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RINGKASAN 

Respon Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Krisan Pot (Dendrathema 

grandifloria) melalui Pemberian Hormon Giberelin dan Waktu Pemangkasan 

yang Berbeda. Galuh Wulan Andini, NIM A31180810 Tahun 2021, 24 halaman, 

Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Refa Firgiyanto, SP, M.Si 

(Pembimbing) 

Tanaman hias krisan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang cukup 

diminati di pasaran. Pada tahun 2017 volume ekspor krisan mengalami penurunan 

dari 60,65 ton menjadi 49,52 ton kemudian nilai free on board (FOB) naik dari 

905.724 US$ menjadi 699.176 US$, Indonesia mengekspor krisan ke negara Jepang 

dan Kuwait, data ini menunjukkan penurunan produksi tanaman hias pot yang 

berakibat pada volume bunga krisan yang diekspor, sehingga perlu pengaturan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman krisan pot pada setiap fasenya. Salah satu 

teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanaman hias krisan 

pot yaitu dengan memberikan ZPT giberelin dan pengaturan waktu pemangkasan 

tunas apikal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi ZPT giberelin dan 

waktu pemangkasan yang terbaik guna pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

krisan pot. Penelitian dilaksanakan pada 3 Juli di Greenhouse Rembangan, Desa 

Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember. Rancangan percobaan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 

perlakuan yang diulang 3 kali setiap ulangan terdiri dari 2 pot sehingga total 

terdapat 72 pot. Faktor pertama adalah ZPT giberelin yang terdiri dari G0 (tanpa 

ZPT giberelin), G1 ( ZPT giberelin 10 ppm), G2 (ZPT giberelin 20 ppm), G3 (ZPT 

giberelin 30 ppm). Faktor kedua adalah pemangkasan yang terdiri dari P0 

(pemangkasan saat pindah tanam), P1 (pemangkasan 1 MST), P2 (pemangkasan 2 

MST). Data dianalisis menggunakan uji F, apabila berbeda nyaa antara perlakuan 

di uji dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf nyata 5%. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ZPT giberelin belum 

mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman krisan pot. Perlakuan pinching 
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berpengaruh nyata pada tinggi tanaman vegetatif, tinggi tanaman generatif, jumlah 

knop, dan jumlah bunga mekar dengan waktu terbaik pemangkasan P0 saat pindah 

tanam. Interaksi antara beberapa konsentrasi ZPT giberelin dan waktu 

pemangkasan terbaik didapatkan pada perlakuan G0P0 untuk variabel tinggi 

tanaman.  


