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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Krisan (Chrysanthemum sp.) 

Krisan dalam sistematika tumbuh - tumbuhan, menurut Litani (2013) 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledonae 

Ordo  : Asterales 

Family  : Asteraceae 

Genera : Chrysanthemum 

Species : Chrysanthemum sp.      

Krisan adalah salah satu tanaman hias yang memiliki nilai estetika dan nilai 

ekonomi yang tinggi serta mempunyai peluang besar untuk meningkatkan taraf 

hidup petani (Wasito dan Marwoto, 2004). Krisan memiliki nama lain seruni atau 

bunga emas (golden flower) yang berasal dari daratan Cina. Di Jepang krisan 

dijadikan sebagai simbol kekaisaran dengan sebutan Queen of The East, karena itu 

bunga krisan merupakan bunga nasional negara sakura tersebut (Krisantini, 2006). 

Krisan merupakan tanaman tahunan dan akan berbunga terus menerus, tetapi 

dibudidayakan sebagai tanaman semusim. Tanaman krisan diperkirakan masuk ke 

Indonesia pada tahun 1800-an dan sejak tahun 1940 tanaman ini mulai 

dikembangkan secara komersil oleh para petani bunga. Indonesia memiliki 
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daerah-daerah penghasil bunga krisan antara lain di Bandungan, Cipanas, Batu, 

Cisarua, Sukabumi, Lembang dan Brastagi di Sumatera Utara (Nuryanto, 2011). 

Rata – rata tanaman krisan mempunyai tinggi hingga mencapai ± 100 cm. Ciri-ciri 

tanaman krisan yaitu mempunyai akar tunggang, batang yang tegak, bulat, sedikit 

bercabang, permukaan yang kasar dan berwarna hijau serta berdiameter 1 cm. 

Daun berjenis tunggal dengan bentuk agak lonjong, runcing, berwarna hijau dan 

panjang 7-13 cm dan lebar 3-6 cm serta bunga yang berjenis majemuk juga 

berbentuk seperti cawan (Vina, 2016). Di Indonesia, saat ini memiliki lebih dari 

50 varietas krisan contohnya fiji, marimar, azzura, pasopati, solinda, bakardi dan 

puspita nusantara. Beberapa varietas tersebut merupakan varietas unggul, karena 

memiliki warna bunga yang warna-warni dan berukuran cukup besar serta 

memiliki pertumbuhan tanaman yang seragam (Kaharuddin, 2015). Tanaman 

krisan juga mempunyai kesegaran relatif lama dan dapat dirangkai, sehingga dapat 

digunakan sebagai bunga potong untuk rangkaian bunga maupun dekorasi 

ruangan (Masyhudi dan Suhardi, 2009). Masyarakat kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, Semarang, Yogyakarta dan kota-kota 

besar lainnya merupakan pasar yang potensial untuk penjualan bunga potong. 

 

2.2.  Syarat Tumbuh Krisan 

 Faktor yang mempengaruhi keaneragaman tanaman krisan adalah topografi 

dan geografi, yakni dengan kriteria memiliki ketinggian yang sesuai dengan syarat 

tumbuh krisan, iklim dan perawatan yang baik dapat menghasilkan hasil 

maksimal. Krisan umumnya dibudidayakan pada ketinggian tempat yang ideal 
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pada ketinggian 800 meter diatas permukaan laut (dpl) (Khayasar, 2013). 

Budidaya tanaman krisan di Indonesia memperlukan perhatian khusus, salah 

satunya masalah intensitas cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari pada siang 

hari intensitas cahaya di dataran tinggi Indonesia sebesar 50.000 lux, sedangkan 

yang diperlukan tanaman krisan agar dapat tumbuh optimal sekitar 32.000 lux 

(Effendi dan Marwoto, 2003). Cara mengantisipasinya diperlukan naungan seperti 

pemberian paranet atau rumah lindung berupa rumah kaca atau rumah plastik. 

Rumah lindung sangat diperlukan agar penanaman krisan tidak terlalu panas dan 

terlindung dari hujan. Tanaman akan terbakar sinar matahari maupun busuk akibat 

kehujanan dan rentan akan hama penyakit tanaman apabila hal tersebut 

dikesampingkan (Purwanto dan Martini, 2009). Didalam rumah lindung, tanaman 

krisan ditanam pada bedengan dengan jarak tanam tertentu. Menurut International 

Chrysanthemum Society, tanaman krisan tumbuh baik ditanah bertekstur liat 

berpasir, kandungan air 50% – 70% dengan kerapatan jenis 0,2 – 0,8 g/cm
3
 dan 

kisaran pH 5,5 – 6,5. Suhu udara yang baik untuk tanaman krisan agar dapat 

tumbuh khususnya daerah tropis seperti Indonesia antara 17˚C - 30˚C. Tanaman 

krisan membutuhkan kelembaban yang tinggi untuk awal pembentukan akar bibit 

dengan metode stek pucuk. Media tanam yang ideal untuk tanaman krisan adalah 

tanah yang memiliki tekstur liat berpasir, subur, gembur dan memiliki drainase 

yang baik. 

 Pada umumnya jenis-jenis krisan yang dibudidayakan di Indonesia dengan 

cara menanam dengan benih yang di ekspor dari Belanda, sehingga produsen 

harus membayar pajak dari harga jual setiap benih (Saleh, 2001). Untuk 
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mengurangi biaya, petani mulai beralih dengan budidaya perbanyakan tanaman 

secara vegetatif. Sebagian besar budidaya tanaman krisan menggunakan teknik 

pemangkasan pucuk dari indukan (BPTP, 2006). Stek pucuk krisan harus berasal 

dari tanaman induk yang sehat, berkualitas prima, daya tumbuh tanaman kuat dan 

bebas dari hama penyakit. Cara memilih indukan yang baik yaitu memiliki 4-5 

helai daun. Stek pucuk disemai terlebih dahulu selama +14 hari hingga tumbuh 

akar, setelah itu dapat dipindah tanam pada bedengan (BPP, 2013). Metode 

perbanyakan dengan stek pucuk dipilih karena memiliki beberapa keunggulannya. 

Stek pucuk akan menghasilkan tanaman-tanaman yang persis sama dengan 

induknya. Selain itu pertimbangan waktu yang cepat dibandingkan menanam 

dengan benih. Oleh sebab itu petani memilih menanam dengan metode stek 

pucuk. 

 

2.3.  Pertumbuhan Vegetatif Krisan 

Pertumbuhan dalam arti sempit yaitu pertambahan ukuran yang tidak bisa 

kembali ke bentuk semula yang merupakan pertambahan protoplasma. 

Pertumbuhan ukuran dan berat kering tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal. 

Fase budidaya tanaman krisan terbagi 2 fase yaitu vegetatif dan generatif. Metode 

pengaturan tinggi (fase vegetatif) tanaman krisan disesuaikan dengan permintaan 

konsumen. Fase tersebut memerlukan kondisi panjang hari lebih dari 12 jam agar 

tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal (Vina, 2016). 

Pertumbuhan pada tanaman krisan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 

satunya faktor cahaya. Bagi manusia dan hewan cahaya berfungsi sebagai 
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penerang, sedangkan bagi tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam 

proses fotosintesis. Cahaya menyediakan energi untuk fotosintesis, terutama 

dalam mengatur semua tingkat perkembangan lanjutan tangkai bunga. Selain itu, 

cahaya memiliki peran penting dalam fotosintesis melalui fitokrom yang 

merupakan pigmen penerima cahaya yang paling efektif dalam mengendalikan 

proses morfogenesis tanaman (Syafriyudin, 2015). Tanaman dipengaruhi cahaya 

dengan cara yang berbeda yaitu melalui intensitas cahaya, kualitas cahaya dan 

lamanya penyinaran.  

Tanaman krisan merupakan jenis tanaman berhari pendek. Tanaman krisan 

memasuki fase pertumbuhan vegetatif setelah dua minggu akhir pertumbuhan 

masa pembibitan (Wiguna, 2015). Secara alami fase vegetatif ini adalah saat 

tanaman krisan tumbuh dengan sangat cepat selama siklus hidupnya. Tanaman 

krisan menghasilkan pertumbuhan tanaman dan memerlukan nutrisi untuk 

memenuhi kebutuhan fotosintesisnya, sehingga diperlukan cahaya tambahan pada 

malam harinya. Penambahan penyinaran dibantu dengan lampu TL atau lampu 

pijar dengan tinggi 1,5 m dari permukaan tanah (bedengan). Periode penggunaan 

lampu ini dilakukan selama 2 minggu hingga 8 minggu. Tanaman krisan tumbuh 

pada saat fase vegetatif jika diberikan penambahan penyinaran selama 2 jam 

hingga 4 jam yang artinya membutuhkan sekitar lebih dari 14 jam dalam sehari 

(Nxumalo dan Wahome, 2010). Budiarto et al. (2006) juga menyatakan tanaman 

krisan membutuhkan panjang hari dengan batas kritisnya berkisar antara 13,5 - 16 

jam, tergantung pada genotifnya. Jika penyinaran hanya dilakukan pagi hingga 

sore hari atau 12 jam maka akan cepat masuk pada fase generatif atau fase 
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pembentukan bunga. Tanaman krisan yang diberi perlakuan tanpa pemberian 

cahaya tambahan memiliki umur panen yang lebih cepat yaitu 10 minggu 

(Ermawati et al., 2011).  

Intinya tanaman krisan diberi penambahan cahaya untuk mempertahankan 

tanaman dalam pertumbuhan masa vegetatifnya lebih lama dibandingkan tanpa 

penambahan cahaya dan akan aktif melakukan fotosintesis (Turang et al., 2007). 

Fotosintat digunakan untuk pertumbuhan di antaranya peningkatan tinggi 

tanaman, penambahan jumlah daun dan sebagai cadangan pembentukan bunga 

(Mufarrikha et al., 2014). Daun merupakan tempat berfotosintesis yang nantinya 

akan menyusun berat kering tanaman. Fotosintesis paling tinggi terjadi pada 

tengah hari yaitu dari jam 11 hingga jam 2 siang dan akan menurun tajam jika 

tertutup awan, sedangkan pada jam 6 sore hingga malam tidak berlangsung 

fotosintesis karena tidak ada cahaya matahari, maka dari itu perlu adanya 

tambahan penyinaran. 

 

2.4.  Pertumbuhan Generatif Krisan 

Setelah perlakuan tambahan cahaya di malam hari atau masa fase vegetatif 

selesai, tanaman akan masuk pada fase pembungaan. Fase generatif pada tanaman 

krisan ditandai dengan munculnya kuntum bunga. Bunga merupakan elemen pada 

tubuh tanaman yang paling indah. Krisan memiliki bunga yang populer di 

masyarakat karena keindahan dan kecantikan bentuk serta warna bunga tersebut. 

Bunga dari tanaman krisan memiliki 2 tipe yaitu tipe standardan bercabang 

banyak atau biasa disebut spray (Purwanto dan Martini, 2009).Tipe standart hanya 
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memiliki satubunga setiap tangkainya dengan bentuk bunga yang besar antara lain 

varietas pompon, borholm, fiji dan regal mist. Tipe spray memiliki lebih dari satu 

kuntum pada masing-masing tangkai dan memiliki lingkar diameter yang 

berbeda-beda, contohnya padavarietas puma, cheetah dan bari (Nuryanto, 2011). 

Tipe dari bunga tanaman krisan dikelompokkan menjadi 7 golongan, yaitu spider, 

pompon, anemone, incurved, standart, aster dan dekoratif (Sudaryanto 2006). 

Hasil dari krisan biasanya dijadikan bunga potong atau bunga hias dalam pot. 

Perbedaannya tentu pada tempat penanamannya. Krisan yang ditanam dalam pot 

dapat tetap segar selama 10 hari (Prihatman, 2000). Kegunaan bunga krisan dalam 

pot biasanya hanya dijadikan tanaman hias biasa dan keperluan dekorasi yang 

menggunakan pot, berbeda dengan bunga krisan yang dijadikan bunga potong. 

Bunga potong biasanya membudidayakan tanaman krisan tipe bunga standart 

(single) karena memiliki diameter 6,5 cm dan warna yang sangat cantik 

(Nuryanto, 2011). Namun potensi bunga krisan potong sangat baik dibandingkan 

dengan bunga krisan dalam pot karena peminat bunga potong lebih banyak lebih 

besar daripada krisan dalam pot (Istianingrum et al., 2013). Bunga krisan dipanen 

saat bunga terlihat mekar sempurna, sehingga mendapat bentuk bunga yang besar 

dan indah. Pada umumnya bunga akan dipotong saat mekar penuh, umur 

simpanannya lebih pendek pada kondisi suhu kamar (Pangemanan et al.,. 2011). 

Tempat penanaman tanaman krisan sangat berpengaruh pada kualitas 

tanaman itu sendiri maupun bunganya. Menurut International Chrysanthemum 

Society, tanaman krisan akan tumbuh baik di tanah yang bertekstur liat berpasir 

dengan kerapatan jenis 0,2-0,8 g/cm
2 

(berat kering) dan pH sekitar 5,5 – 6,5. 
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Kualitas bunga potong krisan dapat turun jika kondisi atau suhu penyimpanan 

tidak sesuai, sehingga akan menurunkan berat bunga potong (Walangitan dan 

Londong, 2017). Di Indonesia pengelompokan mutu bunga potong krisan dibagi 

menjadi 4 mutu (AA, A, B dan C). Mutu AA memiliki jumlah kuntum > 6 dan 

diameter bunga > 8 cm, mutu A memiliki jumlah kuntum > 6 dan diameter bunga 

7,1 cm – 7,9 cm, mutu B dengan jumlah kuntum > 6 dan diameter bunga 6 cm – 7 

cm dan pada mutu C dengan jumlah kuntum dibawah 6 dengan diameter bunga < 

6 cm (BSN, 1998). 

  


