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Kata Pengantar 
 
 

     Petunjuk praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan (SBG 147) ini disusun 

untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Kultur Jaringan 

Tumbuhan. Di dalam buku ini diberikan panduan langkah-langkah praktis 

perbanyakan tanaman secara in-vitro sejak dari penyiapan ruang laboratorium 

yang akan digunakan untuk praktikum, persiapan peralatan dan medium serta 

melaksanakan praktek kultur jaringan. 

     Materi praktikum ini merupakan materi dasar, yang bertujuan 

memperkenalkan cara kerja yang aseptis dan ketrampilan perbanyakan 

tanaman dengan sistem kultur jaringan. Mahasiswa yang ingin 

mengembangkan diri dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang kultur 

jaringan tumbuhan dapat menjadikan praktikum ini merupakan pengalaman 

yang berharga untuk melangkah ke metode budidaya tanaman in-vitro 

lainnya yang lebih rumit.  

     Praktek kultur jaringan ini memerlukan ketelatenanan dan kesabaran 

dalam pelaksanaan.  Cara kerja yang serampangan dan tidak memperha-tikan 

prinsip sterilitas, akan menyebabkan kegagalan dalam memperoleh hasil 

praktikum yang bagus.  Mahasiswa diharapkan membaca dengan seksama 

dan melakukan sesuai petunjuk cara kerja atau yang diarahkan oleh pemandu 

acara praktikum. 

     Buku petunjuk praktikum ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik 

yang membangun demi penyempurnaan buku ini masih sangat diharapkan.  

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca. 

 

Yogyakarta,   Februari 2012 

Penyusun 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM KULTUR JARINGAN TUMBUHAN 

 
 

     Praktikum ini merupakan bagian dari matakuliah Kultur Jaringan Tum-

buhan (SBG 147) yang harus diikuti oleh mahasiswa yang mengambil 

matakuliah Kultur Jaringan Tumbuhan (SBG 246) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti praktikum Kultur 

Jaringan Tumbuhan: 

1. Mahasiswa peserta praktikum harus mengikuti semua topik yang 

diselenggarakan 

2. Mahasiswa yang tidak dapat datang mengikuti acara praktikum, harus 

inhal, dan mempersiapkan sendiri bahan dan alat yang dibutuhkan 

untuk topik yang bersangkutan  

3. Mahasiswa akan dibagi dalam kelompok, tiap kelompok meminjam 

alat-alat yang dibutuhkan dan mempersiapkan segala sesuatu sesuai 

dengan topik praktikum diselenggarakan hari itu 

4. Setiap kelompok bertanggungjawab atas alat-alat yang dipinjam.  

Kerusakan atau hal-hal yang menyebabkan tidak berfungsinya alat-

alat yang dipinjam selama praktikum berjalan menjadi tanggung-jawab 

anggota kelompok 

5. Setelah selesai praktikum, semua alat yang dipinjam harus 

dikembalikan dalam keadaan bersih 

6. Pada akhir praktikum akan diselenggarakan ujian praktikum 

7. Laporan praktikum diserahkan paling lambat pada waktu responsi 

8. Nilai Akhir Praktikum meliputi : 

- Keseriusan dan Aktivitas selama praktikum  Laporan 

- Hasil Praktikum  

- Ujian Praktium (Responsi) 
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A.  Topik 1. :   Preparasi Media Kultur Jaringan Tanaman 

B.  Tujuan :   Mengetahui cara pembuatan medium kultur jaringan tanaman  

C.  Prinsip :    

Salah satu penyebab keberhasilan kultur jaringan tanaman adalah pemberian nutrisi 

dalam jumlah dan perbandingan yang sesuai pada medium pertumbuhannya. 

Medium kultur jaringan terdiri dari zat-zat anorganik yang terdiri dari unsur-unsur 

hara esensiel makro maupun mikro, gula dan zat-zat organik, seperti vitamin dan 

hormon.   Susunan zat-zat tersebut di dalam medium kultur jaringan bervariasi 

tergantung dari tujuan penggunaan media tersebut dalam kultur jaringan dan bahan 

yang akan dipakai.   Salah satu medium yang banyak dipakai, terutaman untuk 

tanaman-tanaman herba adalah medium dasar Murashige dan Skoog (medium MS).  

Media MS mengandung konsentrasi garam mineral yang tinggi dan senyawa N 

dalam bentuk NO3
- dan NH4

+ .    

D.  Alat &  Bahan : 

1.  Timbangan analitik  (BI-62 / JICA) 

2.  Timbangan Ohause 

3.  Erlenmeyer  200 cc, 500 cc, 1000 cc 

4.  Gelas ukur 100 cc 

5.  Pengaduk 

6.  Pengaduk magnetik  (BI-63 / JICA) 

7.  Pipet 

8.  Injektor 

9.  Kompor gas 

10. Autoclav  (BI-65 / JICA) 

11.  Alumunium foil 

12.  pH meter  (BI-3 / JICA) 

13.  Kertas label 

14.  Zat-zat kimia dan hormon yang dibutuhkan untuk pembuatan media MS 
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E.  Cara Kerja 
: 

I.  Preparasi Media Murashige & Skoog  (Media MS) 

Sebelum membuat media MS, terlebih dahulu disiapkan larutan stok  

a.  mikronutrient  

b. vitamin 

c. iron  

d. hormon. 

e. makro 

1.  Larutan Stok Mikronutrient 500 ml  (100 kali konsentrasi) 

a. Timbang bahan-bahan kimia yang tersebut di bawah ini dengan timbangan  

 analitik. 

MnSO4 .4H2O 2230  mg 

ZnSO4.4H2O 860  mg 

H3BO3 620  mg 

KI 83  mg 

Na2MoO4.2H2O 25  mg 

CuSO4.5H2O 2,5  mg 

CoCl2.6H2O 2,5  mg 

   

b. Masukan  bahan-bahan kimia yang telah ditimbang satu per satu ke dalam   

      Erlenmeyer 500 ml yang telah berisi akuadest steril 300 ml.  Setiap kali 

memasukkan bahan kimia harus segera diaduk/dilarutkan.  Setelah larut, 

bahan kimia berikutnya dimasukkan.   

      Cara memasukkan seperti ini untuk menghindari terjadinya endapan. 

                  Pengadukan dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pengaduk  

                  magnetik 

c. Setelah semua bahan kimia masuk, dan larut, tambahkan akuadest sampai    

             volume larutan menjadi 500 ml 

            d.   Tutup gelas Erlenmeyer yang berisi larutan mikronutrient 

            e.    Beri label  : MIKRO,  MS 100 x, 5 ml / l 

             Artinya untuk membuat 1 liter medium MS, diperlukan 5 ml larutan  

             mikronutrient stok 
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2.  Larutan  Stok Vitamin 200 ml (50 kali konsentrasi) 

a. Timbang bahan-bahan yang tersebut di bawah ini dengan timbangan analitik  

Glycine 100,0  mg 

Nicotinic acid 25,0  mg 

Pyridoxine-HCl 25,0  mg 

Thiamin-HCl 5,0  mg 

 

b.  Masukkan bahan-bahan 2.a. satu per satu ke dalam Erlenmeyer 200 ml, yang 

telah berisi akuadest steril 150 ml.  Setiap kali memasukkan bahan, dilarutkan 

dengan menggunakan pengaduk, baru kemudian dimasukkan bahan 

berikutnya. 

c. Setelah semua bahan masuk, tambahkan akuadest sampai volume seluruhnya 

200 ml. 

d.  Tutup rapat Erlenmeyer yang berisi larutan vitamin stok 

e.   Beri label : VITAMIN,  MS 50 x,  4 ml / l 

      Artinya : untuk membuat 1 liter medium MS, diperlukan 4 ml stok 

f.   Simpan dalam lemari es  

 

3.  Larutan Stok Iron (besi)  200 ml  (40 kali konsentrasi) 

     a.  Timbang  1492 mg Na2EDTA  dan 1112 mg Fe2SO4.7H2O 

b. Larutkan masing-masing bahan tersebut di atas pada Erlenmeyer 200 ml     

      yang terpisah,  yang masing-masing berisi 75 ml.  

c. Jika bahan-bahan tersebut sukar larut, tambahkan beberapa tetes HCl, lalu  

      panaskan 

d. Setelah larut, campur kedua macam larutan bahan tersebut ke dalam satu 

Erlenmeyer  

e. Biarkan dingin pada suhu kamar 

f. Tambahkan akuadest sampai volume menjadi 200 ml 

g. Tutup rapat 

h. Beri label  :  IRON,  MS 40 x,  5 ml / l 

          Artinya  :  untuk membuat 1 liter medium MS, diperlukan 5 ml stok 
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4.  Larutan Stok Hormon (IAA, NAA, 2,4-D dan IBA) : 100 ml  (1000 ppm) 

a. Timbang masing-masing hormon sebanyak 100 mg 

b. Tuangkan masing-masing hormon ke dalan gelas Erlenmeyer 100 ml yang   

berisi akuadest kira-kira 70 m 

c. Sambil di aduk-aduk teteskan sedikit larutan KOH 1 N dengan hati-hati sampai 

larut (tampak jernih)  

d. Pindahkan ke dalam gelas ukur 100 ml, tambahkan akuadest sampai 100 ml 

e. Pindahkan ke dalam gelas Erlenmeyer 100 ml  

f. Tutup rapat 

g. Beri label: IAA (1 mg / l),  NAA (1 mg / l), 2,4-D (1 mg / l), IBA (1 mg / l) 

Artinya  :  1 ml stok sama dengan 1 mg hormon      

h. Simpan di dalam lemari es 

      

5.  Membuat Media Murashige & Skoog  (Media MS) 

     a.  Timbang bahan-bahan kimia makronutrien sebagai berikut : 

NH4NO3 1650  mg      

KNO3 1900  mg  

CaCl2 . 2H2O   440  mg  

MgSO4 . 7H2O   370  mg  

KH2. PO4   170  mg  

Kalau akan dibuat larutan stok makronutrien 200 ml (20 kali konsentrasi) diperlukan 

bahan kimia sebagai berikut : 

NH4NO3 33000  mg      

KNO3 38000  mg  

CaCl2 . 2H2O  8800  mg  

MgSO4 . 7H2O 7400   mg  

KH2. PO4  3400  mg  

Larutkan bahan-bahan tersebut satu per satu ke dalam erlenmeyer 250 ml yang telah 

diisi dengan 150 ml akuadest. Gojok erlenmeyer setiap kali penambahan bahan kimia, 

sampai larut.  Setelah semua bahan kimia masuk dan terlarut, tambahkan akuades 

sampai volume larutan menjadi 200 ml.  Untuk membuat 1 liter medium MS 

diperlukan 10 ml larutan stok makro. 
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Siapkan erlenmeyer 1000 ml yang telah diisi dengan 500 ml akuadest, tambahkan 10 

ml larutan stok makronutrient, aduk merata. Kemudian tambahkan bahan kimia dan 

larutan stok lain satu per satu. Setiap kali memasukkan bahan, dilarutkan dengan 

menggunakan pengaduk, baru kemudian dimasukkan bahan berikutnya. Bahan-bahan 

yang dimasukan berturut-turut adalah sebagai berikut : 

a.    Myo-inositol 100 mg 

b. Sukrose 30 g 

c. Iron Stok 5 ml 

d. Mikronutrien Stok 5 ml 

e. Vitamin Stok 4 ml,  

f. larutan stok hormon 2 ml sesuai kebutuhan  (dijelaskan pd waktu praktikum 

!!)  

Misal :     MS1  =  NAA : Sitokinin     =  2 : 2 

                           MS2  =  IBA : BAP  =  1 : 3      

                           MS3  =  IBA : Kinetin : 2,4-D = 3 : 2 : 1  

g. Tambahkan akuadest hingga larutan mencapai 800 ml 

h. Ukur pH  (pH 5,7 – 5,8) 

i.  Setelah pH sesuai dengan kebutuhan, tambahkan agar-agar powder  ± 8 gr 

(untuk media padat).  Untuk media cair tidak perlu diberi agar powder 

j. Tambahkan akuadest sampai volume mencapai 1000 ml 

k. Panaskan larutan media di atas kompor sambil diaduk-aduk, sampai mendidih 

dan agar-agar larut 

l. Tuang ke dalam botol kultur secukupnya. Kemudian tutup dengan alumunium 

foil /plastic dan beri label (MS) 

m.  Sterilisasi dalam autoclav dengan temperatur 121oC selama 15 menit 

 

II.  Preparasi Medium Agar Kosong 

a. Timbang agar sebanyak 4,5 gram, masukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 

aquadest 500 ml 

b. Panaskan pada kompor sampai agar-agar larut dan larutan mendidih 

c. Masukkan dalam botol jam yang tinggi secukupnya, beri label pada masing-

masing botol 

d. Sterilisasi dalam autoclave dengan suhu 121oC selama 15 menit 
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F.  Pengamatan : 

1.  Ukur pH dari media MS yang telah dibuat, tambahkan KOH atau NaOH kalau  

terlalu asam atau tambahkan HCl bila media terlalu basa. 

2.  Amati apakah media yang dibuat dan telah disterilkan, telah mengeras (untuk  

     media padat) dan ada yang terkontaminasi oleh mikroorganisme ?  Media yang  

     terkontaminasi tidak dapat dipakai dalam kultur jaringan. 

 

G.  Diskusi 

     Media yang telah disterilkan dengan menggunakan autoclav, seringkali masih 

mengalami kontaminasi.  Sehingga tidak dapat dipakai dalam kultur jaringan.  

Penambahan agar powder untuk membuat media menjadi padat, seringkali tidak 

memberikan hasil yang memuaskan. Media tetap menjadi encer.   Diskusikan faktor-

faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan kegagalan tersebut. 

     Mengapa bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam akuadest tidak boleh 

dimasukkan sekaligus ?. Mengapa tiap kali bahan dimasukkan harus diaduk sampai 

benar-benar larut ?. 

    

H. Laporan 

Buat Laporan Praktikum Acara ini yang isinya sebagai berikut : 

1.  Topik 

2.  Tujuan 

3.  Cara kerja 

4.  Hasil Pengamatan (pH masing-masing media yang teramati, terkontaminasi     

     atau tidak, apakah semua bahan yang dimasukkan dapat larut ? Kalau tidak,     

     tulis bahan mana yang tidak dapat larut dengan cara pengadukkan. ) 

5.  Pembahasan dan Diskusi  

6.  Kesimpulan 

7.  Saran 

 

 

 

 

 

 


