
 

 

 

 

 

PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT PENTING PADA 

TANAMAN KRISAN (Chrysanthemum spp.) DI AGRO ALAM 

ASLI FARM, KECAMATAN CISARUA,  

KABUPATEN BOGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAN NOVITASARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN 

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengamatan Hama dan 

Penyakit Penting pada Tanaman Krisan (Chrysanthemum spp.) di Agro Alam Asli 

Farm, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor adalah benar karya Saya dengan 

arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada 

perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya 

yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan 

dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.  

 Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut 

Pertanian Bogor.  

 

 

Bogor, November 2014 

 

Dian Novitasari 

NIM A34100072 



 

 

  



 

 

ABSTRAK 

 

 
DIAN NOVITASARI. Pengamatan Hama dan Penyakit Penting pada Tanaman 

Krisan (Chrysanthemum spp.) di Agro Alam Asli Farm, Kecamatan Cisarua, 

Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh WIDODO.  

 

Krisan (Chrysanthemum spp.) merupakan salah satu tanaman hias penting 

bagi industri florikutura di indonesia.  Krisan banyak di usahakan sebagai bunga 

potong, bahan dekorasi, dan tanaman dalam pot. Kutu daun, thrips dan penyakit 

karat merupakan hama dan penyakit penting yang menyerang dan menyebabkan 

kerusakan pada daun. Thrips juga menyebabkan kerusakan pada bunga yang secara 

langsung berpengaruh terhadap kualitas akhir dari produk. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui tingkat serangan hama thrips, kutu daun dan intensitas penyakit karat 

pada beberapa varietas krisan potong, serta pengaruhnya terhadap kualitas hasil 

panen. Penelitian diawali dengan penentuan lima jenis varietas krisan yang paling 

diminati di pasaran yaitu Reagent White, Reagent Dark, Fiji White, Fiji Yellow, 

dan Bunga Nusantara. Kelima varietas yang digunakan diamati dalam petak 

berukuran 1 m x 1 m dan dipilih sebanyak 10 tanaman contoh. Pada akhir 

pengamatan, bunga potong yang telah dipanen dikategorikan dalam tiga kelas (A, 

B, dan reject quality). Hasil yang diperoleh yaitu, kutu daun dan thrips tidak 

ditemukan di tanaman induk dan pembibitan. Patogen penyakit karat menyerang 

mulai dari tanaman induk, hingga tanaman di lahan produksi. Pada tanaman 

produksi, gejala penyakit karat teramati mulai tanaman umur 1 minggu sampai 13 

minggu. Varietas Bunga Nusantara merupakan varietas yang lebih rentan terhadap 

kutu daun Brachycaudus helychrysi namun lebih tahan terhadap Thrips 

parvispinus. Fiji White dan Fiji Yellow merupakan varietas yang lebih rentan 

terhadap thrips. Ketahanan lima varietas terhadap patogen karat cenderung berbeda 

pada fase vegetatif awal namun, ketahanan varietas tidak berbeda pada fase 

generatif hingga waktu panen. Pada lahan pengamatan, varietas Reagent White 

menghasilkan grade A tertinggi dibandingkan varietas lainnya. 

 

Kata kunci  : bunga potong, kualitas, krisan, tingkat ketahanan, varietas. 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 
DIAN NOVITASARI. Observation of Important Pests and Diseases on 

Chrysanthemum (Chrysanthemum spp.) In Agro Alam Asli Farm, Cisarua District, 

Bogor Regency. Supervised by WIDODO. 

 
Chrysanthemum (Chrysanthemum spp.) one of the important ornamental 

crops on the floriculture industry in Indonesia. Chrysanthemum are commonly 

cultivated for producing cut flower, decoration material, and potted chryanthemum. 

Aphids, thrips and rust are a common pest and disease which attack and caused 

damage to the leaves. Thrips also attacked flower which directly affect the quality 

of the end product. The aim of this study was to determine the intensity of rust 

diseases, thrips and aphids on some varieties of Chrysanthemum cut flower, as well 

as its influence to the quality of the crop. Observation was conducted on five 

varieties of chrysanthemum which most populer in the market, i.e Reagent White, 

Reagent Dark, Fiji White, Fiji Yellow, and Bunga Nusantara. Each varieties was 

observed in plots 1 x 1 m and selected 10 samples of plants. At the end of 

observation, each plots were harvested to determine the number of cut flower which 

were grouped into 3 grade (A, B, and reject quality). The result obtained, that aphids 

and thrips did not attack in nursery, mother plant and production plant. Rust 

pathogen attacked whole of observation areas. In production plant, symptom of rust 

disease on leaf was observed from 1 week to 13 weeks after transplanting. Bunga 

Nusantara is more suspectible to Brachycaudus helychrysi but resistant to Thrips 

parvispinus. Fiji White and Fiji Yellow is more resistant varieties to thrips. 

Different resistance level to rust disease of cultivars was showed in early vegetative 

stage, but not in generative stage until harvest. Reagent White variety produced the 

highest grade A in the observation plots.  

 

Keywords  : chrysantemum, cut flower, quality, resistance level, varieties. 
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PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

Krisan (Chrysanthemum spp.) merupakan salah satu jenis tanaman hias yang 

banyak diminati oleh masyarakat terutama di wilayah perkotaan dan  memiliki nilai 

ekonomi tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan secara komersial. Bunga 

krisan memiliki ragam bentuk maupun warna dan biasanya digunakan sebagai 

bunga potong, bahan dekorasi, maupun tanaman hias dalam pot. Menurut Effendie 

(1994), bunga krisan banyak disukai oleh konsumen karena bunga potong krisan 

relatif lebih tahan dibandingkan bunga potong lainnya dan memiliki warna yang 

beragam. Warna yang umumnya disukai konsumen yaitu merah, putih, dan kuning.  

Menurut Yuzamini et al. (2010), selain sebagai tanaman hias, tanaman krisan 

memiliki banyak manfaat lain, diantaranya dapat menyerap polusi udara di dalam 

ruangan, dapat dijadikan obat berbagai penyakit seperti sakit mata, batuk, sakit 

kepala, gangguan pernapasan, dan diare, serta sebagai sumber insektisida alami 

karena mengandung phyretrin yaitu suatu senyawa yang dapat melemahkan saraf 

serangga.  

Permintaan nasional bunga hias dan bunga potong terus mengalami 

peningkatan sejalan dengan peningkatan pembangunan perumahan, perhotelan dan 

pariwisata. Menurut Balithi (2007), kedudukan Indonesia sebagai negara tropis, 

memiliki sumberdaya lahan dan agroklimat yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman 

hias, telah memungkinkan tanaman krisan dapat diproduksi sepanjang tahun 

sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Produksi bunga 

potong krisan pada tahun 2012 menempati urutan kedua terbesar setelah bunga 

mawar yaitu mencapai 3.8 juta tangkai/tahun (BPS 2013).   

Keindahan bunga potong berkaitan erat dengan mutunya.  Produk hortikultura 

seperti tanaman hias merupakan komoditas yang sensitif dan mudah rusak. Menurut 

Zulkarnain (2010), kualitas produk tanaman hias yang baik akan mendukung 

terciptanya harga pasar yang baik pula. Hal ini karena kualitas lebih menentukan 

harga produk bunga potong dibandingkan kuantitas, yaitu meliputi penampilan 

yang baik, menarik, sehat, dan bebas hama penyakit. Bunga, daun dan batang yang 

tidak menunjukkan cacat karena serangan hama dan penyakit atau kerusakan 

mekanis adalah syarat utama untuk kulitas terbaik disamping warna, ukuran dan 

kesegarannya.  

Usaha budidaya bunga krisan tidak terlepas dari kehadiran hama dan penyakit 

yang menjadi masalah utama terkait penurunan kualitas maupun kuantitas hasil 

panen. Kutudaun dan thrips merupakan hama penting  yang dominan ditemukan di 

pertanaman krisan. Serangan kutudaun dan thrips terutama pada daun, tunas yang 

telah tumbuh maupun pada bunga dapat menurunkan harga jual produk tanaman 

hias (Shapiyah 1999). 

 Penyakit karat merupakan penyakit penting pada tanaman krisan. Karat  

menyerang daun sejak pembibitan sampai panen. Penyakit karat pada tanaman 

krisan disebabkan oleh cendawan Puccinia horiana dan Puccinia chrysanthemi 

dapat memperlemah tanaman dan menghambat perkembangan bunga (Semangun 

2007). Bila serangan berat, daun menjadi menggulung, mengkerut dan mengering. 

Bila serangan terjadi saat bunga belum mekar, bunga akan gagal mekar atau mekar 
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terlambat dan ukurannya menjadi kecil. Kerugian hasil akibat penyakit karat dapat 

mencapai 70 % (Balithi 2007). 

Penggunaan pestisida sintetik secara terjadwal umumnya dilakukan oleh 

petani dalam upaya pengendalian. Namun, penggunaan pestisida kerapkali tidak 

tepat sasaran serta berdampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan varietas 

yang resisten merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. Maka dari itu, 

diperlukan pengamatan secara berkala terhadap hama dan penyakit penting di 

lapangan pada berbagai varietas krisan yang secara umum ditanam oleh petani.  

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat serangan thrips, kutudaun 

dan intensitas penyakit karat pada berbagai varietas krisan potong, serta 

pengaruhnya terhadap kualitas hasil panen. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberi informasi mengenai ketahanan 

beberapa varietas krisan terhadap hama dan penyakit penting di lapangan, informasi 

pengaruh kerusakan daun akibat serangan hama thrips, kutudaun serta penyakit 

karat terhadap kualitas hasil panen dan harga jual bunga krisan potong.     
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BAHAN DAN METODE  

 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kebun krisan Agro Alam Asli Farm di Desa 

Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Laboratorium Mikologi 

Tumbuhan, dan Laboratorium Taksonomi Serangga, Departemen Proteksi 

Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), dari bulan Februari 

sampai Juni 2014.  

 

Metode Penelitian 

Pengamatan dikhususkan terhadap hama dan penyakit penting yang terdapat 

di lapangan yaitu kutudaun, thrips, dan penyakit karat. Pengamatan dilakukan pada 

tanaman induk, pembibibitan, dan tanaman produksi. Tanaman di lahan produksi 

diamati mulai umur 1 minggu hingga 13 minggu setelah tanam. Pada akhir 

pengamatan, bunga hasil panen dikelaskan berdasarkan kualitas yang dihasilkan 

kemudian dihitung persentasenya. 

 

Wawancara 

 Wawancara dilakukan terhadap pengelola kebun untuk memperoleh data 

sekunder mengenai kondisi lahan, keadaan usaha tani, dan teknik budidaya yang 

dilakukan meliputi jenis pestisida dan dosis yang digunakan, jadwal penyemprotan, 

jenis dan dosis pupuk, cara pengolahan tanah yang dilakukan, teknik penanaman, 

serta cara pemanenan.   

 

Penentuan Petak Pengamatan dan Tanaman Contoh 

 Pengamatan dilakukan terhadap hama dan penyakit penting yang terdapat di 

pertanaman yaitu thrips, kutudaun, dan penyakit karat. Pengamatan dilakukan pada 

tanaman umur 1 minggu hingga tanaman panen yaitu pada umur 13 minggu 

terhadap lima macam varietas yaitu Reagent White, Reagent Dark, Fiji White, Fiji 

Yellow, dan Bunga Nusantara. Masing-masing varietas diamati pada 1 petak 

pengamatan berukuran 1 m x 1 m dan dipilih sebanyak 10 tanaman contoh. Petak 

pengamatan dipilih secara acak. 

 

 

 

 

                                   1 m  

 

 

 

 

                                        

                                                              1 m 

Gambar 1  Penentuan tanaman contoh dilakukan dengan pola diagonal: tanaman 

yang diamati (    ) 
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Pengamatan Keadaan Serangan Hama dan Penyakit  
 Pengamatan dilakukan pada lahan tanaman induk, pembibitan, dan lahan 

produksi pada lima varietas yang telah ditentukan yaitu Reagent White (tipe spray 

warna putih), Reagent Dark (tipe spray warna pink), Fiji White (tipe standard 

warna putih), Fiji Yellow (tipe standard warna kuning), dan Bunga Nusantara (tipe 

spray warna kuning) dengan mengamati intensitas serangan kutudaun, thrips, dan 

patogen karat.  

 

 Tanaman Induk (mother plant) dan Pembibitan. Pengamatan di lahan 

tanaman induk dan pembibitan dilakukan dengan mengamati hama dan penyakit 

yang ada di pertanaman dan menghitung insidensi penyakit karat dengan rumus : 

 

  

 

DI = Insidensi penyakit (Disease Incidence) 

n = jumlah tanaman yang terserang 

N = jumlah tanaman yang diamati 

 

 Tanaman Produksi. Pengamatan pada lahan produksi dilakukan dengan 

melihat gejala kerusakan pada daun akibat serangan thrips, kutudaun dan patogen 

karat. Pengamatan gejala kerusakan daun dilakukan berdasarkan tinggi tanaman 

dengan membaginya menjadi empat bagian yaitu daun bagian atas, daun bagian 

tengah 1, daun bagian tengah 2, dan daun bagian bawah. Sedangkan, untuk 

pengamatan bunga dilakukan terhadap kerusakan akibat serangan thrips yang 

diamati saat panen yaitu berdasarkan jumlah bunga yang terserang, jumlah bunga 

yang dapat dipanen dan kualitas bunga yang terdapat pada petak pengamatan.  

 Pengamatan terhadap bunga hasil panen juga dilakukan untuk melihat 

kualitas bunga yang dihasilkan dengan melakukan pengelompokan (gradding) 

kedalam tiga kelas yaitu grade A, grade B, dan reject quality kemudian dihitung 

persentase masing-masing pengelompokkan tersebut. 

 Tingkat serangan hama kutudaun dan penyakit karat dihitung dengan cara 

menghitung jumlah daun pada masing-masing bagian (daun atas, daun tengah 1, 

daun tengah 2, daun bawah) tanaman contoh dibagi dengan jumlah daun 

seluruhnya, dikalikan seratus persen, kemudian dirata-ratakan. Tingkat serangan 

thrips dengan menghitung jumlah bunga yang terserang pada petak pengamatan 

dihitung dengan rumus:           

 

  Tingkat serangan kutudaun    =     Jumlah daun terserang per tanaman     x 100 % 

                              Jumlah daun total per tanaman 

 

  Keparahan penyakit karat      =     Jumlah daun terserang per tanaman     x 100 % 

                              Jumlah daun total per tanaman 

 

  Tingkat serangan thrips         =      Jumlah bunga terserang    x 100 % 

                               Jumlah bunga total 

DI=
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Keadaan Umum Lahan Pertanaman 

Pertanaman krisan yang diamati berlokasi di Desa Leuwimalang, Kecamatan 

Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terletak pada ketinggian 800 m dpl. 

Tanaman krisan di tanam dalam rumah-rumah plastik tertutup pada lahan seluas 

5000 m2 dan terbagi kedalam lahan tanaman induk, lahan pembibitan, dan lahan 

produksi. Ada sekitar 40 varietas krisan yang ditanam di kebun ini dan dipilih 5 

varietas yang paling diminati konsumen untuk diamati di lapangan.  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Lahan pertanaman krisan : (a) lahan pembibitan, (b) lahan tanaman  

induk, (c) lahan produksi 

 

Budidaya Tanaman Krisan 

Pembibitan 

Bibit tanaman yang digunakan petani 30% berasal dari stek pucuk tanaman 

induk yang ditanam sendiri dan 70% bibit berasal dari kebun bibit tanaman krisan 

di Cipanas. Tanaman induk yang digunakan untuk stek minimal berumur 8 minggu. 

Stek diambil dari tanaman induk dan dipotong sekitar 6-8 cm, kemudian di 

celupkan pada perangsang akar (Rootone F) dengan dosis 30 gr/100 cc air. Setelah 

akar tumbuh sekitar 1 cm, bibit tanaman siap di tanam di lahan produksi.  

Pembibitan dilakukan selama 14 hari pada meja-meja pembibitan berukuran 8 m x 

1 m x 1m. Media pembibitan menggunakan sekam bakar tanpa penambahan unsur 

hara dan dilakukan penyiraman sebanyak 1 kali/hari. Menurut Harjadi (1989), 

media pengakaran harus dapat memberi kelembaban dan oksigen yang cukup dan 

harus bebas penyakit, tidak perlu penambahan sumber hara sampai akar telah 

terbentuk.  

 

Cara Budidaya  

Budidaya krisan dilakukan secara monokultur dan tidak dilakukan rotasi 

tanaman sehingga krisan ditanam sepanjang tahun. Penanaman dilakukan secara 

tidak serempak, tujuannya agar bunga bisa terus dipanen setiap minggunya untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Penanaman dilakukan pada rumah-rumah plastik 

dengan tiap-tiap rumah plastik berukuran 114 m2. Dalam satu lahan, petani 

menanam lebih dari satu varietas. Penanaman dilakukan dengan pola tanam selang 

seling dengan jarak tanamam 10x11 cm. Setiap jarak tanam ditandai dengan 

pemasangan jaring-jaring plastik berbentuk persegi. Satu kotak ditanam 2 bibit 

tanaman. Penanaman secara berseling dilakukan untuk mempermudah pemberian 

pupuk. Sedangkan, untuk tanaman induk satu kotak jaring di tanam 1 tanaman 

dengan mengosongkan 1 kotak pada setiap sisi-sisinya.  

a b c 
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Pengolahan Tanah dan Penanaman 
 Pengolahan tanah dilakukan segera setelah pemanenan atau setelah seluruh 

tanaman dalam bedengan dipanen. Tanah dibalik dan digemburkan menggunakan 

cangkul kemudian di berikan pupuk kandang ayam, kapur dolomit dan sekam padi. 

Pemberian sekam padi bertujuan agar porositas tanah lebih baik sehingga air mudah 

menyerap kedalam tanah. Penanaman dilakukan 1 sampai 2 hari setelah pengolahan 

tanah. Satu lahan ditanami lebih dari satu macam varietas. Setiap 1-2 m ditanam 1 

jenis varietas yang sama. Bibit yang telah berakar siap dipindahkan pada lahan 

produksi. Bibit yang telah ditanam kemudian diberikan pupuk NPK, SP36, MgSO4, 

dan karbofuran. Pupuk diberikan pada sela-sela tanaman yaitu pada petakan-

petakan yang tidak ditanami. Penanaman biasanya dilakukan pada pagi atau sore 

hari.  

 

Pemeliharaan Tanaman 

 Awal pertumbuhan tanaman krisan memerlukan penyinaran lampu selama 14 

jam untuk membentuk tunas-tunas baru sehingga diperlukan cahaya tambahan pada 

malam hari yaitu dengan bantuan cahaya lampu. Penyinaran lampu menggunakan 

lampu 20 Watt dan penyinaran dilakukan sampai tanaman berumur 2 bulan. 

Pemberian cahaya dilakukan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif yaitu 

pertambahan tinggi tanaman yang tidak disertai pembentukan bunga. Penyinaran 

dihentikan untuk merangsang pembentukkan bunga pada fase generatif. Menurut 

Reiley and Shry (1991), ketika jumlah jam terang kurang dari 14 jam per hari maka 

bakal bunga akan tumbuh. Perlakuan hari pendek ini dilakukan sampai bunga 

dewasa dan siap panen. 

 Pemupukan diberikan pada tanaman berumur 2 minggu dan 4 minggu (NPK, 

dan CaNO3), umur 7 minggu (NPK), dan umur 9 minggu (NPK, KNO3). Menurut 

Kofranek (1980), tanaman krisan membutuhkan unsur N dan K yang tinggi 

terutama pada 7 minggu pertama yang diperlukan untuk perkembangan akar, daun, 

dan batang baru. Jika kebutuhan nitrogen tidak terpenuhi di awal pertumbuhan 

tanaman, maka kualitas bunga yang dihasilkan tidak akan baik walaupun 

diaplikasikan kandungan nitrogen yang cukup pada tahap pertumbuhan 

selanjutnya. Pemupukan nitrogen tidak diperlukan setelah tahap pembungaan. 

Petani juga menambahkan pupuk organik berupa urine kelinci hasil fermentasi yang 

diberikan pada saat tanaman berumur 3 minggu sampai 7 minggu.  

 Penambahan nutrisi dengan pemberian pupuk digunakan tanaman untuk 

membesarkan batang menjadi besar dan tegak untuk menopang pembungaan. 

Pemberian unsur N dan P secara bersama dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman krisan sehingga dapat menghasilkan kualitas bunga yang baik 

(Tedjasarwana et al 2011).  

 Pemeliharaan tanaman lainnya yaitu dengan pembuangan pentulan bunga 

yang berada di pucuk tanaman (bunga central) untuk membentuk bunga tipe spray 

dan pembuangan pentulan bunga lateral dengan menyisakan satu bunga central 

untuk membentuk bunga tipe standard yang dilakukan saat 9 MST. Pemeliharaan 

terhadap serangan hama dan patogen penyakit dilakukan dengan cara 

penyemprotan pestisida pada tanaman dan perompelan daun-daun yang terserang 

hama dan penyakit yaitu satu kali/minggu.  
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Panen, Pascapanen dan Pemasaran 

 Pemanenan dilakukan ketika bunga berumur 13-14 minggu atau ketika bunga 

minimal 80% telah mekar. Menurut Harjadi (1989), untuk bunga tipe spray 

pemanenan dilakukan bila bunga yang berada ditengah telah membuka dan bunga 

disekelilingnya telah berkembang penuh dan untuk tipe standard pemanenan 

dilakukan sebelum floret bagian tengah membuka penuh.  

 Bunga dipanen dengan cara mencabut seluruh tanaman hingga akarnya. 

Tangkai bunga kemudian dipotong sepanjang 70-90 cm menggunakan gunting 

pangkas. Proses grading selanjutnya dilakukan untuk memisahkan bunga 

berdasarkan kualitas, kemudian dilanjutkan dengan proses sorting yaitu 

pengelompokkan bunga berdasarkan panjang tangkai. Bunga yang panjang 

tangkainya kurang dari 70 cm akan masuk dalam kategori B sedangkan bunga yang 

tingginya 70-90 cm dan berkualitas baik masuk dalam katogori A. Pemanenan 

bunga dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu.  

 Bunga hasil pemotongan diikat sebanyak 10 tangkai bunga per ikatnya baik 

bunga tipe standar (tunggal) maupun bunga tipe spray (banyak). Satu ikat bunga 

tersebut dibungkus dengan kertas putih polos. Bungkusan-bungkusan bunga di 

taruh dalam ember berisi air dengan posisi tangkai bunga tercelup kedalam air agar 

kuntum bunga tetap dalam keadaan segar. Bunga krisan potong dapat bertahan 

selama 2 minggu jika tangkainya dicelupkan dalam air. Bunga krisan potong hasil 

pengepakkan akan dikirim pada malam harinya pada hari yang sama saat 

pemenenan. Petani menjual satu ikat bunga berisi 10 tangkai dengan harga Rp. 10 

000 untuk bunga tipe standard atau tunggal dan Rp. 9 000 untuk bunga tipe spray. 

Bunga potong ini dijual ke Jakarta yaitu di pasar bunga Rawabelong.  

 

Hama dan Penyakit Krisan 

Kutudaun Brachycaudus helichrysi 

 Jenis kutudaun yang banyak ditemukan pada pertanaman krisan yang diamati  

yaitu Brachycaudus helichrysi (Hemiptera: Aphididae). Berdasarkan kunci 

identifikasi (Blackman and Eastop 2000), ciri khas kutudaun ini yaitu terdapat pada 

kauda berbentuk helm (helmet shape) dan tidak terdapat pigmen di bagian dorsal 

abdomen (gambar 3c). Kutudaun ditemukan menggerombol pada pucuk tanaman 

dan di bawah permukaan daun berwarna kuning sampai kehijauan.  

 Kutudaun merusak tanaman inangnya dengan cara menghisap cairan tanaman 

sehingga menyebabkan kerusakan yaitu terjadinya pengerutan sampai 

pengeritingan pada daun dan kelayuan pada tanaman. Menurut Blackman dan 

Eastop (2000), B. helichrysi banyak ditemukan pada tanaman  krisan dan hama ini 

juga merupakan vektor penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu cucumovirus 

pada mentimun, caulimovirus pada Dahlia, dan virus mosaic pada krisan.  

 Kerusakan sekunder yang terjadi akibat embun madu yang dihasilkan 

kutudaun menyebabkan tumbuhnya cendawan jelaga yang berwarna kehitaman 

yang akan menutupi permukaan daun dan akan menghambat proses pembungaan.  

Tumbuhnya cendawan jelaga menutupi permukaan daun dapat menghalangi 

penyerapan cahaya matahari ke daun sehingga proses fotosintesis menjadi 

terhambat. Cendawan jelaga ini juga dapat mengurangi keindahan daun. 
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Gambar 3   Kutudaun Brachycaudus helichrysi : (a) Gejala serangan kutudaun pada 

daun (daun mengerut), (b) kutudaun menggerombol di pucuk tanaman 

(berwarna hijau), (c) preparat B. helichrysi, (d) kauda B. helichrysi 

(berbentuk helm) 

Gejala serangan kutudaun di lahan produksi mulai terlihat pada tanaman 

berumur 4 minggu yaitu pada varietas Reagent Dark dan Fiji White sedangkan 

untuk varietas Reagent White, Fiji Yellow, dan Bunga Nusantara gejala terlihat saat 

tanaman berumur 5 minggu yang ditunjukkan oleh intensitas serangan kutudaun 

pada  (gambar 4). Intensitas serangan kutudaun pada varietas Reagent Dark dan 

Bunga Nusantara cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan 

umur tanaman.  

Varietas Reagent White dan Fiji White, intensitas serangan meningkat selama 

fase vegetatif yaitu dari minggu ke-4 hingga minggu ke-8 dan menurun pada fase 

generatif yaitu minggu ke-9 sampai waktu panen. Varietas Fiji Yellow, intensitas 

serangan kutudaun terus meningkat pada fase vegetatif hingga fase generatif awal 

yaitu dari minggu ke-5 hingga minggu ke-10 dan mengalami penurunan pada fase 

generatif akhir. Bunga Nusantara cenderung lebih rentan terhadap kutudaun karena 

memiliki intensitas serangan tertinggi dibandingkan varietas lainnya walaupun 

mengalami penurunan pada minggu ke-13. Berdasarkan hasil pengamatan, varietas 

Reagent White merupakan varietas yang lebih tahan terhadap kutudaun 

dibandingkan varietas lainnya.  

Bunga Nusantara yang merupakan varietas yang dihasilkan di Indonesia 

memiliki morfologi daun yang lebar dan rapat. Kondisi daun yang rapat 

memungkinkan intrensitas cahaya matahari yang masuk menjadi berkurang  

sehingga lebih disukai sesuai bagi perkembangan kutudaun. Berdasarkan hasil 

penelitian Direktorat Jendral Perkebunan (2007) mengenai kutudaun pada tanaman 

kakao, ditemukan bahwa ukuran daun berpengaruh terhadap populasi kutudaun. 

Semakin besar ukuran daun tanaman kakao, ditemukan populasi kutudaun yang 

lebih banyak. Populasi kutudaun yang banyak, akan menyebabkan serangan yang 

lebih besar pula dibandingkan dengan populasi kutudaun yang sedikit. 
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Gambar 4  Intensitas serangan kutudaun pada lima varieras krisan Reagent White 

(RW); Reagent Dark (RD); Fiji White (FW); Fiji Yellow (FY); dan 

Bunga Nusantara (BN) 

 

Tingkat serangan kutudaun tertinggi berada di bawah 20 % yaitu sebesar 

16,17 % pada varietas Bunga Nusantara di minggu ke-13. Intensitas serangan pada 

daun tersebut belum menimbulkan kerugian bagi petani serta tidak berpengaruh 

terhadap kualitas bunga yang dipanen. Menurut Maryam (1999), kehadiran 

kutudaun di sekitar bagian kuncup bunga atau bunga yang mekar serta pada daun 

dapat menurunkan harga jual produk tanaman krisan.  

Faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, curah hujan dan penyinaran 

matahari merupakan hal yang berpengaruh terhadap populasi kutudaun. Suhu rata-

rata 18 °C dan kelembaban 80-87 % merupakan kondisi yang sesuai bagi 

perkembangan kutudaun (Hasan et al 2009). 

Berdasarkan penuturan petani, kehadiran kutudaun selama ini tidak pernah 

mencapai populasi yang tinggi serta tidak menyebabkan kerusakan yang besar 

terhadap pertanaman krisan dan masih dapat dikendalikan dengan penggunaan 

insektisida. Kehadiran kutudaun juga tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas 

bunga yang dihasilkan. Jenis insektisida yang digunakan yaitu Dursban dengan 

bahan aktif klorpirifos.   

 

Thrips parvispinus Karny 

Berdasarkan kunci identifikasi (Mound and Kibby 1998), thrips yang 

ditemukan adalah Thrips parvispinus (Thysanoptera: thripidae). T. Parvispinus 

memiliki ciri antena 7 ruas (organ sensori pada ruas III dan IV berbentuk garpu), 

memiliki sepasang sayap berumbai yang panjangnya lebih dari setengah panjang 

abdomen. Gejala serangan thrips yaitu adanya jaringan bekas parutan dan bercak-

bercak kehitaman pada mahkota bunga. Serangan thrips pada daun terlihat dengan 

adanya bercak-bercak putih akibat parutan alat mulut thrips. Menurut Alford 

(1991), thrips mengerumuni kedua permukaan daun tetapi cenderung terjadi di 

bagian bawah daun. Berdasarkan hasil pengamatan, thrips banyak terlihat pada 

permukaan bawah daun. Gejala serangan thrips tercantum pada Gambar 5. 
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Gambar 5  Thrips parvispinus: (a) gejala serangan thrips pada bunga, (b) preparat 

T. parvispinus 

 

Menurut Borror (1996), thrips terutama banyak terdapat pada famili 

Asteraceae/Compositae seperti tanaman krisan. Bunga yang terserang 

menunjukkan gejala adanya garis-garis kecil memanjang berwarna coklat 

keperakan merupakan bekas parutan alat mulut thrips.   

Pengamatan tingkat serangan thrips dilakukan pada saat pemanenan bunga. 

Thrips menyerang tanaman terutama pada daun kuncup, tunas yang telah tumbuh, 

dan bunga. Intensitas serangan thrips tertinggi terdapat pada varietas Fiji White 

yaitu sebesar 52% dan terendah pada varietas Bunga Nusantara yaitu sebesar 11%. 

Varietas Fiji (White dan Yellow) merupakan jenis bunga tipe standard yang hanya 

memiliki satu bunga tunggal dalam satu tangkai, sedangkan varietas Reagent 

(White dan Dark) serta Bunga Nusantara memiliki tipe spray atau berbunga banyak 

dalam satu tangkai. Fiji merupakan varietas yang rentan terhadap thrips, Reagent 

memiliki ketahanan yang medium dan Bunga Nusantara termasuk varietas yang 

tahan terhadap thrips (Gambar 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6   Tingkat serangan thrips pada lima varietas krisan RW (Reagent White); 

RD (Reagent Dark); FW (Fiji White); FY (Fiji Yellow); dan BN (Bunga 

Nusantara) 

 

Varietas Fiji (White dan Yellow) dengan tipe bunga standard atau tunggal 

memiliki persentase serangan thrips lebih tinggi dibandingkan pada bunga tipe 

spray yaitu varietas Reagent dan Bunga Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, 

diduga bahwa tipe bunga mempengaruhi persentase serangan thrips. Varietas Fiji 

memiliki bentuk bunga tunggal yang berukuran besar dengan struktur petal yang 
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bertumpuk rapat (gambar 7a), di bagian tengah pendek, dan semakin ketepi semakin 

panjang. Struktur petal seperti ini memungkinkan thrips mudah untuk bersembunyi.  

Bunga tipe spray memiliki 10-20 kuntum bunga dengan ukuran bunga kecil 

(gambar 7b). Susunan petal tidak rapat sehingga dimungkinkan kurang disukai oleh 

thrips. Pada susunan petal yang tidak rapat, thrips akan mudah tersapu oleh air saat 

dilakukan penyiraman ataupun penyemprotan dengan pestisida sehingga 

populasinya berkurang. Populasi thrips yang rendah menyebabkan tingkat 

seranangan thrips juga menjadi rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7  Tipe bunga krisan : (a) tipe bunga standard yaitu satu bunga pertangkai;  

(b) tipe bunga spray yaitu banyak bunga per tangkai 

 

Karat Daun 

Karat daun krisan disebabkan oleh Puccinia horiana (karat putih) dan 

Puccinia chrysanthemi (karat coklat). Pengamatan terhadap penyakit karat 

dilakukan terhadap adanya gejala kerusakan pada daun. Gejala karat putih mula-

mula menimbulkan bercak kecil berwarna hijau pucat pada permukaan atas daun, 

kemudian pusat bercak berwarna coklat tua dan pada permukaan bawah daun 

terbentuk pustul keputihan. Teliospora P. horiana berwarna hialin dan memiliki 

dua sel (gambar 8b). 

Karat hitam menimbulkan bercak kuning transparan pada daun kemudian 

terlihat bercak berwarna kecoklatan pada bagian bawah daun dan akhirnya 

terbentuk pustul diikuti dengan pembentukkan cincin yang mengelilingi pustul. Di 

bagian tengah pustul, daun mengalami kematian dari berwarna coklat menjadi 

hitam dan akhirnya mengering.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

Gambar 8   Karat daun: (a) gejala karat putih berupa bercak kuning pada permukaan 

atas daun, (b) teliospora P. horiana, (c) gejala  karat coklat bercak 

coklat di permukaan atas daun, (d) urediospora P. chrysanthemi 
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Gejala penyakit karat ditemukan juga di pembibitan dan tanaman induk.  

Kejadian penyakit karat pada lahan tanaman induk dan pembibitan tercantum pada 

Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Gambar 9   Kejadian penyakit karat : (a) pembibitan, (b) tanaman induk pada lima 

varietas krisan RW (Reagent White); RD (Reagent Dark); FW (Fiji 

White); FY (Fiji Yellow); dan BN (Bunga Nusantara) 

 

Kejadian penyakit tertinggi pada tanaman induk terjadi pada varietas Bunga 

Nusantara, sedangkan varietas Reagent Dark merupakan varietas dengan persentase 

kejadian penyakit tertinggi di pembibitan. Varietas Fiji White dan Fiji Yellow di 

pembibitan kejadian penyakinya 0%, artinya tidak ditemukan gejala penyakit karat 

pada kedua varietas tersebut. Kehadiran suatu patogen di tanaman induk dapat 

terbawa pada stek yang ditanam di pembibitan namun dalam hal ini, kejadian 

penyakit pada tanaman induk tidak berpengaruh terhadap kejadian penyakit pada 

pembibitan. Hal tersebut disebabkan, 70% stek yang ditanam di pembibitan berasal 

dari kebun indukan lain yang dibeli petani di daerah Cipanas.  

Intensitas penyakit karat (Gambar 10) pada varietas Bunga Nusantara dan 

Reagent Dark tertinggi di minggu pertama, kemudian semakin menurun seiring 

dengan umur tanaman sampai 9 MST, dan meningkat kembali pada 10 MST sampai 

13 MST. Varietas Reagent White, Fiji White dan Fiji Yellow, intensitas karat daun 

di minggu pertama sampai minggu ke-4 kecenderungannya naik, kemudian 

intensitas penyakit karat cenderung mengalami penurunan pada 5 MST sampai 10 

MST dan mengalami kenaikan kembali pada 11 MST sampai 13 MST.  

Menurut Agrios (2005), ketahanan tumbuhan terhadap penyakit akan berubah 

pada tingkat umur yang berbeda. Pada beberapa jenis penyakit seperti karat, bagian 

tanaman resisten terhadap infeksi pada waktu tanaman masih muda, selanjutnya 

bertambah rentan dengan bertambahnya umur tanaman, kemudian resisten lagi 

sebelum pertumbuhan berakhir.   

Patogen karat dapat tersebar melalui percikan air, aktivitas pekerja, serta 

angin. Saat pengamatan fase vegetatif yaitu pada bulan Februari sampai Maret, 

curah hujan cenderung tinggi. Fase generatif terjadi pada pertengahan bulan Maret 

hingga Mei memiliki intensitas hujan rendah dan memasuki musim kemarau, 

intensitas karat daun juga semakin menurun. Curah hujan yang tinggi menyebabkan 

kelembaban udara tinggi dan suhu udara menjadi rendah. Menurut Kofranek 

a b 
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(1980), kelembaban udara tinggi dan suhu 11-22 °C akan merangsang 

perkecambahan teliospora.  

Dalam pengamatan ini, secara keseluruhan intensitas penyakit karat pada 

kelima varietas yang diamati cenderung menurun, hal ini disebabkan petani 

melakukan perompelan daun secara rutin setiap satu minggu sekali sebagai salah 

satu cara pengendalian. Perompelan dilakukan terutama pada daun-daun yang 

terdapat gejala penyakit karat. Saat tanaman mulai tumbuh pentulan bunga, 

perompelan juga dilakukan pada daerah daun di bagian batang paling bawah yaitu 

sekitar 20 cm menuju perakaran. Perompelan yang dilakukan terhadap daun-daun 

bergejala dapat mengurangi jumlah inokulum patogen karat yang terdapat di 

lapang. Tujuan perompelan ini yaitu untuk menjaga kelembaban lingkungan dan 

memperbaiki sirkulasi udara di bagian bawah tanaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 10    Keparahan penyakit karat daun pada lima varieras krisan RW (Reagent 

White); RD (Reagent Dark); FW (Fiji White); FY (Fiji Yellow); dan 

BN (Bunga Nusantara) 

 

 Varietas Reagent White, Reagent Dark, Fiji White, dan Fiji Yellow 

merupakan varietas krisan hasil introduksi yang telah lama beradaptasi di Indonesia 

sedangkan Bunga Nusantara merupakan varietas yang dihasilkan Balai Penelitian 

Tanaman Hias (Balithi). Berdasarkan hasil pengamatan, kelima varietas yang 

diamati memiliki tingkat ketahanan yang relatif berbeda terhadap karat daun di fase 

awal pertumbuhan, namun perbedaan ketahanan varietas tidak berbeda di fase akhir 

atau fase generatif hingga waktu panen. Menurut Rahardjo dan Suhardi (2008), 

Reagent merupakan jenis varietas yang rentan terhadap karat daun.  

 

Kualitas Bunga Hasil Panen 

Kualitas atau mutu tanaman hias sangat penting terutama bagi bunga potong. 

Bunga dengan kualitas terbaik akan menghasilkan harga jual yang tinggi. Kualitas 

bunga potong yang baik saat pemanenan harus dijaga agar sampai ke tangan 

konsumen dengan kualitas baik pula. Oleh karena itu, sedikit saja cacat pada hasil 

panen akan menurunkan harga jual produk. 

Tanaman krisan dipanen bunganya pada umur 13 sampai 14 minggu. Krisan 

dengan tipe bunga spray dipanen pada umur 13 minggu, dan tipe standard dipanen 
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pada umur 14 minggu. Kualitas bunga hasil panen dibagi menjadi dua yaitu kualitas 

A dan kualitas B. Kriteria kualitas A yaitu tinggi tanaman ≥70cm, batang lurus, 

bentuk bunga normal, dan warna mahkota tidak pucat, sedangkan kualitas B adalah 

bunga dengan tinggi tangkai 50-69 cm, batabg lurus, bentuk bunga normal dan  

warna mahkota tidak pucat. Kualitas A memiliki harga jual yang lebih tinggi 

dibandingkan kualitas B. Harga jual bunga kualitas A yaitu Rp. 10 000 untuk 

sepuluh tangkai bunga tipe standard, dan Rp. 9 000 untuk bunga tipe spray. 

Kualitas B dijual dengan harga Rp. 8 000 untuk tipe standard, dan Rp. 7 000 untuk 

tipe spray. Bunga yang memiliki kualitas rendah yang tidak termasuk kualitas A 

ataupun kualitas B, tetap petani jual dengan harga yang rendah yaitu sekitar Rp. 

5000 per ikat. Hasil panen krisan disajikan dalam Tabel 1.  

Mutu produk dibedakan atas kondisi dan penampakan (appearance). Kondisi 

yaitu ada atau tidak adanya penyakit, kerusakan, ataupun kelainan fisiologis. 

Penampakkan mengacu pada sifat-sifat visual produk seperti warna, bentuk, dan 

ukuran. Pada tanaman hias, mutu ditentukan oleh lama kesegarannya (vase-life), 

panjang tangkai, variasi warna, dan besar kuntum (Zulkarnain 2010). 

 

Tabel 1  Hasil Panen Tanaman Krisan 

Varietas 
Kualitas bunga (%) 

 A  B tidak layak 

Reagent White (RW) 87   3 10 

Reagent Dark (RD) 57 22 21 

Fiji White (FW) 28 58 14 

Fiji Yellow (FY) 29 55 16 

Bunga Nusantara (BN) 81   7 12 

Reagent White dan Bunga Nusantara memiliki persentase kualitas A tertinggi  

yaitu sebesar 87% dan 81% dan persentase kualitas A terendah yaitu pada varietas 

Fiji White sebesar 28%. Intensitas karat daun tidak berpengaruh terhadap kualitas 

bunga hasil panen karena adanya perompelan daun yang dilakukan secara berkala, 

sama halnya dengan serangan kutudaun juga tidak mempengaruhi kualitas bunga 

yang dihasilkan.  

Intensitas serangan thrips pada bunga berpengaruh terhadap kualitas bunga 

yang dihasilkan. Bunga yang terserang thrips akan tampak layu pada petalnya dan 

terdapat bekas parutan alat mulut thrips sehingga warna bunga menjadi pudar. Fiji 

White dan Fiji Yellow memiliki persentase serangan thrips tertinggi dan 

menyebabkan persentase kualitas A menjadi rendah. Serangan hama thrips dapat 

menurunkan kualitas bunga karena secara langsung menyerang bagian tanaman 

yang akan dipasarkan. 

Bunga yang tidak layak panen adalah bunga yang memiliki kualitas yang 

buruk seperti bentuk batang yang bengkok (gambar 10a), bentuk bunga abnormal 

(gambar 10b), dan warna bunga pucat (gambar 10c). Hal ini dapat disebabkan oleh 

cara budidaya yang dilakukan dan serangan hama dan patogen penyebab penyakit. 

Bunga yang tidak layak panen tersebut menurut petani masih dalam jumlah yang 

wajar dan tidak menyebabkan kerugian.  

Menurut Turang et al. (2007), Standar Baku Nasional krisan diantaranya 

tangkai bunga tidak bengkok, besar tangkai proporsional, tangkai bersih dari bekas 

serangan hama dan penyakit, kemasan dalam pengemasan bunga berjumlah 10 
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tangkai dengan pembundkus kertas polos, kertas berlogo nama produsen, atau 

dengan plastik. 

Reagent Dark memiliki persentase bunga tidak layak panen tertinggi yaitu 

sebesar 21%. Hal ini disebabkan banyak tanaman yang layu dan roboh akibat 

terkena air hujan secara langsung pada tanaman karena konstruksi rumah plastik 

yang rusak. Menurut Petani, hujan deras dan langsung menerpa tanaman krisan 

menyebabkan tanaman mudah roboh dan rusak karena akar tidak dapat berkembang 

serta menyebabkan kualitas bunga menjadi rendah.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11  Bunga tidak layak panen: (a) batang tanaman bengkok, (b) bentuk 

bunga abnormal, (c) warna bunga memucat dari aslinya 

 

Batang tanaman yang bengkok disebabkan tanaman tidak tersangga dengan 

baik oleh jaring-jaring yang dipasang di lahan. Jaring-jaring tersebut, selain 

berfungsi sebagai pengatur jarak tanam, juga berfungsi untuk menegakkan 

tanaman. Bunga yang tumbuh abnormal dapat diakibatkan karena serangan 

kutudaun yang menghisap cairan pentulan bunga yang baru muncul sehingga 

mengakibatkan malformasi bentuk bunga menjadi abnormal ketika bunga mekar.  

Bunga yang berwarna pucat dapat disebabkan oleh faktor cara budidaya 

maupun serangan thrips. Penyebab pucatnya warna bunga akibat faktor cara 

budidaya yaitu karena pemberian perlakuan panjang hari dengan penggunaan 

lampu diberikan melebihi waktu tertentu hingga memasuki waktu pembungaan. Hal 

ini mengakibatkan warna bunga menjadi tidak cerah dan pucat. Pucatnya warna 

bunga akibat serangan thrips terjadi karena thrips memarut jaringan mahkota bunga 

dengan alat mulutnya yang menyebabkan bercak-bercak putih sampai kehitaman 

pada mahkota bunga sehingga warnanya memudar. Bunga yang pucat (gambar 

11c), tidak dapat dijual karena kualitas bunga terlalu rendah. Bunga dengan kondisi 

seperti ini tergolong dalam reject quality.  

 Hama thrips pada bunga merupakan hama langsung karena menyebabkan 

kerusakan bunga secara langsung dan menurunkan kualitasnya, sedangkan kutu 

daun dan patogen karat menyebabkan kerusakan tidak langsung karena menyerang 

bagian tanaman yang tidak dijual yaitu bagian daunnya. Kerusakan fisik pada daun 

akibat serangan hama dan penyakit, tidak mempengaruhi kualitas bunga yang 

dihasilkan.  

 

Cara Pengendalian Hama Penyakit Oleh Petani 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara rutin setiap minggunya 

dengan cara penyemprotan menggunakan pestisida kimia baik fungisida maupun 

insektisida. Petani juga menggunakan urine kelinci yang penggunaannya dengan 

cara disemprotkan pada tanaman. Menurut petani, selain sebagai pupuk tanaman, 

a b c 
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urine kelinci juga berfungsi sebagai pestisida organik untuk mengendalikan 

penyakit karat. Petani menggunakan pestisida dengan jenis yang bermacam-macam 

baik dari merk maupun kandungan bahan aktif. Pestisida yang digunakan 

berdasarkan jenis hama dan penyakit yang terdapat di lapangan. Dalam 

penggunaannya, petani juga sering mencampurkan dua jenis pestisida yang berbeda 

untuk disemprotkan pada tanaman krisan.  

Pengendalian secara fisik dan mekanik dilakukan dengan cara penggunaan 

penghalang fisik berupa rumah plastik untuk menghalangi masuknya hama atau 

patogen yang terbawa angin. Perompelan daun yang bergejala merupakan cara 

pengendalian fisik yang dilakukan rutin setiap minggunya. Perompelan mulai 

dilakukaan pada tanaman di lahan produksi pada umur tanaman 3 MST. 

Perompelan ini berfungsi untuk memperbaiki sirkulasi udara pada pertanaman 

krisan. Menurut Sadhana (1990), sanitasi yang dilakukan di lapangan terhadap 

daun-daun sakit bergejala lanjut dapat mengurangi jumlah inokulum yang terdapat 

di lapangan.  

Pengendalian secara bercocok tanam yang bersifat preventif atau pencegahan 

dilakukan dengan cara sanitasi lahan dan pengolahan tanah. Sanitasi lahan dengan 

membersihkan gulma di pertanaman dilakukan ketika akan tanam dan saat tanaman 

memasuki fase pembungaan serta pembuangan sisa-sisa tanaman dilapangan 

setelah pemanenan selesai dilakukan. Pengolahan tanah ketika akan tanam 

menggunakan cangkul berfungsi untuk membalik tanah dan dapat mematikan hama 

yang berada di dalam tanah.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
Simpulan 

Bunga Nusantara merupakan varietas yang lebih rentan terhadap kutudaun 

dibandingakn varietas lainnya. Serangan thrips pada bunga berpengaruh terhadap 

kualitas hasil panen. Fiji White dan Fiji Yellow merupakan varietas yang rentan 

thrips. Reagent Dark memiliki ketahanan yang sedang, Bunga Nusantara dan 

Reagen White merupakan varietas yang tahan terhadap thrips. Kelima varietas yang 

digunakan yaitu Reagent White, Reagent Dark, Fiji White, Fiji Yellow dan Bunga 

Nusantara memiliki kerentanan yang berbeda terhadap penyakit karat di fase awal 

pertumbuhan namun kerantanan tanaman relatif sama memasuki fase generatif 

sampai waktu panen.  

 
Saran 

Perlunya pengamatan lebih lanjut mengenai intensitas serangan hama dan 

penyakit krisan yang ada di lapangan terhadap berbagai varietas lainnya yang secara 

umum digunakan petani dan varietas-varietas yang dihasilkan di Indonesia.  
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Lampiran 1  Data rata-rata tingkat serangan kutudaun pada lima varietas krisan 

Umur 

tanaman 

  

Tingkat serangan (%) 

Varietas 

RW RD FW FY BN 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 0.0 5.0 3.1 0.0 0.0 

5 3.4 8.1 4.6 0.0 5.5 

6 4.3 6.9 5.8 1.9 7.3 

7 4.6 9.0 7.0 2.8 8.2 

8 6.0 9.5 8.3 4.1 13.0 

9 5.1 9.7 6.2 4.8 13.9 

10 4.2 10.2 5.5 5.7 15.4 

11 2.4 12.5 4.8 3.4 17.9 

12 1.5 14.0 2.3 2.7 19.5 

13 1.4 15.2 1.7 2.0 16.2 

 

 

Lampiran 2  Data rata-rata keparahan penyakit karat pada lima varietas krisan 

Umur  

tanaman 

  

Keparahan Penyakit (%) 

Varietas 

      RW        RD     FW      FY     BN 

1     12.50      32.50    22.50 5.00 37.92 

2 21.25       20.00    20.00 8.75 22.08 

3 21.67 16.46 29.54 20.29 16.88 

4 21.88 16.25 32.52 21.63 12.71 

5 18.38 15.79 19.21 15.25 9.88 

6 17.71 13.56 12.30 11.89 8.46 

7 17.42 10.07 7.84 13.33 9.38 

8 11.04 8.73 9.33 6.08 6.03 

9 7.46 2.33 9.48 4.91 1.50 

10 4.75 2.46 1.25 1.50 1.43 

11 4.33 2.95 2.17 2.42 4.17 

12 4.42 4.95 3.21 3.27 5.33 

13 4.93 5.33 4.25 4.58 5.83 
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Lampiran 3  Tingkat serangan thrips dan hasil panen tanaman krisan varietas 

Reagent White 

Tanaman 

sampel 

jml.bunga/ serangan 

  thrips (%) 
kualitas A 

kualitas 

B 

tidak 

layak tanaman 

1             7.0           14.3 √ -       - 

2           10.0           20.0 √ - - 

3             6.0           33.3 √ - - 

4             5.0           20.0 √ - - 

5             7.0           57.1 - √ - 

6             8.0           12.5 √ - - 

7             6.0           16.7 √ - - 

8             5.0           60.0 - √ - 

9             6.0           40.0 √ - - 

10             7.0           14.3 √ - - 

Rata-rata             6.7            28.82       

 

 

Lampiran 4  Tingkat serangan thrips dan hasil panen tanaman krisan varietas 

Reagent Dark 

Tanaman 

sampel 

Jml.bunga/      serangan                   

     thrips (%) 

kualitas 

A 

kualitas 

B 

tidak 

layak tanaman 

1    0.0               0.0 - - - 

2 7.0             42.9 √ - - 

3 0.0               0.0 - - - 

4 6.0             66.7 - - √ 

5 0.0               0.0 - - - 

6 0.0               0.0 - - - 

7 7.0              71.4 - - √ 

8 7.0              66.7 - √ - 

9 6.0              57.1 √ - - 

10 7.0              28.6 √ - - 

Rata-rata 4.0              33.3       
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Lampiran 5  Tingkat serangan thrips dan hasil panen tanaman krisan varietas         

Bunga Nusantara 

Tanaman 

sampel 

Jml.bunga/ serangan 

thrips (%) 

kualitas 

A 

kualitas 

B 
tdk. layak 

tanaman 

1 7 14.3 √ - - 

2 7 14.3 √ - - 

3 8 12.5 √ - - 

4 7 14.3 √  - - 

5 8 0.0 √ - - 

6 8 12.5 √ - - 

7 8 25.0 √  - - 

8 7 0.0 √  - - 

9 6 16.7  - √ - 

10 7 0.0  - √ - 

Rata-rata 7.3 11.0       

 

Lampiran 6  Tingkat serangan thrips dan hasil panen tanaman krisan varietas 

Fiji White 

Jml. Bunga/petak % thrips % bebas thrips tdk layak 

50 52 34 14 

    

Lmpiran 7  Tingkat serangan thrips dan hasil panen tanaman krisan varietas 

 Fiji Yellow 

Jml. Bunga/petak % thrips % bebas thrips tdk.layak 

     100       38      46 16 
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Lampiran 8  Varietas krisan yang diamati 

                                                                                                                           

 

 

 

 

                         Reagent White   Reagent Dark 

                Warna putih, jenis spray       Warna ungu, jenis spray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fiji White       Fiji Yellow 

 Warna kuning, jenis standard     Warna putih, jenis standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bunga Nusantara 

              Warna kuning, jenis spray 
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