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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisan atau dikenal dengan sebutan bunga seruni atau bunga emas (golden 

flower) merupakan salah satu jenis tanaman hias yang cukup populer di Indonesia. 

Krisan (Dendranthema grandiflora) merupakan tanaman hias perdu yang berasal 

dari dataran Cina dan termasuk ke dalam famili Asteraceae. Keunggulan dari 

tanaman ini terletak pada bunganya yang unik dengan berbagai ukuran dan warna 

yang beragam. Tanaman krisan banyak digunakan sebagai bahan dekorasi ruangan, 

perhotelan, perkantoran, sebagai bahan karangan bunga, serta seringkali digunakan 

pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, wisuda, ataupun ulang tahun.  

Tanaman krisan memiliki harga jual yang cukup tinggi dan bervariasi 

tergantung jenis dan tempat penjualan. Dilihat dari segi produksi, jumlah tangkai 

tanaman hias krisan dengan tanaman hias non krisan tahun 2012 hingga 2016 

menunjukkan bahwa komoditi krisan menempati posisi tertinggi dan terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, produksi krisan tahun 2016 mencapai 

433.698.194 tangkai, sedangkan mawar 181.884.630 tangkai, sedap malam 

117.094.086 tangkai, dan anggrek 19.978.078 tangkai. 

Permasalahan dalam produksi krisan di Indonesia adalah ketersediaan 

jumlah bibit dan kualitas bibit yang tidak stabil atau semakin mengalami penurunan 

akibat perbanyakan yang dilakukan secara konvensional. Basri (2008), menyatakan 
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bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menghasilkan bibit krisan 

dalam jumlah banyak dan waktu relatif singkat adalah melalui teknik kultur 

jaringan. Teknik kultur jaringan memiliki kelebihan yaitu tanaman baru diperoleh 

dalam waktu yang cukup singkat, dalam jumlah yang banyak, seragam, bebas 

patogen dan mempunyai sifat seperti induknya.  

Proses kultur jaringan dikatakan berhasil apabila akhirnya menghasilkan 

planlet sempurna dan berhasil diaklimatisasi. Planlet merupakan tanaman hasil 

kultur in vitro yang telah sempurna. Planlet dikatakan sempurna jika telah memiliki 

organ yang lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Keberhasilan pelaksanaan kultur 

jaringan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah komposisi 

media dan genotip tanaman.  

Media kultur jaringan harus mengandung komponen nutrisi yang sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman. Media yang sering digunakan untuk perbanyakan 

krisan secara in vitro yaitu media Murashige dan Skoog (Budiyanti et al., 2016). 

Media ini digunakan karena mengandung hara makro, hara mikro, dan vitamin yang 

dibutuhkan tanaman. Media MS dalam kultur jaringan dapat digunakan dengan 

komposisi penuh ataupun setengahnya. Media MS penuh diketahui digunakan oleh 

banyak tanaman, diantaranya tanaman gerbera (Ranasinghe et al., 2006), lili 

(Pramanik dan Rachmawati, 2010) dan aglaonema (Mariani et al., 2011), 

sedangkan media ½ MS digunakan pada kultur jaringan tanaman mawar 

(Naphaporn et al., 2009) dan anggrek Phalaenopsis (Zasari et al., 2015). 

Media lain yang dapat digunakan sebagai media alternatif kultur jaringan 

selain media MS, salah satunya adalah media pupuk daun. Pada beberapa 
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penelitian, pupuk daun banyak dipilih sebagai media alternatif karena memiliki 

kandungan hara cukup lengkap baik hara makro maupun mikro yang mampu 

membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu, pupuk daun juga lebih mudah didapat 

di pasaran dan harganya lebih terjangkau sehingga dapat mengurangi biaya 

produksi. Beberapa penelitian diketahui pernah menggunakan pupuk daun sebagai 

media kultur jaringan, yaitu pada tanaman kentang (Asywad et al., 2016), anggrek 

Dendrobium (Setiawati et al., 2010), dan anggrek Cattleya (Handayani dan 

Bambang, 2014). 

Varietas merupakan salah satu faktor yang penting dalam perbanyakan 

tanaman. Tilaar et.al. (2015), mengatakan bahwa selain media tumbuh dan zat 

pengatur tumbuh, keberhasilan kultur in vitro juga ditentukan oleh faktor lain 

seperti genotipe tanaman. Di Indonesia, Balai Penelitian Tanaman Hias termasuk 

salah satu penghasil genotipe atau varietas unggul krisan sejak tahun 1998 hingga 

saat ini. Sanjaya et al. (2015), menyatakan bahwa beberapa varietas unggul krisan 

Indonesia sudah dapat mengalahkan varietas impor, bahkan beberapa varietas telah 

diekspor hingga ke beberapa negara seperti Jepang, Hong Kong, Abudabi, Pakistan, 

dan Arab Saudi. Varietas-varietas krisan tersebut diperbanyak secara in vitro dan in 

vivo. Menurut Fauzi et al. (2014), dalam perbanyakan tanaman, antarvarietas yang 

memiliki sifat dekat memiliki kebutuhan akan lingkungan dan media yang berbeda. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

jenis media terhadap pertumbuhan dua varietas krisan (Dendranthema grandiflora) 

secara in vitro. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan hasil media 

terbaik untuk pertumbuhan dua varietas krisan secara in vitro. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara jenis media dan varietas terhadap pertumbuhan 

krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

2. Pada jenis media dan varietas apa yang paling baik dalam pertumbuhan 

planlet krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui interaksi antara jenis media dan varietas terhadap pertumbuhan 

krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

2. Mengetahui jenis media dan varietas yang paling baik dalam pertumbuhan 

planlet krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bermanfaat untuk mengetahui interaksi antara jenis media dan varietas 

terhadap pertumbuhan krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

2. Dapat memberikan informasi untuk mengetahui jenis media dan varietas 

yang paling baik dalam pertumbuhan planlet krisan (Dendranthema 

grandiflora) secara in vitro. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Krisan (Dendrathema grandiflora) di Indonesia termasuk tanaman yang 

cukup banyak diminati. Keunikan dan keindahan bunga krisan membuat tanaman 

krisan banyak dicari oleh masyarakat. Peluang usaha krisan masih terbuka lebar. 

Selain karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, kebutuhan dan permintaan 

konsumen akan tanaman krisan pun setiap tahunnya semakin mengalami 

peningkatan. Peningkatan permintaan ini sejalan dengan pendapatan konsumen 
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yang semakin meningkat dan keinginan konsumen yang semakin mengedepankan 

nilai estetika dalam berbagai aspek, terutama dalam hal dekorasi ruang. 

Permasalahan budidaya yang berdampak secara agribisnis krisan salah 

satunya adalah ketersediaan jumlah bibit yang belum mampu memenuhi 

permintaan pasar jika hanya diperbanyak secara konvensional. Tanaman krisan 

secara konvensional biasa diperbanyak dengan cara stek pucuk. Perbanyakan 

dengan cara ini juga dirasa tidak mampu mempertahankan kualitas bunga atau 

kualitas tanaman, apalagi dalam waktu yang lama karena dapat menyebabkan 

terjadinya degenerasi bibit, sehingga perbanyakan tanaman krisan dilakukan 

menggunakan teknik kultur jaringan.  

Perbanyakan melalui kultur jaringan sudah cukup lama diterapkan pada 

tanaman krisan. Menurut Dwimahyani dan Gandanegara (2001), metode 

perbanyakan tanaman secara vegetatif melalui kultur jaringan untuk beberapa 

spesies tanaman bunga seperti tanaman anggrek dan krisan lebih efisien bila 

dibandingkan melalui biji. Kultur jaringan memiliki beberapa tahapan penting, 

yaitu dimulai dari inisiasi, subkultur, hingga aklimatisasi. Subkultur merupakan 

tahap memisahkan, memindahkan, atau memotong dan menanam kembali eksplan 

yang telah tumbuh ke media baru. Salah satu tujuan subkultur adalah untuk 

memperbanyak dan menghasilkan planlet yang sempurna. Pada kultur jaringan 

krisan, bagian yang ditanam pada saat subkultur adalah ruas atau nodus (Waseem 

et al., 2011), karena memiliki respon pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan 

bagian lain. 
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Menurut Tilaar et.al. (2015), keberhasilan teknik kultur jaringan ditentukan 

oleh beberapa faktor seperti genotipe tanaman, media tumbuh, zat pengatur tumbuh 

dan lingkungan lainnya. Media kultur penting karena mengandung unsur hara yang 

akan menentukan pertumbuhan tanaman. Yuniastuti et al. (2010), menyatakan 

bahwa perbedaan komposisi media dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan 

dan perkembangan eksplan yang ditumbuhkan secara in vitro. Media yang 

digunakan harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, seperti untuk 

perkecambahan biji, kultur pucuk, kultur kalus, atau regenerasi kalus (Basri, 2016). 

Penelitian Basri (2008), menunjukkan bahwa komposisi media sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan multiplikasi tanaman krisan. Perbanyakan krisan 

melalui kultur jaringan, umumnya menggunakan media Murashige-Skoog (Astutik, 

2007). Media MS mengandung hara makro dan mikro yang diperlukan oleh 

tanaman seperti NH4NO3 ; KNO3 ; CaCl2.2H2O ; MgSO4.7H2O ; KH2PO4 ; 

FeSO4.7H2O ; Na2EDTA ; MnSO4.4H2O ; ZnSO4.7H2O ; Na2MoO4.2H2O ; H3BO3 

; KI ; CuSO4.5H2O dan CoCl2.6H2O (Lampiran 3). 

Media MS biasa digunakan sebagai media dasar kultur jaringan. Media MS 

yang digunakan dapat berupa media MS penuh atau ½ MS. Banyak penelitian dan 

produksi tanaman secara in vitro menggunakan media ini, termasuk pada 

perbanyakan tanaman hias. Media MS dengan penambahan BAP digunakan dalam 

perbanyakan tanaman Anthurium secara in vitro (Yuniastuti et al., 2010). Pada 

morfogenesis lili secara in vitro menggunakan media MS (Pramanik dan 

Rachmawati, 2010). Media ½ MS digunakan pada mikropropagasi tanaman mawar 

secara in vitro (Naphaporn et al., 2009). Media ½ MS dengan penambahan air 
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kelapa mampu menunjang pertumbuhan seedling Phalaenopsis secara in vitro 

(Zasari et al., 2015). 

Jenis media lain yang sering digunakan sebagai media alternatif dalam 

kultur jaringan adalah media pupuk daun. Menurut Shintiavira et al. (2012), pupuk 

daun merupakan pupuk majemuk dengan kandungan hara makro-mikro yang 

lengkap. Pupuk tersebut mengandung N, P, K, S, Mg, Fe, Zn, Ca, Co, Mn, Mo, B, 

dan Cu, yang hampir sama dengan komponen hara makro-mikro medium MS 

(Lampiran 4). Selain karena kandungan haranya, pupuk daun juga memiliki harga 

yang lebih murah dibanding media MS dan lebih mudah ditemukan di pasaran.  

Penggunaan pupuk daun diketahui telah digunakan sebagai media alternatif 

beberapa tanaman.  Berdasarkan penelitian Puspitaningtyas et al. (2006), media 

pupuk daun memberikan respons positif pada perkecambahan biji anggrek 

Paraphalaeonopsis serpentilingua. Thepsithar et al. (2009), menyatakan media 

pupuk daun 1 gL-1 meningkatkan jumlah plb atau planlet Phalaenopsis Silky Moon. 

Menurut Amien dan Wiguna (2016), media pupuk daun 1 gL-1 memberikan 

pengaruh yang baik untuk karakter jumlah akar dan panjang akar tanaman nilam 

(Pogostemon cablin Benth). Media pupuk daun 3 gL-1 + 0,1 mgL-1 IAA merupakan 

medium pengganti yang mampu menstimulasi pertumbuhan eksplan krisan yang 

terbaik dibanding media yang lain (Shintiavira et al., 2012). 

Setiap varietas tanaman memiliki karakteristik dan keunggulan yang 

berbeda-beda. Pada tanaman krisan, varietas Alisha Agrihorti memiliki keunggulan 

memiliki jumlah kuntum bunga pertanaman yang banyak (10-16 kuntum/ tanaman/ 
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musim), sedangkan pada varietas Dahayu Agrihorti keunggulannya adalah warna 

bunga yang indah dan memiliki batang kokoh. 

Tingkat multiplikasi setiap varietas tanaman berbeda. Penelitian Fauzi et al. 

(2014), menunjukkan bahwa perbedaan varietas mempengaruhi respons yang 

berbeda terhadap pembentukan tunas adventif kedelai secara in vitro. Hasil serupa 

ditunjukkan oleh penelitian Shintiavira et al. (2012), dimana pada tanaman krisan, 

variasi respons ditunjukkan oleh varietas Dwina Kencana dan Pasopati dalam kultur 

in vitro. Hal ini memberikan indikasi bahwa setiap varietas memiliki respons yang 

berbeda dalam kultur in vitro.  

Suatu varietas tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila lingkungan 

tumbuhnya sesuai. Setiap varietas yang berbeda, terkadang membutuhkan media 

dan lingkungan tumbuh yang berbeda pula. Basri (2008), menyatakan bahwa setiap 

varietas tanaman membutuhkan komposisi media tertentu guna mendukung 

pertumbuhan eksplan yang optimal. Hal ini disebabkan setiap varietas tanaman 

memiliki genotipe yang berbeda, dan keseuaian tumbuh yang berbeda, sehingga 

setiap varietas memiliki respons yang berbeda terhadap komposisi media yang 

digunakan (Basri, 2008).  

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Terdapat interaksi antara jenis media dan varietas terhadap pertumbuhan 

krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 

2. Terdapat media dan varietas yang paling baik dalam pertumbuhan planlet 

krisan (Dendranthema grandiflora) secara in vitro. 


