This course studies the scope of biotechnology, animal biotechnology, microbial biotechnology, plant biotechnology, and the use of biotechnology in various 

fields in life through discussions, presentations and project-based tasks to plan and conduct various biotechnological practices as an implementation of the 

concepts related to biotechnology they have learned. 

Form of Media: 

Learning Materials 

1. The Basic Principal of Biotechnology 

1.1 The Basic Principal of Biotechnology 

1.2 Comparison between Conventional and Modern Biotechnology 

2. The Scope of Microbial Biotechnology 

2.1 The Scope of Conventional Microbial Biotechnology 

2.2 The Scope of Modern Microbial Biotechnology  

2.3 Difference between Conventional and Modern Microbial Biotechnology 

3. Microbial Biotechnology in the Food Sector 

3.1 The Scope of Microbial Biotechnology in the Food Sector 

3.2 Practicum in Making Food Product using Microbial Biotechnology 

4. Microbial Biotechnology in the Health Sector 

4.1  The Scope of Microbial Biotechnology in the Health Sector  

4.2  Methods in Microbial Biotechnology in the Health Sector 

5. Microbial Biotechnology in the Environmental Sector 



5.1  The Scope of  Microbial Biotechnology in the Food Sector 

5.2  Microbial Biotechnology in Cleaning the Environment 

6. Biotechnology and Plant Tissue Culture 

 6.1 The Basic Principles of Plant Biotechnology 

6.2 The Basic Principles of Plant Tissue Culture 

6.3 Haploid Plants and Anther Culture 

6.4 The Definition of Haploid Plants 

6.5 Methods of Anther Culture  

7. Secondary Metabolites 

8.1 The Definition of Secondary Metabolites 

8.2 Examples of Secondary Metabolites 

8.3 Methods in Producing Secondary Metabolites In Vitro 

8.4 Factors Influenced the Production of Secondary Metabolites In Vitro 

8.   Mid-test 

9. Biotransformation and VCO 

9.1 The Definition of Biotransformation 

9.2 The Use of Biotransformation 

9.3 Example Product of Biotransformation 

9.4 The Basic Principal of VCO 

9.5 The Use of VCO 

9.6 VCO’s Making Methods 

10. Protoplas Fusion in Plants 

10.1 The Definition of Protoplas Fusion 

10.2 Technics of Protoplas Fusion in Plants 

10.3 Example Result of Protoplas Fusion in Plants 

11. The Scope of Animal Biotechnology and Spermatozoa Storage Technique 

11.1 The Scope of Animal Biotechnology 

11.2 The Basic Principles of Spermatozoa Storage Technique Development 

11.3 The Component of Cement Thinner 

11.4 The Development of Cement Thinner using Natural Ingredients 

12. Animal Reproduction Biolotechnology 

12.1 Types of Animal Reproduction Biolotechnology 

12.2 Artificial Insemination Technology 

12.3 In Vitro Fertilization Technology 

13. Cloning and Embryo Transfer Technologies 

13.1 The Basic Principle of Cloning Technology  

13.2 The Process in Cloning Technology 

13.3 The Basic Principle of Embryo Transfer Technology  

13.4 The Process in Embryo Transfer Technology 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Notes :    
1. Learning Outcomes Graduates of Study Programme (PLO-Study Programme) are abilities possessed by each study programme graduate which is the internalization of attitudes, mastery 

of knowledge and skills according to the level of the study program obtained through the learning process. 

2. PLO imposed on course are some of the learning outcomes of the study program graduates (PLO-Study Programme) which are used for the formation/development of a course which consist 

of aspects af attitude, general skills, specific skills, and knowledge. 

3. CLO is an ability that is described specifically from the PLO charged on a course, and is spesific to the study material or learning material for that course. 

4. Sub-CLO is the ability to set out the specifics of the CLO that can be measured or observed, and the ability of the planned end of each phase of learning, and is specific to the course learning 

materials.  

5. Indicator of Assessment is the ability to process and student learning outcomes are statements that identify specific and measurable performance capabilities of students result are accompanied 

by evidence.  

6. Assessment Criteria are benchmarks used as measures or benchmarks for learning achievement during assessment based on predetermined indicators. Assessment criteria are guidelines for 

assessors so that the assessment is consistent and unbiased. The criteria can be either quantitative or qualitative. 

7. Assessment Forms: test and non test. 

8. Forms of Learning: Lectures, responses, tutorials, seminars or equivalent, practicum, studio practice, workshop practice, field practice, research, community service and/or other. 

9. Learning Methods: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, 

Project Based Learning, and other equivalent methods. 

10. Learning Materials are details or descriptions of the study materials which can be presented in the form of several subjects and sub-topics. 

11. Scoring Weight is the percentage of the assessment of each sub-PLO achievement which is proportional based on the difficulty level of achieving the sub-PLO, and the total is 100%. 

12. TM=Lectures, PT=Structural task, BM=Self learning. 

 

14. Animal Transgenic and Monoclonal Antibody 

14.1 The Basic Principle of Animal Transgenic Technology 

14.2 The Basic Methods of Animal Transgenic Technology 

14.3 The Basic Principle of Animal Tissue Culture Technology  

14.4 Methods in Producing Monoclonal Antibody 

15. Animal Biotechnology Task’s Presentation 

References 

 

Main : 1. Ducha Nur, Ratnasari Evie, Isnawati. 2018. Bioteknologi, Bahan Ajar Mahasiswa. Unesa University Press. Surabaya. 

2. Smith J.F, 2009.  Biotechnology. New York: Cambridge University Press. 

3. Gordon Ian, 2004. Reproductive Technology in Farm Animal. CABI Publishing. London. 

4. Freshney. 2000. Animal Cell Culture. New York: Academic Press. 

5. George, E.F & Sherrington P.D., 1984. Plant Propagation by Tissue Culture, England: Exegetis Limited. 

Secondary : 

Secondary references consist of some examples of articles from national and international journals related to microbial biotechnology, plant biotechnology, and 

animal biotechnology. 

Lecture(s) Dr. Nur Ducha, M.Si.; Dra. Evie Ratnasari, M.Si.; Dr. Isnawati, M.Si. 

Prerequisite 

Subject 

Animal Structure and Development,  Plant Structure and Development, Genetics, Microbiology, Biochemistry 



4. Mapping Programme Learning Outcomes (PLOs)-Course Learning Outcomes (CLOs) 

a. PLOs of Undergraduate Programme in Biology Education, FMNS Universitas Negeri 
Surabaya 

Based on PEOs, Program Learning Outcome (PLOs) of Biology Teacher study 

program are described as follows. 

No PLO P 
L 
O 

Competence 

 

PLO-1 
Able to demonstrate biological knowledge in molecular, 
cell, and organism level and interaction with their 
environment. 

Knowledge 1 

(KN 1) 

 
PLO-2 

Able to demonstrate application skills of biological concept 
and environmental issues with relevant technologies in the 
management of natural resources and environment. 

Knowledge 2 

(KN 2) 

 

PLO-3 
Able to demonstrate pedagogic knowledge on designing, 
conducting, and evaluating biology learning. 

Knowledge 3 

(KN 3) 

 

PLO-4 
Able to demonstrate knowledge related to research of 
biology education. 

Knowledge 4 

(KN 4) 

 
PLO-5 

Able to design, conduct, and evaluate biology learning by 
using information and communication technology (ICT). 

Special 
competences 

1 (SC 1) 

 
PLO-6 

Able to design and perform experiments in biology learning 
to collect, analyze, and interpret data to solve various 
issues. 

Special 
competences 

2 (SC 2) 

 
PLO-7 

Able to design problem-solving methods by implementing 
transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco- 
innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

Special 
competences 

3 (SC 3) 

 
PLO-8 

 
Able to communicate ideas, opinions, and results of study 
effectively, both orally and in writing. 

General 

Competences 

1 (GC1) 

 
PLO-9 

 
Able to make decisions based on data/information to finish 
tasks as part of their responsibility in works performed. 

General 

Competences 

2 (GC2) 



 
PLO-10 

Able to conduct long-life learning and working effectively, both 
individually and as a team, have passion for entrepreneurship 
and environmental care. 

General 

Competences 

3 (GC3) 

 

PLO-11 
Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in 
biology learnings, laboratory works, and their professional tasks. 

Attitude 1 

(AT 1) 

 

PLO-12 
Able to demonstrate religious and national cultural values and 
academic ethics in performing professional tasks. 

Attitude 2 

(AT 2) 

 

b. Expected Learning Outcomes of Biotechnology Course 

1. Mastering traditional and modern biotechnology concepts in animals, plants and 

microbes. 

2. Able to apply science and technology in the field of biotechnology to conduct 

research in an effort to solve problems in society and develop science. 

3. Able to apply biological science to the field of biotechnology and can utilize 

biological resources and the environment to solve problems in society in 

entrepreneurship to achieve prosperity. 

4. Demonstrate an independent and honest attitude in designing and carrying out 

project tasks related to biotechnology both conventional and modern. 

5. Able to communicate the results of biotechnology research in the form of articles. 

6. Able to complete assignments based on the results of data analysis or literature 

review. 

 
c. Mapping PLO and CLO in Biotechnology Course 

 

CLO 
PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            

2            

3            

4            

5            

6           

 

B. Course Assessment 

1. Assessment Rubrics 
a. Attitudes/Affective Domain 

In this domain, we evaluated students’ participation in classroom in term of their communication skills 

and responsibility. The rubric that was used in this course is as follows: 
 

Criteria Score 
(SA) 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; always attend the class on time; always 
submit the assignment on time; and always 
participate in the completion of group assignment. 

85 ≤ SA ≤ 100 



Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; 80% of attendance; submit 90 
% of the assignment; and often participate in the 
completion of group assignment. 

70 ≤ SA < 85 

Communicate ineffectively, appreciate others’ 
opinions; 75% of attendance; submit the 70% of 
assignment on time; and participate in the 
completion of group assignment. 

55 ≤ SA < 70 

Communicate ineffectively, do not appreciate 
others’ opinions; rarely attend the class; rarely 
submit the assignment; and rarely participate in 
the completion of group assignment. 

0 ≤ SA < 55 

 
 

b. Knowledge/Cognitive Domain 

The students’ knowledge assessed through assignments (individual and group) and tests (mid- and final 

semester). The criteria of assignment (individual and group) according to Assignment Rubrics (see 

Appendix 1). The criteria for tests (mid- and final semester) that use in this course are: 

1) The ability to give answers correctly according to the Key and Rubrics; 

2) The ability to provide robust argumentation according to theory; 

3) The ability to provide systematic explanations; and 

4) The ability to apply the substantive concepts in a situation comprehensively according to the Key 

and Rubrics. 
 

c. Skills/Psychomotor Domain 

The students’ skills focused on science process skills. These skills assessed based on direct assessment 

of practical skills (DAPS) and indirect assessment of practical skills (IAPS) based on their reports. 

2. Universitas Negeri Surabaya’s Assessment System 
University students are considered to be competent and pass if at least get 40% of the maximum final 

grade. The final grade (NA) is calculated based on the following weight: 
 

Assessment Components Percentage 
Contribution 

Participation (including attitudes/affective) 20% 

Assignment 30% 

Mid-semester test 20% 

Final semester test 30% 

Total 100% 

The final grade (NA) category according to the Universitas Negeri Surabaya Academic Regulation, that 

is: 

NA Interval 
(out of 100) 

Grade Point Letter 
Grade 

85 ≤ NA ≤ 100 4.00 A 

80 ≤ NA < 85 3.75 A- 
75 ≤ NA < 80 3.50 B+ 

70 ≤ NA < 75 3.00 B 

65 ≤ NA < 70 2.75 B- 

60 ≤ NA < 65 2.50 C+ 

55 ≤ NA < 60 2.00 C 
40 ≤ NA < 55 1.00 D 

0 ≤ NA < 40 0 E 



C. Course Evaluation 

& Development 



 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

APPENDICES 

 
Appendix 1 

Students Practicum Report 

Assignment Rubric 



 

Rubrik Penilaian: 

5 : jika penjelasan/bagian-bagian yang dituliskan semuanya sesuai dengan topik penelitian 

4 : jika sebagian besar (< 100% - ≥ 75%) dari penjelasan/bagian-bagian yang dituliskan semuanya sesuai dengan topik penelitian 

3 : jika sebagian (< 75% - ≥ 50%) dari penjelasan/bagian-bagian yang dituliskan semuanya sesuai dengan topik penelitian 

2 : jika sebagian kecil saja (< 50% - ≥ 25%) dari penjelasan/bagian-bagian yang dituliskan semuanya sesuai dengan topik penelitian 

1 : jika sebagian kecil atau semuanya (< 25%) yang dituliskan semuanya sesuai dengan topik penelitian 



TUGAS MENYUSUN LAPORAN 

DARI TUGAS PROYEK / PRAKTIKUM 

 

TUGAS: 

Susunlah laporan berdasarkan hasil pengerjaan praktikum / tugas proyek yang telah dilakukan.  Laporan 

ditulis dalam format Bab, terdiri dari 5 Bab (Bab I Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, dan Bab 3 

Metode, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup, bagian terakhir adalah Daftar Pustaka, jika ada 

lampiran disertakan). 

Penulisan dilakukan pada kertas A4 dengan font Times New Roman 12. 

 

KRITERIA PENILAIAN LAPORAN 

 

No. Komponen Kriteria Bobot Skor 
Bobot x 

Skor 

1 Judul  Judul ditulis menggunakan huruf kapital 

dengan paling banyak 15 kata, 

mengandung variabel yang akan diteliti 

dan realistis untuk dilaksanakan 

5 1-4  

2 Latar 

Belakang 
 Terdapat harapan yang mau dicapai 

disertai dengan dukungan bukti dokumen 

dan fakta di lapangan didukung bukti data. 

 Permasalahan yang muncul diidentifikasi 

dengan jelas dan dianalisis penyebab 

utama munculnya masalah 

 Dalam latar belakang terdapat dasar 

empiris dan teoritis untuk mendukung 

suatu solusi permasalahan 

15 1-4  

3 Rumusan 

Masalah 
 Rumusan masalah  dalam bentuk kalimat 

pertanyaan penelitian   yang 

mempertanyakan variabel yang diteliti. 

 Rumusan masalah mengandung paling 

sedikit dua variabel dan mempertanyakan 

hubungan antar variabel dan berbentuk 

kalimat tanya. 

 Rumusan masalah ada kaitannya dengan 

latar belakang yang telah dideskripsikan. 

10 1-4  

4 Tujuan  Rumusan tujuan dirumuskan dalam 

bentuk terminal yang menunjukkan 

kepada sesuatu yang akan dicapai saat 

penelitian itu dinyatakan selesai 

 Rumusan tujuan dalam bentuk kalimat 

aktif. 

 Dalam rumusan tujuan terdapat kalimat 

yang dapat diukur dengan jelas 

 Rumusan tujuan selaras dengan rumusan 

masalah. 

15 1-4  

5 Manfaat  Dirumuskan dalam bentuk hal-hal yang 

menjadi keuntungan yang dapat diperoleh 

ketika hasil penelitian / hasil 

pengembangan telah diterapkan 

5 1-4  

6 Kajian 

Pustaka 
 Relevansi antara konsep/teori yang dikaji 

dengan permasalahan dan tujuan 

10 1-4  



 Relevansi teori dan hasil penelitian / hasil 

pengembangan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 Cara penulisan sitasi dari literatur baik 

berupa artikel dari jurnal maupun buku 

sesuai pedoman umum penulisan. 

7 Metode  Metode memuat waktu dan tempat 

pelaksanaan, alat dan bahan, rancangan 

penelitian, tahapan penelitian, analisis 

data.  

 Alat dan bahan yang dituliskan sesuai 

dengan realita. 

 Tahapan penelitian / praktikum ditulis 

secara rinci sesuai dengan tahapan 

sebenarnya 

 Analisis data yang digunakan sesuai 

dengan jenis data 

10 1-4  

8 Hasil  Hasil pengamatan penelitian  diuraikan 

secara rinci, urut sesuai dengan tahapan 

penelitian.  

 Data berupa angka diorganisasi dalam 

bentuk tabel, jika hasil eksperimen sudah 

berupa rata2. 

 Data kualitatif diorganisasi rapi dalam 

bentuk tabel dengan kalimat yang 

sederhana 

 Data yang ditampilkan diberi penjelasan 

maknanya. 

 Jika data berupa gambar, harus jelas dan 

diberi penjelasan maknanya. 

15 1-4  

9 Pembahasan  Uraian pembahasan berdasarkan data hasil 

pengamatan. 

 Uraian pembahasan diperkuat dengan 

kajian teoritis dan empiris. 

 Urairan pembahasan sistematis dan sesuai 

dengan urutan penyusunan data hasil 

pengamatan 

20 1-4  

10 Lain-lain  Daftar Pustaka relevan,  penulisannya 

sesuai ketentuan, dan pustaka yang diacu 

bervariasi tidak hanya dari buku tapi juga 

dari artikel jurnal.   

5 1-4  

TOTAL 110   

 
Catatan: 

Nillai Akhir:   bobot X skor    x 100 : ........... 

                             440 

 
 
 
 
 
 
 



FORMAT PENILAIAN KEWIRAUSAHAAN 

BERBASIS ECOPREUNERSHIP 
 

Topik   : ................................................................ 

Nama Pengembang : ................................................................ 

Nama Penilai  : ................................................................ 

 

Petunjuk: 

1. Pilihlah Skor 1, 2, 3, atau 4 untuk memberikan nilai pada aspek yang dinilai sesuai 

dengan rubrik yang telah disediakan pada lembar 3. 

2. Berilah kesimpulan penilaian dengan menjumlahkan angka penilaian dan membaginya 

dengan 36 (ini jika semua sub indikator digunakan sebagai penilaian). 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 

1. Eco Inovation      

 1.1 Ide Baru berwawasan lingkungan      

 1.2 Berpikir kritis      

 1.3  Menjelaskan fenomena berdasar data      

 1.4 Menghasilkan produk berbasis lingkungan      

2 Eco Opportunitty       

 2.1 Membaca peluang dg kombinasi sumber daya 

alam dan lingkungan 

     

 2.2 Pengambilan keputusan      

 2.3 Memberi rekomendasi untuk memperbaiki diri      

3 Eco commitment      

 3.1 Jujur      

 3.2 Tangguh      

 Total skor keseluruhan      

Catatan: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Jumlah Skor yang diperoleh

36
 𝑥 100 



RUBRIK PENILAIAN 

 
Komponen 

penilaian 

Skor dan deskripsi Rubrik 

 

Eco Inovation 

 

1 2 3 4 

1.Ide Baru 

berwawasan 

lingkungan 

Bukan merupakan 

ide baru  

Ide baru bukan dari 

pemikiran sendiri 

Ide baru dari 

pemikiran sendiri, 

namun bukan dari 

hasil analisa situasi 

Ide baru dari 

pemikiran sendiri 

berdasarkan hasil 

analisa situasi 

2.Berpikir kritis Tidak mampu 

memberikan 

argumentasi dari 

setiap penjelasan 

yang dikemukakan, 

namun   mampu 

menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

Kurang mampu 

memberikan 

argumentasi dari 

setiap penjelasan 

yang 

dikemukakan, 

namun   mampu 

menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

Mampu 

memberikan 

argumentasi dari 

setiap penjelasan 

yang dikemukakan, 

namun kurang  

mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

Mampu 

memberikan 

argumentasi dari 

setiap penjelasan 

yang dikemukakan, 

mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

3.Menjelaskan 

fenomena berdasar 

data 

Tidak dapat 

menjelaskan 

fenomena terkait 

proses dan hasil 

produksi  

berdasarkan data 

otentik 

Fenomena terkait 

proses dan hasil 

produksi dijelaskan 

tidak berdasarkan 

data otentik 

Fenomena terkait 

proses dan hasil 

produksi dijelaskan 

berdasarkan 

sebagian data 

otentik 

Fenomena terkait 

proses dan hasil 

produksi dijelaskan 

berdasarkan data 

otentik yang 

lengkap  

4.Menghasilkan 

produk berbasis 

lingkungan 

Produk  tidak 

memperhatikan  

nilai pelestarian 

lingkungan 

 

 

 Produk  sedikit 

memperhatikan  

nilai pelestarian 

lingkungan 

 

 

Produk  

memperhatikan  

nilai pelestarian 

lingkungan 

 

Produk sangat 

memperhatikan  

nilai pelestarian 

lingkungan 

 

Eco opportunity 

 

1 2 3 4 

1.Membaca 

peluang dg 

kombinasi sumber 

daya alam dan 

lingkungan 

Pengembangan 

produk/jasa tidak  

memanfaatkan 

potensi sumber 

daya alam, dan 

tidak   

memperhatikan 

aspek lingkungan 

Pengembangan 

produk/jasa kurang  

memanfaatkan 

potensi sumber 

daya alam, namun  

memperhatikan 

aspek lingkungan 

Pengembangan 

produk/jasa dengan 

memanfaatkan 

potensi sumber 

daya alam, namun 

kurang 

memperhatikan 

aspek lingkungan 

Pengembangan 

produk/jasa dengan 

memanfaatkan 

potensi sumber 

daya alam dan 

lingkungan 

2.Pengambilan 

keputusan  

Tidak dapat 

mengambil 

keputusan dalam 

menghadapi 

permasalahan 

Keputusan yang 

diambil tidak tepat 

dalam menghadapi 

permasalahan 

Keputusan yang 

diambil kurang 

tepat dalam 

menghadapi 

permasalahan 

Mampu mengambil 

keputusan yang 

tepat dalam 

menghadapi 

permasalahan 

3.Memberi 

rekomendasi untuk 

memperbaiki diri 

Tidak dapat 

memberikan 

rekomendasi  

memberikan 

perbaikan 

Rekomendasi yang 

diberikan tidak 

dapat memberikan 

perbaikan 

Rekomendasi yang 

diberikan kurang 

dapat memberikan 

perbaikan 

Rekomendasi yang 

diberikan dapat 

memberikan 

perbaikan  



Eco commitment 

 

1 2 3 4 

1.Jujur  Kegiatan yang 

dilakukan  belum 

menecerminkan 

kejujuran  

Sebagian kegiatan 

dilaksanakan 

dengan jujur yang 

diperkuat dengan 

adanya bukti 

otentik namun 

bukti yang 

ditunjukkan hanya 

sedikit 

Sebagian besar 

kegiatan 

dilaksanakan 

dengan jujur yang 

diperkuat dengan 

adanya bukti 

otentik namun tidak 

lengkap 

Semua kegiatan 

dilaksanakan 

dengan jujur yang 

diperkuat dengan 

adanya bukti 

otentik 

2.Tangguh Semua konponen 

tidak terealisir 

Dua komponen 

tidak terealisir 

Salah satu 

komponen tidak 

terealisir 

Kegiatan dilakukan 

dengan sungguh2 

(ada bukti ,bisa 

logbook dan 

rincian pembukuan 

keuangan yang 

lengkap), mampu 

menghadapi 

masalah dengan 

suatu solusi, ada 

upaya untuk 

peningkatan hasil 
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Aktivitas Perkuliahan 
 

Nama 

Matakuliah 
: Bioteknologi    

Dosen : NUR DUCHA 

(197007191997022001)  

ISNAWATI 

(196711221992032002)  

EVIE RATNASARI 

(196009081989032001)  

Kelas : 2017A    

Jadwal & Ruang : C09.02.02-A (07.00 - 09.30) R.  
  

No

. 
Tanggal 

Pertemu

an 
Topik 

Pesert

a 
Status Dosen 

1  19-08-

2019  

Pertemua

n ke 1  

1.  

1. Pendahu

luan 

2. Penjelas

an RPS 

3. Pengant

ar 

Biotekn

ologi 

30  Terjad

wal  

Nur Ducha  

2  29-08-

2019  

Pertemua

n ke 2  

1. Teknologi 

Penyimpanan 

Spermatozoa 

30  Terjad

wal  

Nur Ducha  

3  12-09-

2019  

Pertemua

n ke 3  

1. Teknologi 

Inseminasi 

Buatan 

2. Teknologi 

Fertilisasi In 

Vitro 

30  Ganti  Nur Ducha  

4  09-09-

2019  

Pertemua

n ke 4  

<ol><li>Teknologi 

genetic engineering/ 

Rekayasa Genetika 

<br></li><li>Teknologi 

Kloning<br></li></ol>  

30  Terjad

wal  

Nur Ducha  

5  16-09-

2019  

Pertemua

n ke 5  

1. Teknologi 

Pembuatan 

Antibodi 

Monoklonal 

2. Presentasi 

Inovasi 

Bioteknologi 

Hewna  

29  Terjad

wal  

Nur Ducha  

6  23-09-

2019  

Pertemua

n ke 6  

Perkembangan 

bioteknologi tumbuhan 

dan kultur jaringan 

tanaman  

30  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  



7  30-09-

2019  

Pertemua

n ke 7  

Tanaman haploid dan 

kultur anther  

28  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

8  07-10-

2019  

Pertemua

n ke 8  

UTS Pertemuan 1-7  30  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

9  14-10-

2019  

Pertemua

n ke 9  

Metabolit Sekunder  30  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

10  21-10-

2019  

Pertemua

n ke 10  

Biotransformasi dan 

VCO  

28  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

11  28-10-

2019  

Pertemua

n ke 11  

Fusi Protoplas  30  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

12  17-11-

2019  

Pertemua

n ke 12  

Dasar dasar biotek 

mikrobia  

30  Ganti  Isnawati  

13  22-11-

2019  

Pertemua

n ke 13  

Merencanakan produksi 

bioteknologi 

konvensional  

30  Ganti  Isnawati  

14  29-11-

2019  

Pertemua

n ke 14  

Konsultasi produk 

bioteknologi  

30  Terjad

wal  

Isnawati  

15  06-12-

2019  

Pertemua

n ke 15  

Konsultasi artikel  30  Terjad

wal  

Isnawati  
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Aktivitas Perkuliahan 
 

Nama 

Matakuliah 
: Bioteknologi    

Dosen : NUR DUCHA 

(197007191997022001)  

ISNAWATI 

(196711221992032002)  

EVIE RATNASARI 

(196009081989032001)  

Kelas : 2017B    

Jadwal & Ruang : C09.02.02-A (13.00 - 15.30) R.  
  

No

. 
Tanggal 

Pertemu

an 
Topik 

Pesert

a 
Status Dosen 

1  19-08-

2019  

Pertemua

n ke 1  

1. Pendahuluan 

2. Penjelasan RPS 

3. Pengantar 

Bioteknologi 

33  Terjad

wal  

Nur Ducha  

2  29-08-

2019  

Pertemua

n ke 2  

1. Teknologi 

Penyimpanan 

Spermatozoa 

33  Ganti  Nur Ducha  

3  11-09-

2019  

Pertemua

n ke 3  

1. Teknologi 

Inseminasi 

Buatan 

2. Teknologi 

Fertilisasi In 

Vitro 

32  Ganti  Nur Ducha  

4  09-09-

2019  

Pertemua

n ke 4  

1. Genetic 

Engineering/An

imal Transgenic 

2. Kloning  

31  Terjad

wal  

Nur Ducha  

5  16-09-

2019  

Pertemua

n ke 5  

1. Teknologi 

Antibodi 

Monoklonal 

2. Presentasi 

Aplikasi 

Bioteknologi 

Hewan 

33  Terjad

wal  

Nur Ducha  

6  23-09-

2019  

Pertemua

n ke 6  

1.Bioteknologi 

tumbuhan dan 

Perkembangannya2.Kul

tur Jaringan Tumbuhan  

33  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

7  30-09-

2019  

Pertemua

n ke 7  

1. Tanaman 

haploid2.Metode Kultur 

Anther  

33  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

8  07-10-

2019  

Pertemua

n ke 8  

Ujian Tengah Semester  33  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

9  14-10- Pertemua Metabolit Sekunder  33  Terjad Evie 



2019  n ke 9  wal  Ratnasari  

10  21-10-

2019  

Pertemua

n ke 10  

Biotransformasi dan 

VCO  

33  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

11  28-10-

2019  

Pertemua

n ke 11  

Fusi Protoplas  32  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

12  14-11-

2019  

Pertemua

n ke 12  

Dasar dasar 

bioteknologi 

konvensional  

33  Terjad

wal  

Isnawati  

13  21-11-

2019  

Pertemua

n ke 13  

Persiapan proyek 

bioteknologi 

konvensional  

29  Terjad

wal  

Isnawati  

14  28-11-

2019  

Pertemua

n ke 14  

Konsultasi produk  32  Terjad

wal  

Isnawati  

15  06-12-

2019  

Pertemua

n ke 15  

Konsultasi artikel  33  Terjad

wal  

Isnawati  
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Aktivitas Perkuliahan 
 

Nama Matakuliah : Bioteknologi    Dosen : NUR DUCHA 

(197007191997022001)  

ISNAWATI 

(196711221992032002)  

EVIE RATNASARI 

(196009081989032001)  

Kelas : 2017U    

Jadwal & Ruang : C09.02.02-A (09.30 - 12.00) 

R.    

N

o. 
Tanggal 

Pertemua

n 
Topik 

Pesert

a 
Status Dosen 

1  19-08-

2019  

Pertemuan 

ke 1  

1. Pendahuluan 

2. Penjelasan 

RPS 

3. Pengantar 

Bioteknologi 

23  Terjad

wal  

Nur Ducha  

2  29-08-

2019  

Pertemuan 

ke 2  

1. Teknologi 

Penyimpana

n 

Spermatozoa 

23  Ganti  Nur Ducha  

3  12-09-

2019  

Pertemuan 

ke 3  

1. Teknologi 

Inseminasi 

Buatan 

2. Teknologi 

Fertilisasi In 

Vitro 

24  Ganti  Nur Ducha  

4  09-09-

2019  

Pertemuan 

ke 4  

1. Teknologi 

Rekayasa 

Genetika / 

Genetic 

Enginering 

2. Teknologi 

Kloning 

24  Terjad

wal  

Nur Ducha  

5  16-09-

2019  

Pertemuan 

ke 5  

1. Teknologi 

Antibodi 

Monoklonal 

2. Presentasi 

Aplikasi 

Bioteknologi 

Hewan  

24  Terjad

wal  

Nur Ducha  

6  23-09-

2019  

Pertemuan 

ke 6  

1.Bioteknologi 

tumbuhan dan 

Perkembangnya 

2.Kultur Jaringan 

Tumbuhan  

25  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  



7  30-09-

2019  

Pertemuan 

ke 7  

1. Tanaman haploid 

2.Kultur Anther  

25  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

8  07-10-

2019  

Pertemuan 

ke 8  

UTS Pertemuan 1-7  25  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

9  14-10-

2019  

Pertemuan 

ke 9  

Metabolit Sekunder  24  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

10  21-10-

2019  

Pertemuan 

ke 10  

Biotransformasi dan 

VCO  

25  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

11  28-10-

2019  

Pertemuan 

ke 11  

Fusi Protoplas  24  Terjad

wal  

Evie 

Ratnasari  

12  14-11-

2019  

Pertemuan 

ke 12  

Pendahuluan 

bioteknologi 

mikrobia  

25  Ganti  Isnawati  

13  21-11-

2019  

Pertemuan 

ke 13  

Persiapan 

pelaksanaan proyek 

bioteknologi 

konvensional  

25  Terjad

wal  

Isnawati  

14  28-11-

2019  

Pertemuan 

ke 14  

Konsultasi produk  25  Terjad

wal  

Isnawati  

15  06-12-

2019  

Pertemuan 

ke 15  

Konsultasi artikel  25  Terjad

wal  

Isnawati  
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Appendix 2 
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Appendix 2 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, bioteknologi telah mengalami 

perkembangan sangat pesat. Di beberapa negara maju, bioteknologi mendapatkan 

perhatian serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberi 

solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia pada saat ini 

maupun yang akan datang yang menyangkut; kebutuhan pangan, obat-obatan, 

penelitian, yang pada gilirannya semuanya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup umat manusia(Fitri, 2009).  

Dalam dunia peternakan sudah mengembangkan pemenuhan kebutuhan 

dalam hewan ternak yaitu salah satunya melalui inseminasi buatan (IB), dimana 

dalam tahap melakuan IB ini perlu adanya bibit sperma yang akan di jadikan bahan, 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam melakukan IB,maka sperma yang 

dihasilkan oleh sapi jantan disimpan agar kualitas tetap terjaga. Kualitas sperma 

tidak hanya dipengaruhi oleh bibit dari pejantan tetapi juga dipengaruhi oleh 

pengenceran semen. 

Pengenceran merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan 

kualitas dan volume sperma selama penyimpanan. Menurut Toelihere (1993) dalam 

Pubiandara et al., (2016), penggunaan bahan pengencer semen harus 

mempertahankan viabilitas spermatozoa sebelum digunakan pada waktunya. 

Pengencer semen juga harus memungkinkan spermatozoa bergerak secara progresif 

, tidak bersifat racun terhadap spermatozoa, dapat melindungi spermatozoa dari 

kejutan dingin (cold shock). Pengencer yang sering digunakan untuk pengenceran 

semen adalah Tris-kuning telur, sitrat-kuning telur, susu segar-kuning telur, susu 

skim-kuning telur. 

Pada Penelitian ini menggunakan teknik penyimpanan spermatozoa pada 

temperatur di atas titik beku (semen cair) karena prosesnya lebih mudah dan tidak 

membutuhkan nitrogen cair. Pengencer yang digunakan yaitu pengencer air kelapa. 

Untuk melakukan preservasi atau pengawetan semen diperlukanpengenceryang 

menjamin  kebutuhan  fisik  dan  kimianya  yaitu  pengencer  harus  mampu 

menyediakan bahan  makanan sebagai sumber  energi  bagi  spermatozoa terhadap 



cold  shock, sebagai buffer atau penyangga untuk mempertahankan pH dan 

mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai dan 

mengandung antibiotika yang dapat mengurangi pertumbuhan bakteri. Pengencer 

air kelapa digunakan dalam penelitian ini dikarenakan air kelapa lebih murah dan 

lebih mudah didapat dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Disamping itu juga 

mengandung unsur karbon berupa karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, 

fruktosa dan lain – lain. Unsur nitrogen berupa protein, tersusun dari asam amino 

seperti alin, arginin, alanin, sistin dan serin (Fitri, 2009). 

Penelitan ini menggunakan suplementasi berupa kuning telur dan soya. 

Adapun manfaat kuning telur yaitu menurutHaryanto (1996) dalam Nuraini,dkk 

(2014).Manfaat dari kuning telur yaitu :  

1. Mempertahankan dan melindungi integritas selubung lipoprotein sel 

spermatozoa.  

2. Bersifat osmotik sebagai penyanggah sel spermatozoa terhadap larutan hipotonik 

dan hipertonik.  

3. Sebagai pelindung terhadap dingin dan mencegah terjadinya peningkatan 

kalsium ke dalam sel yang dapat merusak spermatozoa. 

Sedangkan penambahan soya dalam pengenceran tersebutmemiliki kandungan lesitin 

dari soya dapat melindungi membran plasma spermatozoa dari cold shock pada saat 

penyimpanan dalam suhu beku (Rizal dan Herdis, 2008 dalam Noviansyah et al 

2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pengencer air kelapa dengan konsentrasi Soya 2%, 4% 

dan 6% terhadap kualitas (motilitas dan viabilitas) spermatozoasapi pada 

penyimpanan suhu refrigerator 40-50C ? 

2. Bagaimana pengaruh lama waktu penyimpanan terhadap motilitas dan viabilitas 

spermatozoa sapi pada penyimpanan suhu refrigerator 40-50C ? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Mengetahui pengaruh pengencer air kelapa dengan konsentrasi soya2%, 4%, 

dan 6% terhadap kualitas (motilitas dan viabilitas) spermatozoa sapi pada 

penyimpanan suhu refrigerator 40-50C. 

2. Mengetahui pengaruh lama waktu penyimpanan terhadap motilitas dan 

viabilitas spermatozoa sapi pada penyimpanan suhu refrigerator 40-50C. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Segi Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai teknik penyimpanan semen spermatozoa pada 

pengencer air kelapa dengan suplemen soya. 

2. Segi Praktis :Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam 

bioteknologi terutama pada inseminasi buatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sel Spermatozoa 

Spermatozoa atau juga biasa disebut sel sperma merupakan sel yang 

berasal dari system reproduksi jantan. Sel ini dihasilkan dalam tubuluseminiferi 

yang letaknya di dalam testis. Bentuk spermatozoa yang sempurna berupa sel 

yang memanjang dengan bagian kepala oval, dan ekor flagel yang mengandung 

apparatus sebagai pergerakan sel. Bagian kepala memiliki nucleus atau inti sel 

dan terdapat akrosom yang memiliki struktur dinding rapat diantara membrane 

plasma bagian anterior nucleus. Antara kepala dan ekor terdapat bagian 

penghubung yang disebut leher(Susilawati, 2011). Semen adalah sekresi 

kelamin jantan dan epididimis serta kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap 

(kelenjar vesikularis) yang terdiri dari spermatozoa dan plasma semen yang 

secara normal diejakulasi ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, 

tetapi dapat pula ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan inseminasi 

buatan. Spermatozoa dari masing-masing spesies mempunyai ukuran yang 

berbeda-beda akan tetapi bentuknya hamper sama. Perbedaan ukuran dan 

bentuk spermatozoa pada berbagaihewan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian ekor spermatozoa secara anatomis terdapat bagian middle 

Struktur Spermatozoa (Kurnia.2017) 



piece, principal piece, dan central axonemal dengan 9+2 mikrotubulus (9 

serabutkasarpadat yang berhubungandengan Sembilan pasangaksonema). 

Bagian-bagian tersebut dilindungi oleh outer fibril, lapisan mitokondria yang 

membentuk kolom longitudinal pada dorsal dan ventral dan circumferial ribs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara struktur spermatozoa memiliki sedikit kandungan sitoplasma. 

Begitu pula organel yang dimiliki juga lebih sedikit bila dibandingkan sel 

lainnya. Spermatozoa tidak memiliki ribosom, reticulum endoplasmic dan 

badan golgi. Sebaliknya spermatozoa memiliki banyak mitokondria untuk 

pengefisienan energy yang diperlukan (Wahyu, 1990). Jumlah kromosom 

spermatozoa setengah dari sel somatik (haploid). Sel haploid ini dihasilkan dari 

pembelahan sel secara meiosis yang terjadi selama pembentukan spermatozoa 

(spermatogenesis). 

 

B. Uji Kualitas Semen 

Ax et al (2008) dalam Susilawati (2011) menyatakan bahwa tidak ada 

satu uji kualitas pun yang dapat memprediksi fertilitas secara akurat. Pedoman 

berdasar pada persatuan theriogenology minimal dari karakteristik kualitas 

semen pada pejantan yang dipergunakan untuk breeding pada sapi dengan 

klasifikasi: 

Struktur Internal Sperma Sapi (Susilawati, 2011). 

 



1. Jumlah spermatozoa lebih dari 500 juta/ml 

2. Lebihdari 50% bergerak progresif 

3. Lebih dari 80% mempunyai morfologi normal 

Ternak dinyatakan steril apabila tidak ada spermatozoa yang motil. Analisis 

diagnostic yang menunjukkan fungsi testis dan epididimis yang diperiksa 

beberapa kali dan minimum disebut fertile apabila sampel semennya: 

1. Motilitas tidak kurang dari 65% 

2. Kurang dari 20% morfologi spermatozoa abnormal 

3. Tidak kurang 100 juta spermatozoa per milliliter dengan 60-75 mililiter per 

ejakulasi. 

Ujikualitas semen dilakukan segera setelah penampungan atau sebelum 

diencerkan yang meliputi pemeriksaan makroskopis (Volume, Warna, dan pH) 

danmikroskopis (Motilitas, Viabilitas, Konsentrasi). 

 

1. Uji Makroskopis 

Dalam uji makroskopis ini, semen dilihat berdasrkan apa yang dilihat 

oleh mata telanjang . Uji makroskopis bisa di ukur pada volume, warna, dan 

pH. 

a. Volume 

Pada sapi dan domba, volume semen sedikit karena kelenjar 

aksesoris mengeluarkan cairan yang agak rendah, tetapi konsentrasi 

sperma tinggi sehingga memperlihatkan warna krem atau susu 

(Hardjopranjoto, 1995). Menurut Salisbury dan Vandenmark (1985) 

dalam Fitri (2009) sapi jantan yang masih muda akan menghasilkan 

semen sedikit, yaitu 1 sampai 2 ml atau lebih rendah dari itu. 

Sedangkan sapi jantan yang sudah dewasa benar dan potensial serta 

memiliki berat badan 907,2 kg atau lebih dapat menghasilkan semen 

tiap ejakulasi 10-15 ml. Volume semen sapi bervariasi pada tiap 

penampungan 1-15 mililiter atau 5-8 mililiter (Garner and hafez, 

2008). 

b. Warna 

Semen sapi normal berwarna putih susu dan keruh. Derajat 

kekeruhannya tergantung pada konsentrasi sperma. Kira-kira 10 



persen sapi-sapi jantan menghasilkan semen yang normal berwarna 

kekuning-kuningan; warna ini disebabkan oleh pigmen riboflavin 

yang dibawakan oleh suatu gene autosomal dan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap fertilitas. Semen yang berwarna merah gelap 

sampai merah muda menandakan adanya darah segar dalam jumlah 

berbeda dan berasal dari saluran kelamin urethra atau penis. Warna 

kecoklat-coklatan menunjukkan adanya darah yang telah mengalami 

dekomposisi. Suatu warna cokelat muda atau warna kehijau-hijauan 

menunjukkan kemungkinan kontaminasi dengan feses (Toelihere, 

1981).Derajat kekeruhannya tergantung konsentrasi sel spermatozoa. 

Apabila warnanya makin keruh dapat mengindikasikan bahwa jumlah 

spermatozoa dalam semen semakin banyak (Susilawati, 2011).  

c. pH 

Pada umumnya, sperma sangat aktif dan tahan hidup lama pada pH 

sekitar 7,0 . Motilitas partial dapat dipertahankan pada pH antara 5 

sampai 10. Walaupun sperma segera dimobiliser oleh kondisi – kondisi 

asam, pada beberapa spesies dapat dipulihkan kembali apabila pH 

dikembalikan ke netral dalam waktu satu jam. Sperma sapi dan domba 

yang menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang tinggi dan 

metabolisme fruktosa plasma seminalis, sehingga penting untuk 

memberikan unsur penyangga seperti garam phospat, sitrat bikarbonat 

di dalam medium (Toelihere, 1985) 

 

 

2. Uji Mikroskopis 

Uji mikroskopis adalah uji kualitas semen yang menggunakan mikroskop, 

uji ini terdiri dari uji motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi, 

viabilitas, dan uji morfologi (abnormalitas spermatozoa). 

a. Konsentrasi Sperma 

Pemilihan konsentrasi atau jumlah spermatozoa per mililiter 

semen sangat penting, karena faktor inilah yang menggambarkan 

sifat-sifat semen dan dipakai sebagai salah satu kriteria penentuan 



kualitas semen (Toelihere, 1985). Menurut Partodjiharjo (1992) 

jumlah spermatozoa per ejakulasi adalah 6 milyar (6000 x 106) atau 

konsentrasi sperma per ml adalah 1200 x 106 . Konsentrasi 

spermatozoa yang berderajat tinggi biasanya berkisar dari 2000 x 106 

sampai 2200 x 106 untuk setiap per mililiternya (Fitri, 2009). 

Konsentrasi semen dapat dihitung dengan 

menggunakanhaemositometer, colorimeter atau spectrophotometer 

(Susilawati,2011). 

b. Motilitas Massa Sperma 

Penilaian motilitas spermatozoa dilakukan setelah semen 

diencerkan atau setelah freezing dan thawing. Motilitas massa 

diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa cover glass dengan 

perbesaran 400x atau 100x padasuhu yang dijagakonstan 370C 

(Susilawati,2011). 

Terdapat beberapa parameter motilitas, sebagaiberikut: 

a) Persentase spermatozoa yang motil dalam keadaaan normal 

adalah 70-90 motil 

b) Persentase spermatozoa yang bergerakprogresif 

c) Kecepatan spermatozoa (velocity) dengan dasar skala1-2 (cepat) 

d) Umur spermatozoa (longevity) semen segar dengan suhuruang 

(20-25 0C), sedangkan semen yang diencerkan dapat 

menggunakan suhu ruangatau refrigerator 4-60C. 

Menurut Salisbury dan Vandenmark (1985) sesuai dengan 

bentuk morfologi spermatozoa dan pola metaboliknya yang khusus 

dengan dasar produksi energi spermatozoa hidup dapat mendorong 

dirinya sendiri maju ke depan di dalam lingkungan zat cair. Motilitas 

telah sejak lama dikenal sebagai alat untuk memindahkan 

spermatozoa melalui saluran reproduksi hewan betina. Transpor kilat 

spermatozoa dari serviks ke infundibulum terjadi secara otomatik 

(meski pada spermatozoa tidak motil) karena rangsangan oxitocyn, 

terhadap kontraksi saluran reproduksi. Motilitas spermatozoa di 

dalam infundibulum bertugas sebagai alat penyebaran spermatozoa 



secara acak ke seluruh daerah saluran kelamin betina, dimana 

terdapat ovum yang mampu dibuahi, jadi menjamin kepastian secara 

statistik pertemuan spermatozoa dengan ovum. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motilitas spermatozoa adalah umur sperma, maturasi 

sperma, penyimpanan energi (ATP), agen aktif, biofisik dan 

fisiologik, cairan suspensi dan adanya ransangan hambatan 

(Hafez,1993). 

Kriteria penilaian gerak massa spermatozoa antara lain: 

1. Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, 

tebal,dan aktif seperti gumpalan awan hitam yang bergerak cepat 

2. Baik (++) bila terdapat gelombang-gelombang kecil tipis, jarang, 

kurang jelas, dan bergerak lamban. 

3. Kurang baik (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan gerkan-

gerakan individual aktif progresif. 

4. Buruk (0), bila hanya sedikit ada gerakan – gerakan individual 

 

c. Motilitas Individu Sperma 

Toelihere (1985) mengklasifikasikan gerak individu spermatozoa 

mulai dari pergerakan progresif atau gerak maju yang merupakan 

gerak terbaik, gerak mundur dan gerak melingkar sering merupakan 

tanda-tanda cold shock, gerakan berayun atau berputar-putar terlihat 

pada semen yang tua, kemudian apabila spermatozoa banyak yang 

berhenti bergerak dianggap mati. Jumlah spermatozoa yang hidup 

dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus menurut 

Feradis (2010): 

% spermatozoa hidup= jumlah spermatozoa yang hidup x 100% 

jumlah spermatozoa yang dihitung 

 

d. Viabilitas Sperma 

Spermatozoa hidup dan mati dapat dibedakan reaksinya 

terhadap warna tertentu. Sel spermatozoa yang tidak motil dan 

dianggap mati menghisap warna sedangkan yang motil dan hidup 



tidak berwarna. Bahan pewarna yang biasa digunakan adalah eosin 

dan negrosin. Spermatozoa yang hidup membrannya masih baik 

sehinga pewarna tidak dapat masuk, sedangkan spermatozoa yang 

mati membrannya sudah tidak berfungsi sehingga pewarna dapat 

masuk kedalam memban dan menyebabkan sel tampak berwarna 

(Susilawati, 2011). Perubahan integritas membran dapat 

menyebabkan perubahan fisiologi diantaranya peningkatan 

pemasukan sodium dan kalsium ke dalam sel, pemasukan oksigen 

menurun sehingga aktivitas metabolik dan motilitas akan menurun 

(Watson dan Morris, 1987; White, 1993 dalam Ducha et al, 2013). 

Sperma yang hidup dapat diketahui dengan pengecatan eosin. Eosin 

dapat dibuat dari serbuk eosin yang dilarutkan dalam aquadest 

dengan konsentrasi 1 : 9. Kemudian sperma ditetesi dengan larutan 

eosin dan diratakan, kemudian diangin – anginkan. Setelah itu 

dilihat di bawah mikoroskop. Sperma yang tercat merah berarti 

sperma itu mati. Sperma yang tidak tercat berarti sperma itu hidup 

(Mulyono, 1998). 

 

C. Kriteria Sperma Normal 

Jumlah sperma normalnya sekitar 10-20 juta per milliliter ejakulat 

semen dengan jumlah sekitar 2-6 milimeter. Minimal 60%-nya harus 

merupakan sperma yang sehat serta mampu bergerak (motil) dan 15% 

bergerak lurus dan cepat. Didalam semen, sperma tidak terlalu banyak yang 

menggumpal (aglutinasi) dan jumlah seldarah putih normalnya sekitar 2-3 

sel per lapangan pandang mikroskop. Jumlah ini tidak meningkat hingga 

terjadi keadaan leukospermia. Serta tidak ada mikrooerganisme yang bisa 

mengganggu saluran reproduksi dan kualitas sperma. Walaupun jumlahnya 

tidak mencapai 10 juta per milimeter, tetapi dengan mutu sperma yang baik 

dan jumlah gerak sperma yang cepat dan cukup, maka kemungkinan besar 

akan berhasil membuahi telur (Toelihere, 1981). 

 

 



D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sperma 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen diantaranya adalah 

umur, bangsa ternak, genetik, lingkungan, pakan dan jenis 

pengencer yang digunakan (Salamah, 2014). 

1. Umur 

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah satunya adalah 

umurpejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis 

dipengaruhi oleh umur. Spermatogenesis adalah proses pembentukan 

spermatozoa yang terjadi di dalam tubuli seminiferi. Proses 

spermatogenesis pada sapi berlangsung selama 55 hari dan berlangsung 

pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan (Nuryadi, 2000). 

Menurut Mathevon et al. (1998) dalam Salamah (2014) bahwa volume, 

konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi jantan dewasa lebih 

banyak daripada sapi jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah 

spermatozoa motil per ejakulat cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur pejantan mencapai 5 tahun. 

2. Lingkungan 

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat 

mempengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini menyebabkan 

fungsi thermoregulatoris skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan 

pembentukan spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. 

Pejantan yang di tempatkan pada ruangan yang panas mempunyai 

tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena memburuknya 

kualitas semen dan didapatkan 10% spermatozoa yang abnormal 

(Susilawati dkk, 1993). Suhu normal di daerah testis berkisar 3-7°C 

dibawah suhu tubuh. Musim dapat mempengaruhi kualitas semen pada 

ternak-ternak yang berada di daerah sub tropis. Di Indonesia, musim 

kurang berpengaruh karena perbedaan lama penyinaran hampir tidak 

ada (Susilawati dkk, 1993). Perubahan musim karena perbedaan 

lamanya siang hari atau lamanya penyinaran dapat menghambat 

produksi FSH yang dapat menghambat produksi spermatozoa oleh testis 

(Hafez, 2000). Musim saat penampungan dilaksanakan tidak 



mempengaruhi persentase spermatozoa motil pada sapi jantan dewasa. 

 

E. Pengencer Semen 

Kualitas sperma tidak hanya dipengaruhi oleh bibit dari pejantan tetapi 

juga dipengaruhi oleh pengenceran semen. Pengenceran merupakan cara 

yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan volume sperma 

selama penyimpanan. Menurut Toelihere (1993), penggunaan bahan 

pengencer semen harus mempertahankan viabilitas spermatozoa sebelum 

digunakan pada waktunya. Pengencer semen juga harus memungkinkan 

spermatozoa bergerak secara progresif, tidak bersifat racun terhadap 

spermatozoa, dapat melindungi (Pubiandara et al, 2016). Pengencer yang 

sering digunakan untuk pengenceran semen adalah Tris-kuning telur, sitrat-

kuning telur, susu segar-kuning telur, susu skim-kuning telur, AndroMed, 

dan laktosa-kuning telur. Sitrat kuning telur memiliki keunggulan yaitu 

mengandung lecithin dan lippoprotein yang dapat digunakan sebagai bahan 

penyangga (buffer) yang dapat mempertahankan dan mengatur pH semen 

juga mencegah terjadinya cold shock akibat penurunan temperatur yang 

mendadak. Pengencer sitrat kuning telur juga mengandung karbohidrat yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi spermatozoa. 

Penambahan karbohidrat dapat berfungsi sebagai nutrisi yang dapat 

digunakan oleh spermatozoa untuk melakukan aktivitas fisiologisnya 

sebelum spermatozoa dideposisikan ke alat kelamin betina. 

Dalam pengencer perlu penambahan bahan lain yang dapat 

berfungsi sebagai pelindung ekstraseluler selama penyimpanan (Hafez, 

2008 dalam Ducha, dkk. 2013). Kuning telur sering ditambahkan dalam 

pengencer karena terbukti dapat memperpanjang daya hidup spermatozoa 

sapi (Moce dan Graham, 2006 dalam Ducha, dkk. 2013), menyediakan 

infrastruktur membran, dan menambah fluiditas membran yang dapat 

meningkatkan kemampuan fertilisasi (Ladha, 1998 dalam Ducha, dkk. 

2013), mengubah fase transisi lipid selama terjadi perubahan suhu sehingga 

dapat mengurangi sensitivitas terhadap suhu dingin (Zeron et al., 2002 

dalam Ducha, dkk. 2013). 



Soya dapat dijadikan sebagai krioprotektan ekstraseluler alternatif 

pengganti kuning telur, sebab kandungan lesitin dari soya dapat melindungi 

membran plasma spermatozoa dari cold shock pada saat penyimpanan 

dalam suhu beku (Rizal dan Herdis, 2008). Penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan penambahan soya dalam pengencer Tris-Citric Acid-Fructose 

(TCF) dapat mempertahankan motilitas spermatozoa Kambing Boer pasca 

pembekuan (Noviansyah et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan pada tanggal 20-21 September 2019 di Laboratorium 

Kultur Jaringan gedung C9 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Surabaya. 

 

B. Alat dan Bahan 

No Alat Bahan 

1 Gelas obyek  Semen segar sapi 

2 Gelas penutup Alkohol  

3 Tabung setrifus plastic Kapas 

4 Aluminium foil Air kelapa 

5 Pipet steril Asam sitrat  

6 Stik gelas  Glukosa 

7 Mikropipet ukuran Fruktosa 

8 Mikrotip Penicilin-streptomisin 

9 Hemositometer Soya bubuk 

10 Cawan petri Deionize water / air untuk infus 

11 Rak tabug reaksi Pewana eosin negrosin  

12 Water bath - 

13 Hand conter - 

14 Mikroskop cahaya - 

15 Pembakar Bunsen - 

16 
Gelas beker ukuran 50, 100, 250 

ml 
- 

17 Kertas saring  - 

18 
Syringe/jarum suntik ukuran 5, 10 

ml 
- 

 

C. Prosedur Kerja 

1. Sterilisasi Peralatan 



a. Bersihkan semua peralatan dari bahan-bahan yang menempel dengan 

menggunakan air mengalir. 

b. Rendamlah semua peralatan dengan sabun tidak berbau (teepol) 

semalam. 

c. Gosok dan bilas dengan air mengalir sebanyak 5 kali. 

d. Rebus dengan air panas selama 5 menit. 

e. Bilas dengan air DO / aquades steril sebanyak 2kali. 

f. Keringkan. 

g. Lakukan sterilisasi kering untuk peralatan dari gelas di dalam oven. 

h. Lakukan sterilisasi basah atau di UV untuk peralatan dari plastik. 

 

2. Pembuatan Pengencer Dasar Air Kelapa 

a. Saring air kelapalaluambil 300 ml 

b. Tambahkan penicilin 0,3 gram laluhomogenkan 

c. Tambahkan streptomicin0,3 gram laluhomogenkan 

d. Tambahkan 100 ml air kelapa 

e. Homogenkanhinggamenjadi 300 ml di erlenmeyer 

f. Jika semua sudah larut, tambahkan lagi air DO sampai larutan 

menunjukkan volume 100 ml. 

g. Sterilisasi dengan menggunakan membrane milipor di LAF. 

h. Simpan pengencer dasar air kelapa ke dalam lemari es. 

 

3. Suplementasi Kuning telur 

a. Keluarkan pengencer dasar air kelpa dari lemari es, biarkan dalam suhu 

ruang supaya suhunya naik dan mudah untuk dicampur dengan kuning 

telur. 

b. Ambil telur yang masih baru, bersihkan kotoran yang menempel pada 

cangkang dengan sabun dan air mengalir. 

c. Sterilisasi telur dengan cara disemprot dengan menggunakan alcohol 

70%. 

d. Pecahkan telur pada bagian tengah dengan menggunakan pisau atua 

pinset 



e. Ambil bagian kuning telurnya saja, usahkan utuh tidak pecah, gulingkan 

pada kertas saring untuk menghilangkan sisa putih telur. 

f. Masukkan kuning telur pada cawan peti steril 

g. Ambil kuning telur dengan cara disedot menggunakan jarum suntik 

h. Ambil pengencer dasar air kelapa sebanyak 80 ml dengan menggunakan 

srynge, masukkan dalam tabung reaksi plastic steril. 

i. Tambahkan kuning telur sebanyak 20 ml, homogenkan dengan cara 

dikocok-kocok 

j. Simpan dalam lemari es selama 3 hari, ambil supernatant untuk 

pengencer 

 

4. Pembuatan Pengencer Dasar Soya  

a. Menambahkan kuning telur kedalam erlenmeyer pertama sebagian 

kontrol positif 

b. Menambahkan soya bubuk sebanyak 2 mg kedalam erlenmeyer kedua 

sebagai konsentrasi 2% lalu menyimpannya dikulkas. 

c. Menambahkan soya bubuk sebanyak 4 mg kedalam erlenmeyer ketiga 

sebagai konsentrasi 4% lalu menyimpannya dikulkas. 

d. Menambahkan soya bubuk sebanyak 6 mg kedalam erlenmeyer 

keempat sebagai konsentrasi 6% lalu menyimpannya dikulkas. 

e. Erlenmeyer kelima tidak ditambahkan apa-apa, sebagai kontrol 

negatif. 

 

5. Proses Pengencer Semen  

a. Siapkan tabung reaksi steril yang sudah dibungkus dengan aluminium 

foil. 

b. Ambil semen segar dengan menyemprotkan larutan PBS/ pengencer tris 

ke saluran epididimis, kemudian epididimis dipencet untuk 

mengeluarkan semen, simpan dalam tabung reaksi plastic steril dalam 

keadaan hangat(suhu 37oC).  

c. Hitung segera konsentrasi spermatozoa dengan menggunakan 

hemositometer. 



d. Lakukan pengamatan motilitas spermatozoa dari semen segar. 

e. Lakukan proses pengenceran dengan menggunakan prinsip pengenceran 

: V1M1=V2M2.  

f. Dalam proses pengenceran, terlebih dahulu ambil semen segar dengan 

menggunakan mikropipet sesuai ukuran hasil hitungan, kemuadian 

tambahkan pengencer sesuai dengan hasil hitungan, lakukan pengencer 

pada suhu hangat.  

g. Tentukan konsentrasi spermatozoa sebesar 25 x 106 setelah dilakukan 

pengenceran. 

 

6. Pengamtan Mortalitas Spermatozoa 

a. Lakukan pengambilan spermatozoa dengan menggunakan stik gelas 

dengan terlebih dahulu diaduk-aduk agar spermatozoa dapat terbawa. 

b. Teteskan semen pada gelas obyek. 

c. Panaskan sebentar dengan cara dilewat-lewatkan di atas Bunsen. 

d. Amati motilitas spermatozoa bdi bawah mikroskop. 

 

7. Pengamatan Viabilitas Spermatozoa 

a. Lakukan pengambilan semen dengan menggunakan stik gelas.  

b. Teteskan pada gelas obyek. 

c. Ambil pewarna eosin negrosin, teteskan pada obyek yang sama denga 

semen. 

d. Ambil gelas obyek yang lain. 

e. Campurkan semen dengan pewarna eosin negrosin dengan 

menggunakan ujung gelas obyek. 

f. Buat hapusan antara semen dan eosin negrosin dengan menggunkan 

ujung gelas obyek. 

g. Amati di bawah mikroskop viabilitas spermatozoa yang ditandai dengan 

spermatozoa yang masih hidup tidak berwarna, spermatozoa yang sudah 

mati berwarna biru keunguan. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Tabel 1.1 hasil pengamatan makroskopis semen sapi  

 

Semen  Makroskopis Hasil 

 

 

Sapi 

pH    6.5-6.8 

Volume     4,5ml 

Kekentalan Agak kental (sedang) 

Bau Khas sperma 

Warna Putih susu 

 

Tabel 1.2 hasil pengamatan mikroskopis semen sapi segar sebelum pemberian 

suplemen dan pengencer dasar. 

 

 

Semen 

 

Konsentrasi 

Mikroskopis 

Motilitas Viabilitas 

Massa Individu 

Sapi 13.823 x 106 Sangat baik (+++) 

terlihat adanya 

gelombang besar, 

banyak, gelap, 

tebal,dan aktif 

seperti gumpalan 

awan hitam yang 

bergerak cepat 

 

78 % 98% 

 

Tabel 1.3 hasil pengamatan mikroskopis semen sapi segar Hari ke-0 (Jumat, 20 

september 2019) setelah pemberian suplemen dan pengencer dasar. 

 

Semen Perlakuan Mikroskopis 

Motilitas Viabilitas 

 

 

 

 

 

Kontrol (+) 

 KT + AK + S.P 

1) 51 % 1) 69% 

2) 56 % 2) 75% 

AK + Soya + SP (2%) 1) 41% 1) 73% 



Sapi 2) 49% 2) 70% 

AK + Soya + SP (4%) 1) 55% 1) 75% 

2) 58% 2) 85% 

AK + Soya + SP (6%)  1) 52% 1) 65% 

2) 48% 2) 41% 

Kontrol (-) 

AK + SP 

1) 45 % 1) 33% 

2) 41 % 2) 22% 

 

Tabel hasil 1.4 pengamatan mikroskopis semen sapi Hari ke-1 (Sabtu, 21 

september 2019) setelah pemberian suplemen dan pengencer dasar. 

 

Semen Perlakuan Mikroskopis 

Motilitas Viabilitas 

 

 

 

 

 

Sapi 

Kontrol (+) 

 KT + AK + S.P 

1) 0% 1) 0% 

2) 0% 2) 0% 

AK + Soya + SP (2%) 1) 0% 1) 0% 

2) 0% 2) 0% 

AK + Soya + SP (4%) 1) 0% 1) 0% 

2) 0% 2) 0% 

AK + Soya + SP (6%) 1) 0% 1) 0% 

2) 0% 2) 0% 

Kontrol (-) 

AK + SP 

1) 0% 1) 0% 

2) 0% 2) 0% 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil praktikum pada tabel di atas, Didapatkan data yaitu 

sebagai berikut. Setelah dilakukan penampungan semen sapi kemudian 

dilakukan pengamatan. Pengamatan pertama yaitu pengamatan secara 

mikroskopis dan makroskopis pada semen segar. Untuk data makroskopis 

meliputi pH yaitu berkisar 6.5 – 6.8, diperoleh volume semen segar 4.5 ml 



dalam satu kali ejakulasi, kekentalan pada semen agak kental (sedang), bau khas 

sperma, dan warna putih seperti susu. Pengamatan secara mikroskopis yaitu 

mengamati konsentrasi semen dengan menggunakan alat haemocytometer dan 

diperoleh konsentrasi sebanyak 13.823 x 106. Pengamatan Motilitas massa, 

dihasilkan data Sangat baik (+++) terlihat adanya gelombang besar, banyak, 

gelap, tebal, dan aktif seperti gumpalan awan hitam yang bergerak cepat, 

selanjutnya motilitas individu sebanyak 78 %, dan viabilitas 98 %. Motilitas 

massa dari semen ini sangat baik, ketika diamati dibwah mikroskop dijumpai 

semen dengan gelombang besar, banyak, gelap, tebal,dan aktif bergerak. 

Setelah dilkukan pengamatan pada semen segar, semen dibagi masing-

masing 2 ml untuk setiap pengencer (setiap perlakuan). Pengamatan dilakukan 

guna mengetahui pengaruh pengencer air kelapa dan suplementasi soya serta 

lama waktu penyimpanan semen. Dalam pengamatan evaluasi semen meliputi 

pengamatan secara umum, yaitu gambaran keseluruhan semen (makroskopis), 

volume, warna, dan konsistensi. Selain itu perlu dilakuakan pemeriksaan lebih 

mendalam secara mikroskopis meliputi, morfologi, konsentrasi, motilitas, dan 

viabilitas sperma hidup (Salisbury dan Vandemark, 1985). 

Pengamatan motilitas semen dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop tanpa cover glass dengan perbesaran 400x atau 100x pada suhu yang 

dijaga konstan 370C (Susilawati,2011). Hasil pengamatan secara makroskopis 

dan mikroskopis menunjukkan bahwa semen sapi yang digunakan memiliki 

kualitas yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Toelihere (1981) bahwa 

semen dikatakan sehat apabila motilitasnya melebihi 60%. Hasil uji viabilitas 

darikegiatan praktikum yaitu menghasilkan 98% spermatozoa dalam kondisi 

hidup. 

Setelah diuji kualitas, ditambahkan pengencer ke dalam semen. 

Penambahan pengencer ini berdasarkan perhitungan perbandingan konsentrasi 

semen dengan volumenya yaitu diperoleh . Pemilihan pengencer semen pada 

praktkum ini berupa air kelapa, alasan kenapa air kelapa dipilih sebagai 

pengencer dasar semen, karena dianggap strukturnya mirip dengan seminal 

plasma dan merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeny et al (2004) 

bahwa penggunaan pengencer air kelapa pada penyimpanan semen cocok 



digunakan karena kandungan nutrisinya yang lengkap dan bersifat buffer. Air 

kelapa juga mengandung unsur karbon berupa kabohidrat sederhana seperti 

glukosa, sukrosa, dan fruktosa (Kuberski et al, 1979).Lebih lanjut Toelihere 

(1993) menjelaskan bahwa syarat bahan pengencer adalah murah, sederhana, 

praktis dibuat tetapi memiliki daya preservasi yang tinggi. Selain itu syarat 

pengencer semen harus memungkinkan spermatozoa bergerak secara progresif, 

tidak bersifat racun terhadap spermatozoa, dapat melindungi (Pubiandara et al, 

2016). Hal tersebut ada pada air kelapa oleh karena itu air kelapa dirasa cocok 

sebagai pengencer dasar. 

Dalam pengenceran, juga ditambahkan soya sebagai kriprotektan. 

Kriprotektan adalah zat kimia yang berfungsi melindungi sel dari efek negative 

atau letal pada saat proses pendinginan maupun pembekuan (WidyastutI et al., 

2018). Penggunaan suplementasi soya berdasarkan pernyataan Rizal & Herdis 

(2008) yang menyatakan soya memiliki kandungan lesitin yang mampu 

melindungi membrane plasma spermatozoa dari cold shock pada saat 

penyimpanan dalam suhu beku. Penelitian yang dilakukan Noviansyah et al 

(2017) juga menunjukkan bahwa penambahan soya pada pengencer Tris (TCF) 

mampu mempertahankan motilitas spermatozoa Kambing Boer pasca 

pembekuan. Penggunaan bahan pengencer air kelapa dan soya memungkinkan 

adanya kontaminasi bakteri dari luar terlebih lagi di dalam semen diduga 

terdapat organisme pathogen sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan 

penurunan daya hidup spermatozoa yang disimpan. Oleh sebab itu dalam 

pembuatan pengencer dasar air kelapa dilakukan penambahan antibiotik 

penicilin. Antibiotik yang digunakan umumnya adalah streptomycin, penicilin 

atau kombinasi keduanya (Salisbury dan Vandemark, 1985). Penambahan 

anribiotik pada bahan pengencer bertujuan untuk menekan dan membunuh 

bakteri yang ada dalam semen.  

Penambahan pengencer air kelapa dan soya dilakukan setelah 

pengambilan semen, namun pengamatan dilakukan 3 jam stelah penambahan 

pengencer hal ini disebabkan pengambilan semen di tempat yang cukup jauh 

dari tempat dilakukan perlakuan sehingga harus menempuh perjalanan yang 

relatif lama.  



Hasil pengamatan mikroskopis (uji motilitas dan viabilitas) dilakukan 

setelah penambahan pengencer dengan menggunakan metode water bath, 

diperoleh hasil pada hari ke-0. Pada hari ke-0 perlakuan air kelapa (AK) 

ditambah suplementasi soya dan penambahan antibiotik Streptomycin dan 

Penicilin dengan konsentrasi 2% menunjukkan hasil uji motilitas sebesar 51% 

pada pengulangan pertama dan 56% pada pengulangan kedua. Uji viabilitasnya 

menunjukkan 69% saat pengulangan pertama dan 75% pada pengulangan 

kedua. Konsentrasi pengencer 4% pada uji motilitas pengulangan pertama 

menunjukan hasil sebesar 55% dan 58% pada pengulangan kedua. Hasil uji 

viabilitas pengulangan pertama menunjukkan 75% dan 85% pada pengulangan 

kedua. Pada konsentrasi pengencer 6% menunjukkan hasil uji motilitas 

pengulangan pertama sebesar 52% dan 48% pada pengulangan kedua. Uji 

viabilitas menunjukkan hasil 65% pada pengulangan pertama dan 41% pada 

pengulangan kedua. 

Berdasarkan hasil perbandingan pengaruh konsentrasi pengencer 2%, 

4%, dan 6% menggunakan bahan pengencer dasar air kelapa dan suplementasi 

soya menujukkan bahwa konsentrasi pengencer 4% memiliki presentase 

tertinggi dan paling baik dalam uji motilitas maupun viabilitas. Hal ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Monova dan Ducha (2019) yang 

menyatakan bahwa penambahan soya 4 gram dalam 100 ml pengencer dasar air 

kelapa (konsentrasi bahan pengencer 4%) lebih efektif dalam mempertahankan 

motilitas spermatozoa pada Domba Ekor Gemuk (DEG) dengan penyimpanan  

di suhu 40-50C dibandingkan pada konsentrasi bahan pengencer 2% dan 6%. 

Setelah disimpan dalam suhu 4-5 oC diamati kembali pada keesokan 

harinya, 9 jam setelah pengamatan hari ke-0, disebut hari ke-1. Hari ke-1 hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa seluruh perlakuan semen menunjukkan 

bahwa motilitas dan viabilitasnya sebesar 0%. Motilitas maupun viabilitas pada 

hari ke-1 dijumpai mati. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadi cold shock 

pada saat penyimpanan dan pembekuan, sehingga pengencer yang dibuat tidak 

dapat menahan kerusakan membrane. Sesuai dengan pernyataan Salmah (2014) 

menyatakan bahwa adanya pengaruh kejut dingin (cold shock) dapat merusak 

membrane plasma yang berakibat kematian pada spermatozoa. Menurut Parrish 



(2003) pada saat pembekuan semen mengalami penurunan kualitas sekitar 10 

sampai 40% hingga 50%. 

Selanjutnya penggunaan kontrol postif dengan komposisi Air kelapa 

ditambah dengan Kuning telur dan di tambahkan streptomycin dan penisilin 

bertujuan untuk mengetahui dan membandingan kualitas kreoprotektan sebagai 

pelindung sel yang ada didalam kuning telur dan soya. Pengenceran semen 

dengan control + pada nilai motilitasnya sebesar 51 % dan 56%, untuk 

vabilitasnya didapat nilai 69 % dan 75%. Sedangkan control negative dengan 

komposisi Air kelapa ditambah dengan streptomycin dan penisilin bertujuan 

untuk melihat apakah air kelapa dapat mempertahankan kualitas sperma apabila 

tidak ditambahan dengan soya. Pengenceran semen dengan control - pada nilai 

motilitasnya sebesar 45 % dan 41%, untuk vabilitasnya didapat nilai 33 % dan 

22%. 

Dari data yang di peroleh lama waktu penyimpanan semen sangat 

mempengaruhi kualitas sperma. Pada hari ke-0 stelah perlakuan semen masih 

sangat aktif artinya motilitas dan viabilitas pada masing-masing perlakuan 

masih memiliki presentase yang tinggi. Setelah penyimpanan hari ke.1 dijumpai 

nilai motilitas dan viabilitas adalah 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya 

waktu penyimpanan dapat menurunkan kualitas sperma. Hal ini dikarenakan, 

semakin lama sel spema berada di luar tubuh maka semakin memperpendek 

umur dan kualitas sperma itu sendiri. Karena meskipun kondisi yang cocok 

untuk sperma sperti di seminal plasma di sediakan dalam pengencer, namun 

bagaimanapun keadaannya tetap kondisi tersebut tidak sama dengan tempat 

alami sperma.oleh karena itu semakin lama penyimpanan semakin menurun 

kualitas sperma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

1. Pengencer air kelapa dengan konsentrasi soya2%, 4%, dan 6% berpengaruh 

terhadap kualitas (motilitas dan viabilitas) spermatozoa sapi pada 

penyimpanan suhu refrigerator 40-50C yang ditunjukkan pada tabel 1.3 Hasil 

dan Pembahasan. Setiap konsentrasi memiliki nilai motilitas dan viabilitas 

yang berbeda. 

2. Lama waktu penyimpanan spermatozoa sapi pada suhu refrigerator 40-50C 

berpengaruh terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa sapi. Hari ke-1 

hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh perlakuan semen motilitas 

dan viabilitasnya sebesar 0%. Motilitas maupun viabilitas pada hari ke-1 

dijumpai mati. Kemungkinan terjadi cold shock pada saat penyimpanan dan 

pembekuan, sehingga pengencer yang dibuat tidak dapat menahan 

kerusakan membrane. 
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LAMPIRAN 

 

Perhitungan 

Rumus : 

a. Motilitas  =  
∑Spermatozoa motil

∑ Total Spermatozoa diamati 
 x 100 

 

b. Viabilitas =  
∑Spermatozoa hidup

∑ Total Spermatozoa diamati 
 x 100 

 

Perlakuan Mikroskopis 

Motilitas Viabilitas 

Kontrol (+) 

 KT + AK + kS.P 
=  

163

314
 x 100 

=  0,51 x 100 

= 51 

 

=  
217

314
 x 100 

=  0,69 x 100 

=  69 

=  
166

293
 x 100 

=  0,56 x 100 

=  56 

 

=  
221

293
 x 100 

=  0,75 x 100 

= 75 

AK + Soya + SP (2%) 
=  

166

396
 x 100 

=  0,41 x 100 

=  41 

=  
293

396
 x 100 

=  0,73 x 100 

=  73 

=  
179

361
 x 100 

=  0,49 x 100 

= 49 

=  
274

361
 x 100 

=  0,70 x 100 

=  70 

AK + Soya + SP (4%) 
=  

186

337
 x 100 

=  0,55 x 100 

=  55 

=  
284

337
 x 100 

=  0,75 x 100 

=  75 

=  
194

331
 x 100 

=  0,58 x 100 

=  58 

=  
283

331
 x 100 

=  0.85 x 100 

=  85 

AK + Soya + SP (6%) 
=  

143

273
 x 100 

=  0,52 x 100 

=  52 

=  
180

273
 x 100 

=  0,65 x 100 

=  65 

=  
134

276
 x 100 =  

114

276
 x 100 



=  0,48 x 100 

=  48 

=  0,41 x 100 

=  41 

Kontrol (-) 

AK + SP 
=  

103

227
 x 100 

=  0,45 x 100 

=  45 

=  
76

227
 x 100 

=  0,33 x 100 

=  33 

=  
116

281
 x 100 

=  0,41 x 100 

=  41 

=  
64

281
 x 100 

=  0,22 x 100 

=  22 

 

 

LAMPIRAN FOTO  

 

Sterilisasi basah pada sinar UV 
 

Proses suplementasi Kuning telur 

 

Sterilisasi Kering pada autoklaf 

 

Proses pengambilan semen sapi 

 

Penyiapan pengencer 

 

Proses pengenceran semen 



 

Pengamatan motilitas semen 

 

Pengamatan pH semen 

 

Hasil pengamatan Kontrol (+) 

KT + AK + S.P 

 

Hasil pengamatan Kontrol (-) 

AK + SP 

 

Hasil pengamatan AK + Soya + SP 

(2%) 

 

Hasil pengamatan AK + Soya + SP 

(4%) 

 

Hasil pengamatan AK + Soya + SP 

(6%) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kultur jaringan tanaman adalah metode untuk mengisolasi bagian dari 

tanaman, seperti sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan 

dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak 

diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap serta mempunyai sifat 

yang sama dengan induknya (Henuhili, 2013). Tujuan dari kultur anther adalah 

untuk mendapatkan tanaman haploid unggul yang akan dipergunakan untuk 

merakit kultivar-kultivar baru (Wattimena 1992). Prinsip utama dari teknik 

kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian 

vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril 

(Harianto, 2009). 

Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman 

dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan 

yang dilakukan di tempat steril (Harianto, 2009).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh zat pengatur tumbuh NAA, 2,4 D, dan BAP  terhadap 

pertumbuhan kalus anther bunga Pasiflora coccine pada media MS?  

 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh zat 

pengatur tumbuh NAA, 2,4 D, dan BAP  terhadap pertumbuhan kalus anther 

bunga Pasiflora coccine pada media MS. 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kultur Anther 

Kultur anther merupakan upaya pembudidayaan tanaman melalui teknik 

kutur secara in vitro yang memanfaatkan anther tanaman. Kultur anther 

menghasilkan tanaman haploid melalui induksi embryogenesis dari 

pemeblahan berulang mikrospora/polen tanaman donor anther yang berasal 

dari persilangan tetua yang memiliki karakter yang diinginkan. Kombinasi 

karakter kedua tetua terjadi pada tanaman haploid, sehingga bila kromosomnya 

digandakan atau terjadi penggandaan spontan selama kultur akan diperoleh 

tanaman haploid ganda (DH) yang homozigot atau galur murni (Herawati et al, 

2008). Metode ini merupakan suatu usaha yang menghasilkan tanaman 

monohaploid yang dapat dikombinasikan dengan mutagen kimia dan fisik 

sehingga menghasilkan mutan-mutan yang tahan terhadap penyakit khususnya 

penyakit rebah, toleran terhadap garam tinggi di tanah dan kondisi kekeringan 

dan tanaman cepat berbunga. Kultur anther memiliki kelebihan dan 

kekurangan antara lain: 

Kelebihan dari kultur anther antara lain: 

a. Merupakan cara untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah 

banyak dengan waktu singkat. 

b. Tidak memerlukan tempat yang luas. 

c. Tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang 

tahun. 

d. Bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. 

e. Memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetika. 

Kekurangan kultur anther antara lain sebagai berikut: 

a. Memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam 

laboratorium yang steril serta menggunakan bahan-bahan kimia. 

b. Memerlukan keahlian khusus. 

c. Memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil 

kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. 



2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kultur Anther 

a. Tingkat Perkembangan 

Pembentukan terbentuknya kalus pada berbagai stage adalah sebagai 

berikut: 

- 5.6% kultur membentuk kalus pada early-uninucleate stage, yaitu 

sesudah tetrad terbentuk. 

- 35,7% kultur membentuk kalus pada mid-uninucleate stage. 

- 10.5% pada saat late-uninucleate stage. 

- 6.7% pada saat mitosis pertama dari pollen. 

- 0% pada saat polen mencapai bi-nucleat stage. 

b. Perlakuan Fisik Sebelum Inokulasi 

Percobaan Wang dan grupnya (Chen, 1986) dalam kultur padi hsien 

menunjukkan: 

- Bila temperatur 3-5oC, dibutuhkan 10 hari. 

- Bila temperatur 6-8 oC, dibutuhkan 15 hari. 

- Bila temperatur 9-10oC, dibutuhkan 20 hari. 

c. Perlakuan Kimia Sebelum Inokulasi 

Anther yang dikultur dalam media cair yang ditambah dengan 50-250 

mg/l colchisine selama 4 hari, meningkatkan frekuensi pembentukkan kalus 

dan diferensiasi. Colchicine dapat meningkatkan tanaman double haploid 

hingga 79%, sedangkan anther tanpa perlakuan pendahuluan, hanya 

menghasilkan 53,8% tanaman. Jika konsentrasi colchicine ditingkatkan 

hingga 500 mg/l akan mengakibatkan frekuesi tanaman anakan yang 

abnormal seperti albino akan meningkat. Selain senyawa tersebut senyawa 

ethrel juga sering digunakan untuk praperlakuan pada media cair + 5 g/l 

ethrel (Gunawan, 1988). 

 

2.3 Media yang Digunakan pada Kultur Anther 

Media yang digunakan pada kultur anther ini adalah media Murashige 

dan Skoog (MS). Media MS adalah media dasar yang paling banyak 

digunakan. Media Murashige dan Skoog (MS) sering digunakan karena cukup 

memenuhi unsur hara makro, mikro dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman 



(Gunawan, 1992). Pemberian media kultur merupakan suatu upaya 

memanipulasi lingkungan agar eksplan yang akan di kultur dapat terus hidup 

dan berkembang menjadi tumbuhan baru sesuai keinginan.  

 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan pertumbuhan tanaman yang dikulturkan. Zat pengatur tumbuh 

tanaman dapat dibedakan menjadi zat pengatur tumbuh endogen dan eksogen. 

Zat pengatur tumbuh endogen disebut fitohormon, sedangkan zat pengatur 

tumbuh eksogen disebut zat pengatur tumbuh sintetik. Zat pengatur tumbuh 

dalam tanaman terdiri dari 5 kelompok yaitu auksin, giberelin, etilen, sitokinin 

dan asam absisat (ABA) (Wattimena, 1992 dalam Nurhidayati, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tang et al. (2007) 

pada  anther  Balsam  pear,  diperoleh  hasil  bahwa  pembentukan  kalus 

tertinggi diperoleh apabila pada media ditambahkan 2.4 D 0,5 mg/l dan BA 

2 mg /l yaitu sebesar 79,42 %. Penggunaan konsentrasi 2,4-D 1,0 mg/l yang 

dikombinasikan dengan kinetin 0,1 mg/l sampai 0,3 mg/l merupakan 

konsentrasi yang paling optimal untuk menginduksi kalus. Penggunaan 

konsentrasi 2,4-D yang rendah (0,1 mg/l dan 0,5 mg/l) menyebabkan sel-sel 

tanaman   belum   mampu   meningkatkan   kemampuan   jaringan   untuk 

melakukan diferensiasi (Syahid et al. 2007). 

 

2.5 Bunga Pasiflora coccinea 

Passiflora coccinea, yang biasa disebut bunga gairah merah atau 

granadilla merah, adalah tanaman anggur tropis, pemanjat sulur, hijau dari 

Amerika Selatan yang biasanya tumbuh hingga 10-12 'dan hingga 3-5' lebar 

dan menghasilkan merah merah sangat mencolok hingga merah tua. bunga 

(masing-masing selebar 3-4 ”) Bunga diikuti oleh jeruk hingga kuning, buah 

markisa yang dapat dimakan (sepanjang 2-3 ”) yang dikenal sebagai granadilla 

merah. Batang halus, merah sampai ungu dibalut dengan daun tunggal, 

bergerigi ganda, lonjong, sedang hijau (panjang 5 ”). Kolibri dan kupu-kupu 

tertarik pada bunga. Bunga bergairah memiliki makna religius yang diperoleh 



sejak 1700-an ketika pemukim Spanyol awal menafsirkan berbagai bagian 

bunga sebagai simbol penyaliban Yesus Kristus, maka nama umum. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Praktikum isolasi dan inokulasi anther tanaman bunga jarak cina 

(Pasiflora coccinea)   pada media MS dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 18 

Oktober 2019 di Gedung C9, Laboratorium Kultur Jaringan. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam praktikum ini ialah penelitian eksperimen karena 

terdapat variabel yaitu variabel manipulasi, variabel kontrol dan variabel 

respon. 

 

3.2 Metode Penelitian 

A. Pembuatan Media MS 

Alat 

 Kompor gas 

 Panci stainless dan pengaduk 

 pH meter 

 Beaker glass 1000 mL                          1 buah 

 Gelas ukur 1000 mL dan 10 mL 

 Timbangan digital 

 Botol media/kultur (ex selai)                130 buah 

 Pipet tetes 

 Botol untuk larutan stok MS 

 Autoklaf 

 Lemari es 
 

Bahan 
 

 Aluminium foil 

 Kertas label 

 Aquades 

 HCl 1 M 

 KOH 1 M 

 Stok hara medium MS (untuk 1 kelas dan sudah teracik ke dalam 

7 stok) 

1. Stok A (NH3NO3                 41,25gr 
 

2. Stok B (KNO3                                  47,5 gr 
 

3. Stok C (CaCl2, 2H2O           44 gr 
 

4. Stok D (KH2PO4                            17 gr 
 



5. Stok E (H3BO3        0,62 gr  

 NaMoO4, 2H2O        0,025 gr  

 CoCl26H2O               0,0025 gr  

 KI 0,083 gr 

 

 

6. Stok F (MnSO4 2H2O          669 gr  

MgSO4 7H2O            37 gr  

CuSO4 5H2O            0,0025 gr  

ZnSO4 7H2O             0,8625 gr 

7. Stok G (Na2EDTA 2H2O     0,9325 gr 
 

FeSO4 7H2O          0,695 gr 
 

 Zat organik (untuk 1 kelas) 
 

1. Myo-inositol             100 mg/l 
 

2. Thiamin HCl            0,1 mg/l 
 

3. Asam nikotinat         0,5 mg/l 
 

4. Piridoxin HCl           0,5 mg/l 
 

5. Glisin                        2,0 mg/l 
 

6. Sukrosa                     50 g/l 
 

 Agar bubuk 18 gram 

 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Auksin, Sitokinin, Giberelin (untuk 

1kelas) 

 

B. Inokulasi Anther 

Alat 
 

 Laminar Air Flow (LAF), entkas 

 Lampu spiritus 

 Cawan Petri 2 buah 

 Guntin 

 Pinset 

 Gagang scalpel 

 Mata pisau scalpel steril no 11 dan 13 

 Korek api 

 Botol saos 

 Botol selai untuk sterilisasi 8 buah 

 Sprayer 
 



Bahan 
 

 Spiritus 

 Alkohol 90 dan 70% 

 Dettol atau sabun cair 

 Formalin tablet 

 Kertas tissue 

 Kertas saring 

 Kertas label 

 Benang Kasur 

 Aluminium foil 

 Kapas 

 Aquadest 

 Kertas bekas 

 Anther bunga (Pasiflora coccinea) 

 

3.3 Posedur Kerja 

A. Prosedur Pembuatan Stok Hara 

1.    Pembuatan Stok Larutan Hara Makro (Stok A, B, C, D) 
 

- Stok A dan B dibuat dalam 200 mL, dengan cara menimbang 

dan melarutkan hara makro dalam 100 mL akuades, kemudian 

ditambahkan akuades hingga volumenya 200 mL, dituang ke 

dalam botol plastik dan disimpan dalam lemari es. 

- Stok C dan D dibuat dalam 100 mL dengan cara menimbang dan 

melarutkan hara makro  dalam  50  mL  akuades,  kemudian 

ditambahkan hingga volumenya 100 mL lalu dituang ke dalam 

botol plastik dan disimpan dalam lemari es. 

2.    Pembuatan Larutan Stok Hara Mikro (Stok E dan F) 
 

- Stok E dan F dibuat dalam 100 mL. Untuk membuat stok E dan F,  

menimbang  dan  melarutkan  hara  mikro  dalam  50  mL akuades, 

kemudian ditambahkan akuades hingga volume 100 mL. Lalu 

dituang ke dalam botol plastik 330 mL dan disimpan dalam lemari es. 

3.    Pembuatan Stok Zat besi (Stok G) 
 

- Stok G dibuat dalam 200 mL. Untuk stok G, menimbang dan 

melarutkan ion besi ke dalam 100 mL akuades. Kemudian ditambah 

dengan akuades hingga volume mencapai 200 mL. Lalu dituang ke 

dalam botol plastik 330 mL dan disimpan dalam lemari es. 

 



B. Prosedur Pembuatan Stok Hormon 

1. Untuk mendapatkan konsentrasi NAA 10
-2 

M dilakukan dengan 

menimbang NAA sebesar 0,19 g dan dimasukkan dalam gelas piala 

(beaker glass) yang diberi akuades. Selanjutnya meneteskan sedikit 

demi sedikit NaOH 1 M sambil dikocok hingga NAA larut. Kemudian 

ditambah dengan akuades hingga volumenya mencapai 100 mL. Lalu 

dituang ke dalam botol kaca 150 mL dan disimpan dalam lemari es. 

2. Untuk  mendapatkan  konsentrasi  BAP  10
-2   

M  dilakukan  dengan 

menimbang BAP sebesar 0,22 g dan dimasukkan dalam gelas piala 

(beaker glass) yang diberi akuades 50 mL. Selanjutnya meneteskan 

sedikit  demi  sedikit  HCl  1  M  sambil  dipanaskan  dan  dikocok 

hingga BAP larut. Kemudian ditambah dengan akuades hingga 

volumenya mencapai 100 mL. Lalu dituang ke dalam botol kaca 

150 mL dan disimpan dalam lemari es. 

3. Untuk mendapatkan konsentrasi ZPT yang sesuai perlakuan stok 

ZPT diencerkan sesuai rumus: 

 

V1.M1 = V2.M2 
 

Dengan:         V1 = volume larutan ZPT yang ada 

M1 = konsentrasi ZPT yang tersedia 

V2 = volume larutan ZPT yang ditambahkan 

M2 = konsentrasi ZPT dalam larutan 

 

C. Prosedur Pembuatan Media MS 

1. Memasukkan aquades ke dalam beaker glass 1000 mL sebanyak 

500 mL kemudian menambahkan gula sukrosa 20  gram  sambil 

diaduk sampai semua larut. 

2. Menambahkan Mio-inositol 100 mg, thiamin-HCl 0,1 mg, asam 

nikotinat 0,5 mg, piridoksin-HCl 0,5 mg dan glisin 2 mg. 

3. Memasukkan stok A, B dan G masing-masing sebanyak 20 mL. 

Kemudian stok C, D, E dan F masing-masing sebanyak 5 mL. 

4. Menambahkan akuades hingga volumenya mencapai 900 mL. 

5. Mengukur pH berkisar 65,8 dengan pH meter. Jika terlalu basa, 

ditambahkan HCl 1 M. Jika terlalu asam, ditambahkan KOH 1 M. 



6.  Menambahkan akuades hingga volumenya mencapai 1000 mL 

7. Menuangkan larutan ke dalam panci. Kemudian menambahkan agar 

batangan (8 g/l). 

8. Media kemudian dipanaskan dengan kompor gas sambil diaduk 

hingga agar-agar larut dan homogen. 

9. Setelah agar-agar larut, media dituang kembali ke dalam gelas piala 

(beaker glass) 1000 mL. Lalu ditambahkan NAA dan BAP serta 

2,4D ke dalam media sesuai konsentrasi. 

10. Memasukkan media ke dalam botol kultur yang telah disterilisasi, 

dengan volume tiap botol 15 mL dan diberi label nama. 

11. Botol yang telah berisi media ditutup dengan aluminium foil lalu 

disterilisasi dalam autoklaf pada tekanan 1,5 kg/cm
2 

dan temperatur 

121
o
C selama ±15 menit. 

12. Botol dikeluarkan dari autoklaf dan diinkubasi selama tiga hari. 

Jika tidak terjadi kontaminasi, media siap digunakan. 

 

D. Prosedur Inokulasi Anther 

1. Mempersiapkan  alat  dan  bahan  untuk  sterilisasi  anther tanaman 

bunga Pasiflora coccinea dalam laminar air flow 

2. Melakukan  funginasi  pada  bunga  tanaman  bunga  jarak  cina 

3. Bunga yang sudah difunginasi dicuci dengan air mengalir 

4. Setelah  itu  dibawa  menuju  meja  praktikum  untuk  melakukan 

inokulasi 

5. Mencuci bunga tanaman bunga Pasiflora coccinea dengan aquades 

steril ± 2-3 menit pada beaker glass 

6. Setelah itu, merendam bunga tanaman bunga Pasiflora coccinea 

dengan alkohol 70 % ± 5 detik 

7. Kemudian, merendam bunga tanaman bunga Pasiflora coccinea 

dengan bayclin 5 % ± 15 menit 

8. Selanjutnya, membilas bunga tanaman bunga Pasiflora coccinea 

dengan aquades steril ± 2-3 menit 



9. Merendam bunga tanaman bunga Pasiflora coccinea dengan bayclin 

10 % ± 10 menit 

10. Mencuci   sebanyak   3   kali   bunga  tanaman   bunga  Pasiflora 

coccinea dengan aquades steril ± 5 menit 

11. Setelah itu, memindahkan 1 bunga ke cawan petri dan mengambil 

anther tanaman bunga Pasiflora coccinea 

12. Anther di letakkan pada media sebanyak 3 anther setiap botolnya 

13. Menutup botol dengan aluminium foil dan memberi label setiap 

botolnya dengan format (nama bunga, NIM, dan tanggal inokulasi) 

14. Menyimpan  botol  yang  berisi  anther  tanaman bunga Pasiflora 

coccinea pada tempat yang gelap 

15. Mengamati pertumbuhan anther setiap harinya 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisis 

Berdasarkan hasil percoban mengenai Isolasi dan Induksi Anther pada 

bunga Passiflora coccinea diperoleh hasil sebagai berikut: 

Media ZPT 

Jenis Eksplan 

& 

Tanaman 

Tgl Inokulasi 
Tanggal Pengamatan 

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 28/10 29/10 30/10 

A 

NAA 

0,5 

mg/l 

Passiflora 

coccinea 

18 Oktober 

2019 
- - - - - - - - 

B 

BAP 

0,1 

mg/l 

Passiflora 

coccinea 

18 Oktober 

2019 
- - - - - - - - 

C 

2,4 D 

1 

mg/l 

Passiflora 

coccinea 

18 Oktober 

2019 
- - - - - - - - 

Keterangan: (-)  : belum tumbuh (K) : tumbuh kalus  

(A) : tumbuh akar   (X) : kontaminasi   

(T) : tumbuh tunas 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil percobaan kultur anther Pasiflora coccinea belum 

terbentuk kalus pada anther dengan perlakuan NAA 0,5 mg/L; BAP 0,1 mg/L; 

dan 2,4 D 1 mg/L. Embriogenesis somatik merupakan suatu proses sel somatik 

baik haploid maupun diploid berkembang membentuk tumbuhan baru melalui 

tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet 

(Purnamaningsih 2002). Embrio somatik yang berasal dari kultur sel, jaringan, 

atau organ dapat terbentuk secara langsung atau tidak langsung. Embrio 

somatik yang terbentuk secara langsung meliputi pembentukan embrio tanpa 

melalui pembentukan kalus, sedangkan embrio yang terbentuk secara tidak 

langsung adalah pembentukan embrio melalui fase kalus (Jimenez 2001; Dixon 

dalam Utami et al. 2007). Embriogenesis somatik mempunyai beberapa tahap 

spesifik, yaitu induksi sel dan kalus embriogenik, pendewasaan, 

perkecambahan, dan hardening (Purnamaningsih 2002). 

Keberhasilan embriogenesis somatik dipengaruhi oleh beberapa 



faktor, di antaranya adalah jenis eksplan, genotipe tanaman donor, kondisi 

fisiologis tanaman donor, jenis dan kondisi fisik medium, lingkungan kultur, 

dan zat pengatur tumbuh (Zhang et al. 2001; Gill et al. 2004). Pada tahap 

induksi kalus embriogenik dibutuhkan media yang mengandung auksin dengan 

konsentrasi tinggi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa 2,4-D 

merupakan auksin yang efektif untuk induksi kalus embriogenik pada jarak 

pagar (Soomro & Memon 2007; Cai et al. 2011) dan pada beberapa tanaman 

lain seperti tebu (Gill et al. 2004; Khan & Khatri 2006), kopi arabika (Oktavia 

et al. 2003) dan tanaman kurma (Aslam et al. 2011). Selain auksin, zat pengatur 

tumbuh (ZPT) lain yang berperanan dalam induksi kalus embriogenesis adalah 

sitokinin pada kultur jarak pagar (Jha et al. 2007), TDZ pada kultur tanaman 

serealia (Schulze 2012), atau kombinasi beberapa zat pengatur tumbuh (Haq 

2005; Qayyum et al. 2006). Pada tahap perkecambahan dan pertumbuhan tunas 

juga dibutuhkan media dengan kombinasi zat pengatur tumbuh dengan 

konsentrasi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

beberapa komposisi media dan sumber eksplan yang tepat untuk induksi kalus, 

perkecambahan, dan pertumbuhan tunas jarak pagar yang dihasilkan dari 

embriogenesis somatik. Hasil pengujian tersebut selanjutnya digunakan 

sebagai metode perbanyakan bibit jarak pagar secara massal melalui kultur 

jaringan. 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Tidak terdapat pengaruh suplementasi NAA; 2,4-D, dan BAP pada media kultur 

MS terhadap pertumbuhan kultur anther bunga jarak cina (Pasiflora coccinea). 

Sampai hari terakhir pengamatan, kultur anther Pasiflora coccinea belum juga 

tumbuh. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti di antaranya adalah 

jenis eksplan, genotipe tanaman donor, kondisi fisiologis tanaman donor, jenis dan 

kondisi fisik medium, lingkungan kultur, dan zat pengatur tumbuh. 

 

5.2 Saran 

Saran dalam percobaan kultur anther ini yaitu sebaiknya mempertimbangkan 

bunga yang akan dipilih yaitu memilih bunga yang memiliki anther yang lumayan 

besar dengan kondisi masih menguncup. Pada saat melakukan okulasi sebaiknya 

dalam kondisi steril, tidak banyak orang dan tidak banyak bicara agar kesterilan 

ruangan tetap terjaga dan mengurangi terjadimya kontaminasi pada kultur anther. 
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LAMPIRAN PROSES INOKULASI ANTHER 
 

     

     

 

 
 
 
 
 

 



 

 

LAPORAN BIOTEKNOLOGI 

Pengaruh Pemberian Zat Pengatur Tumbuh Terhadap Pertumbuhan Kalus Bunga Kanthil 

(Magnolia champaca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

DHEA MAULIDINA ROHMA 

Pendidikan Biologi Unggulan 2017 

 

 

 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

2019 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kultur 

jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti 

daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik 

yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga 

bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Kultur 

jaringan tanaman merupakan teknik budidaya (perbanyakan) sel, jaringan, dan organ tanaman 

dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam keadaan aseptik atau bebas dari 

mikroorganisme (Affandi,1901). Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbayakan 

tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang 

dilakukan di tempat steril.Berdasarkan bagian tanaman yang dikulturkan secara lebih spesifik 

terdapat tipe-tipe kultur yaitu kultur anter.Dasar pengembangankultur jaringan adalahtotipotensi. 

Totipotensi merupakan potensi suatu sel untuk dapat tumbuh dan berkembang menjaditanaman 

yang lengkap. Setiap sel akan beregenerasimenjadi tanaman yang lengkap dan utuh apabila 

ditempatkan pada kondisi yang sesuai (Kumar et.,al., 2011). Pendukung dari kondisi yang sesuai 

adalah adanya komposisi media tumbuh. 

Media tumbuh pada kultur jaringan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan eksplan serta bibit yang dihasilkannya. Oleh karena itu, berbagai komposisi media 

kultur telah diformulasikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

yang dikulturkan. Bunga cempaka putih (Kanthil) merupakan bunga yang banyak dibudidayakan, 

karena kegunaan yang menonjol dan adanya manfaat penting dari bunga tersebut sehingga banyak 

mangsa pasar yang mencari dan selalu menyediakan untuk kebutuhan konsumen. Bunga kantil 

(Magnolia campacha) atau bunga cempaka putihmemiliki benang sari banyak, kepala sari dengan 

konektifitas pendek hingga menonjol memanjang; putik bunga mempunyai tangkai pendek yang 

tersusun secara spiral yang mengandung banyak ovula (Kumar, et al., 2011). 

Pemuliaan tanaman bunga cempaka putih bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang 

memiliki sifat lebih baik dibandingkan dengan varietas yang telah ada, antara lain: Hasil dan 

kualitas hasil lebih baik, toleran terhadap faktor pembatas biotik dan abiotik.Terdapat banyak 

faktor yang berperan dalam keberhasilan kultur anther. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber 

dari faktor biotik dan abiotik meliputi genotif tanaman yang digunakan, ZPT, umur tanaman 

donor, suhu, lama penyinaran, dan sebagainya (Li et al, 2013). 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ZPT (NAA, BAP, dan 2,4 D) terhadap pertumbuhan kalus bunga kanthil 

(Magnolia campacha) ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Mengetahui pengaruh ZPT (NAA, BAP, dan 2,4 D) terhadap pertumbuhan kalus bunga kanthil 

(Magnolia campacha) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Bunga kanthil (Magnolia campacha) 

 Bunga kanthil atau yang memiliki nama lain berupa cempaka putih yang berasal dari 

famili campaceae memiliki bunga pendek, brachyblast aksilaris, soliter atau jarang 

berpasangan besar, tepal 6-21, putih ke kuning; benang sari banyak, kepala sari dengan 

konektifitas pendek hingga menonjol memanjang; putik bunga mempunyai tangkai pendek 

yang tersusun secara spiral yang mengandung banyak ovula (Kumar, et al., 2011). Bunganya 

bersifat soliter, kuning, kuning kusam ketika segar, jingga ketika tua dan harum.  

 Kondisi bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan harus sehat dan kuat. 

Penggunaan bahan tanam dari potongan batang ramin (Gonystilus bancanus) yang masih 

sangat muda menyebabkan eksplan mengalami kematian setelah proses sterilisasi, sedangkan 

eksplan yang lebih dewasa mampu berkembang dan merespon dengan baik perlakuan yang 

diberikan (Yelnititis dan Komar 2011). Kondisi bahan tanam antara satu tanaman dengan 

tanaman lainnya sangat berbeda. Untari dan Puspitaningtyas (2006), menyatakan bahwa 

kondisi fisiologi tumbuhan memberikan respon yang berbeda terhadap perlakuan yang 

diberikan.  

Anther 

 Anther adalah kepala sari. Anther mengandung serbuk sari (polen), sehingga kultur 

anther berarti mengikutsertakan polen di dalamnya. Polen yang masih muda (immature) atau 

mikrospora yang terkandung dalam anther dapat secara langsung beregenerasi membentuk 

embrio, disebut androgenesis, atau membentuk jaringan kalus yang selanjutnya dapat 

diinduksi untuk bergenerasi menjadi tanaman di bawah pengaruh zat pengatur tumbuh yang 

terkandung dalam media tanam. Polen bersifat haploid, dan tentunya sel-sel yang diproduksi 

oleh polen selama dikultur adalah haploid pula (Harahap, 2011). 

 

 

 

 

Gambar 1. Anther (Amrullah, 2014) 

B. Kultur Anther  

 Kultur anther merupakan pembudidayaan tanaman melalui tehnik kultursecara in 

vitro yang memanfaatkan anther tanaman. Sejarah kultur anther dimulai dengan keberhasilan 

Guha dan Maheswari pada tahun 1966 di India berhasil mengkulturkan anther dari tanaman 



Datura innoxia. Kultur anther yang telah dilakukan adalah pada tanaman padi, gandum, 

kacang kedele, kubis, cabe, anggur, tebu, kapas, tembakau, dan karet (Harahap, 2011). 

 Anther adalah kepala sari. Anther mengandung serbuk sari (polen), sehingga kultur 

anther berarti mengikutsertakan polen di dalamnya. Polen yang masih muda (immature) atau 

mikrospora yang terkandung dalam anther dapat secara langsung beregenerasi membentuk 

embrio, disebut androgenesis, atau membentuk jaringan kalus yang selanjutnya dapat 

diinduksi untuk bergenerasi menjadi tanaman di bawah pengaruh zat pengatur tumbuh yang 

terkandung dalam media tanam.Polen bersifat haploid, dan tentunya sel-sel yang diproduksi 

oleh polen selama dikultur adalah haploid pula.Kultur anther merupakan teknik yang paling 

efisien untuk menghasilkan tanaman haploid.Haploid pada tanaman digolongkan dalam dua 

kategori, yaitu monoploid (dengan jumlah kromosom setengah dari spesies diploid), dan 

polihaploid (dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom spesies poliploidi).Kultur 

antera merupakan salah satu metode perbanyakan tanamandengan teknik in-vitro dengan 

tujuan untuk mendapatkan tanaman haploidyang unggul yang dapat dipergunakan untuk 

menghasilkan kultivar-kultivar baru atau hibrida F1. Tanaman haploid adalah tanaman yang 

mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan kromosom gamet (n). Tanaman haploid 

yang diperoleh dari kultur anther dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi rekombinan yang 

unik, karena mutasi yang resesif tidak muncul dalam keadaan diploid, dan pada penggandaan 

jumlah kromosom akan diperoleh tanaman yang homozygot. Tanaman yang homozigot 

sangat penting untuk menghasilkan hibrida terkendali (Mayamurtiet al., 2011). 

 Kegunaan kultur anter dapat menghasilkan tanaman monohaploid,yang bisa 

dikombinasikan dengan mutagen kimiawi atau mutagen fisik dapat menghasilkan mutan 

mutan yang tahan terhadap penyakit rebah, toleran terhadap kadar garam tinggi di tanah, 

toleran terhadap kekeringan, tanaman cepat berbunga dan lain-lain. Kultur anther 

mempunyai kelebihan, yaitu dapat mempersingkat waktu dalam memperoleh homozigositas. 

Namun demikian, terdapat kelemahan, antara lain produksinya regeneran albino dan tidak 

semua genotipe responsive terhadap kultur anther. Pada kultur anther yang dikulturkan 

adalah anthertanaman yang sedang dalam keadaan kuncup. Ketidakberhasilan dalam kultur 

anther ini disebabkan karena penyimpanan yang terlalu lama (pra perlakuan sebelum 

inisiasi). Kultur anther berpeluang memunculkan sifat resesif unggul yang pada kondisi 

normal tidak akan muncul karena tertutup oleh yang dominan. Beberapa kelemahan kultur 

anther adalah kecilnya persentase, albino, dan tidak semua genotipe responsif terhadap kultur 

anter (Mayaputri et al., 2011).Dalam kultur jaringan, terdapat teori yang biasa disebut 

totipotensi(total genetik potensi). Teori tersebut menyatakan bahwa setiap selmengandung 

rangkaian genetik yang lengkap untuk dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap.Berarti 

setiap sel apapun dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dan sempurna. 



 Konsep totipotensi tersebut mempunyai makna sangat penting dalam bidang kultur 

jaringan. Istilah kultur jaringan mengacu pada teknik untuk menumbuhkan jasad multiseluler 

dalam medium padat maupun cair menggunakan jaringan yang diambil dari jasad tersebut 

(Idris, 2011) Teknik kultur jaringan tersebut dilakukan sebagai alternative perbanyakan 

tanaman bukan dengan menggunakan media tanah, melainkan dalam medium buatan di 

dalam tabung.teknik ini sekarang sudah berkembang luas sehingga bagian tanaman yang 

digunakan sebagai awal perbanyakan tidak hanya berupa jaringan melainkan juga dalam 

bentuk sel sehingga juga dikenal teknik kultur sel. Berdasarkan dari hal tersebut diatas, maka 

diadakanlah penulisan makalah ini dengan tujuan untuk mengetahui teknik kultur jaringan 

tumbuhan dengann menggunakan kultur kalus atau kutur sel (Sandra 2006).Berdasarkan hal 

tersebut maka sel gamet dapat juga dikulturkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman yang 

lengkap. Hanya bedanya karena sel gamet merupakan sel dengan genetik 1n maka tanaman 

yang tumbuh merupakan tanaman yang mempunyai genetik 1n(Mayaputri et al., 2011). 

Adapun keuntungan yang didapat melalui kultur anther: 

 Tanaman haploid sangat penting bagi pemulia tanaman, yaitu untukmemperpendek 

masa pemuliaan tanaman. 

  Karena hanya ada 1 set kromosom, maka mudah digunakan untuk 

mengidentifikasi mutasi resesif. 

 Dapat menghasilkan homozygote double haploid (diploid) atau poliploid dengan 

diberi colchicin untuk inbreeding dengan hasil hibrida unggul (super). 

 

Pada dasarnya tehnik kultur anter meliputi dua tahapan, yaitu fase induksi kalus dan fase 

regenerasi tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Teknik dalam kultur Anther (Amrullah, 2014) 

 

 

 



Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kultur Anther 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur anther (Zulkarnain, 2009) 

diantaranya: 

1. Tingkat Perkembangan Pollen 

Pembentukan terbentuknya kalus pada berbagai stage adalah sebagai berikut: 

a. 5.6% kultur membentuk kalus pada early-uninucleate stagesesudah tetrad terbentuk. 

b. 35,7% kultur membentuk kalus pada mid-uninucleate stage. 

c. 10.5% pada saat late-uninucleate stage. 

d.  6.7% pada saat mitosis pertama dari pollen. 

e. 0% pada saat polen mencapai binucleat stage. 

 

2. Perlakuan fisik sebelum inokulasi 

Perlakuan temperatur rendah sebelum inokulasi, meningkatkan keberhasilan kultur anther 

dalam Nicotiana tabacum, Datura innoxia, Hyosciamus niger, Hordeum vulgare dan Oryza 

sativa. Pada umumnya, temperatur antara 3°-10°C. Bila dipergunakan temperatur rendah 3°-

5°C, maka waktu perlakuan dapat dipersingkat, sedangkan pada terperatur rendah 10°-15 °C, 

waktu perlakuan lebih panjang. Percobaan Wang dan grupnyadalam kultur padi hsien 

menunjukkan bila temperatur 3°-5 °C digunakan, dibutuhkan 10 hari. Bila temperatur 6°-8 °C, 

dibutuhkan 15 hari.Bila temperatur 9-10 °C, dibutuhkan 20 hari. 

 

3. Media tumbuh 

Komposisi media dasar tidak begitu kritis, namun dalam kultur anther, NH4+ yang tinggi 

(35mM) akan menghambat pembentukan kalus. Sukrosa yang diberikan, berkisar 2-12%.Pada 

serealia digunakan 6-9%, sedangkan pada tanaman diploid 2-4%. Zat Pengatur Tumbuh pada 

kultur anther Solanaceae tidak diperlukan cukup media dasar N6. ZPT yang biasa digunakan 

untuk memacu pertumbuhan embriogenesis pada kultur anther adalah senyawa TIBA (Tri 

iodobenzoic acid). Disamping itu penambahan 2 mg/l 2,4D pada media dasar digunakan untuk 

kultur anther padi, dan kombinasi ZPT: 4 mg/l NAA + 1 mg/l 2,4D dan 1-3 mg/l kinetin sering 

ditambahkan pada media dasar untuk kultur anther. Penambahan bahan-bahan organik seperti: 

ekstrak pisang, air kelapa, ensdosperm serealia, ekstrak ragi, alanin, folic acid dan Co-enzym 

A, dapat memacu pertumbuhan pada kultur anther. Penambahan 2% arangaktif dapat 

memperbaiki androgenesis. 

 

4. ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) 

Pada metode kultur jaringan pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) penting untuk memacu 

pertumbuhan eksplan. Fungsi ZPT dalam kultur in vitro adalah untuk memacu pertumbuhan 



tunas dan pengakaran. ZPT yang paling sering digunakan adalah auksin dan sitokinin 

(Gunawan 1992). 

5. Lingkungan Inkubasi  

Lingkungan yang digunakan dalam pelaksanaan kultur anther harus dalam kondisi yang steril. 

Misalnya pada LAF (Laminar Air Flow) atau pada entkas. Karena kondisi lingkungan juga 

menentukan keberhasilan kultur , didalam lingkungan sendiri terdapat beberapa sumber 

kontaminan mikroorganisme pada sistem in vitro antara lain: media tanam yang kurang steril, 

lingkungan kerja, pelaksanaan yang kurang hati-hati, eksplan yang kurang steril, dan serangga 

atau hewan kecil yang berhasil masuk ke dalam botol kultur setelah diletakkan dalam ruang 

inkubasi (Handayani, 2014) 

 

6. Kondisi Eksplan 

Tipe eksplan merupakan faktor yang penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan kultur 

jaringan. Tipe eksplan seperti tunas pucuk, tunas ketiak (aksilar), akar, mata tunas, daun, 

embrio, dan bakal biji akan memberikan perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan eksplan 

(Jabeen dkk, 2005).Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kandungan hormon pada masing-

masing bagian eksplan (Kumar dkk, 2011). Varietas eksplan juga merupakan faktor yang 

penting dalam mempengaruhi regenerasi eksplan .Peluang keberhasilan kultur jaringan 

dipengaruhi juga oleh umur tanaman. Semakin muda tanaman, maka akan semakin besar 

keberhasilan dalam kultur jaringan. Jaringan muda (juvenile) memiliki sel-sel yang aktif 

membelah dengan kecepatan pembelahan sel yang tinggi sehingga jaringan muda merupakan 

bahan eksplan yang baik.Naughmouchi dkk. (2008) mengatakan respon eksplan akan menurun 

seiring pertambahan umur eksplan.  

  

C. Media MS (Murashige & Skoog) 

Media MS (Murashige & Skoog) adalah medium yang digunakan dalam kultur 

jaringan yang mana media ini mengandung berbagai zat organik dan anorganik yang akan 

memicu jaringan untuk tumbuh membentuk tanaman baru. Jaringan tumbuhan yang 

dikembangkan akan menyerap nutrisi yang terdapat pada medium MS sehingga dapat 

melangsungkan proses metabolisme untuk terus tumbuh. Medium MS merupakan medium 

padat berbentuk agar/jeli yang dapat mengikat molekul air dan nutrisi sehingga dapat diserap 

oleh jaringan (Panji, 2014). 

Medium ini dikembangkan pertama kali oleh  Toshio Murashige dan Folke K. 

Skoog pada tahun 1962. Murashige merupakan seorang mahasiswa doktoral yang mendapat 

bimbingan langsung dari Skoog.Medium MS optimum digunakan pada keadaan cenderung 

asam, yaitu pH 5.8. Berikut ini adalah bahan-bahan yang terkandung dalam medium MS. 



Mineral makro 

 Ammonium nitrate (NH4NO3) 1,650 mg/l 

 Calcium chloride (CaCl2 · 2H2O) 440 mg/l 

 Magnesium sulphate (MgSO4 · 7H2O) 370 mg/l 

 Potassium phosphate (KH2PO4) 170 mg/l 

 Potassium nitrate (KNO3) 1,900 mg/l 

 

Mineral mikro 

 Boric acid (H3BO3) 6.2 mg/l 

 Cobalt chloride (CoCl2 · 6H2O) 0.025 mg/l 

 Cupric sulphate (CuSO4 · 5H2O) 0.025 mg/l 

 Ferrous sulphate (FeSO4 · 7H2O) 27.8 mg/l 

 Manganese sulphate (MnSO4 · 4H2O) 22.3 mg/l 

 Potassium iodide (KI) 0.83 mg/l 

 Sodium molybdate (Na2MoO4 · 2H2O) 0.25 mg/l 

 Zinc sulphate (ZnSO4·7H2O) 8.6 mg/l 

 Na2EDTA · 2H2O 37.2 mg/l 

 

Vitamin dan zat organik 

 Mio-Inositol 100 mg/l 

 Niacin 0.5 mg/l 

 Pyridoxine · HCl 0.5 mg/l 

 Thiamine · HCl 0.1 mg/l 

 IAA 1–30 mg/l 

 Kinetin 0.04–10 mg/l 

 Glycine (recrystallized) 2.0 mg/l 

 Edamin (lactalbumin hydrolysate) 1.0 g/l 

 Agar 10 g/l 

 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media dengan 

kandungan hara yang lebih rendah memberikan hasil lebih baik untuk perkembangan kultur. 

Pada embriogenesis somatik tanaman anggrek Coelogyne cristata, media 1/2 MS 

memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan media MS penuh (Naing, 2011).Namun 

demikian, menurut Saad & Elshahed (2012) konsentrasi hara media yang optimum untuk 

pertumbuhan dan perkembangan kultur berbeda untuk setiap spesies tanaman, bergantung 

pada kebutuhan nutrisi masing-masing. Pada embriogenesis somatik tanaman kurma, 



formulasi media yang optimum bahkan berbeda untuk setiap kultivar dan tahap 

perkembangan kultur(Ajijah, 2016). Kultur antera umumnya memerlukan bahan pemadat 

berupa agar. Akan tetapi karena agar mengandung senyawa yang dapat menghambat proses 

androgenesis, maka diperlukan bahan pemadat alternatif. Agarose merupakan bahan pemadat 

yang paling baik untuk kultur anter (Mayamurti et al., 2011). 

Media kultur jaringan harus mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro 

dalam kadar perbandingan tertentu, sumber energi (sukrosa), satu atau dua macam vitamin 

dan zat pengatur tumbuh. Unsure-unsur yang diberikan dalam bentuk garam organic, unsure 

hara makro sangat menunjang pertumbuhan  jaringan dan diberikan dalm jumlah banyak dari 

unsur mikro. Unsur hara mikro meliputi Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Sulfur(S), 

Kalsium (Ca), dan Magnesium (Mg), Seng(Zn), Bor(B), molibdemnum (mo). 

Untuk memenuhi faktor pertumbuhan tanaman, media kultur jaringan yang baik 

mengandung (Anonim1, 2011) : 

1. Hara anorganik 

Ada 12 hara mineral yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan beberapa hara 

yang dilaporkan mempengaruhi pertumbuhan in vitro. Untuk pertumbuhan normal 

dalam kultur jaringan, unsur – unsur penting ini harus dimasukkan dalam media 

kultur. 

2. Hara organik 

Tanaman yang tumbuh dalam kondisi normal bersifat autotrof dan dapat mensintesa semua 

kebutuhan bahan organiknya.Meskipun tanaman in vitro dapat mensintesa senyawa ini, 

diperkirakan mereka tidak menghasilkan vitamin dalam jumlah yang cukup untuk 

pertumbuhan yang sehat dan satu atau lebih vitamin mesti ditambahkan ke media.Thiamin 

merupakan vitamin yang penting, selain itu asam nikotin, piridoksin dan inositol biasanya 

ditambahkan. Selain bahan organik tersebut, bahan kompleks seringkali ditambahkan, 

termasuk ekstrak ragi, casein hydrolysate, air kelapa, jus jeruk, jaringan pisang, dan lain – 

lain. Penambahan bahan kompleks ini menghasilkan media yang tak terdefinisi.Dengan 

penelitian yang cukup, semestinya bahan kompleks ini dapat diganti dengan zat tertentu, 

mungkin tambahan suatu vitamin atau asam amino.  

3. Sumber karbon 

Tanaman dalam kultur jaringan tumbuh secara heterotrof dan karena mereka tidak 

cukup mensintesa kebutuhan karbonnya, maka sukrosa harus ditambahkan ke dalam 

media. Sumber karbon ini menyediakan energi bagi pertumbuhan tanaman dan juga 

sebagai bahan pembangun untuk memproduksi molekul yang lebih besar yang 

diperlukan untuk tumbuh. Biasanya sukrosa pada konsentrasi 1 – 5% digunakan 

sebagai sumber karbon tapi sumber karbon lain seperti glukosa, maltosa, galaktosa 

dan laktosa juga digunakan. Ketika sukrosa diautoklaf, terjadi hidrolisis untuk 



menghasilkan glukosa dan fruktosa yang dapat digunakan lebih efisien oleh tanaman 

dalamkultur. 

4. Agar 

Umumnya jaringan dikulturkan pada media padat yang dibuat seperti gel dengan 

menggunakan agar atau pengganti agar sperti Gelrite atau Phytagel.Konsentrasi agar 

yang digunakan berkisar antara 0.7 – 1.0%. Pada konsentrasi tinggi agar menjadi 

sangat keras, sedikit sekali air yang tersedia, sehingga difusi hara ke tanaman sangat 

buruk. Agar dengan kualitas tinggi seperti Difco BiTek mahal harganya tapi lebih 

murni, tidak mengandung bahan lain yang mungkin mengganggu pertumbuhan. 

5. pH 

Media biasanya diatur pada kisaran 5.6 – 5.8 tapi tanaman yang berbeda mungkin 

memerlukan pH yang berbeda untuk pertumbuhan optimum.Jika pH lebih tinggi dari 

6.0, media mungkin menjadi terlalu keras dan jika pH kurang dari 5.2, agar tidak 

dapat memadat. 

6. Zat Pengatur Tumbuh 

Pada media umumnya ditambahkan zat pengatur tumbuh.Zat pengatur tumbuh.Zat 

pengatur tumbuh (ZPT) sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan differensiasi. Tanpa penambahan ZPT dalam medium, 

pertumbuhan mungkin terhambat bahakan tidak tumbuh. Golongan auksin yang 

sering digunakan pada medium kultur jaringan adalah 2,4D, IAA, NAA, dan IBA. 

Sedangkan dari golongan sitokinin adalah kinetin, zeatin, BAP. Konsentrasi yang 

digunakan untuk masing-masing tanaman dan bagian tanaman tidak sama (Affica, 

2016). 

7. Air 

Distilata biasanya digunakan dalam kultur jaringan, dan banyak lab menggunakan 

aquabides (air destilata ganda). Beberapa lab, dengan alasan ekonomi, menggunakan 

air hujan, tapi ini menyebabkan sulit mengontrol kandungan bahan organik dan non-

organik pada media. 

8. Pemilihan Media 

9. Media MS (Murashige dan Skoog). Media ini mengandung konsentrasi garam dan 

nitrat yang lebih tinggi dibandingkan media lain, dan telah sukses digunakan pada 

berbagai tanaman dikotil. Untuk inisiasi kalus, 2.4-D ditambahkan ke media dengan 

konsentrasi 1 – 5 mgL-1.Untuk multiplikasi tunas, sitokinin seperti BAP ditambahkan 

dan juga diberi auksin, seperti NAA pada konsentrasi yang rendah.Untuk inisiasi 

akar, IBA pada konsentrasi 1 – 2 mgL-1 ditambahkan. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu :05 November 2019-20 November 2019 

Tempat : Laboratorium Kultur Jaringan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri 

Surabaya 

 

3.5 Metode Penelitian 

1. Pembuatan Media 

    Alat :  

- Kompor 

- Panci Stainless dan pengaduk 

- pH meter 

- Beaker glass 100 ml 

- Gelas ukur 1000 ml dan 10 ml 

- Timbangan digital 

- Botol kultur 

- Pipet tetes 

- Botol untuk larutan MS 

- Autoklaf 

- Lemari es 

Bahan : 

- Aluminium foil 

- Kertas label 

- Aquadest 

- HCL 1M 

- KOH 1 M 

- Stok hara medium MS A (NH4NO382,5 g/l) Stok B (KNO395,0 g/l) Stok C(CaCl2, 2H2O 88,0 

gl/l) Stok D (KH2PO4 34,0 g/l) Stok E (H3BO3 1,24 g/l, NaMoO4.2H2O 0.05 g/l, Kl 0,166 

g/l) Stok F (MnSO4. 2H2O 3,38 g/l, MgSO4. 7H2O 74,0 gl , CuSO4. 5H2O 0,005 g/l, ZnSO4. 

7H2O 1,725 g/l) Stok G (Na2EDTA.2H2O 1,865 g/l, FeSO4. 7H2O 1,390 g/l) 

- Zat Organik (Mio Inositol 100 gr, Thiamin HCL 0,1 gr, Asam Nikotinat 0,5 gr, Peridoxin 

HCl 0,5 gr, Glisin 2,0 gr, Sukrosa 50 gr) 

- ZPT (auksin, giberelin, sitolkinin) 



   2. Kultur Anther 

      Alat: 

Alat gelas (botol kultur, gelas piala, petridish, gelas ukur), Laminar Air     Flow (LAF/Entkas), 

pinset, gunting dan pisau bedah, tissue, lampu spirtus, penyemprot botol, rak kultur dengan 

lampu 40 watt. 

Bahan: 

Anthera bunga kanthil, aquades steril, alkohol 70%, bayclin/sunclin 20%, kertas saring steril, 

media kultur: MS + 2,4D 1 mg/l, BAP 0,1 mg/l, NAA 0,5 mg/l, sukrosa 50 g/l, agar-agar 8 g/l, 

pH media 5,8. 

 

3.6 Prosedur Kerja 

10. Pembuatan Media MS (Murashige & Skoog) 

a. Cara pembuatan stok hara medium MS 

 Pembuatan stok larutan hara makro (Stok A, B , D) 

- Stok A dan B dibuat dalam 200 ml dibuat dengan cara menimbang dan melarutkan hara 

makro dalam 100 ml aquades, kemudian ditambahkan akuades hingga volumenya 

200 ml, dituang kedalam botol plastic dan disimpan dalam lemari es. 

- Stok C dan D dibuat dalam 100 ml dibuat dengan cara menimbang dan melarutkan hara 

makro dalam 50 ml aquades, kemudian ditambahkan akuades hingga volumenya 100 

ml, dituang kedalam botol plastic dan disimpan dalam lemari es. 

 

 Pembuatan Larutan Stok Hara Mikro ( Stok E dan F) 

- Stok E dan F dibuat dalam 100 ml. untuk membuat stok E dan Fmenimbang dan 

melarutkan hara mikro dalam 50 ml aquades, kemudian ditambahkan akuades hingga 

volumenya 100 ml, Lalu dituang kedalam botol plastic 330 ml dan disimpan dalam 

lemari es. 

 Pembuatan Stok Zat Besi (Stok G) 

- Stok G dibuat dalam 200 ml. untuk stok Gmenimbang dan melarutkan ion besi dalam  

100 ml aquades, kemudian ditambahkan akuades hingga volumenya 200 ml, Lalu 

dituang kedalam botol plastic 330 ml dan disimpan dalam lemari es. 

 

b. Cara pembuatan stok hormone. 

- untuk mendapatkan konsentrasi NAA 102 M dilakukan dengan menimbang NAA sebesar 

0.19 g dan dimasukkan dalam gelas piala (beaker glass) yang diberi akuades. 

Selanjutnya meneteskan sedikit demi sedikit NaOH 1 M sambil dikocok hingga NAA 

larut.Kemudian ditambahkan dengan akuades hingga volumenya mencapai 100 ml. lalu 



dihitung kedalam botol kaca 150 ml dan disimpan dalam lemari es. 

- untuk mendapatkan konsentrasi BAP 102 M dilakukan dengan menimbang  BAP sebesar 

0.22 g dan dimasukkan dalam gelas piala (beaker glass) yang diberi akuades 50 ml. 

Selanjutnya meneteskan sedikit demi sedikit HCl 1 M sambil dipanakan dan dikocok 

hingga BAP  larut. Kemudian ditambahkan dengan akuades hingga voumenya mencapai 

100 ml.Lalu dihitung kedalam botol kaca 150 ml dan disimpan dalam lemari es. 

-untuk menghasilkan konsentrasi ZPT yang sesuai perlakuan, stok ZPT diencerkan 

menggunakan rumus : 

 

 

Dengan :  

V1 = Volume larutan ZPT yang ada 

M1 = Konsentrasi ZPT yang tersedia 

V2 = volume larutan ZPT yang ditambahkan 

M2 = konsentrasi ZPT dalam larutan 

Contoh penggunaa hormone dengan menggunakan metode Möhr 

ZPT BAP (M) NAA (M) 

10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

10-8 A     

10-7  B    

10-6   C   

10-5    D  

10-4     E 

 Sumber : Möhr dan Schopfer (1995) 

Keterangan : 

A = Media MS + NAA 10-4 M + BAP 10-8 M 

B = Media MS + NAA 10-5 M + BAP 10-7 M 

C =  Media MS + NAA 10-6 M + BAP 10-6 M 

D = Media MS + NAA 10-7 M + BAP 10-5 M 

E = Media MS + NAA 10-8 M + BAP 10-4 M 

 

c. Cara pembuatan medium MS. 

1. Memasukkan akuades ke dalam gelas piala (beaker glass) 1000 ml sebanyak 500 ml 

kemudian menambahkan gula sukrosa 20 g sambil diaduk sampai larut. 

2. Menambahkan Mio-Inositol 100 mg, Thiamin-HCl 0,5 mg, Glisin 2 mg, Asam 

Nikotinat 0,5 mg. 

V1 . M1 = V2 . M2 

 



3. Memasukkan stok A, B dan G masing-masing sebanya 20 ml. kemudian 

menambahkan stok C, D, E,  dan F masing-masing sebanyak 5 ml. 

4. Menambahkan aquades hingga volumenya mencapai 900 ml. 

5. Mengukur pH berkisar 5,8 dengan pH meter. Jika terlalu basa, ditambahkan HCl 1 

M, jika terlalu asam, ditambahkan KOH 1M. 

6. Menambahkan akuades dalam larutan hingga volumenya mencapai 1000 ml. 

7. Menuangkan larutan ke dalam panic. Kemudian menambahkan agar batangan (8 g/l) 

. 

8. Media kemudian dipanaskan dengan kompor gas sambil diaduk hingga agar-agar 

larut dan homogeny. 

9. Setelah agar-agar larut media dituang ke dalam gelas piala (beaker glass) 1000 ml. 

Lalu ditambahkan NAA dan BAP serta 2,4 D ke dalam media sesuai konsentrasi 

10. Memasukkan media kedalam botol kultur yang telah di sterilisasi, dengan volume 

tiap botol 15 ml dan diberi label nama. 

11. Botol yang telah berisi media ditutup dengan aluminium foil lalu di sterilisasi dalam 

autoklaf pada tekanan 1,5 kg/cm2 dan temperature 121oC selama ±15 menit. 

12. Botol dikeluarkan dari autoklaf dan diinkubasi selama tiga hari, jika tidak terjadi 

kontaminasi, media siap digunakan. 

 

11. Kultur Anther Bunga Kanthil (Magnolia campacha) 

1. Persiapkan alat dan bahan untuk sterilisasi anther bunga kanthil dalam Laminar Air 

Flow (LAF)  

2. Bahan tanaman berupa antera bunga kanthil dilakukan “pretreatment” dengan suhu 

dingin 5-10oC selama 5 hari. 

3. Buka kuncup bunga kanthil berisi anther dengan menggunakan pisau. Potong batang 

dan masukkan dalam botol steril. 

4. Sterilkan anther dengan merendam secara berurutan di alcohol 70 selama 2 menit. 

Kemudian melanjutkan dengan bayclinsunclin selama 20 menit. Sesudah itu mencuci 

dengan aquades steril sebanyak 3-5 kali. 

5. Setelah dibilas pindahkan kuncup bunga kanthil kedalam cawan petri yang dilapisi 

kertas saring steril. 

6. Untuk memudahkan proses isolasipenanaman antera bunga kanthil dalam media. 

Potong kurang lebih 1/3 anthera bunga kanthil. Jepit bagian ujung bunga. Lakukan 

pemotongan bunga di permukaan media kultur, kemudian ketuk jepitan di antera 

cangkir sehingga antera jatuh ke permukaan media. 

7. Satu media kulturberisi 3 kepala putik. 



8. Tutup botol kultur dengan aluminium foil dan sterilkan. 

9. Inkubasi kultur anther pada ruang kultur dalam keadaan gelap. Lakukan pengamatan 

kultur anther apakah sudah tumbuh kalus, biasanya setelah 2 minggu tumbuh kalus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.3 Hasil dan Analisis 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Kultur Anther (Magnolia campacha). 

Media ZPT Jenis 

Eksplan 

& 

Tana 

man 

Tgl. 

Inok 

ulasi 

Tanggal Pengamatan 

6  Nov 

19 

7 

 

8 11 12 13 14 15 18 19 20  

A NAA 

0.5 mg/l 

 

 

 

Anther 

& 

Bunga 

Kanthil 

5 Nov 

2019 

- - - - - - - - - - - 

B BAP 

0.1 mg/l 

5 Nov 

2019 

- - - - - - - - - - - 

C 2,4D 

1 mg/l 

5 Nov 

2019 

- - - - - - - - - - - 

 

Analisis 

 Berdasarkan tabel diatas pengamatan kultur anther dengan berbagai ZPT yaitu NAA BAP, dan 

2,4 D dengan jenis eksplan anther pada tanaman bunga kanthil diperoleh data sebagai berikut. Pada 

media A dengan jenis ZPT NAA 0.5 mg/l tanggal inokulasi 5 november belum menujukkan 

pertumbuhan kalus selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 6-20 November 2019.Pada media B dengan 

jenis ZPT BAP 0.1 mg/l tanggal inokulasi 5 november belum menujukkan pertumbuhan kalus 

selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 6-20 November 2019.Pada media C dengan jenis ZPT 2,4 D1 

mg/l tanggal inokulasi 5 november belum menujukkan pertumbuhan kalus selama 2 minggu yaitu 

mulai tanggal 6-20 November 2019 Ketiga ZPT tidak menunjukkann pertumbuhan selama 

pengamatan 2 minggu. 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan praktikum Pengaruh Pemberian ZPT (NAA,BAP, DAN 2,4 D) pada Kultur 

Anther Bunga Kanthil (Magnolia campacha) dengan Media MS (Murashige dan Skoog), Praktikum 

kultur ini menggunakan eksplan anther dari tanaman bunga kanthil (magnolia campacha), karena 

bunga kanthil  memiliki banyak benang sari (anther) dengan ukuran yang cukup besar. Serta bunga 

kanthil merupakan bunga yang banyak diminati dipasaran untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya 

bunga kanthil sering dicari masyarakat untuk acara mantenan, sekaran ziarah kubur, dan acara sakral 

lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kumar, et al., (2011) yaitu Bunga cempaka putih (Kanthil) 



merupakan bunga yang banyak dibudidayakan, karena kegunaan yang menonjol dan adanya manfaat 

penting dari bunga tersebut sehingga banyak mangsa pasar yang mencari dan selalu menyediakan 

untuk kebutuhan konsumen. Bunga kantil (Magnolia campacha) atau bunga cempaka putihmemiliki 

benang sari banyak, kepala sari dengan konektifitas pendek hingga menonjol memanjang; putik 

bunga mempunyai tangkai pendek yang tersusun secara spiral yang mengandung banyak ovula. 

Berdasarkan hal tersebut praktikum ini menggunakan eksplan anther dari bunga kanthil (Magnolia 

campacha). 

 Percobaan ini menggunakan media MS (Murashige & Skoog) dengan komposisi sebagai 

berikut yang pertama dalah Agarose merupakan bahan pemadat yang paling baik untuk kultur anter 

(Mayamurti et al., 2011). Kemudian komposisi lain yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro 

dalam kadar perbandingan tertentu, sumber energi (sukrosa), satu atau dua macam vitamin dan zat 

pengatur tumbuh. Unsure-unsur yang diberikan dalam bentuk garam organic, unsure hara makro 

sangat menunjang pertumbuhan jaringan dan diberikan dalam jumlah banyak dari unsur mikro. 

Menurut Panji (2014) unsur hara makro yang terkandung dalam media MS adalah Ammonium 

nitrate (NH4NO3) ,Calciumchloride (CaCl2.2H2O) ,Magnesiumsulphate (MgO7H2O) ,Potassiumph

osphate (KH2PO4) ,Potassiumnitrate (KNO3).Sedangkan unsur hara mikro yaitu mengandung 

Boricacid (H3BO3),Cobaltchloride (CoCl2 ·6H2O) ,Cupricsulphate (CuSO4 ·5H2O),Ferroussulphate

(FeSO4 ·7H2O) ,Manganesesulphate (MnSO4 ·4H2O) ,Potassiumiodide (KI) ,Sodiummolybdate (N

a2MoO4 ·2H2O) ,Zincsulphate (ZnSO4·7H2O) ,dan Na2EDA 2H2O 37. Pada media MS (Murashige 

& Skoog) juga mengandung vitamin Mio-Inositol, Niacin, Pyridoxine, Thiamine, Kinetin ,Glycine , 

Edamin dan, Agar. Serta mengandung ZPT sebagai manipulasi percobaan, yaitu NAA 0.5 mg/l, BAP 

0,1 mg/l dan 2,4 D 1 mg/l. Fungsi dari ZPT sendiri adalah sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan differensiasi. Tanpa penambahan ZPT dalam medium, pertumbuhan mungkin 

terhambat bahakan tidak tumbuh (Affica, 2016). Penggunakan media MS pada percobaan ini 

dikarenakan media ini mengandung berbagai zat organik dan anorganik yang akan memicu jaringan 

untuk tumbuh membentuk tanaman baru. Jaringan tumbuhan yang dikembangkan akan menyerap 

nutrisi yang terdapat pada medium MS sehingga dapat melangsungkan proses metabolisme untuk 

terus tumbuh. Medium MS merupakan medium padat berbentuk agar/jeli yang dapat mengikat 

molekul air dan nutrisi sehingga dapat diserap oleh jaringan (Panji, 2014). Hal ini sesuai dengan 

syarat terjadinya pertumbuhan kalus yaitu dipengaruhi oleh jenis media, pemilihan media MS 

didasari  karenamedia ini mengandung konsentrasi garam dan nitrat yang lebih tinggi dibandingkan 

media lain, dan telah sukses digunakan pada berbagai tanaman dikotil (Anonim, 2011). 

 Berdasarkan hasil pengamatan praktikum Kultur Anther bunga kanthil (Magnolia campacha) 

dengan menggunakan berbagai ZPT pada media MS (Murashige &Skoog ) memperoleh hasil 

sebagai berikut. Pada media A dengan jenis ZPT NAA 0,5 mg/l, Pada media B dengan jenis ZPT 

BAP 0.1 mg/l, dan media C dengan jenis ZPT 2,4D 1 mg/l belum menunjukkan pertumbuhan kalus 



selama pengamatan, dengan waktu 2 minggu yaitu mulai tanggal 06-20 November 2019. Penyebab 

belum tumbuhnya kalus pada hasil kultur tersebut adalah, diprediksi kurangnya waktu untuk 

pertumbuhan pollen menjadi kalus, karena hanya dilakukan pengamatan 2 minggu sehingga belum 

terbentuk kalus pada masing-masing media. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zulkarnain (2009) 

bahwa tingkat perkembangan pollen sangat mempengaruhi keberhasilan kultur anther, karena tidak 

semua jenis anther memiliki kecepatan tumbuh yang sama meskipun medium nya mendukung. 

Selain itu belum tumbuhnya kalus pada percobaan kultur anther ini diprediksi karena ktidak cocokan 

pH yang terdapat dalam media. Media biasanya diatur pada kisaran 5.6 – 5.8 tapi tanaman yang 

berbeda mungkin memerlukan pH yang berbeda untuk pertumbuhan optimum.Jika pH lebih tinggi 

dari 6.0, media mungkin menjadi terlalu keras dan jika pH kurang dari 5.2, agar tidak dapat memadat. 

Hal tersebut menyebabkan lambatnya pertumbuhan kalus pada media (Anonim, 2011).Faktor 

selanjutnya yang menyebabkan belum tumbuhnya kalus adalah kondisi eksplan, pada kondisi 

eksplan yang digunakan yaitu eksplan anther dari bunga kanthil (Magnolia campacha) sudah cukup 

tua dan berukuran besar.Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kandungan hormon pada masing-

masing bagian eksplan (Kumar dkk, 2011). Varietas eksplan juga merupakan faktor yang penting 

dalam mempengaruhi regenerasi eksplan .Peluang keberhasilan kultur jaringan dipengaruhi juga 

oleh umur tanaman. Semakin muda tanaman, maka akan semakin besar keberhasilan dalam kultur 

jaringan. Jaringan muda (juvenile) memiliki sel-sel yang aktif membelah dengan kecepatan 

pembelahan sel yang tinggi sehingga jaringan muda merupakan bahan eksplan yang 

baik.Naughmouchi dkk. (2008) mengatakan respon eksplan akan menurun seiring pertambahan 

umur eksplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN 

  

Berdasarkan hasil pengamatan praktikum Kultur Anther bunga kanthil (Magnolia campacha) 

dengan menggunakan berbagai ZPT pada media MS (Murashige &Skoog ) memperoleh hasil 

sebagai berikut. Pada media A dengan jenis ZPT NAA 0,5 mg/l, Pada media B dengan jenis ZPT 

BAP 0.1 mg/l, dan media C dengan jenis ZPT 2,4D 1 mg/l belum menunjukkan pertumbuhan kalus 

selama pengamatan, dengan waktu 2 minggu yaitu mulai tanggal 06-20 November 2019. 
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LAMPIRAN 

Gambar Keterangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempermudah manusia untuk 

melakukan pemuliaan dan rekayasa geneika terhadap produk-produk pertanian melalui 

bioteknologi dan kultur jaringan. Tidak hanya di bidang pertanian saja, pemuliaan tanaman 

juga dapat dilakukan untuk bidang kesehatan ataupun bidang yang lain. Pemuliaan tanaman 

dapat dilakukan kultur jaringan yang merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara 

mengisolasi bagian tanaman seperti daun, tunas, serta menumbuhkan bagian- bagian tersebut 

dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah 

tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan 

bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Salah satu teknik kultur jaringan adalah kultur anther. 

Kultur anther merupakan teknik yang telah dikembangkan pada beberapa tanaman untuk 

mendapatkan galur murni melalui produksi tanaman haploid ganda (Winarto, 2007). Teknik 

ini memberikan peluang untuk mendapatkan tanaman homozigot haploid ganda yang dapat 

digunakan sebagai tetua persilangan maupun tanaman donor untuk tujuan produksi benih 

dalam waktu yang lebih singkat (Winarto, 2007). 

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan sangat berbeda dibandingkan dengan 

perbanyakan secara konvensional karena perbanyakan melalui kultur jaringan 

memungkinkan perbanyakan tanaman dalam skala besar dengan waktu yang relatif lebih 

cepat. Selain itu teknik perbanyakan dengan kultur jaringan mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan cara-cara tradisional (Santoso dan Nursandi, 2002), antara lain 

pertama, budidayanya dimulai dengan sedikit bahan tanaman (eksplan), kemudian 

dimultiplikasi menjadi sejumlah tunas. Ini berarti hanya diperlukan sedikit bahan untuk 

penggandaan sejumlah besar tanaman. Kedua, perbanyakan ini menggunakan pendekatan 

lingkungan yang aseptik, bebas dari patogen sehingga merupakan awal seleksi bahan 

tanaman yang bebas dari penyakit. Ketiga, meningkatkan efektivitas perbanyakan klonal 

pada tanaman yang hampir punah dan sulit perbanyakan vegetatifnya. Keempat, 

produktivitas perbanyakan klonal dengan kultur jaringan dapat dilakukan sepanjang tahun 

tanpa tergantung pada kondisi perubahan iklim. Kelima, hanya memerlukan area yang tidak 

begitu luas untuk keperluan propagasi dan pengelolaan stok tanaman. Oleh karena itu, 

praktikum kultur ini dilakukan untuk menumbuhkan kalus dari anther bunga secara in vitro. 

Pada umumnya kultur anther dilakukan kepada tumbuhan yang memiliki metabolit 

sekunder yang bermanfaat, salah satunya tanaman kencana ungu. Tanaman kencana ungu 

memiliki banyak sebutan, di antaranya pletekan, pletikan, ceplesan dan lain sebagainya. Bagi 

anak-anak kecil, tanaman ini termasuk mainan yang menyenangkan, karena bijinya dapat 



meledak atau pecah (meletek, dalam bahasa Jawa) setelah dimasukkan air atau dikenai air 

liur. Di balik keindahan bunga dan sensasi ledakan bijinya yang menyenangkan, ternyata 

kencana ungu mengandung khasiat yang luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk 

mengobati penyakit diabetes mellitus. Tanaman kencana ungu atau pletekan sangat bagus 

untuk menjaga kadar gula darah tetap dalam kondisi normal dan bisa juga menurunkan kadar 

gula darah yang tinggi pada penderita diabetes. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pola 

hidup yang sehat membuat angka penderita diabetes mellitus di Indonesia meningkat. 

Berdasarkan data terbaru Riset Kesehatan Dasar 2018, secara umum angka 

prevalensi diabetes mengalami peningkatan cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Di 

tahun 2013, angka prevalensi diabetes pada orang dewasa mencapai 6,9 persen, dan di tahun 

2018 angka terus melonjak menjadi 8,5 persen (Riset Kesehatan Dasar, 2018). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dibutuhkan obat dengan jumlah yang mampu 

mencukupi kebutuhan semua penderita diabetes mellitus. Maka dari itu, kultur anther 

tanaman kencana ungu dipilih pada praktikum kali ini untuk mengetahui tingkat 

keberhasilannya untuk tumbuh pada media Murrashige and Skoog (MS). Dengan demikian, 

judul praktikum yang akan dilakukan adalah Pengaruh Auksin Dan Sitokinin Pada Media 

Murrashige And Skoog (Ms) Terhadap Pertumbuhan Kalus Anther Tanaman Kencana Ungu 

(Ruellia Tuberosa). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan media Murrashige and Skoog (MS)? 

2. Bagaimana pengaruh auksin dan sitokinin pada media Murrashige and Skoog (MS) 

terhadap pertumbuhan kalus anther tanaman kencana ungu (Ruellia tuberosa)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui cara pembuatan media Murrashige and Skoog (MS). 

2. Mengetahui pengaruh auksin dan sitokinin pada media Murrashige and Skoog (MS) 

terhadap pertumbuhan kalus anther tanaman kencana ungu (Ruellia tuberosa). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai tambahan referensi bagi petani yang ingin mengembangbiakkan bunga kencana 

ungu (Ruellia tuberosa) melalui kultur anther. 

2. Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi para pembaca 

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3690822/sadari-diabetes-mengincar-usia-anak-dan-remaja


3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti jika ingin melakukan kultur anther 

bunga kencana ungu (Ruellia tuberosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kultur Jaringan Tanaman 

Kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik pengisolasian dan pemeliharaan sel atau 

potongan jaringan tanaman yang dipindahkan dari lingkungan alaminya, kemudian 

ditumbuhkan pada media buatan yang sesuai dan kondisinya aseptik (Nursyamsi, 2010). 

Dasar-dasar dari kultur jaringan tanaman adalah karena adanya teori totipotensi, konsep 

Skoog dan Miller, dediferensiasi, kompeten, dan determinan. Teori totipotensi merupakan 

teori yang menyatakan bahwa setiap sel tanaman hidup, mempunyai informasi genetik dan 

perangkat fisiologis yang lengkap untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman 

utuh jika kondisi yang sesuai (Yusnita, 2003). 

Pembentukan kalus ini dapat teijadi jika sel-sel pada eksplan kompeten pada kultur 

in vitro, pada tahap pertama yang terjadi adalah sel pada jaringan eksplan harus memiliki 

sifat kompeten, dimana kompeten merupakan kemampuan dari sel atau jaringan untuk 

merespon sinyal dari zat pengatur tumbuh yang ditambahkan, sehingga sel atau jaringan 

dapat berkembang. Sel yang kompeten mampu memberikan tanggapan terhadap signal 

lingkungan atau hormonal yang ada pada media kultur. 

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan ini mempunyai keunggulan 

(Nursyamsi, 2010) seperti: (a) tingginya homogenitas tanaman, (b) tingginya vigor tanaman, 

(c) memiliki genetik yang sama dengan induknya. Penggunaan bibit hasil kultur jaringan juga 

akan mengurangi biaya pemeliharaan seperti penyulaman atau seleksi bibit inferior dan umur 

produksinya lebih singkat. Selain memiliki kelebihan, teknik kultur jaringan juga mempunyai 

beberapa kelemahan misalnya munculnya variasi somaklonal yang akan menyebabkan 

penyimpangan fenotip dari sifat genetik tanaman induknya. Hal ini terjadi karena subkultur 

yang berlebihan serta organogenesis tidak langsung (perbanyakan dari kalus), konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang digunakan terlalu tinggi (Mariska et al., 1992 dalam Nursyamsi, 

2010). 

Perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan untuk skala massal dapat 

menggunakan metode perbanyakan tunas (shoot multiplication) karena cara ini relatif tidak 

ada kendala yang berarti (Nursyamsi, 2010). Masalah lain yang banyak dihadapi dalam 

mengaplikasikan teknik kultur jaringan, khususnya di Indonesia adalah modal investasi awal 

yang cukup besar dan sumberdaya manusia yang menguasai dan terampil dalam bidang 

kultur jaringan tanaman masih terbatas. 

 

 



B. Kultur Anther 

Kultur anther termasuk salah satu kultur jaringan. Kultur anther merupakan teknik 

yang telah dikembangkan pada beberapa tanaman untuk mendapatkan galur murni melalui 

produksi tanaman haploid ganda (Winarto, 2007). Teknik ini memberikan peluang untuk 

mendapatkan tanaman homozigot haploid ganda yang dapat digunakan sebagai tetua 

persilangan maupun tanaman donor untuk tujuan produksi benih dalam waktu yang lebih 

singkat (Winarto, 2007). 

Kultur anther atau kultur mikrospora merupakan teknik perbanyakan tanaman yang 

jauh lebih efisien daripada kultur jaringan meristem pucuk atau tunas, kultur suspensi sel, 

dan kultur protoplas. Hal tersebut dikarenakan jumlah mikrospora dalam satu bunga jauh 

lebih banyak jika dibandingkan  dengan jumlah sel pada jaringan meristem pucuk atau 

tunas, suspensi sel, dan protoplas pada penggunaan satu pohon sumber eksplan (Suaib 

dkk., 2014). 

Kultur anther merupakan pembudidayaan tanaman melalui teknik kultur secara in 

vitro yang memanfaatkan anther tanaman. Kultur anther pada saat ini sudah diaplikasikan 

secara meluas untuk pemuliaan tanaman baik pada tanaman serealia maupun pada 

tanaman yang lain. Kultur anter menghasilkan tanaman haploid melalui induksi 

embriogenesis dari pembelahan berulang mikrospora atau polen tanaman donor anther 

yang berasal dari persilangan tetua yang memiliki karakter yang diinginkan. Kombinasi 

karakter kedua tetua terjadi pada tanaman haploid, sehingga apabila terjadi penggandaan 

spontan selama kultur akan diperoleh tanaman haploid ganda yang galur murni (Herawati 

et al., 2008 dalam Muchtar, 2015). Kultur anther berpeluang memunculkan sifat resesif 

unggul yang pada kondisi normal tidak muncul karena tertutup oleh yang dominan 

(Muchtar, 2015). 

Keuntungan kultur anther adalah sebagai berikut (Muchtar, 2015) : 

1. Tanaman haploid sangat penting bagi pemulia tanaman, yaitu untuk memperpendek 

masa pemuliaan tanaman. 

2. Mudah digunakan untuk mengidentifikasi mutasi resesif, karena hanya terdapat satu set 

kromosom. 

Dapat menghasilkan homozigot diploid atau poliploid dengan diberi kolkisin untuk 

inbreeding dengan hasil hibrida unggul (super). 



 

Gambar 2.1. Teknik dalam Kultur Anther 

 

C. Syarat Kultur Jaringan 

a) Media Kultur 

Media kultur jaringan telah banyak ditemukan dan dikembangkan hingga jumlahnya 

cukup banyak. Penamaan media biasanya sesuai dengan nama penemunya. Media berisi 

komponen bahan kimia yang hampir sama, hanya berbeda dalam besar kadarnya untuk 

setiap persenyawaan. Media kultur jaringan mengandung garam-garam mineral yang 

terdiri dari unsur hara makro dan mikro, sumber karbon, vitamin, asam-asam amino, zat 

pengatur tumbuh dan bahan organik kompleks (Zulkarnain, 2009). 

Komposisi unsur penyusun media yang digunakan untuk kultur jaringan bervariasi 

tergantung dari jenis tanaman, jenis eksplan, sumber eksplan dan tujuan kultur. Meskipun 

demikian komposisi media yang banyak digunakan untuk kebanyakan tanaman yaitu 

media MS (Murashige Skoog) dengan berbagai modifikasi komposisi dan kombinasinya 

(Abbas, 2011). Ada pula penggunaan media dari bahan-bahan alami yang dapat 

mendukung pertumbuhan eksplan dengan komposisi zat yang dimiliki oleh bahan-bahan 

tersebut. 

b) Eksplan 

Keberhasilan morfogenesis suatu budidaya jaringan, salah satunya ditentukan oleh 

eksplan. Eksplan adalah bagian dari tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk 

inisiasi suatu kultur. Untuk teknik kultur jaringan, semua bagian tanaman yang dapat 

diperoleh dan bebas mikroorganisme dapat dicoba sebagai eksplan, walaupun demikian 

tidak semua jaringan tanaman mudah ditumbuhkan (Nursyamsi, 2010). 

Hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan eksplan untuk kultur adalah 

ukuran eksplan, umur fisiologinya, dan organ yang menjadi sumber bahan tanaman. 

Ukuran eksplan mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan planlet. Tunas dengan ukuran 

besar lebih tahan pada saat dipindahkan ke dalam kondisi kultur, pertumbuhannya lebih 

cepat dan menghasilkan lebih banyak mata tunas aksilar. Adapun kelemahannya adalah 

sulit mendapatkan kultur yang aseptik dan memerlukan bahan tanaman yang lebih 



banyak. 

Pengambilan bahan tanaman sebagai eksplan dari umur fisiologi juvenil lebih baik 

dibanding jaringan tanaman yang tua karena bagian-bagian tanaman yang masih muda 

(juvenil), terutama kecambah memiliki daya regenerasi yang lebih tinggi daripada 

tanaman dewasa (Gunawan, 1992). Jaringan muda mempunyai kemampuan 

morfogenetik yang lebih besar daripada jaringan yang tua. 

Untuk tanaman tahunan berkayu misalnya tanaman jati, bagian tanaman yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk kultur jaringan adalah tunas juvenil. Tunas ini dapat 

diperoleh dengan melakukan pemangkasan berat. Tunas yang muncul setelah 

pemangkasan, yang digunakan sebagai bahan tanaman atau eksplan. Selain itu, fase 

juvenil kadang-kadang dapat juga diinduksi dengan cara melakukan penyemprotan 

tanaman dewasa dengan GA3 atau campuran antara auksin dan GA3 . 

Untuk memudahkan proses sterilisasi bahan tanaman, sebaiknya tanaman induk 

berada atau ditanam di rumah kaca. Hal ini memudahkan perlakuan penyemprotan 

dengan fungisida dan bakterisida secara periodik sehingga dapat mengurangi tingkat 

kontaminasi bahan tanaman yang akan disterilisasi (Nursyamsi, 2010). 

Eksplan yang telah terpilih disterilisasi permukaannya dengan berbagai bahan 

sterilisasi. Tipe dan konsentrasi sterilisasi serta waktu yang digunakan ditentukan 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Bahan sterilisasi yang digunakan untuk 

sterilisasi permukaan misalnya sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, bromine water, 

dan silver nitrat. Pada sterilisasi permukaan yang penting adalah seluruh permukaan 

basah oleh larutan sterilisasi. Penggunaan alcohol 70% dan penambahan deterjen atau 

tween 80 dapat lebih mengefektifkan sterilisasi (Nursyamsi, 2010). 

Eksplan tanaman berkayu seringkali mengeluarkan senyawa fenol yang 

menyebabkan terjadinya pencoklatan bila jaringan diisolasi. Eksplan yang mengalami 

pencoklatan bila dibiarkan akan mati. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan 

antara lain dengan membilas terus-menerus dengan air atau menggunakan arang aktif 

yang dapat mengabsorpsi senyawa fenol dalam percobaannya menggunakan pendekatan 

lain untuk menanggulangi masalah pencoklatan pada kultur tanaman jati, yaitu dengan 

subkultur atau transfer eksplan secara periodik dengan perlakuan waktu yang berbeda. 

Sumber eksplan yang digunakan berasal dari tanaman jati terpilih berumur 45 tahun. 

Persentase tumbuh eksplan jati dari berbagai macam perlakuan waktu transfer 

menunjukkan transfer eksplan sebanyak lima kali ke media baru dengan selang waktu 12 

jam menghasilkan 76,8 eksplan yang tunas. 

 

 



c) Unsur hara 

Kebutuhan hara untuk pertumbuhan optimal eksplan yang dikultur secara in vitro bervariasi 

diantara setiap spesies tanaman. Bagian tanaman dari jaringan yang berbeda diperlukan 

komposisi nutrien yang berbeda untuk dapat tumbuh dengan baik. Komposisi nutrien tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Senyawa Organik 

Senyawa organik adalah sumber nitrogen karena pada umumnya tanaman yang 

dikultur secara in vitro mampu menyintesis vitamin meskipun jumlahnya tidak mencapai 

optimal. Penggunaan medium cair pada tempat kultur yang statis dalam kultur jaringan 

tanaman akan menyebabkan eksplan tenggelam dan mati karena  kekurangan  oksigen.  

Untuk  menghindari  hal  tersebut,  media  kultur jaringan  dipadatkan  dengan  menggunakan  

agar.  Agar  merupakan  polisakarida yang diperoleh dari rumput laut, media yang padat 

dapat memudahkan dalam penanaman eksplan. Konsentrasi agar yang umum digunakan 

adalah 0,8-1,0% jika konsentrasi terlalu tinggi akan menyebabkan media terlalu padat dan 

nutrien tidak dapat berdifusi dengan eksplan (Abbas, 2011). 

Pemadataan  media  kultur banyak  digunakan  karena  dapat  mempertahankan kultur 

agar tetap hidup. Meskipun demikian agar bukan merupakan bahan nutrisi media. 

Penggunaan agar juga sering menimbulkan masalah karena agar sering kali tidak murni. 

Berdasarkan nutrisinya, agar mengadung unsur Ca, Mg dan unsur lain yang dapat 

menyebabkan eksplan keracunan unsur tertentu (Abbas, 2011). 

2. Senyawa Anorganik 

Senyawa  anorganik  seperti  unsur  mineral  adalah  sangat  penting  untuk kehidupan 

tanaman contohnya Mg adalah bagian dari klorofil, Ca adalah unsur pokok dari dinding sel, 

N adalah bagian yang penting dari asam amino, vitamin, protein dan asam nukleat. Fe, Zn 

dan Mo merupakan bagian dari enzim tertentu. Disamping C, H dan O terdapat 12 unsur 

yang esensial untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, potasium, 

magnesium, besi, mangan, tembaga, seng, boron dan molibdenum. Enam unsur dari yang 

pertama termasuk unsur makro dan yang lainnya adalah unsur mikro  

3. Hormon Pertumbuhan 

Zat pengatur tumbuh atau biasa disingkat dengan ZPT merupakan senyawa organik 

bukan hara, yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat mengubah 

proses fisiologi tumbuhan. Fungsi zat pengatur tumbuh adalah untuk merangsang 

pertumbuhan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan, dan organ (Gunawan, 1987 dalam 

Nurhidayati et al, 2012). Salah satu zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah NAA 

karena mempunyai sifat lebih stabil dibandingkan IAA (Fitrianti, 2006 dalam Nurhidayati et 



al, 2012), sedangkan sitokinin yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah BAP, 

karena BAP lebih tahan terhadap degradasi (Nurhidayati et al, 2012).  

Zat pengatur tumbuh apabila digunakan dengan konsentrasi rendah akan merangsang 

dan mempercepat proses pertumbuhan tanaman, dan sebaliknya apabila digunakan dalam 

jumlah besar atau konsentrasi tinggi akan menghambat pertumbuhan bahkan dapat 

mematikan tanaman (Nurhidayati et al, 2012). Zat pengatur tumbuh diberikan dalam 

konsentrasi serendah mungkin untuk menghindari terbentuknya kalus dari jaringan-jaringan 

diploid yang tidak diinginkan (Muchtar, 2015). 

Auksin dan sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam 

kultur jaringan untuk inisiasi kalus. Dichlorophenoxyacetic acid (2,4D) merupakan auksin 

sintetik yang sangat efektif untuk induksi pertumbuhan kalus dan untuk memproduksi 

metabolit sekunder (Chawla, 2002 dalam Fauzy et al., 2016), sedangkan BAP merupakan 

sitokinin sintetik yang sering dikombinasikan dengan auksin (Fauzy et al., 2016). Kombinasi 

zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam media tanam merupakan faktor utama 

penentu keberhasilan kultur in vitro.   

Sitokinin merupakan hormon yang berperan untuk pembelahan sel, dominasi apikal 

dan diferensiasi tunas. Pemberian sitokinin ke dalam medium menyebabkan pembelahan sel 

dan diferensiasi tunas adventif dari kalus menjadi organ. Jenis sitokinin yang banyak 

digunakan pada kultur jaringan adalah BAP, 2- ip dan kinetin (Abbas, 2011). 

Auksin dapat membantu dalam perpanjangan batang, internode, tropism, apikal 

dorman, absisi dan perakaran. Dalam kultur jaringan auksin digunakan untuk pembelahan 

sel dan dideferensiasi akar. Jenis auksin yang banyak digunakan adalah IBA, NAA, NOA, 

2,4,5-T, p- CPA dan 2,4-D (Abbas, 2011). Diferensiasi selular dan morfogenesis in vitro 

terutama dikendalikan oleh interaksi antara konsentrasi auksin dan sitokinin yang diberikan 

pada medium kultur. Manipulasi rasio auksin dan sitokinin dapat mempengaruhi 

organogenesis. 

 

Gambar 2.2. Struktur Auksin 

  

Gambar 2.3. Struktur Sitokinin 



D. Anther Tanaman Kencana Ungu 

 

Gambar 2.4. Penampang Morfologi Bunga Kencana Ungu 

Tanaman kencana ungu (Ruellia tuberosa) tergolong tanaman herba karena tidak berkayu, 

memiliki ketinggian rentang 18 cm – 57 cm. Bunga berdiameter ±4 - 5  cm dengan Mahkota: 

tipis berwarna ungu muda, berbentuk setengah lingkaran, berjumlah 5 helai dasarnya menyatu 

membentuk tabung bunga. Putik: berwarna putih keunguan hanya 1 buah. Kepala putik pipih 

melebar. Tangkai putik panjangnya ± 3 cm. Benang sari: berwarna putih, 4 buah dengan tangkai 

yang menempel pada dinding tabung bunga, panjangnya ± 0,5 – 1 cm. Kepala sari / Kotak sari 

berwarna putih dengan lebar ± 1 mm, panjang ± 6 mm. Serbuk sari: berwarna putih, jumlahnya 

banyak, agak lengket. Sehingga penyerbukannya melalui bantuan serangga (Entomogami). 

Kelopak Bunga: berwarna hijau, 4 buah, panjangnya ± 3 cm, kelopak bunga masih tetap ada 

hingga buah masak. 

Umumnya pembentukan kalus pertama pada media berkisar 3-8 minggu setelah antera 

ditanam (Dewi dan Purwoko, 2008; Safitri et al., 2010).  

Tumbuhan pletekan mengandung saponin yang merupakan kelompok senyawa dalam bentuk 

glikosida terpenoid atau steroid. Selain itu, juga mengandung polifenol dan flavonoid. Ekstrak 

Ruellia tuberosa dapat berperan sebagai hidrogen tau electron donor dan bereaksi dengan 

radikal bebas, mengubahnya kedalam produk yang lebih stabil sehingga mampu mengentikan 

reaksi rantai radikal tersebut. Aktivitas antioksidan dari Ruellia tuberosa mererupakan sumber 

alami phenolic antioksidan untuk nutraccutical. 

 



E. Media Murrashige and Skoog (MS) 

Media dasar Murashige dan Skoog atau biasa disingkat MS digunakan hampir untuk 

semua macam tanaman, terutama tanaman herba. Media ini mempunyai konsentrasi garam-

garam mineral yang tinggi dan senyawa N dalam bentuk NO3- dan NH4+ (Hendaryono dan 

Ari, 2012). Media ini paling banyak digunakan untuk kultur kalus dan tunas. Media 

Murashige dan Skoog biasanya digunakan untuk tanaman dikotil dengan berbagai modifikasi 

dengan penambahan sukrosa sekitar 20-40 gram/liter (Muchtar, 2015).  Komposisi hormon 

dalam media sangat bervariasi, tergantung dari spesies atau varietas tanaman yang 

dikembangbiakkan, eksplan yang dipakai, dan tujuan dari kultur. Berikut tabel formula media 

Murrashige and Skoog (MS):  

Tabel 1. Formula media Murrashige and Skoog (MS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimen karena terdapat variabel 

control, variabel manipulasi, dan variabel respon. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian kultur jaringan tanaman ini dilakukan secara berangkai mulai dari 

pembuatan media hingga pelaksanaan inokulasi/kultur anther bunga. Kegiatan dimulai 

pada bulan Oktober 2019 di Laboratorium Kultur Jaringan, Gedung C9 FMIPA Unesa. 

 

C. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah anther bunga kencana ungu (Ruellia tuberosa). 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel kontrol meliputi kuantitas media tumbuh yang digunakan, jumlah anther 

yang dikultur, jumlah pengulangan, jenis anther bunga yang digunakan, yaitu anther 

bunga kencana ungu (Ruellia tuberosa), suhu penyimpanan. 

2. Variabel manipulasi meliputi macam zat pengatur tumbuh yang digunakan (NAA; 

BAP; 2,4D). 

3. Variabel respon yaitu Pertumbuhan Kalus Anther Tanaman Kencana Ungu (Ruellia 

Tuberosa). 

 

E. Alat dan Bahan 

1) Pembuatan Media Murrashige and Skoog (MS) 

- Alat 

a. Kompor gas 

b. Panci stainless dan pengaduk 

c. pH meter 

d. Beaker glass 1000 mL   1 buah 

e. Gelas ukur 1000 mL dan 10 mL 

f. Timbangan digital 

g. Botol media/kultur (ex selai)   130 buah 

h. Pipet tetes 



i. Botol untuk larutan stok MS 

j. Autoklaf 

k. Lemari es 

 

- Bahan 

a Aluminium foil 

b Kertas label 

c Aquades 

d HCl 1 M  

e KOH 1 M 

f Stok hara medium MS (untuk 1 kelas dan sudah teracik ke dalam 7 stok) 

1. Stok A (NH3NO3  82,5 g/l) 

2. Stok B (KNO3   95,0 g/l) 

3. Stok C (CaCl2, 2H2O  88,0 g/l) 

4. Stok D (KH2PO4  34,0 g/l) 

5. Stok E (H3BO3  1,24 g/l) 

NaMoO4, 2H2O 0,05 g/l) 

CoCl26H2O  0,005 g/l) 

KI   0,166 g/l) 

6. Stok F (MnSO4 2H2O  0,05 g/l) 

MgSO4 7H2O  74,0 g/l) 

CuSO4 5H2O   0,005 g/l) 

ZnSO4 7H2O  1,725 g/l) 

7. Stok G (Na2EDTA 2H2O 1,865 g/l) 

FeSO4 7H2O  1,390 g/l) 

a) Zat organik (untuk 1 kelas) 

1. Myo-inositol   100 mg/l 

2. Thiamin HCl   0,1 mg/l 

3. Asam nikotinat 0,5 mg/l 

4. Piridoxin HCl  0,5 mg/l 

5. Glisin    2,0 mg/l 

6. Sukrosa  50  g/l 

b) Agar bubuk 18 gram 

c) Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Auksin, Sitokinin, Giberelin (untuk 1 kelas) 

 

 



2) Inokulasi Anther Bunga Kencana Ungu (Hibiscus rosa-sinensis)  

- Alat : 

a Laminar Air Flow (LAF)/entkas 1 buah 

b Pinset     1 buah 

c Gagang scalpel   1 buah 

d Mata pisau scalpel steril  1 buah 

e Botol selai    4 buah  

f Cawan petri steril   1 pasang 

g Beaker glass    1 buah 

h  Sprayer     1 buah 

 

- Bahan : 

a Kuncup bunga kencana ungu  5 kuncup 

b Media kultur    3 botol 

c Alkohol 90% dan 70%  secukupnya 

d Bayclin 20 %    secukupnya 

e Air bersih    secukupnya 

f Kain kassa    1 lembar 

g Kertas saring steril   2 lembar 

h Alumunium foil   3 lembar 

i Kertas label    secukupnya 

j Plastik wrap    secukupnya 

k Aquades    secukupnya 

 

F. Rancangan Penelitian 

Adapun prosedur kerja dalam  praktikum ini adalah sebagai berikut: 

1) Pembuatan Stok Hara Medium MS 

a) Pembuatan Stok Larutan Hara Makro (Stok A,B,C,D) 

o Stok A dan B dibuat dalam 200 mL, dengan cara menimbang dan melarutkan 

hara makro dalam 100 mL akuades, kemudian ditambahkan akuades hingga 

volumenya 200 mL, dituang ke dalam botol plastik dan disimpan dalam 

lemari es. 

o Stok C dan D dibuat dalam 100 mL dengan cara menimbang dan melarutkan 

hara makro dalam 50 mL akuades, kemudian ditambahkan hingga 

volumenya 100 mL lalu dituang ke dalam botol plastik dan disimpan dalam 

lemari es. 



b) Pembuatan Larutan Stok Hara Mikro (Stok E dan F) 

o Stok E dan F dibuat dalam 100 mL. Untuk membuat stok E dan F, menimbang 

dan melarutkan hara mikro dalam 50 mL akuades, kemudian ditambahkan 

akuades hingga volume 100 mL. Lalu dituang ke dalam botol plastik 330 mL 

dan disimpan dalam lemari es. 

c) Pembuatan Stok Zat besi (Stok G) 

o Stok G dibuat dalam 200 mL. Untuk stok G, menimbang dan melarutkan ion 

besi ke dalam 100 mL akuades. Kemudian ditambah dengan akuades hingga 

volume mencapai 200 mL. Lalu dituang ke dalam botol plastik 330 mL dan 

disimpan dalam lemari es. 

2) Pembuatan Stok Hormon 

a) Untuk mendapatkan konsentrasi NAA 10-2 M dilakukan dengan menimbang 

NAA sebesar 0,19 g dan dimasukkan dalam gelas piala (beaker glass) yang diberi 

akuades. Selanjutnya meneteskan sedikit demi sedikit NaOH 1 M sambil dikocok 

hingga NAA larut. Kemudian ditambah dengan akuades hingga volumenya 

mencapai 100 mL. Lalu dituang ke dalam botol kaca 150 mL dan disimpan dalam 

lemari es.  

b) Untuk mendapatkan konsentrasi BAP 10-2 M dilakukan dengan menimbang BAP 

sebesar 0,22 g dan dimasukkan dalam gelas piala (beaker glass) yang diberi 

akuades 50 mL. Selanjutnya meneteskan sedikit demi sedikit HCl 1 M sambil 

dipanaskan dan dikocok hingga BAP larut. Kemudian ditambah dengan akuades 

hingga volumenya mencapai 100 mL. Lalu dituang ke dalam botol kaca 150 mL 

dan disimpan dalam lemari es. 

c) Untuk mendapatkan konsentrasi ZPT yang sesuai perlakuan stok ZPT diencerkan 

sesuai rumus: 

 

V1.M1 = V2.M2 

 

      Dengan: V1 = volume larutan ZPT yang ada 

  M1 = konsentrasi ZPT yang tersedia 

  V2 = volume larutan ZPT yang ditambahkan 

  M2 = konsentrasi ZPT dalam larutan 

3) Pembuatan Media Murrashige and Skoog (MS) 

a) Memasukkan aquades ke dalam beaker glass 1000 mL sebanyak 500 mL 

kemudian menambahkan gula sukrosa 20 gram sambil diaduk sampai semua 

larut. 



b) Menambahkan Mio-inositol 100 mg, thiamin-HCl 0,1 mg, asam nikotinat 0,5 mg, 

piridoksin-HCl 0,5 mg dan glisin 2 mg. 

c) Memasukkan stok A, B dan G masing-masing sebanyak 20 mL. Kemudian stok 

C, D, E dan F masing-masing sebanyak 5 mL. 

d) Menambahkan akuades hingga volumenya mencapai 900 mL. 

e) Mengukur pH berkisar 65,8 dengan pH meter. Jika terlalu basa, ditambahkan HCl 

1 M. Jika terlalu asam, ditambahkan KOH 1 M. 

f) Menambahkan akuades hingga volumenya mencapai 1000 mL 

g) Menuangkan larutan ke dalam panci. Kemudian menambahkan agar batangan (8 

g/l). 

h) Media kemudian dipanaskan dengan kompor gas sambil diaduk hingga agar-agar 

larut dan homogen. 

i) Setelah agar-agar larut, media dituang kembali ke dalam gelas piala (beaker glass) 

1000 mL. Lalu ditambahkan NAA dan BAP serta 2,4D ke dalam media sesuai 

konsentrasi.  

j) Memasukkan media ke dalam botol kultur yang telah disterilisasi, dengan volume 

tiap botol 15 mL dan diberi label nama. 

k) Botol yang telah berisi media ditutup dengan aluminium foil lalu disterilisasi 

dalam autoklaf pada tekanan 1,5 kg/cm2 dan temperatur 121oC selama ±15 menit. 

l) Botol dikeluarkan dari autoklaf dan diinkubasi selama tiga hari. Jika tidak terjadi 

kontaminasi, media siap digunakan. 

4) Inokulasi Anther Bunga Kencana Ungu (Ruellia tuberosa)  

a) Menyiapkan alat dan bahan untuk kultur anther bunga kencana ungu, lalu 

dimasukkan di LAF atau entkas untuk sterilisasi.  

b) Lakukan sterilisasi ruangan dengan menyalakan lampu UV ruangan selama ± 2 

jam. 

c) LAF : Eksplan bunga kencana ungu dibawa ke LAF, direndam dalam alkohol 

70% selama 20 menit sambil digoyangkan. 

d) Eksplan direndam dalam bayclin 20% selama 2 menit sambil digoyangkan. 

e) Eksplan dicuci dengan aquades steril sebanyak 3-5 kali pencucian. 

f) Meniriskan eksplan bunga kencana ungu pada cawan petri yang sudah diberi alas 

kertas saring steril. 

g) Eksplan bunga kencana ungu yang masih kuncup dibuka untuk diambil 

anthernya.  

h) Pisahkan anther dari tangkai sarinya dan lukai kedua ujung anther dengan 

menggunakan pisau skalpel dan pinset. 



i) Eksplan anther yang telah siap kemudian di tanam di atas media MS, masing-

masing media berisi 3 potongan anther. Saat penanaman anther usahakan jangan 

sampai melukai media. 

j) Menutup botol media dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik wrap 

kemudian disemprot alkohol 70%. 

k) Memberi label nama serta tanggal inokulasi. 

l) Botol kultur diletakkan pada ruang inkubasi yang gelap dan diamati 

perkembangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

a. Pembuatan Media Murrashige and Skoog (MS) 

Pada praktikum “Pembuatan Media Murrashige and Skoog (MS)” didapatkan hasil 

bahwa media tidak mengalami kontaminasi. Media MS dapat digunakan setelah 3 hari 

inkubasi. Jumlah media yang dibuat sebanyak 90 botol kultur dengan perlakuan A (NAA), 

B (BAP), C (2,4D)sebanyak 30 botol setiap perlakuan. Perlaksanaan praktikum ini 

bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan, komposisi, dan fungsi media MS dalam 

pertumbuhan anther bunga kencana ungu. 

b. Kultur Anther bunga kencana ungu (Ruellia tuberosa) 

Berdasarkan praktikum mengenai isolasi dan inokulasi anther tanaman kencana ungu 

pada media Murashige and Skoog diperoleh hasil bahwa selama pengamatan di setiap 

media MS berbeda-beda seperti tabel 1 yang disajikan di bawah ini.  

Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Pertumbuhan Eksplan Anther Tanaman Kencana Ungu (Ruellia 

tuberosa)  pada media Murashige and Skoog (MS). 

Media ZPT Eksplan 
Tgl 

Inokulasii 

Tgl Pengamatan 

6/11 8/11 10/11 12/11 14/11 16/22 18/22 20/11 

A NAA 

0,5 

mg/l 
Anther 

tanaman 

kencana 

ungu 

(Ruellia 

tuberosa) 

5/11/2019 

- - - - - - - - 

B BAP 

0,1 

mg/l 

- - - - - - - - 

C 2,4D 

1 

mg/l 

- - - - - - - - 

Keterangan : 

- : Belum tumbuh  

X : Kontaminasi  

K : Tumbuh Kalus  

T : Tumbuh Tunas  

A : Tumbuh Akar 

Pada praktikum “Pengaruh Auksin Dan Sitokinin Pada Media Murrashige And Skoog 

(MS) Terhadap Pertumbuhan Kalus Anther Tanaman Kencana Ungu (Ruellia Tuberosa)” 

didapatkan hasil bahwa eksplan belum tumbuh kalus disemua perlakuan pada media MS 

sampai pengamatan 15 hari. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

 



B. Pembahasan 

a. Pembuatan media Murrashige and Skoog (MS) 

Berdasarkan hasil dan analisis data di atas diketahui bahwa penggunaan media MS 

dalam kultur jaringan sangat penting, dimana media ini bersifat universal, karena 

sebagian besar tanaman bereaksi positif terhadap media tersebut. Media MS dapat 

memenuhi nutrient yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan habitat aslinya. Komposisi 

unsur penyusun media yang digunakan untuk kultur jaringan bervariasi tergantung dari 

jenis tanaman, jenis eksplan, sumber eksplan dan tujuan kultur (Abbas, 2011). 

Meskipun demikian komposisi media yang banyak digunakan untuk kebanyakan 

tanaman yaitu media MS (Murashige Skoog) dengan berbagai modifikasi komposisi 

dan kombinasinya (Abbas, 2011).  

Penambahan zat pengatur tumbuh pada media MS juga diharapkan dapat mendukung 

petumbuhan dan perkembangan dari eksplan. Pada praktikum pembuatan media MS ini 

ditambahkan ZPT auksin yaitu NAA dan 2,4 D serta sitokinin yaitu BAP. Auksin 

mengontrol beberapa aspek penting dalam perkembangan tanaman seperti 

perkembangan sel, pembelahan sel, pola pembentukan, perkembangan akar, dominansi 

apikal dan juga respon lingkungan seperti phototropism dan gravitropism (Aziz, 2014). 

Sitokinin dan auksin dapat mengatur tipe morfogenesis yang dikehendaki.  

Pemilihan konsentrasi dan jenis auksin yang digunakan dalam kultur jaringan 

ditentukan oleh beberapa faktor (Aziz, 2014) sebagai berikut, (1) tipe pertumbuhan dan 

pengembangan yang dikehendaki (kalus, akar, tunas, regenerasi dinding sel dan lain-

lain); (2) tingkat taraf auksin di dalam eksplan pada saat eksplan diisolasi dari tanaman 

induk; (3) kemampuan dari jaringan yang dikultur untuk mensintesis auksin secara 

alami; (4) interaksi antara auksin yang diberikan secara eksogen dan auksin endogen. 

Pada praktikum ini, jenis auksin yang digunakan adalah Naphtalene acetic acid (NAA) 

yang mana secara luas digunakan untuk pengakaran dan interaksi antara sitokinin 

sebagai proliferasi tunas (Abbas, 2011). 

Praktikum ini juga menggunakan zat pengatur tumbuh 2,4D yang dapat memacu 

terjadinya pembentukan kalus pada eksplan dan sering dipakai dalam menginduksi 

kalus pada kultur jaringan tanaman karena 2,4D diketahui dapat memacu 

dediferensiasi, menekan organogenesis, serta mendukung pertumbuhan kalus (Aziz, 

2014).  

Sitokinin merupakan kelompok senyawa organik yang menyebabkan pembelahan sel 

dan dapat memacu sitokinesis. Sitokinin yang terdapat pada tanaman yang secara 

biologis sangat aktif adalah zeatin. Pengaruh sitokinin di dalam kultur jaringan tanaman 

berhubungan dengan pembelahan sel, proliferasi tunas ketiak, penghambatan 



pertumbuhan akar dan induksi umbi mikro kentang (Aziz, 2014). Sitokinin yang sering 

digunakan dalam teknik kultur jaringan adalah zeatin dan 2-iP yang merupakan 

sitokonin alami, sedangkan sitokinin buatan yang sering digunakan adalah BAP atau 

BA. Pada praktikum ini, jenis sitokinin yang digunakan adalah Benzyl Amino Purin 

(BAP) yang mana menurut Aziz (2014) dapat memacu percepatan pembelahan sel pada 

siklus sel, sehingga dapat mendukung pembentukan dan pertumbuhan kalus, karena 

pembentukan dan pertumbuhan kalus merupakan hasil dari pembelahan sel. BAP 

dikenal sebagai sitokinin yang dapat memacu proses pembelahan sel karena 

menginduksi ekspresi dari CycD3 yang mengkode siklin tipe-D, yang memiliki peran 

pada transisi dari G1 ke S (Sintesis DNA) dalam siklus sel.   

Pada praktikum ini, NAA sebesar 0,5 mg/l, BAP sebesar 0,1 mg/l, dan 2,4D sebesar 

1 mg/l. George dan Sherington (1984) menggambarkan keseimbangan auksin dan 

sitokinin pada kultur in vitro sebagai berikut : 

1. Pembentukan akar pada stek in vitro hanya memerlukan auksin tanpa sitokinin atau sitokinin 

dalam konsentrasi yang rendah sekali. 

2. Embriogenesis memerlukan nisbah sitokinin yang tinggi (konsentrasi sitokinin lebih tinggi 

dari konsentrasi auksin). 

3. Pembentukan kalus dari tanaman dikotil tetap memerlukan sitokinin disamping auksin yang 

tinggi. Pada tanaman monokotil pembentukan kalus hanya membutuhkan auksin yang tinggi 

tanpa sitokinin. 

4. Pembentukan akar adventif dari kalus selain auksin tetap dibutuhkan sitokinin. 

5. Pembentukan tunas adventif di samping memerlukan sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi 

tetap juga diperlukan auksin dalam taraf konsentrasi yang rendah. 

6. Proliferasi tunas aksiler hanya memerlukan sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi tanpa 

auksin atau auksin dalam konsentrasi yang rendah sekali. 

Media kultur jaringan tanaman tidak hanya menyediakan unsur-unsur hara makro dan 

mikro, tetapi juga karbohidrat yang pada umumnya berupa gula untuk menggantikan 

karbon yang biasanya diperoleh dari atmosfer melalui fotosintesis. Gula yang digunakan 

sebagai sumber karbon misalnya sukrosa atau glukosa (Santoso dan Nursandi, 2002). 

Konsentrasi sukrosa dalam media biasanya 2-4%.  Media pertumbuhan yang statis 

membutuhkan penambahan agar untuk membuat eksplan tetap tumbuh.. Konsentrasi agar 

yang digunakan umumnya 0,8-1,0 % karena jika konsentrasi terlalu tinggi maka akan 

membuat nutrient dalam media tidak dapat berdifusi dengan eksplan disebabkan media 

yang terlalu padat (Abbas, 2011). 

 

 



b. Kultur Anther bunga kencana ungu (Ruellia tuberosa) 

Berdasarkan hasil dan analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan eksplan 

anther tanaman kencana ungu dilakukan pengamatan selama 15 hari setelah inokulasi.. 

Proses kultur anther diawali dengan pemilihan eksplan dari anther pada bunga kencana 

ungu yang masih kuncup. Hal ini dikarenakan pada kuncup tanaman melindungi anther 

yang ada didalamnya sehingga kontaminan sukar untuk menerobos ke dalam kuncup 

sehingga tingkat sterilnya lebih tinggi.  

Tumbuhan pletekan mengandung saponin yang merupakan kelompok senyawa 

dalam bentuk glikosida terpenoid atau steroid. Selain itu, juga mengandung polifenol dan 

flavonoid. Ekstrak Ruellia tuberosa dapat berperan sebagai hidrogen atau elektron donor 

dan bereaksi dengan radikal bebas, mengubahnya kedalam produk yang lebih stabil 

sehingga mampu mengentikan reaksi rantai radikal tersebut. Aktivitas antioksidan dari 

Ruellia tuberosa mererupakan sumber alami phenolic antioksidan untuk nutraccutical. 

Oleh karena itu, kencana ungu dapat dikembangbiakkan lebih intensif baik secara in vivo 

apabila lahannya luas maupun in vitro apabila terjadi krisis lahan. 

Pengambilan bahan tanaman sebagai eksplan dari umur fisiologi juvenil lebih baik 

dibanding jaringan tanaman yang tua karena bagian-bagian tanaman yang masih muda 

(juvenil), terutama jaringan bunga yang masih kuncup memiliki daya regenerasi yang 

lebih tinggi daripada tanaman dewasa. Jaringan muda mempunyai kemampuan 

morfogenetik yang lebih besar daripada jaringan yang tua. Pengambilan ukuran eksplan 

dari meristem sangat penting, karena ukuran meristem akan menentukan kemampuannya 

untuk bertahan dalam media hara. Selain itu, pengambilan ukuran juga bertujuan untuk 

menghilangkan penyakit sistemik seperti virus (Karjadi, 2016). Ukuran normal eksplan 

0,5 hingga 1 cm. 

Mekanisme pertumbuhan anther dalam media MS sama halnya dengan eksplan pada 

umumnya. Inisiasi akar sering kali terjadi setelah eksplan anther membentuk kalus. Hal 

ini disebabkan perkembangan tunas dapat mengubah kadar hormon endogen dalam 

tanaman pada organ yang dilukai biasanya akan terbentuk kalus sebagai respon pertama 

untuk menutupi luka, pembentukan kalus ini dipacu oleh keberadaan auksin yaitu NAA 

dan 2,4 D serta sitokinin yaitu BAP pada jaringan tersebut (Mustakim et.al., 2015). 

Pemodifikasian media MS dengan rasio zat pengatur tumbuh dimaksudkan untuk 

mengetahui kebutuhan zat hara yang tepat bagi eksplan untuk tumbuh dan berkembang 

pada media kultur yang terbebas dari kontaminan (Fauzy et al., 2016).  

Diferensiasi selular dan morfogenesis in vitro terutama dikendalikan oleh interaksi 

antara konsentrasi auksin dan sitokinin yang diberikan pada medium kultur. Manipulasi 

rasio auksin dan sitokinin dapat mempengaruhi organogenesis.  Apabila konsentrasi 



auksin lebih tinggi dibandingkan sitokinin akan merangsang pembentukan akar, 

sedangkan apabila konsentrasi sitokinin lebih tinggi dibandingkan auksin akan 

merangsang terbentuknya tunas dari kalus (Abbas, 2011) 

Pada perlakuan pertama NAA 0,5 mg/l belum memberikan respon berupa 

pertumbuhan kalus. Hal yang sama juga terlihat pada perlakuan kedua (BAP 0,1 mg/l) dan 

ketiga (2,4D 1 mg/l). Dari tabel 4.1., terlihat bahwa modifikasi media pada Zat Pengatur 

Tumbuh tidak mampu menstimulasi pembentukan kalus pada anther tanaman kencana 

ungu yang diuji. Media MS merupakan media yang paling potensial untuk pengembangan 

kultur anther pada suatu tanaman karena medium ini mampu menginduksi pembentukan 

kalus pada eksplan yang diuji (Winarto dan Rachmawati, 2007). Respon yang belum 

terlihat dari eksplan bisa disebabkan oleh kurang optimalnya media inisiasi yang 

digunakan dan waktu pengambilan sampel, serta umur fisiologi eksplan yang belum tepat. 

Menurut Aswath dan Biswas (1999), eksplan yang diambil dari spadik memiliki kapasitas 

regenerasi yang tinggi, tetapi kesesuaian dengan media pertumbuhan, perlakuan yang 

diberikan pada eksplan, dan lingkungan tumbuh juga menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan, seperti yang juga dinyatakan oleh Prakash dan Giles (1987), Ferrie et al. 

(1995), Sopory dan Munshi (1996). Faktor-faktor tersebut adalah fisiologi tanaman, umur 

anther, tahap pollen, pra-perlakuan anther, medium kultur, dan lingkungan kultur (suhu, 

kelembapan, cahaya) dan respon spesifik tanaman diduga berpengaruh sangat besar 

terhadap keberhasilan kultur jaringan. Menurut Aswath dan Biswas (1999) respon spesifik 

ini merupakan faktor paling kritis dalam kultur jaringan. Tanaman kencana ungu (Ruellia 

tuberosa) merupakan tanaman parenial yang tumbuh lambat, baik pada perbanyakan 

konvensional maupun melalui kultur jaringan.  

Secara keseluruhan, inisiasi kultur anther tanaman kencana ungu telah berhasil 

dilakukan, walaupun respon pembentukan kalus lambat. Hal ini dapat saja terjadi karena 

kurang lamanya waktu yang digunakan untuk pengamatan, yaitu hanya terbatas pada 15 

hari saja. Berdasarkan penelitian Winarto dan Rachmawati (2007) mengenai tanaman 

anthurium, dibutuhkan waktu pengamatan hingga 2 bulan untuk mampu melihat respon 

pembentukan kalus setelah inkubasi gelap selama ± 2 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan praktikum yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Media pertumbuhan eksplan pada metode kultur jaringan dimanipulasi dan 

dikombinasikan kandungan unsur di dalamnya menyesuaikan dengan tujuan 

menumbuhkan eksplan ke bentuk kalus. Kandungan bahan-bahan yang ada di dalam 

media meliputi unsur organik, unsur anorganik, dan hormon pertumbuhan. Media MS 

merupakan media universal yang kaya akan vitamin dan unsur hara makro dan mikro 

yang cocok untuk pertumbuhan eksplan. 

2. Perbedaan konsentrasi zat pengatur tumbuh (NAA; BAP; 2,4D) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan kultur anther bunga kencana ungu. Tetapi pengaruhnya belum bisa terlihat 

karena kurangnya waktu dalam pengamatan yang hanya berbatas pada 15 hari. 

Berdasarkan Chawla, 2002 dalam Fauzy et al., 2016, semakin tinggi konsentrasi auksin, 

maka merangsang pertumbuhan akar dari kalus, sedangkan jika konsentrasi 

perbandingan sitokinin tinggi maka merangsang terbentuknya tunas dari kalus. Metode 

kultur anther dilakukan dengan cara melukai pada ujung anther supaya tumbuh kalus dan 

bisa terdeferensiasi menjadi akar, tunas atau bagian lain yang diinginkan jika sesuai 

dengan media tumbuh. 

 

B. Saran 

Seharusnya pengamatan dilakukan lebih intensif dan dalam rentang waktu yang lebih lama 

supaya dapat mengetahui deferensiasi eksplan yang ditumbuhkan dengan memperhatikan 

konsentrasi perbandingan zat pengatur tumbuh pada media MS.  
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LAMPIRAN FOTO 

 

 



 

Perlakuan A (NAA 0,5 mg/l)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan B (BAP 0,1 mg/l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan C (2,4D 1 mg/l) 
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