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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dikenal memiliki tingkat 

keanekaragaman tumbuhan yang cukup tinggi, beberapa diantaranya adalah 

tumbuhan yang memiliki potensi sebagai tanaman hias (Susiarti dkk., 2000). 

Meskipun wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, namun 

bukan berarti bahwa semua sifat tumbuh-tumbuhan di Indonesia hanya 

dipengaruhi oleh karakter dan ciri khas flora Asiatis dan Australis saja. Menurut 

van Steenis (1987), sejumlah besar tanaman di Indonesia termasuk dalam kategori 

tanaman impor, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, kebetulan datang dari 

negara atau benua lain. Mereka dapat menyesuaikan dengan keadaan kultur atau 

budidaya yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi 

penghuni tetap sebagai tanaman budidaya atau tanaman herba. Dari jenis herba 

misalnya, dapat dikatakan bahwa kebanyakan berasal dari Amerika Tropis, 

selanjutnya banyak pula yang berasal dari Asia Tenggara serta beberapa herba 

dari Afrika.  

 Tanaman kana (Canna sp.) merupakan contoh jenis tumbuhan herba yang 

berasal dari Amerika Selatan dan selanjutnya menyebar ke berbagai penjuru dunia 

terutama di kawasan tropis seperti Indonesia. Tumbuhan dari kelompok genus 

Canna ini memiliki warna bunga yang menarik dan beragam mulai dari merah tua, 

merah muda, kuning, jingga, hingga kombinasi dari beberapa warna tersebut. 
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Karena keindahannya itu, kebanyakan masyarakat hanya mengenalnya sebagai 

tanaman hias belaka (Santoso, 2008).  

 Canna indica L. atau yang memiliki nama lain Canna edulis Ker. adalah 

salah satu spesies tanaman kana yang terdapat di Indonesia. Masyarakat lokal 

(terutama di pulau Jawa) lebih mengenal spesies ini dengan sebutan ganyong yang 

dimanfaatkan untuk tanaman pangan karena rimpangnya memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi. Data Direktorat Gizi Depkes RI menyebutkan bahwa 

kandungan gizi tiap 100 gram rimpang Canna indica L. terdiri atas: kalori 95,00 

kal; protein 1,00 g; lemak 0,11 g; karbohidrat 22,60 g; kalsium 0,021 g; fosfor 

0,07 g; zat besi 0,0019 g; vitamin B1 0,0001 g; vitamin C 0,01 g; air 75,00 g 

(Soenardi dan Wulan, 2009). Biasanya, rimpang dari tanaman ini dikonsumsi 

masyarakat sebagai camilan, dengan cara merebusnya kemudian langsung 

dimakan. Rimpang tanaman Canna indica L. juga dapat diolah menjadi lebih 

praktis dengan mengambil pati dari rimpangnya yang sudah tua untuk dijadikan 

sebagai tepung, yang dikenal dengan sebutan tepung ganyong. Tepung ganyong 

memiliki potensi sebagai bahan pengganti tepung terigu dari gandum. Tepung 

ganyong sangat mudah dicerna sehingga bisa digunakan untuk makanan bayi, 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam industri roti, kue, dan biskuit, hingga 

dikonsumsi sebagai makanan pokok (Hidayat, 2008). 

 Spesies Canna indica L. selain berguna sebagai tanaman pangan dan 

tanaman hias ternyata juga sangat potensial sebagai tanaman obat, namun baru 

sedikit masyarakat yang mengetahui khasiatnya. Rimpang adalah bagian yang 

juga biasa digunakan untuk pengobatan karena mengandung senyawa-senyawa 
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kimia seperti fenol, terpena, koumarin, dan alkaloid khusus. Dengan kandungan 

bahan tersebut, rimpang tanaman kana berkhasiat obat sebagai antipiretik dan 

diuretik, serta bermanfaat untuk mengatasi jerawat, luka, demam, batuk, diare, 

panas dalam, hipertensi hingga hepatitis akut (Anonimous, 2010c; Santoso, 2008).  

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman kana sejauh 

ini memang lebih banyak terfokus pada pemanfaatan kandungan senyawa 

biokimiawinya, seperti penelitian mengenai pemanfaatan ekstrak pigmen bunga 

Canna coccinea Mill. yang diaplikasikan sebagai bahan pewarna alami produk 

pangan (Abbas, 2004). Mengingat kandungan pati dan gula yang cukup tinggi 

pada rimpang Canna edulis Ker. (Canna indica L.), saat ini juga banyak 

dilakukan penelitian yang mengarah pada potensinya sebagai bahan bioetanol, 

bahan bakar alternatif pengganti bensin atau minyak tanah (Putri dan Sukandar, 

2008).  

 Sebenarnya, selain Canna indica L. ada beberapa spesies atau bahkan 

varietas tanaman kana lainnya yang juga banyak ditemukan di Indonesia. 

Kebanyakan spesies tanaman kana lainnya itu belum maksimal pemanfaatanya. 

Umumnya, spesies tanaman kana selain Canna indica L. masih dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias di taman atau di pinggir jalan saja. Padahal tidak menutup 

kemungkinan berbagai spesies tanaman kana lainnya juga memiliki kandungan 

gizi atau senyawa kimiawi yang sama seperti pada spesies Canna indica L. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai keanekaragaman tanaman kana dan hubungan 

kekerabatannya sangat diperlukan. Selain untuk mengetahui informasi mengenai 

berbagai jenis tanaman kana yang ada, juga untuk memaksimalkan potensi dari 
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jenis tanaman kana selain Canna indica L. sebagai sumber bahan pangan 

alternatif dan obat-obatan (Anonimous, 2010c) sehingga diharapkan suatu saat 

tanaman kana dari spesies lainnya dapat digunakan pula sebagai bahan pangan 

dan obat pengganti Canna indica L. bila tidak ditemukan dalam suatu lokasi atau 

waktu tertentu. 

 Beberapa peneliti yang melakukan studi hubungan fenetik tanaman kana  

seperti yang dilakukan oleh Ashary (2010) baru sebatas pada keragaman jenis 

Canna indica L. saja, yaitu berdasarkan ciri morfologi dan pola pita isozim pada 

setiap wilayah berbeda yang ditumbuhi spesies tersebut. Penelitian lain mengenai 

kekerabatan antar spesies tanaman kana juga dilakukan oleh Prince (2010) yang  

menggunakan pendekatan molekuler untuk menganalisis hubungan kekerabatan 

antar spesies dalam famili Cannaceae.  

 Penelitian terhadap spesies tanaman kana yang telah dilakukan oleh kedua 

peneliti tersebut memang sudah menggunakan pendekatan molekuler. Namun 

sebenarnya penelitian mengenai hubungan fenetik antar organisme melalui 

pendekatan morfologi sebagai bukti taksonomi masih diperlukan. Hal itu 

disebabkan karena karakter morfologi lebih mudah dilihat jika dibandingkan 

dengan sumber bukti taksonomi lainnya seperti anatomi, fisiologi, biokimiawi 

atau molekuler, sehingga dapat lebih cepat dan mudah dalam memperoleh data 

serta tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi. Selain itu, hasil 

pengelompokan atau analisis kedekatan hubungan kekerabatan suatu organisme 

yang diperoleh berdasarkan persamaan karakter morfologi tidak berbeda jauh jika 

dibandingkan dengan hasil pengelompokan melalui analisis data molekuler.  
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 Berdasarkan hal tersebut di atas, studi keanekaragaman spesies pada 

tanaman kana melalui pendekatan karakter morfologi masih perlu dilakukan. 

Selain untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies tanaman kana, 

diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi sumber ilmiah untuk 

memaksimalkan pemanfaatan tanaman kana dalam usaha memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah spesies-spesies Canna sp. dapat dikelompokan dalam dendrogram 

yang dibuat melalui analisis hubungan kekerabatan berdasarkan karakter 

morfologi?   

2. Apa sajakah karakter morfologi yang dapat mempengaruhi pengelompokan 

spesies Canna sp. yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Canna merupakan suatu genus yang terdiri atas beberapa spesies dan 

memiliki beberapa karakter fenotip, baik karakter bersama maupun pembeda. 

Menurut Sukhla dan Misra (1982) dalam Suratman dkk. (2000), taksonomi 

numerik dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi berdasarkan hubungan 

kekerabatan, khususnya persamaan sifat-sifat fenotip. Dari pernyataan tersebut, 

dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah karakter fenotip yang dimiliki 
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bersama, maka akan semakin dekat hubungan kekerabatan antar spesies dalam 

genus tersebut.         

 

1.4 Hipotesis Kerja 

1. Jika antar individu dalam suatu spesies yang sama ada perbedaan jarak fenetik 

berdasarkan karakter morfologi, maka terdapat keanekaragaman dalam suatu 

spesies. 

2. Jika semakin banyak karakter yang dimiliki bersama, maka semakin dekat 

hubungan fenetik yang dimiliki antar spesies.   

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengelompokan spesies-spesies Canna sp. dalam dendrogram yang dibuat 

melalui analisis hubungan kekerabatan berdasarkan karakter morfologi.  

2. Karakter morfologi yang dapat mempengaruhi pengelompokan spesies Canna 

sp. yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: sumber 

informasi bagi masyarakat mengenai keanekaragaman jenis dan potensi tanaman 

kana spesies lainnya selain Canna indica L.; mengetahui hubungan kekerabatan 

antar spesies Canna sp. dan pengelompokannya dalam fenogram berdasarkan 

karakter morfologi; sumber informasi ilmiah mengenai keanekaragaman karakter 
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morfologi dari spesies Canna sp.; dasar untuk penelitian dalam bidang taksonomi 

tumbuhan; serta sebagai sumber informasi mengenai budidaya tanaman hias di 

Indonesia. 
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