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ABSTRAK 
 

Penelitian pengaruh beberapa konsentrasi air kelapa terhadap perbanyakan krisan 

secara in-vitro dilakukan untuk usaha penyediaan bibit yang kontinyu dan berkualitas guna 

mengimbangi perkembangan usaha bunga krisan yang terus meningkat. Bahan yang 

digunakan adalah 2 varietas krisan (Monalisa white dan Monalisa yellow) yang berupa tunas 

in-vitro. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Pakuan dari bulan February sampai dengan juli 2007. 

Medium dasar yang digunakan adalah MS, dan perlakuan yang diberikan adalah 2 

konsentrasi BAP (0 dan 2 mg/L) yang dikombinasikan dengan 4 konsentrasi air kelapa (0%, 

10%, 15 % dan 20%). Percobaan diselenggarakan dalam Rancangan Acak Lengkap pola 

Faktorial. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa respon kedua varietas krisan 

yaitu Monalisa white dan Monalisa yellow terhadap perlakuan yang diberikan dalam 

penelitian ini sama. Konsentrasi BAP dan air kelapa berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tunas, sedangkan interaksi antara air kelapa tidak berpengaruh nyata, Tinggi tunas secara 

nyata dipengaruhi oleh konsentrasi BAP dan konsentrasi air kelapa, dan interaksi antara 

keduanya tidak mempengaruhi tinggi tunas secara nyata. Jumlah tunas dipengaruhi secara 

nyata oleh konsentrasi air kelapa, sedangkan konsentrasi BAP dan interaksi antara 

konsentrasi BAP dan air kelapa tidak berpengaruh nyata. Jumlah daun dipengaruhi secara 

nyata oleh konsentrasi air kelapa dan interaksi antara konsentrasi BAP dan air kelapa, 

sedangkan konsentrasi BAP tidak berpengaruh nyata. Jumlah daun secara kuantitatif 

terbanyak pada perlakuan tanpa BAP dan dengan penambahan air kelapa 10%. 
 

Kata kunci: krisan, in-vitro, air kelapa 

 

PENDAHULUAN 

 Krisan (Dendranthema sp.) merupakan 

tanaman hias berupa perdu, berasal dari 

Cina. Budidaya krisan di Indonesia 

dilakukan di dataran sedang sampai tinggi. 

Bunga Krisan sangat diminati masyarakat 

Indonesia karena mempunyai nilai estetika 

yang tinggi (Budianto dkk, 2006). 

Keindahan bunga ini terletak pada variasi 

tipe dan warna yang sangat banyak, 

sehingga memudahkan para konsumen 

untuk menggunakan dalam berbagai 

keperluan  Di Indonesia krisan terdiri dari 

jenis lokal dan hibrida. Keanekaragaman 

bentuk bunga krisan hibrida sangat 

bervariasi diantaranya bertipe single, 

anemon, spider, pompon dan dekoratif 

(Konfranek,1992). 

Krisan juga dikenal dengan sebutan 

bunga seruni, merupakan tanaman hias 

yang memiliki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi dan potensial untuk dikembangkan 

secara komersial (Budianto dkk. 2006). 

Karena disamping bentuknya yang sangat 

beranekaragam juga harganya yang relatif 

lebih terjangkau.  

Menurut Direktorat Jenderal Bina 

Produksi Hortikultur (2006) perkembangan 

usaha bunga krisan terus meningkat dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir, ini dapat 

dilihat dari perkembangan pasar tanaman 

khususnya krisan meningkat dari 4.445.770 

ton pada tahun 2001 menjadi 25.804.630 

ton pada tahun 2005 (Tabel 1). 

         Didasarkan pada perkembangan 

tanaman komoditas hortikultura tanaman 

hias bunga Krisan diprioritaskan dalam 

urutan ke-3 oleh penelitian dan 

pengembangan tanaman hias bunga potong 

(Tjiropratono, 1997). 
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Tabel 1: Perkembangan tanaman hias (ton) tahun 2001-2005 
 

Komoditas 2001 2002 2003 2004 2005 

Anggrek 7.780.202 3.206.992 3.260.858 4.450.787 4.995.735 

Gladiol 6.471.772 2.532.171 4.843.188 4.448.199 10.876.948 

Krisan 4.445.770 1.468.213 2.281.125 7.387.737 25.804.630 

Mawar 35.582.398 33.594.352 78.147.515 84.951.741 55.708.137 
Dirjen Bina Produksi Holtikultura, 2006 

 

Beberapa jenis tanaman hias yang 

menjadi prioritas dalam penelitian 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Daftar Komoditas Tanaman Hias 

yang mendapatkan prioritas penelitian dan 

pengembangan puslibang Hortikultura. 
 

Kelompok Komoditas Jenis Komoditas 

 

Komoditas Utama 

Anggrek 

Tanaman Hias 

Tanaman Hias Pot 

Mawar 

 

Komoditas Potensial 

Krisan 

Melati 

Gladiol 

Sedap Malam 

Dirjen Bina Produksi Hortikultura, 2006 

 

Tingkat komsumsi bunga potong 

yang terus meningkat sepanjang tahun akan 

lebih memberikan peluang bagi para 

produsen atau para pengusaha serta petani 

untuk dapat meningkatkan usaha 

penyediaan bunga potong yang khususnya 

meningkat pada hari raya besar (Winarno 

,1997). Salah satu kendala mengenai 

perkembangan florikultura adalah 

penyediaan bibit yang baik, seragam, 

dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

mengatasai masalah penyediaan bibit 

tersebut, maka perlu dikembangkan teknik 

yang dapat menyediakan bibit dalam 

jumlah besar dan dalam waktu yang relatif 

singkat. Teknik  yang tepat dalam 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

kultur jaringan (Yusnita 2004). 

Pelaksanaan teknik kultur jaringan 

tidak dapat terlepas dari penggunaaan zat 

pengatur tumbuh seperti golongan auksin 

maupun sitokinin. Sementara dilaporkan 

bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh 

sintetis disamping harganya mahal juga 

penggunaannya harus hati-hati karena 

dapat menimbulkan keragaman genetik 

dari tanaman yang dikulturkan. Salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan adalah 

penggunaan senyawa organik komplek 

yang murah dan dapat berperanan seperti 

auksin ataupun sitokinin.  Salah satu 

senyawa organik yang dimaksud adalah air 

kelapa. Perlu diingat bahwa konsentrasi 

atau jumlah senyawa organik komplek 

ataupun zpt untuk memacu pertumbuhan 

kultur yang ditambahkan dalam medium 

haruslah dalam takaran yang tepat. 

Air kelapa merupakan senyawa organik 

yang sering digunakan dalam aplikasi 

teknik kultur jaringan, hal ini disebabkan 

air kelapa mengandung 1.3 diphenilurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

, zeatin, zeatin gluoksida dan zeatin 

ribosida dan harganya yang murah (Netty, 

2002), Air kelapa merupakan air alami 

yang steril mengandung kadar K dan Cl 

yang tinggi, selain itu air kelapa 

mengandung sukrosa, fruktosa, dan 

glukosa. Didalam medium dasar untuk 

induksi kalus sering ditambahkan air 

kelapa. Netty (2002) melaporkan bahwa 

pemberian air kelapa 15% dalam media 

MS (Murashige dan Skoog) merupakan 

perlakuan media yang baik dalam 

merangsang pertumbuhan tunas dan daun 

kana (Canna hybidra Hort).  

Menurut (Widiyawati, 2003), air 

kelapa selain mengandung mineral, gula, 

protein, berbagai vitamin (asam sitrat, 

asam nikotinat, asam pantotenat, asam 

folat, niacin, riboflavin dan thiamin), juga 

mengandung dipenhil urea yang 

mempunyai aktifitas sitokinin memacu 

pembelahan sel. Dinyatakan oleh Jeffina 
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dkk.,1993 bahwa secara alamiah, air kelapa 

mempunyai elektrolit yang hampir 

sempurna seperti cairan tubuh manusia. 

Menurut Daisy dkk (1994), air kelapa yang 

baik untuk digunakan adalah air kelapa dari 

buah kelapa  yang daging buahnya berumur 

sedang (210-240 hari), kandungan zat yang 

ada dalam air kelapa disajikan pada Tabel    

 

Tabel 3: Komposisi kimia air kelapa dalam 

100 g. 
 

Jenis 
Air Kelapa  

Tua Muda 

Kalori - 17,0 kal 

Protein 0,14 g 0,20 g 

Lemak 1,50 g 1,00 g 

Karbohidrat 4,60 g 3,80 g 

Kalsium - 15,0 g 

Phospor 0,50 g 8,00 g 

Besi - 0,20 g 
Jelfina dkk. 1993 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh air kelapa dalam perbanyakan 

tanaman krisan melalui teknik kultur in 

vitro, serta untuk mendapatkan konsentrasi 

air kelapa yang terbaik untuk perbanyakan 

tanaman krisan. Hasil penelitian 

diharapkan mampu menyediakan bibit 

tanaman krisan yang bermutu dalam 

jumlah yang banyak dan seragam dalam 

waktu yang relatif singkat. Sedangkan 

hipotesis yang diajukan adalah pemberian 

air kelapa dengan beberapa konsentrasi 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tunas 

krisan in-vitro dan diantara konsentrasi air 

kelapa yang ditambahkan dalammedium  

ada salah satu konsentrasi yang 

memeberikan pengaruh yang terbaik 

terhadap pertumbuhan tanaman krisan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Pakuan dari bulan February sampai dengan 

juli 2007 yang terdiri atas 3 tahap yaitu 

tahap persiapan, tahap praperlakuan dan 

perlakuan. Alat yang digunakan antara lain 

botol kultur, penjepit besi, oven, pinset, 

skalpel, cawan Petri, ,timbanagn analitik, 

enlemeyer, pipet ukur berbagai ukuran, 

magnetic stirer dengan pemanas, autoclave, 

handspray, bunsen, laminar air dan flow 

cabinet dan alat-alat lain. Bahan yang 

digunakan adalah planlet krisan in-vitro 

yang terdiri dari 2 varietas: (Monalisa 

white dan Yellow), media dasar Murashige 

dan Skoog tahun 1962 (MS), alumunium 

foil, seal warp, bahan lain yang digunakan 

adalah air kelapa hijau dengan konsentrasi 

0%,10%,15% dan 20%, BAP, aquades, 

NaOH,0,1/1 N, HCL 0,1/1 N, alkohol 70% 

dan 96% dan bahan lain. 

Dalam tahap persiapan, planlet krisan 

dikulturkan dalam medium MS 0, artinya 

medium tanpa pemberian ZPT (zat 

pengatur tumbuh). Tahap persiapan 

dimaksudkan untuk mendapatkan bahan 

tanaman yang berupa tunas krisan in-vitro 

dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya 

setelah mendapatkan jumlah tanaman yang 

cukup, tunas krisan dipindahkan ke 

medium praperlakuan.  

Medium praperlakuan terdiri dari 

medium MS yang diperkaya ZPT golongan 

sitokinin yaitu BAP (Benzil Amino Purin) 

dengan konsentrasi 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 dan 

2,5 mg/L. Medium praperlakuan 

dimaksudkan untuk mendapatkan medium 

terbaik dalam perbanyakan tunas krisan in-

vitro dengan penambahan ZPT. Dari 

percobaan praperlakuan menghasilkan 

bahwa BAP dengan konsentrasi 2 mg/L 

adalah terbaik untuk perbanyakan tunas. 

Hasil yang terbaik dalam hal ini adalah 

menghasilkan jumlah tunas terbanyak 

dengan penampilan tunas yang baik.  

Tahap selanjutnya adalah tahap 

perlakuan, dalam tahap ini bertujuan 
membandingkan pertumbuhan tunas krisan 

terbaik dari tahap praperlakuan dengan  

tunas krisan dalam medium dengan 

penambahan BAP (terbaik dalam tahap 

praperlakuan yaitu 2 mg/L) yang 

dikombinasi dengan beberapa konsentrasi 

air kelapa. Dalam tahap perlakuan ini 
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diharapkan akan didapat medium MS yang 

diperkaya dengan air kelapa atau 

kombinasi air kelapa dengan BAP yang 

dapat menggantikan BAP dalam tahap 

praperlakuan. Medium yang digunakan 

dalam tahap perlakuan adalah medium 

dasar MS dengan 2 mg/L BAP yang 

dikombinasikan dengan penambahan 

beberapa konsentrasi air kelapa yaitu 0%. 

10%. 15% dan 20 %. Bahan yang 

digunakan dalam tahap perlakuan adalah 

tunas in-vitro yang berasal dari medium 

MS dengan konsentrasi BAP 2 mg/L. 

Parameter yang diamati adalah: 

tinggi tunas, jumlah tunas, dan jumlah 

daun. Pengamatan dilakukan setiap minggu 

sampai tunas berumur 8 minggu setelah 

tanam. Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 4 x 

2, (4 adalah faktor konsentrasi air kelapa 

yaitu 0%, 10%, 15% dan 20% dan 2 jenis 

konsentrasi BAP yaitu 0 dan 2 mg/L).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Varietas Monalisa white 

Tinggi Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa dan BAP berpengaruh nyata 

terhadap tinggi tunas krisan in-vitro umur 8 

minggu, dan interaksinya tidak 

berpengaruh nyata. Rata-rata tinggi tunas 

krisan in-vitro umur 8 umur disajikan 

dalam Tabel 4.  

 

Tabel 4. Rata-rata tinggi tunas (cm) krisan 

Monalisa white in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa (%) 

Konsentrasi BAP 

(mg/L) Rata-rata 

0 2 

0 3,88 3,10      3,49 bcd 

10 3,21 2,72   2,96 bc 

15 2,56 2,18 2,37 b 

20 2,453 1,24 2,18 a 

Rata-rata 3,02 b   2,48 a  

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 

atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 
Dari hasil pengamatan pemberian air 

kelapa sampai konentrasi 15%, secara 

statistik tidak berpengaruh nyata, meskipun 

secara kuantitatif tinggi tunas menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi yang 

ditambahkan dalam medium dalam 

percobaan ini, bahkan dalam medium 

dengan konsentrasi air kelapa sampai 20% 

berpengaruh nyata menghambat 

pertumbuhan tinggi tunas. Hal ini tidak 

sejalan dengan yang dilaporkan Netty 

(2002) bahwa pemberian air kelapa 15% 

dalam medium MS dapat memacu 

pertumbuhan tinggi tunas, jumlah tunas 

dan jumlah daun pada tanaman Kana in-

vitro. Kondisi semacam ini dapat 

dimungkinkan karena jenis tumbuhan yang 

berbeda sehingga menyebabkan ekspresi 

yang berbeda pula. 

 

Jumlah Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa berpengaruh nyata terhadap 

jumlah  tunas krisan in-vitro umur 8 

minggu, sedangkan BAP dan interaksi 

antara BAP dan air kela[a tidak 

berpengaruh nyata. Rata-rata jumlah tunas 

krisan in-vitro umur 8 umur disajikan 

dalam Tabel 5.  

 

Tabel 5. Rata-rata jumlah tunas krisan 

Monalisa white in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa 

(%) 

Konsentrasi BAP 

(mg/L) Rata-rata 

0 2 

0 2,04 2,19 2,11 bc 

10 1,39 2,90 2,14 bc 

15 1,19 1,29 1,24 b 

20 0,74 0,86 0,80 a 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 

atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 

 

Hasil pengamatan menunjukkan pemberian 

air kelapa 0%, 10% dan 15% tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas 

yang terbentuk, namun secara kuantitatif  

nampak jumlah tunas yang terbentuk 
paling banyak adalah pada perlakuan air 

kelapa 10%. Pemberian air kelapa 20% 

ternyata berpengaruh nyata dalam 

mereduksi jumlah tunas yang terbentuk. 

Didalam air kelapa mengandung diphenil 

urea yang mempunyai aktivitas sitokinin 
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yang akan menginduksi proliferasi tunas, 

namun demikian ekspresi dari tumbuhan 

diperlukan konsentrasi yang tepat, oleh 

karena itu kelebihan atau kekurangan 

pemberian air kelapa dalam medium dapat 

berakibat pembentukan tunas terganggu.  

 

Jumlah Daun  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa dan interaksi antara air kelapa 

dan BAP berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun krisan in-vitro umur 8 

minggu, sedangkan BAP tidak berpengaruh 

nyata. Rata-rata jumlah daun krisan in-vitro 

umur 8 umur disajikan dalam Tabel 6.  

 

Tabel 6. Rata-rata jumlah daun krisan 

Monalisa white in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa 

(%) 

Konsentrasi BAP (mg/L) 
Rata-rata 

0 2 

0 13,7 bcd 14,2  bcde 13,91 bc 

10 16,1 bcdef 12,1 bc 14,11 bcd 

15 11,2  ab 12,0 bc 11,60 b 

20 10,1  a 8,8 a 9,43 a 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 

atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 

 

Jumlah daun dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh jumlah air kelapa yang 

ditambahkan dalam medium, konsentrasi 

20% nyata menurunkan jumlah daun yang 

terbentuk, sedangkan konsentrasi 0-15% 

tidak berpengaruh nyata. Dalam penelitian 

ini jumlah daun juga nyata dipengaruhi 

oleh interaksi perlakuan antara BAP dan 

konsentrasi air kelapa, perlakuan yang 

memberikan jumlah daun terbanyak adalah 

BAP 0 yang dikombinasikan dengan 

konsentrasi air kelapa 10%. Kenyataan ini 

didukung oleh laporan Netty (2002) yang 

menyatakan bahwa pemberian air kelapa  

dapat memacu pertumbuhan tunas dan 

daun pada tanaman kana. 

 

Varietas Monalisa yellow  

Tinggi Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa dan BAP berpengaruh nyata 

terhadap tinggi tunas krisan in-vitro umur 8 

minggu, dan interaksinya tidak 

berpengaruh nyata. Rata-rata tinggi tunas 

krisan in-vitro umur 8 umur disajikan 

dalam Tabel 7.  

 

Tabel 7. Rata-rata tinggi tunas (cm) krisan 

Monalisa yellow in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa 

(%) 

Konsentrasi BAP (mg/L) 
Rata-rata 

0 2 

0 3,47 3,23  3,35   bcd 

10 3,29 2,85 3,07  bc 

15 2,69 2,39 2,54  b 

20 2,54 2,13 2,33  a 

Rata-rata 3,00 b    2,65 a  

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 

atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 

 

Hasil pengamatan untuk bahan tanaman 

krisan varietas Monalisa yellow sama 

dengan varietas Monalisa white, dimana 

pemberian air kelapa sampai konentrasi 

15%, secara statistik tidak berpengaruh 

nyata, meskipun secara kuantitatif tinggi 

tunas menurun dengan meningkatnya 

konsentrasi air kelapa yang ditambahkan 

dalam medium dalam percobaan ini, 

bahkan dalam medium dengan konsentrasi 

air kelapa sampai 20% berpengaruh nyata 

menghambat pertumbuhan tinggi tunas. 

Hal ini tidak sejalan dengan yang 

dilaporkan Netty (2002) bahwa pemberian 

air kelapa 15% dalam medium MS dapat 

memacu pertumbuhan tinggi tunas, jumlah 

tunas dan jumlah daun pada tanaman Kana 

in-vitro. Kondisi semacam ini dapat 

dimungkinkan karena jenis tumbuhan yang 

berbeda sehingga menyebabkan ekspresi 

yang berbeda pula. Secara umum 

pertambahan tinggi tunas krisan in-vitro 

yang paling baik adalah yang dalam 

mediumnya tidak ditambahkan BAP 

maupun air kelapa atau MS0 (tanpa 

perlakuan) 

Jumlah Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa berpengaruh nyata terhadap 

jumlah  tunas krisan in-vitro umur 8 
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minggu, sedangkan BAP dan interaksi 

antara BAP dan air kelapa tidak 

berpengaruh nyata. Rata-rata jumlah tunas 

krisan in-vitro umur 8 umur disajikan 

dalam Tabel 9.  

 

Tabel 8. Rata-rata jumlah tunas krisan 

Monalisa yellow in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa 

(%) 

Konsentrasi BAP (mg/L) 
Rata-rata 

0 2 

0 2,11 2,36  2,24   bcd 

10 1,21 2,65 1,90  bc 

15 1,13 1,15 1,14   b 

20 0,91 1,13 1,01  a 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 
atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 

 

Hasil pengamatan jumlah tunas 

yang diperoleh untuk varietas Monalisa 

yellow agak berbeda dengan varietas 

Monalisa white. Pemberian air kelapa 0%, 

10% dan 15% tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah tunas yang terbentuk, 

namun secara kuantitatif  nampak jumlah 

tunas yang terbentuk paling banyak adalah 

pada perlakuan tanpa air kelapa dan tanpa 

BAP. Pemberian air kelapa 20% ternyata 

berpengaruh nyata dalam mereduksi 

jumlah tunas yang terbentuk. Meskipun 

dalam air kelapa mengandung diphenil 

urea yang mempunyai aktivitas sitokinin 

yang akan menginduksi proliferasi tunas, 

namun demikian ekspresi dari tumbuhan 

diperlukan konsentrasi yang tepat. Dari 

penelitian ini terlihat bahwa pemberian air 

kelapa maupun BAP oleh karena itu 

kelebihan atau kekurangan pemberian air 

kelapa dalam medium dapat berakibat 

pembentukan tunas terganggu. 

 

Jumlah Daun  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

air kelapa dan interaksi antara air kelapa 

dan BAP berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun krisan in-vitro umur 8 

minggu, sedangkan BAP tidak berpengaruh 

nyata. Rata-rata jumlah daun krisan in-vitro 

umur 8 umur disajikan dalam Tabel 10.  

Tabel 9. Rata-rata jumlah daun krisan 

Monalisa yellow in-vitro umur 8 minggu 
 

Air kelapa 

(%) 

Konsentrasi BAP (mg/L) 
Rata-rata 

0 2 

0 11,26  ab 15,44  bcdef  13,35  

bc 

10 14,89 bcde   13,75 bcd  14,32 

bcd 

15  13,01 bcd 11,21  b 12,11  b 

20 10,55  a   11,50  ab 10,03  a 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom 

atau baris yang sama menunjukkan tidak berpengaruh 

nyata 

 

Jumlah daun dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh jumlah air kelapa yang 

ditambahkan dalam medium, konsentrasi 

20% nyata menurunkan jumlah daun yang 

terbentuk, sedangkan konsentrasi 0%, 10% 

dan 15% tidak berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun yang terbentuk. Dalam 

penelitian ini jumlah daun juga nyata 

dipengaruhi oleh interaksi perlakuan antara 

BAP dan konsentrasi air kelapa, perlakuan 

yang memberikan jumlah daun terbanyak 

adalah BAP 0 yang dikombinasikan 

dengan konsentrasi air kelapa 10% yaitu 

mencapai 14,89. Hal sama juga terjadi pada 

varietas Monalisa white, dimana  

menunjukkan respon terbaik terhadap 

jumlah daun adalah perlakuan BAP 0 yang 

dikombinasikan dengan air kelapa 

konsentrasi 10% yaitu mencapai 16,09. 

Kenyataan ini didukung oleh laporan Netty 

(2002) yang menyatakan bahwa pemberian 

air kelapa  dapat memacu pertumbuhan 

tunas dan daun pada tanaman kana. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa respon kedua varietas 

krisan yaitu Monalisa white dan Monalisa 

yellow terhadap perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini sama, yaitu: 

1. Konsentrasi BAP dan air kelapa 

berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tunas, sedangkan interaksi antara air 

kelapa tidak berpengaruh nyata, 

Tinggi tunas secara nyata dipengaruhi 

oleh konsentrasi BAP dan konsentrasi 

air kelapa, dan interaksi antara 
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keduanya tidak mempengaruhi tinggi 

tunas secara nyata. 

2. Jumlah tunas dipengaruhi secara nyata 

oleh konsentrasi air kelapa, sedangkan 

konsentrasi BAP dan interaksi antara 

konsentrasi BAP dan air kelapa tidak 

berpengaruh nyata. 

3. Jumlah daun dipengaruhi secara nyata 

oleh konsentrasi air kelapa dan 

interaksi antara konsentrasi BAP dan 

air kelapa, sedangkan konsentrasi 

BAP tidak berpengaruh nyata. Jumlah 

daun secara kuantitatif terbanyak pada 

perlakuan tanpa BAP dan dengan 

penambahan air kelapa 10%. 
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