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Abstract 

Gomphrena leontopiodes and Ptilotus axillaris are Australian native flora, which has flowering potential as bedding plant and 
flowering potted plant. Information and research on these species are limited, thus, a study to understand flowering physiology is needed. 
The aim of this research was to study the role of daylength and temperature in flowering physiology. The treatment comprised of two 
daylength treatments, short (11 h) or long day (16 h) and two-temperature treatments low (25/10 ˚C) or high temperature (35/20˚C). All 
possible combination of treatments was designed including daylength and/or temperature transfer after 8 weeks of treatments. Plants 
were kept for four weeks under transferred treatment.. Days to flowering were not significantly different for G. leontopiodes under all 
treatments, but were significantly different for P. axillaris. Short day (SD) and high temperature (35/20˚C) appear to be suitable for G. 
leontopiodes. Temperature was seems to play the main role of flowering compare to daylength in P. axillaris. All plants flowered under 
temperature 25/10 ˚C and 25/10˚C  35/20˚C, but delayed under 35/20˚C and 35/20˚C  25/10˚C. Long day (16h) transferred to short 
day (11h) and temperature transferred from low temperature to high temperature (25/10˚C  35/20˚C) appear to be suitable for P. 
axillaris, result was all plants flowered and give the shortest time to flowering.  

 
Keyword: Ptilotus axillaris, Gomphrena leontopiodes, daylength, temperature, flowering 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 
 

Tanaman hias merupakan komoditas hortikultura yang 
memiliki keindahan estetika pada bunga, daun, batang maupun 
bonggol akarnya. Dunia tanaman hias senantiasa memerlukan 
jenis dan kultivar tanaman hias baru untuk diperkenalkan, 
karenanya diperlukan usaha untuk menambah keragaman 
pilihan dan variasi tanaman hias yang ada. Domestikasi adalah 
suatu cara memperbaiki sifat dan membawa spesies tanaman 
yang belum dibudidayakan ke lingkungan budidaya. 
Domestikasi diharapkan dapat menambah nilai tanaman dan 
menjadikan tanaman memiliki potensi ekonomi dengan dirilis 
menjadi tanaman hias baru.  

Ptilotus axillaris dan Gomphrena leontopiodes 
merupakan tanaman asli Australia yang belum dibudidayakan 
dan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 
tanaman hias bernilai ekonomi. P. axillaris memiliki bunga 
berbentuk spike (heads), berwarna putih pucat dengan sedikit 
warna pink diujung kelopak, berbunga banyak dan menjuntai, 
ideal sebagai tanaman hias gantung. G. leontopiodes memiliki 
bunga berbentuk heads, berwarna ungu, batang tinggi dengan 
bunga majemuk diujung dan/ atau bercabang diujung cocok 
sebagai tanaman pot. Kedua spesies tersebut termasuk ke dalam 
famili Amaranthaceae, tumbuh di wilayah agak kering dan 
kering. Spesies dalam genus Ptilotus memiliki warna bunga 
beragam (Williams 1989, 1992; Williams dan Jones 1994). 
Anggota genus Gomphrena yang dikenal di Indonesia adalah 
Gomphrena globosa, atau bachelor’s button atau bunga kancing 
G. globosa selain biasa digunakan sebagai tanaman bedengan, 
juga memiliki kegunaan lain sebagai tanaman obat (Ratnasari 
2007). 

Belum banyak penelitian dilakukan untuk memahami 
fisiologi pembungaan P. axillaris dan G. leontopiodes. 
Karenanya diperlukan suatu penelitian untuk mempelajari 
fisiologi pembungaan kedua spesies tersebut. Penelitian dengan 
perlakuan panjang hari dan suhu pada Celosia plumosa 
(Amaranthaceae) yang dilakukan oleh Porat et al. (1995), 
menemukan bahwa hari panjang (16 jam) dapat menghambat 
pembungaan C. plumosa dan meningkatkan suhu lingkungan 
dari 17/12°C menjadi 27/22°C menghasilkan laju pertumbuhan, 
panjang batang dan panjang bunga majemuk tanaman meningkat 
serta waktu pembungaan tanaman yang menjadi lebih singkat. 
C. plumosa kemudian diklasifikasikan menjadi tanaman hari 
pendek kualitatif . 

 
Tujuan 

 

Mengetahui panjang hari dan suhu yang sesuai untuk 
pertumbuhan dan pembungaan P. axillaris dan G. 
leontopiodes.  
 

 
Hipotesis 
 

Terdapat perlakuan panjang hari dan suhu yang sesuai 
untuk pertumbuhan dan pembungaan P. axillaris dan G. 
leontopiodes. 
 

BAHAN DAN METODE 
 
Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai 

dengan Agustus 2008. Lokasi penelitian adalah Research 
Greenhouse, The University of Queensland (UQ) Gatton 
Campus, Australia, ketinggian 94 m dpl. 
 
Bahan dan Alat 
 
  Tanaman penelitian diperoleh dari benih yang disemai 
oleh peneliti. Benih tanaman P.axillaris dan G.leontopiodes 
merupakan hasil penyerbukan terbuka dan dipanen dari 
tanaman koleksi UQ Gatton Campus Nursery. Proses skarifikasi 
dan sterilisasi benih menggunakan peralatan: sandpaper, kaca 
pembesar, mikroskop, kuas, petridish, pinset, sterilan klorin dan 
air destilata. Proses penyemaian dilakukan dua kali karena 
jumlah bibit belum terpenuhi disebabkan daya berkecambah 
benih rendah. Penyemaian pertama menggunakan peralatan dan 
bahan: pot kecil diameter 50 mm (0,125 l), tray, pinset, kuas 
dan media yang terdiri dari campuran 50% media perlite, 50% 
media pembibitan nurseri (peat, perlit dan vermikulit (1:1:1)) 
dan pupuk Osmocote mini exact 2 kg m-3 (N:P:K 13:6:16). 
Benih ditumbuhkan di dalam greenhouse tanpa pengatur suhu 
dan cahaya. Proses penyemaian kedua menggunakan peralatan: 
kertas saring, cawan petri, gibberellin acid (GA) untuk P. 
axillaris dan alumunium foil. Benih ditumbuhkan dalam ruang 
tumbuh dengan kondisi hari pendek dan suhu 35/20˚C (siang/ 
malam). Proses pindah tanam benih yang berkecambah 
menggunakan peralatan dan bahan: tray, pinset, kuas, pot kecil 
diameter 50 mm (0,125 l) dan media pembibitan yang sama 
dengan penyemaian pertama. 
  Proses grading, characterizing dan pengelompokkan 
tanaman sesuai perlakuan menggunakan peralatan: penggaris, 
colour tag, tray dan mesin label. Setelah usia tanaman G. 
leontopiodes 7 MST dan P. axillaris 5 MST tanaman dipindah-
tanamkan ke pot berdiameter 100 mm (0,5 l) menggunakan 
media yang terdiri dari composted pine bark dan woodchip. 
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