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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis hubungan kekerabatan Canna sp. berdasarkan karakter 

morfologi secara deskriptif 

 Penelitian terhadap tujuh sampel tanaman kana ini menggunakan 

pendekatan karakter morfologi, terutama morfologi eksternal untuk mengetahui 

pengelompokan baik antar spesies maupun antar varietas tanaman kana. Tujuh 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua spesies tanaman kana 

(C. indica dan  C. glauca) dan lima varietas tanaman kana (C. ‘Warscewiczii’, C. 

‘King Humbert’, C. ‘Bengal Tiger’, C. ‘Cleopatra’, dan C. ‘Orange Punch’). Dari 

ketujuh jenis tanaman kana tersebut digunakan 39 karakter dari organ vegetatif 

dan organ generatif tanaman yang dapat mewakili pengelompokan tanaman kana. 

Karakterisasi variasi karakter morfologi ketujuh jenis tanaman kana. dapat dilihat 

dalam Lampiran 1.   

 Hasil karakterisasi variasi tujuh spesies dan varietas tanaman kana. yang 

telah diamati dijelaskan secara deskriptif, yaitu dalam bentuk deskripsi diagnostik 

dan deskripsi diagnostik diferensial sebagai berikut. 

4.1.1.1 Deskripsi Canna indica  

4.1.1.1.1 Deskripsi diagnostik Canna indica 

Canna indica memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun 

bergelombang, ujung daun obtusus, pangkal daun obtusus, permukaan adaksial 
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dan abaksial daun berwarna kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan 

merah keunguan (mediumvioletred), tepi daun berwarna merah keunguan 

(mediumvioletred), sudut arah pertumbuhan daun > 40o, helaian daun yang telah 

dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 

cm, permukaan batang semu berwarna merah (maroon), rimpang tebal dengan 

permukaan berwarna merah keunguan (mediumvioletred), braktea berwarna 

merah (maroon), brakteola berwarna merah (magenta), outer perigonium 

berwarna merah (magenta), inner perigonium berwarna kuning pucat dengan 

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil 

memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan 

pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm, pistilum 

berwarna kuning cerah dengan stigma sempit dan rata, kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen kurang (renggang), kulit buah (unripe fruit) berwarna 

hijau muda.     

4.1.1.1.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna indica 

C. indica berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena ujung daun C. indica 

obtusus sementara C. ‘Warscewiczii’ acuminatus; permukaan adaksial dan 

abaksial daun C. indica memiliki corak warna kombinasi antara hijau gelap 

(darkgreen) dengan merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. 

‘Warscewiczii’ hijau muda (lightgreen) tanpa corak; tepi daun C. indica berwarna 

merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Warscewiczii’ tidak 

berwarna/transparan; helaian daun C. indica yang telah dewasa memiliki ukuran 

panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm sementara C. 
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‘Warscewiczii’ memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 

15 – 18 cm; permukaan batang semu C. indica berwarna merah (maroon) 

sementara C. ‘Warscewiczii’  hijau muda; rimpang C. indica tebal dengan 

permukaan berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. 

‘Warscewiczii’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan; 

braktea C. indica berwarna merah (maroon) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau 

muda; brakteola C. indica berwarna merah (magenta) sementara C. 

‘Warscewiczii’ hijau muda transparan; outer perigonium C. indica berwarna 

merah (magenta) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda; pistilum C. indica 

berwarna kuning cerah sementara C. ‘Warscewiczii’ merah. 

C. indica berbeda dengan C. glauca karena daun C. indica berbentuk 

ovatus sementara C. glauca ovalis memanjang; helaian daun C. indica 

bergelombang sementara C. glauca tidak bergelombang; ujung daun C. indica 

obtusus sementara C. glauca acutus; pangkal daun C. indica obtusus sementara C. 

glauca acutus; permukaan adaksial dan abaksial daun C. indica berwarna 

kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah keunguan 

(mediumvioletred) sementara C. glauca berwarna hijau (limegreen) tanpa corak; 

tepi daun C. indica berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. 

glauca tidak berwarna/transparan; sudut arah pertumbuhan daun C. indica > 40o 

sementara C. glauca < 40o; helaian daun C. indica yang telah dewasa memiliki 

ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm sementara C. 

glauca memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 

cm; permukaan batang semu C. indica berwarna merah (maroon) sementara C. 
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glauca hijau muda; rimpang C. indica tebal dengan permukaan berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred) sementara C. glauca tidak terlalu tebal dengan 

permukaan berwarna kuning kecokelatan; braktea C. indica berwarna merah 

(maroon) sementara C. glauca hijau muda; brakteola C. indica berwarna merah 

(magenta) sementara C. glauca hijau muda transparan; outer perigonium C. 

indica berwarna merah (magenta) sementara C. glauca hijau muda; inner 

perigonium C. indica memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. 

glauca memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. indica berwarna merah cerah dengan pangkal 

kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. glauca 

berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm; kulit buah (unripe fruit) C. 

indica berwarna hijau muda sementara C. glauca hijau muda kemerahan. 

C. indica berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena helaian daun C. 

indica bergelombang sementara C. ‘King Humbert’ tidak bergelombang; ujung 

daun C. indica obtusus sementara C. ‘King Humbert’ acuminatus; permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. indica berwarna kombinasi antara hijau gelap 

(darkgreen) dengan merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘King 

Humbert’ hijau (limegreen) tanpa corak; tepi daun C. indica berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘King Humbert’ tidak berwarna/ 

transparan; helaian daun C. indica yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm sementara C. ‘King Humbert’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm; 
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permukaan batang semu C. indica berwarna merah (maroon) sementara C. ‘King 

Humbert’ hijau muda; rimpang C. indica tebal dengan permukaan berwarna 

merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘King Humbert’ tidak terlalu 

tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan; braktea C. indica berwarna 

merah (maroon) sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda; brakteola C. indica 

berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda transparan; 

outer perigonium C. indica berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King 

Humbert’ hijau muda; inner perigonium C. indica memiliki lebar < 1 cm 

sementara C. ‘King Humbert’ memiliki lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. indica memiliki bentuk seperti sudip dengan 

tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 

cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. ‘King Humbert’ berbentuk bulat telur 

terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna kuning cerah dengan corak berupa 

bercak lebar orange pada bagian pangkal hingga tengah stamen, dan memiliki 

panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. indica berwarna kuning cerah 

dengan stigma sempit dan rata sementara C. ‘King Humbert’ kuning pucat dengan 

stigma lebar dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. indica 

kurang (renggang) sementara C. ‘King Humbert’ rapat. 

C. indica berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena helaian daun C. indica 

bergelombang sementara C. ‘Bengal Tiger’ tidak bergelombang; ujung daun C. 

indica obtusus sementara C. ‘Bengal Tiger’ acuminatus; permukaan adaksial dan 

abaksial daun C. indica berwarna kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) 

dengan merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki 
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corak warna belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow); tepi daun 

C. indica berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ merah cerah; helaian daun C. indica yang telah dewasa memiliki ukuran 

panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 

cm; permukaan batang semu C. indica berwarna merah (maroon) sementara C. 

‘Bengal Tiger’ merah (magenta); rimpang C. indica tebal dengan permukaan 

berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Bengal Tiger’ tidak 

terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan; braktea C. indica 

berwarna merah (maroon) sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); inner 

perigonium C. indica berwarna kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 

1 cm sementara C. ‘Bengal Tiger’ orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm 

dan lebar > 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. indica 

memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan 

pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. 

‘Bengal Tiger’ memiliki bentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, 

berwarna orange tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; 

pistilum C. indica berwarna kuning cerah dengan stigma sempit dan rata 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ orange dengan stigma lebar dan rata; kepadatan 

tonjolan pada ornamen dinding polen C. indica kurang (renggang) sementara C. 

‘Bengal Tiger’  rapat; kulit buah (unripe fruit) C. indica  berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (maroon).  
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C. indica berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena ujung daun C. indica 

obtusus sementara C. ‘Cleopatra’ acuminatus; permukaan adaksial dan abaksial 

daun C. indica berwarna kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah 

keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau (limegreen) tanpa 

corak; tepi daun C. indica berwarna merah keunguan (mediumvioletred) 

sementara C. ‘Cleopatra’ tidak berwarna/transparan; helaian daun C. indica yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 

– 28 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; permukaan batang semu C. indica berwarna 

merah (maroon) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; rimpang C. indica tebal 

dengan permukaan berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. 

‘Cleopatra’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan; 

braktea C. indica berwarna merah (maroon) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; 

brakteola C. indica berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau 

muda transparan; outer perigonium C. indica berwarna merah (magenta) 

sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; inner perigonium C. indica memiliki  

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki panjang > 

5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. indica 

memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan 

pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. 

‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh 

bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; stigma C. 
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indica sempit dan rata sementara C. ‘Cleopatra’ lebar dan bergelombang;  

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. indica kurang (renggang) 

sementara C. ‘Cleopatra’ rapat. 

C. indica berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena helaian daun C. 

indica bergelombang sementara C. ‘Orange Punch’ tidak bergelombang; ujung 

daun C. indica obtusus sementara C. ‘Orange Punch’ acuminatus; permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. indica berwarna kombinasi antara hijau gelap 

(darkgreen) dengan merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Orange 

Punch’ hijau (limegreen) tanpa corak; helaian daun C. indica yang telah dewasa 

memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm 

sementara C. ‘Orange Punch’ memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; permukaan batang semu C. indica berwarna 

merah (maroon) sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); rimpang C. 

indica tebal dengan permukaan berwarna merah keunguan (mediumvioletred) 

sementara C. ‘Orange Punch’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna 

kuning kecoklatan; inner perigonium C. indica berwarna kuning pucat dengan 

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. ‘Orange Punch’ orange 

kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. indica memiliki bentuk seperti sudip dengan 

tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 

cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. ‘Orange Punch’ berbentuk bulat telur 

terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan memiliki 

panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm;  pistilum C. indica berwarna kuning cerah 
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dengan stigma sempit dan rata sementara C. ‘Orange Punch’ orange dengan 

stigma lebar dan bergelombang; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen 

C. indica kurang (renggang) sementara C. ‘Orange Punch’ rapat; kulit buah 

(unripe fruit) C. indica berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah 

(maroon). 

4.1.1.2 Deskripsi Canna ‘‘Warscewiczii’’  

4.1.1.2.1 Deskripsi diagnostik Canna ‘Warscewiczii’ 

Canna ‘Warscewiczii’ memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun 

bergelombang, ujung daun acuminatus, pangkal daun obtusus, permukaan 

adaksial dan abaksial daun berwarna hijau muda (lightgreen) tanpa corak, tepi 

daun tidak berwarna/transparan, sudut arah pertumbuhan daun > 40o, helaian daun 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar 

sekitar 15 – 18 cm, permukaan batang semu berwarna hijau muda, rimpang tidak 

terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan, braktea berwarna 

hijau muda, brakteola berwarna hijau muda transparan, outer perigonium 

berwarna hijau muda, inner perigonium berwarna kuning pucat dengan panjang < 

5,5 cm dan lebar < 1 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil memiliki 

bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal 

kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm, pistilum berwarna 

merah dengan stigma sempit dan rata, kepadatan tonjolan pada ornamen dinding 

polen kurang (renggang), kulit buah (unripe fruit) berwarna hijau muda.     
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4.1.1.2.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna ‘Warscewiczii’ 

C. ‘Warscewiczii’ berbeda dengan C. indica karena ujung daun C. 

‘Warscewiczii’ acuminatus sementara C. indica obtusus; permukaan adaksial dan 

abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda (lightgreen) tanpa corak 

sementara C. indica memiliki corak warna kombinasi antara hijau gelap 

(darkgreen) dengan merah keunguan (mediumvioletred); tepi daun C. 

‘Warscewiczii’ tidak berwarna/transparan sementara C. indica berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. ‘Warscewiczii’ yang telah dewasa 

memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm 

sementara C. indica memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar 

sekitar 25 – 28 cm; permukaan batang semu C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau 

muda sementara C. indica merah (maroon); rimpang C. ‘Warscewiczii’ tidak 

terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan sementara C. indica 

tebal dengan permukaan berwarna merah keunguan (mediumvioletred); braktea C. 

‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. indica merah (maroon); 

brakteola C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda transparan sementara C. indica 

merah (magenta); outer perigonium C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda 

sementara C. indica merah (magenta); pistilum C. ‘Warscewiczii’ berwarna merah 

sementara C. indica kuning cerah. 

C. ‘Warscewiczii’ berbeda dengan C. glauca karena C. ‘Warscewiczii’ 

memiliki daun berbentuk ovatus sementara C. glauca berbentuk ovalis 

memanjang; helaian daun C. ‘Warscewiczii’ bergelombang sementara C. glauca 

tidak bergelombang; ujung daun C. ‘Warscewiczii’ acuminatus sementara C. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Keanekaragaman Tanaman Kana (Canna. sp) 
Berdasarkan Karakter Morfologi.

Dwi Putri Sunaryanti



 

 

40 

 

glauca acutus; pangkal daun C. ‘Warscewiczii’ obtusus sementara C. glauca 

acutus; permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau 

muda (lightgreen) sementara C. glauca hijau (limegreen); sudut arah pertumbuhan 

daun C. ‘Warscewiczii’ > 40o sementara C. glauca < 40o; helaian daun C. 

‘Warscewiczii’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm 

dengan lebar sekitar 15 – 18 cm sementara C. glauca memiliki ukuran panjang 

sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm; inner perigonium C. 

‘Warscewiczii’ memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. glauca 

memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril (staminodea) 

dan stamen fertil C. ‘Warscewiczii’ berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, 

dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. glauca berwarna 

merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang 

> 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm; pistilum C. ‘Warscewiczii’ berwarna merah 

sementara C. glauca kuning pucat; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna hijau muda sementara C. glauca hijau muda kemerahan. 

C. ‘Warscewiczii’ berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena helaian daun 

C. ‘Warscewiczii’ bergelombang sementara C. ‘King Humbert’ tidak 

bergelombang;  permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna hijau muda (lightgreen) sementara C. ‘King Humbert’ hijau (limegreen); 

helaian daun C. ‘Warscewiczii’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm sementara C. ‘King Humbert’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm;  

inner perigonium C. ‘Warscewiczii’ memiliki lebar < 1 cm sementara C. ‘King 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Keanekaragaman Tanaman Kana (Canna. sp) 
Berdasarkan Karakter Morfologi.

Dwi Putri Sunaryanti



41 
 
 

    
 

Humbert’ memiliki lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen 

fertil C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna 

merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 

1,5 cm sementara C. ‘King Humbert’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi 

bergelombang, berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange 

pada bagian pangkal hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta 

lebar > 2,5 cm; pistilum C. ‘Warscewiczii’ berwarna merah dengan stigma sempit 

dan rata sementara C. ‘King Humbert’ kuning pucat dengan stigma lebar dan rata; 

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Warscewiczii’ kurang 

(renggang) sementara C. ‘King Humbert’ rapat.  

C. ‘Warscewiczii’ berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena helaian daun 

C. ‘Warscewiczii’ bergelombang sementara C. ‘Bengal Tiger’ tidak 

bergelombang; permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ berwarna 

hijau muda (lightgreen) tanpa corak sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak 

warna belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow); tepi daun C. 

‘Warscewiczii’ tidak berwarna/transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah cerah; helaian daun C. ‘Warscewiczii’ yang telah dewasa memiliki ukuran 

panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 

cm; permukaan batang semu C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. 

‘Bengal Tiger’ merah (magenta); braktea C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); brakteola C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna hijau muda transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta) 
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transparan; outer perigonium C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. 

‘Bengal Tiger’ merah (magenta); inner perigonium C. ‘Warscewiczii’ berwarna 

kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen 

steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti 

sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan 

memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. ‘Bengal Tiger’ 

berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa 

corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. 

‘Warscewiczii’  berwarna merah dengan stigma sempit dan rata sementara C. 

‘Bengal Tiger’ orange dengan stigma lebar dan rata; kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen C. ‘Warscewiczii’ kurang (renggang) sementara C. 

‘Bengal Tiger’ rapat; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau 

muda sementara C. ‘Bengal Tiger’  merah (maroon). 

C. ‘Warscewiczii’ berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda (lightgreen) 

sementara C. ‘Cleopatra’ hijau (limegreen); helaian daun C. ‘Warscewiczii’ yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 

– 18 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; inner perigonium C. ‘Warscewiczii’ memiliki 

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki panjang > 

5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. 

‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah 
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cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm 

sementara C. ‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, 

berwarna kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada 

hampir seluruh bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; 

pistilum C. ‘Warscewiczii’ berwarna merah dengan stigma sempit dan rata 

sementara C. ‘Cleopatra’ kuning cerah dengan stigma lebar dan bergelombang; 

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Warscewiczii’ kurang 

(renggang) sementara C. ‘Cleopatra’ rapat. 

C. ‘Warscewiczii’  berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena helaian 

daun C. ‘Warscewiczii’ bergelombang sementara C. ‘Orange Punch’ tidak 

bergelombang;  permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna hijau muda (lightgreen) sementara C. ‘Orange Punch’ hijau 

(limegreen); tepi daun C. ‘Warscewiczii’ tidak berwarna/transparan sementara C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. 

‘Warscewiczii’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm 

dengan lebar sekitar 15 – 18 cm sementara C. ‘Orange Punch’ memiliki ukuran 

panjang sekitar 36 – 45 cm dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; permukaan batang 

semu C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ 

merah (magenta); braktea C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. 

‘Orange Punch’ merah (magenta); brakteola C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau 

muda transparan sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta) transparan; outer 

perigonium C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ 

merah (magenta);  inner perigonium C. ‘Warscewiczii’ berwarna kuning pucat 
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dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm sementara C. ‘Orange Punch’ orange 

kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip 

dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki 

panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm sementara C. ‘Orange Punch’ berbentuk 

bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna merah dengan stigma sempit dan rata sementara C. ‘Orange Punch’ 

orange dengan stigma lebar dan bergelombang; kepadatan tonjolan pada ornamen 

dinding polen C. ‘Warscewiczii’  kurang (renggang) sementara C. ‘Orange 

Punch’ rapat;  kulit buah (unripe fruit) C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Orange Punch’  merah (maroon).  

4.1.1.3 Deskripsi Canna glauca 

4.1.1.3.1 Deskripsi diagnostik Canna glauca 

Canna glauca memiliki daun berbentuk ovalis memanjang, helaian daun 

tidak bergelombang, ujung daun acutus, pangkal daun acutus, permukaan adaksial 

dan abaksial daun berwarna hijau (limegreen) tanpa corak, tepi daun tidak 

berwarna/transparan, sudut arah pertumbuhan daun < 40o, helaian daun yang telah 

dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 

cm, permukaan batang semu berwarna hijau muda, rimpang tidak terlalu tebal 

dengan permukaan berwarna kuning kecokelatan, braktea berwarna hijau muda, 

brakteola berwarna hijau muda transparan, outer perigonium berwarna hijau muda, 

inner perigonium berwarna kuning pucat dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - 
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< 1,5 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil memiliki bentuk seperti 

sudip dengan tepi rata, berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  

tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm, pistilum 

berwarna kuning pucat dengan stigma sempit dan rata, kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen kurang (renggang), kulit buah (unripe fruit) berwarna 

hijau muda kemerahan.     

4.1.1.3.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna glauca 

C. glauca berbeda dengan C. indica karena daun C. glauca ovalis 

memanjang sementara C. indica berbentuk ovatus; helaian daun C. glauca tidak 

bergelombang sementara C. indica bergelombang; ujung daun C. glauca acutus 

sementara C. indica obtusus; pangkal daun C. glauca acutus sementara C. indica 

obtusus; permukaan adaksial dan abaksial daun C. glauca berwarna hijau 

(limegreen) tanpa corak sementara C. indica berwarna kombinasi antara hijau 

gelap (darkgreen) dengan merah keunguan (mediumvioletred); tepi daun C. 

glauca tidak berwarna/transparan sementara C. indica berwarna merah keunguan 

(mediumvioletred); sudut arah pertumbuhan daun C. glauca < 40o sementara C. 

indica > 40o; helaian daun C. glauca yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm sementara C. indica memiliki 

ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm; permukaan 

batang semu C. glauca berwarna hijau muda sementara C. indica merah 

(maroon); rimpang C. glauca tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna 

kuning kecokelatan sementara C. indica tebal dengan permukaan berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred); braktea C. glauca berwarna hijau muda sementara C. 
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indica merah (maroon); brakteola C. glauca berwarna hijau muda transparan 

sementara C. indica merah (magenta); outer perigonium C. glauca berwarna hijau 

muda sementara C. indica merah (magenta); inner perigonium C. glauca memiliki 

panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. indica memiliki panjang 

< 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. glauca 

berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. indica 

berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta 

lebar < 1,5 cm; kulit buah (unripe fruit) C. glauca berwarna hijau muda 

kemerahan sementara C. indica hijau muda. 

C. glauca berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena C. glauca memiliki 

daun berbentuk ovalis memanjang sementara C. ‘Warscewiczii’ berbentuk ovatus; 

helaian daun C. glauca tidak bergelombang sementara C. ‘Warscewiczii’ 

bergelombang; ujung daun C. glauca acutus sementara C. ‘Warscewiczii’ 

acuminatus; pangkal daun C. glauca acutus sementara C. ‘Warscewiczii’ obtusus; 

permukaan adaksial dan abaksial daun C. glauca berwarna hijau (limegreen) 

sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda (lightgreen); sudut arah pertumbuhan 

daun C. glauca < 40o sementara C. ‘Warscewiczii’ > 40o; helaian daun C. glauca 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar 

sekitar 18 – 21 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki ukuran panjang sekitar 

27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm; inner perigonium C. glauca memiliki 

panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki 

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. 
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glauca berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ 

berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta 

lebar < 1,5 cm; pistilum C. glauca berwarna kuning pucat sementara C. 

‘Warscewiczii’ merah; kulit buah (unripe fruit) C. glauca berwarna hijau muda 

kemerahan sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda. 

C. glauca berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena C. glauca memiliki 

daun berbentuk ovalis memanjang sementara C. ‘King Humbert’ berbentuk 

ovatus; ujung daun C. glauca acutus sementara C. ‘King Humbert’ acuminatus;  

pangkal daun C. glauca acutus sementara C. ‘King Humbert’ obtusus; sudut arah 

pertumbuhan daun C. glauca < 40o sementara C. ‘King Humbert’ > 40o; helaian 

daun C. glauca yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm 

dengan lebar sekitar 18 – 21 cm sementara C. ‘King Humbert’ memiliki ukuran 

panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm; inner perigonium C. 

glauca memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. ‘King 

Humbert’ memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan 

tepi rata, berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, 

dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. ‘King 

Humbert’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian pangkal 

hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; stigma 

C. glauca sempit dan rata sementara C. ‘King Humbert’ lebar dan rata; kepadatan 
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tonjolan pada ornamen dinding polen C. glauca kurang (renggang) sementara C. 

‘King Humbert’ rapat; kulit buah (unripe fruit) C. glauca berwarna hijau muda 

kemerahan sementara C. ‘King Humbert’  hijau muda.     

C. glauca berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena C. glauca memiliki 

daun berbentuk ovalis memanjang sementara C. ‘Bengal Tiger’ berbentuk ovatus;  

ujung daun C. glauca acutus sementara C. ‘Bengal Tiger’ acuminatus; pangkal 

daun C. glauca acutus sementara C. ‘Bengal Tiger’ obtusus; permukaan adaksial 

dan abaksial daun C. glauca berwarna hijau (limegreen) tanpa corak sementara C. 

‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau 

(greenyellow); tepi daun C. glauca tidak berwarna/transparan sementara C. 

‘Bengal Tiger’ berwarna merah cerah; sudut arah pertumbuhan daun C. glauca < 

40o sementara C. ‘Bengal Tiger’ > 40o; helaian daun C. glauca yang telah dewasa 

memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan 

lebar sekitar 13 – 15 cm; permukaan batang semu C. glauca berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); braktea C. glauca berwarna hijau 

muda sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); brakteola C. glauca 

berwarna hijau muda transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta) 

transparan; outer perigonium C. glauca berwarna hijau muda sementara C. 

‘Bengal Tiger’ merah (magenta); inner perigonium C. glauca berwarna kuning 

pucat dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen 

steril (staminodea) dan stamen fertil C. glauca memiliki bentuk seperti sudip 
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dengan tepi rata, berwarna merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa 

corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. 

‘Bengal Tiger’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

orange tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. 

glauca berwarna kuning pucat dengan stigma sempit dan rata sementara C. 

‘Bengal Tiger’ orange dengan stigma lebar dan rata; kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen C. glauca kurang (renggang) sementara C. ‘Bengal Tiger’ 

rapat; kulit buah (unripe fruit) C. glauca berwarna hijau muda kemerahan 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (maroon).  

C. glauca berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena C. glauca memiliki daun 

berbentuk ovalis memanjang sementara C. ‘Cleopatra’ berbentuk ovatus; helaian 

daun C. glauca tidak bergelombang sementara C. ‘Cleopatra’ bergelombang; 

ujung daun C. glauca acutus sementara C. ‘Cleopatra’ acuminatus; pangkal daun 

C. glauca acutus sementara C. ‘Cleopatra’ obtusus; sudut arah pertumbuhan daun 

C. glauca < 40o sementara C. ‘Cleopatra’ > 40o; helaian daun C. glauca yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 

– 21 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. 

glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah muda 

(lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta 

lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. ‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik 

dengan tepi bergelombang, berwarna kuning cerah dengan corak berupa bintik-

bintik kecil merah pada hampir seluruh bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 
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cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. glauca berwarna kuning pucat dengan stigma 

sempit dan rata sementara C. ‘Cleopatra’ kuning cerah dengan stigma lebar dan 

bergelombang; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. glauca kurang 

(renggang) sementara C. ‘Cleopatra’ rapat; kulit buah (unripe fruit) C. glauca 

berwarna hijau muda kemerahan sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda. 

  C. glauca berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena C. glauca memiliki 

daun berbentuk ovalis memanjang sementara C. ‘Orange Punch’ berbentuk 

ovatus; ujung daun C. glauca acutus sementara C. ‘Orange Punch’ acuminatus;  

pangkal daun C. glauca acutus sementara C. ‘Orange Punch’ obtusus; tepi daun C. 

glauca tidak berwarna/transparan sementara C. ‘Orange Punch’ berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred); sudut arah pertumbuhan daun C. glauca < 40o 

sementara C. ‘Orange Punch’ > 40o; helaian daun C. glauca yang telah dewasa 

memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm 

sementara C. ‘Orange Punch’ memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; permukaan batang semu C. glauca berwarna 

hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); braktea C. glauca 

berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); brakteola C. 

glauca berwarna hijau muda transparan sementara C. ‘Orange Punch’ merah 

(magenta) transparan; outer perigonium C. glauca berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); inner perigonium C. glauca 

berwarna kuning pucat dengan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. ‘Orange Punch’ 

orange kemerahan dengan lebar > 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen 

fertil C. glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah 
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muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 

cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm sementara C. ‘Orange Punch’ berbentuk bulat 

telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm; pistilum C. glauca berwarna 

kuning pucat dengan stigma sempit dan rata sementara C. ‘Orange Punch’ 

berwarna orange dengan stigma lebar dan bergelombang; kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen C. glauca kurang (renggang) sementara C. ‘Orange 

Punch’ rapat; kulit buah (unripe fruit) C. glauca berwarna hijau muda kemerahan 

sementara C. ‘Orange Punch’ merah (maroon).  

4.1.1.4 Deskripsi Canna ‘King Humbert’  

4.1.1.4.1 Deskripsi diagnostik Canna ‘King Humbert’ 

Canna ‘King Humbert’ memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun 

tidak bergelombang, ujung daun acuminatus, pangkal daun obtusus, permukaan 

adaksial dan abaksial daun berwarna hijau (limegreen) tanpa corak, tepi daun 

tidak berwarna/transparan, sudut arah pertumbuhan daun > 40o, helaian daun yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 

– 18 cm, permukaan batang semu berwarna hijau muda, rimpang tidak terlalu 

tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan, braktea berwarna hijau 

muda, brakteola berwarna hijau muda transparan, outer perigonium berwarna 

hijau muda, inner perigonium berwarna kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm 

dan lebar > 1 - < 1,5 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil dan stamen 

fertil memiliki bentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian pangkal 
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hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm, pistilum 

berwarna kuning pucat dengan stigma lebar dan rata, kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen rapat, kulit buah (unripe fruit) berwarna hijau muda. 

4.1.1.4.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna ‘King Humbert’ 

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. indica karena helaian daun C. ‘King 

Humbert’ tidak bergelombang sementara C. indica bergelombang; ujung daun C. 

‘King Humbert’ acuminatus sementara C. indica obtusus; permukaan adaksial dan 

abaksial daun C. ‘King Humbert’ berwarna hijau (limegreen) tanpa corak 

sementara C. indica kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah 

keunguan (mediumvioletred); tepi daun C. ‘King Humbert’ tidak berwarna/ 

transparan sementara C. indica berwarna merah keunguan (mediumvioletred); 

helaian C. ‘King Humbert’ daun yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm sementara C. indica memiliki 

ukuran panjang sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm; permukaan 

batang semu C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. indica merah 

(maroon); rimpang C. ‘King Humbert’ tidak terlalu tebal dengan permukaan 

berwarna kuning kecoklatan sementara C. indica tebal dengan permukaan 

berwarna merah keunguan (mediumvioletred); braktea C. ‘King Humbert’ 

berwarna hijau muda sementara C. indica merah (maroon); brakteola C. ‘King 

Humbert’ berwarna hijau muda transparan sementara C. indica merah (magenta); 

outer perigonium C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. indica 

merah (magenta); inner perigonium C. ‘King Humbert’ memiliki lebar > 1 - < 1,5 

cm sementara C. indica memiliki lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan 
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stamen fertil C. ‘King Humbert’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi 

bergelombang, berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange 

pada bagian pangkal hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta 

lebar > 2,5 cm sementara C. indica memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, 

berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta 

lebar < 1,5 cm; pistilum C. ‘King Humbert’ berwarna kuning pucat dengan stigma 

lebar dan rata sementara C. indica kuning cerah dengan stigma sempit dan rata; 

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘King Humbert’ rapat 

sementara C. indica kurang (renggang). 

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena helaian daun 

C. ‘King Humbert’ tidak bergelombang sementara C. ‘Warscewiczii’ 

bergelombang;  permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘King Humbert’ 

berwarna hijau (limegreen) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda (lightgreen); 

helaian daun C. ‘King Humbert’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm; 

inner perigonium C. ‘King Humbert’ memiliki lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. 

‘Warscewiczii’ memiliki lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen 

fertil C. ‘King Humbert’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, 

berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian 

pangkal hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm 

sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, 

berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta 
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lebar < 1,5 cm; pistilum C. ‘King Humbert’ berwarna kuning pucat dengan stigma 

lebar dan rata sementara C. ‘Warscewiczii’ merah dengan stigma sempit dan rata; 

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘King Humbert’ rapat 

sementara C. ‘Warscewiczii’ kurang (renggang).  

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. glauca karena C. ‘King Humbert’ 

memiliki daun berbentuk ovatus sementara C. glauca ovalis memanjang; ujung 

daun C. ‘King Humbert’ acuminatus sementara C. glauca acutus;  pangkal daun C. 

‘King Humbert’ obtusus sementara C. glauca acutus; sudut arah pertumbuhan 

daun C. ‘King Humbert’ > 40o sementara C. glauca < 40o; helaian daun C. ‘King 

Humbert’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan 

lebar sekitar 16 – 18 cm sementara C. glauca memiliki ukuran panjang sekitar 58 

– 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm; inner perigonium C. ‘King Humbert’ 

memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. glauca memiliki 

panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen 

fertilC. ‘King Humbert’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, 

berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian 

pangkal hingga tengah stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm 

sementara C. glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna 

merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang 

> 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm; stigma C. glauca sempit dan rata sementara C. 

‘King Humbert’ lebar dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. 

‘King Humbert’ rapat sementara C. glauca kurang (renggang); kulit buah (unripe 
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fruit) C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. glauca hijau muda 

kemerahan.     

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘King Humbert’ berwarna hijau (limegreen) tanpa 

corak sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip hijau 

(limegreen) dengan hijau (greenyellow); tepi daun C. ‘King Humbert’ tidak 

berwarna/transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah cerah; helaian 

daun C. ‘King Humbert’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 

37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki 

ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm; permukaan 

batang semu C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ merah (magenta); braktea C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); brakteola C. ‘King Humbert’ 

berwarna hijau muda transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta) 

transparan; outer perigonium C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara 

C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta); inner perigonium C. ‘King Humbert’  

berwarna kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan 

lebar > 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘King Humbert’ 

berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian 

pangkal hingga tengah stamen sementara C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange 

tanpa corak; pistilum C. ‘King Humbert’ berwarna kuning pucat sementara C. 
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‘Bengal Tiger’ berwarna orange; kulit buah (unripe fruit) C. ‘King Humbert’ 

berwarna hijau muda sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (maroon). 

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena helaian daun C. 

‘King Humbert’ tidak bergelombang sementara C. ‘Cleopatra’ bergelombang;  

helaian daun C. ‘King Humbert’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm sementara C. ‘Cleopatra’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; 

inner perigonium C. ‘King Humbert’ memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 

1,5 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; 

stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘King Humbert’ berwarna kuning 

cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada bagian pangkal hingga 

tengah stamen sementara C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan corak 

berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh bagian stamen; pistilum C. 

‘King Humbert’ berwarna kuning pucat dengan stigma lebar dan rata sementara C. 

‘Cleopatra’ kuning cerah dengan stigma lebar dan bergelombang. 

C. ‘King Humbert’ berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena tepi daun C. 

‘King Humbert’ tidak berwarna/transparan sementara C. ‘Orange Punch’ 

berwarna merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. ‘King Humbert’ 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar 

sekitar 16 – 18 cm sementara C. ‘Orange Punch’ memiliki ukuran panjang sekitar 

36 – 45 cm dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; permukaan batang semu C. ‘King 

Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); 

braktea C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ 
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merah (magenta); brakteola C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda transparan 

sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta) transparan; outer perigonium C. 

‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah 

(magenta); inner perigonium C. ‘King Humbert’ berwarna kuning pucat dengan 

panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm sementara C. ‘Orange Punch’ berwarna 

orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. ‘King Humbert’ berwarna kuning cerah dengan 

corak berupa bercak lebar orange pada bagian pangkal hingga tengah staminodea  

sementara C. ‘Orange Punch’ berwarna orange tanpa corak; pistilum C. ‘King 

Humbert’ berwarna kuning pucat dengan stigma lebar dan rata sementara C. 

‘Orange Punch’ berwarna orange dengan stigma lebar dan bergelombang; kulit 

buah (unripe fruit) C. ‘King Humbert’ berwarna hijau muda sementara C. 

‘Orange Punch’ merah (maroon).  

4.1.1.5 Deskripsi Canna ‘Bengal Tiger’  

4.1.1.5.1 Deskripsi diagnostik Canna ‘Bengal Tiger’ 

Canna ‘Bengal Tiger’ memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun tidak 

bergelombang, ujung daun acuminatus, pangkal daun obtusus, permukaan 

adaksial dan abaksial daun memiliki corak warna belang/strip hijau (limegreen) 

dengan hijau (greenyellow), tepi daun berwarna merah cerah, sudut arah 

pertumbuhan daun > 40o, helaian daun yang telah dewasa memiliki ukuran 

panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm, permukaan batang 

semu berwarna merah (magenta), rimpang tidak terlalu tebal dengan permukaan 

berwarna kuning kecoklatan, braktea berwarna merah (magenta), brakteola 
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berwarna merah (magenta) transparan, outer perigonium berwarna merah 

(magenta), inner perigonium berwarna orange kemerahan dengan panjang > 5,5 

cm dan lebar > 1,5 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil memiliki 

bentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa 

corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm, pistilum berwarna 

orange dengan stigma lebar dan rata, kepadatan tonjolan pada ornamen dinding 

polen rapat, kulit buah (unripe fruit) berwarna merah (maroon). 

4.1.1.5.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna ‘Bengal Tiger’ 

C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. indica karena helaian daun C. 

‘Bengal Tiger’ tidak bergelombang sementara C. indica bergelombang; ujung 

daun C. ‘Bengal Tiger’ acuminatus sementara C. indica obtusus; permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip 

hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara C. indica berwarna 

kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah keunguan 

(mediumvioletred); tepi daun C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah cerah sementara 

C. indica merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. ‘Bengal Tiger’ 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar 

sekitar 13 – 15 cm sementara C. indica memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 

cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm; permukaan batang semu C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. indica merah (maroon); rimpang C. 

‘Bengal Tiger’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan 

sementara C. indica tebal dengan permukaan berwarna merah keunguan 

(mediumvioletred); braktea C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) 
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sementara C. indica merah (maroon); inner perigonium C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm 

sementara C. indica kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; 

stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Bengal Tiger’ memiliki bentuk 

bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. indica memiliki 

bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal 

kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm; pistilum C. ‘Bengal 

Tiger’ berwarna orange dengan stigma lebar dan rata sementara C. indica kuning 

cerah dengan stigma sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding 

polen C. ‘Bengal Tiger’ rapat sementara C. indica kurang (renggang); kulit buah 

(unripe fruit) C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (maroon) sementara C. indica  

hijau muda.  

C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena helaian daun 

C. ‘Bengal Tiger’ tidak bergelombang sementara C. ‘Warscewiczii’ 

bergelombang; permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki 

corak warna belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara 

C. ‘Warscewiczii’ berwarna hijau muda (lightgreen) tanpa corak; tepi daun C. 

‘Bengal Tiger’ berwarna merah cerah sementara C. ‘Warscewiczii’ tidak 

berwarna/ transparan; helaian daun C. ‘Bengal Tiger’ yang telah dewasa memiliki 

ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm sementara C. 

‘Warscewiczii’ memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 

15 – 18 cm; permukaan batang semu C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah 
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(magenta) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda; braktea C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda; brakteola C. 

‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) transparan sementara C. 

‘Warscewiczii’ hijau muda transparan; outer perigonium C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda; inner 

perigonium C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange kemerahan dengan panjang > 5,5 

cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ kuning pucat dengan panjang 

< 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. 

‘Bengal Tiger’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

orange tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara 

C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah 

cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm; 

pistilum C. ‘Bengal Tiger’ orange dengan stigma lebar dan rata sementara C. 

‘Warscewiczii’ berwarna merah dengan stigma sempit dan rata; kepadatan 

tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Bengal Tiger’ rapat sementara C. 

‘Warscewiczii’ kurang (renggang); kulit buah (unripe fruit) C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (maroon) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda. 

C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. glauca karena C. ‘Bengal Tiger’ 

memiliki daun berbentuk ovatus sementara C. glauca berbentuk ovalis 

memanjang; ujung daun C. ‘Bengal Tiger’ acuminatus sementara C. glauca 

acutus; pangkal daun C. ‘Bengal Tiger’ obtusus sementara C. glauca acutus; 

permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna 

belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara C. glauca 
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berwarna hijau (limegreen) tanpa corak; tepi daun C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah cerah sementara C. glauca tidak berwarna/transparan; sudut arah 

pertumbuhan daun C. ‘Bengal Tiger’ > 40o sementara C. glauca < 40o; helaian 

daun C. ‘Bengal Tiger’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 

35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm sementara C. glauca memiliki ukuran 

panjang sekitar 58 – 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm; permukaan batang 

semu C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara C. glauca hijau 

muda; braktea C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara C. glauca 

hijau muda; brakteola C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) transparan 

sementara C. glauca hijau muda transparan; outer perigonium C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. glauca hijau muda; inner perigonium C. 

‘Bengal Tiger’ berwarna orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 

1,5 cm sementara C. glauca kuning pucat dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1 - 

< 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Bengal Tiger’ 

berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa 

corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. glauca 

memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah muda (lightpink) 

atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 

1,5 - < 2,5 cm; pistilum C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange dengan stigma lebar 

dan rata sementara C. glauca kuning pucat dengan stigma sempit dan rata; 

kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Bengal Tiger’ rapat 

sementara C. glauca kurang (renggang); kulit buah (unripe fruit) C. ‘Bengal 

Tiger’ berwarna merah (maroon) sementara C. glauca hijau muda kemerahan.  
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C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip 

hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara C. ‘King Humbert’ 

berwarna hijau (limegreen) tanpa corak; tepi daun C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah cerah sementara C. ‘King Humbert’ tidak berwarna/transparan; helaian 

daun C. ‘Bengal Tiger’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 

35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm sementara C. ‘King Humbert’ memiliki 

ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm; permukaan 

batang semu C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King 

Humbert’ hijau muda; braktea C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) 

sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda; brakteola C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah (magenta) transparan sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda transparan; 

outer perigonium C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara C. 

‘King Humbert’ hijau muda; inner perigonium C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange 

kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. ‘King 

Humbert’ kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen 

steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange tanpa 

corak sementara C. ‘King Humbert’ berwarna kuning cerah dengan corak berupa 

bercak lebar orange pada bagian pangkal hingga tengah stamen; pistilum C. 

‘Bengal Tiger’ berwarna orange sementara C. ‘King Humbert’ kuning pucat; kulit 

buah (unripe fruit) C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (maroon) sementara C. 

‘King Humbert’ hijau muda. 
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C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena helaian daun C. 

‘Bengal Tiger’ tidak bergelombang sementara C. ‘Cleopatra’ bergelombang; 

permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna 

belang/strip hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara C. 

‘Cleopatra’ berwarna hijau (limegreen) tanpa corak; tepi daun C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah cerah sementara C. ‘Cleopatra’ tidak berwarna/transparan; 

helaian daun C. ‘Bengal Tiger’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm sementara C. ‘Cleopatra’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; 

permukaan batang semu C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara 

C. ‘Cleopatra’ hijau muda; braktea C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) 

sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; brakteola C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah (magenta) transparan sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda transparan; 

outer perigonium C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah (magenta) sementara C. 

‘Cleopatra’ hijau muda; inner perigonium C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange 

kemerahan sementara C. ‘Cleopatra’ kuning pucat; stamen steril (staminodea) 

dan stamen fertil C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange tanpa corak sementara C. 

‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah 

pada hampir seluruh bagian stamen; pistilum C. ‘Bengal Tiger’ berwarna orange 

dengan stigma lebar dan rata sementara C. ‘Cleopatra’ kuning cerah dengan 

stigma lebar dan bergelombang; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Bengal Tiger’ 

berwarna merah (maroon) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda. 
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C. ‘Bengal Tiger’ berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip 

hijau (limegreen) dengan hijau (greenyellow) sementara C. ‘Orange Punch’ 

berwarna hijau (limegreen) tanpa corak; tepi daun C. ‘Bengal Tiger’ berwarna 

merah cerah sementara C. ‘Orange Punch’ merah keunguan (mediumvioletred); 

helaian daun C. ‘Bengal Tiger’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm sementara C. ‘Orange Punch’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; 

stigma C. ‘Bengal Tiger’  lebar dan rata sementara C. ‘Orange Punch’ lebar dan 

bergelombang.  

4.1.1.6 Deskripsi Canna ‘Cleopatra’  

4.1.1.6.1 Deskripsi diagnostik Canna ‘Cleopatra’ 

Canna ‘Cleopatra’ memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun 

bergelombang, ujung daun acuminatus, pangkal daun obtusus, permukaan 

adaksial dan abaksial daun berwarna hijau (limegreen) tanpa corak, tepi daun 

tidak berwarna/transparan, sudut arah pertumbuhan daun > 40o, helaian daun yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 

– 25 cm, permukaan batang semu berwarna hijau muda, rimpang tidak terlalu 

tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan, braktea berwarna hijau 

muda, brakteola berwarna hijau muda transparan, outer perigonium berwarna 

hijau muda, inner perigonium berwarna kuning pucat dengan panjang > 5,5 cm 

dan lebar > 1,5 cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil memiliki bentuk 

bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna kuning cerah dengan 
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corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh bagian stamen, dan 

memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm, pistilum berwarna kuning cerah 

dengan stigma lebar dan bergelombang, kepadatan tonjolan pada ornamen dinding 

polen rapat, kulit buah (unripe fruit) berwarna hijau muda. 

4.1.1.6.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna ‘Cleopatra’ 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. indica karena ujung daun C. 

‘Cleopatra’ acuminatus sementara C. indica obtusus; permukaan adaksial dan 

abaksial daun C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau (limegreen) tanpa corak sementara C. 

indica berwarna kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah 

keunguan (mediumvioletred); tepi daun C. ‘Cleopatra’ tidak berwarna/transparan 

sementara C. indica berwarna merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. 

‘Cleopatra’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 18 – 25 cm sementara C. indica memiliki ukuran panjang 

sekitar 40 – 45 cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm; permukaan batang semu C. 

‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. indica merah (maroon); rimpang 

C. ‘Cleopatra’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning kecoklatan 

sementara C. indica tebal dengan permukaan berwarna merah keunguan 

(mediumvioletred); braktea C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. 

indica merah (maroon); brakteola C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda transparan 

sementara C. indica merah (magenta); outer perigonium C. ‘Cleopatra’ berwarna 

hijau muda sementara C. indica merah (magenta); inner perigonium C. 

‘Cleopatra’ memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. indica 

memiliki  panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan 
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stamen fertil C. ‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi 

bergelombang, berwarna kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil 

merah pada hampir seluruh bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta 

lebar > 2,5 cm sementara C. indica memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, 

berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta 

lebar < 1,5 cm; stigma C. ‘Cleopatra’ lebar dan bergelombang sementara C. 

indica sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. 

‘Cleopatra’ rapat sementara C. indica kurang (renggang). 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau (limegreen) sementara 

C. ‘Warscewiczii’ hijau muda (lightgreen); helaian daun C. ‘Cleopatra’ yang telah 

dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 – 25 

cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki ukuran panjang sekitar 27 – 35 cm 

dengan lebar sekitar 15 – 18 cm; inner perigonium C. ‘Cleopatra’ memiliki 

panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki 

panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertilC. 

‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh 

bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. 

‘Warscewiczii’ memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah 

cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm; 

pistilum C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan stigma lebar dan 

bergelombang sementara C. ‘Warscewiczii’ merah dengan stigma sempit dan rata; 
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kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Cleopatra’ rapat sementara C. 

‘Warscewiczii’ kurang (renggang). 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. glauca karena C. ‘Cleopatra’ memiliki 

daun berbentuk ovatus sementara C. glauca berbentuk ovalis memanjang; helaian 

daun C. ‘Cleopatra’ bergelombang sementara C. glauca tidak bergelombang; 

ujung daun C. ‘Cleopatra’ acuminatus sementara C. glauca acutus; pangkal daun 

C. ‘Cleopatra’ obtusus sementara C. glauca acutus; sudut arah pertumbuhan daun 

C. ‘Cleopatra’ > 40o sementara C. glauca < 40o; helaian daun C. ‘Cleopatra’ 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar 

sekitar 18 – 25 cm sementara C. glauca memiliki ukuran panjang sekitar 58 – 70 

cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil 

C. ‘Cleopatra’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh 

bagian stamen, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. 

glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah muda 

(lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta 

lebar > 1,5 - < 2,5 cm; pistilum C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan 

stigma lebar dan bergelombang sementara C. glauca kuning pucat dengan stigma 

sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. ‘Cleopatra’ 

rapat sementara C. glauca kurang (renggang); kulit buah (unripe fruit) C. 

‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. glauca hijau muda kemerahan. 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena helaian daun C. 

‘Cleopatra’ bergelombang sementara C. ‘King Humbert’ tidak bergelombang;  
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helaian daun C. ‘Cleopatra’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 

35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 – 25 cm sementara C. ‘King Humbert’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm dengan lebar sekitar 16 – 18 cm; 

inner perigonium C. ‘Cleopatra’ memiliki panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm 

sementara C. ‘King Humbert’ memiliki panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 

cm; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning 

cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh bagian 

stamen sementara C. ‘King Humbert’ berwarna kuning cerah dengan corak berupa 

bercak lebar orange pada bagian pangkal hingga tengah stamen; pistilum C. 

‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan stigma lebar dan bergelombang 

sementara C. ‘King Humbert’ kuning pucat dengan stigma lebar dan rata. 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena helaian daun C. 

‘Cleopatra’ bergelombang sementara C. ‘Bengal Tiger’ tidak bergelombang; 

permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau (limegreen) 

tanpa corak sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip hijau 

(limegreen) dengan hijau (greenyellow); tepi daun C. ‘Cleopatra’ tidak 

berwarna/transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ berwarna merah cerah; helaian 

daun C. ‘Cleopatra’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 

cm dengan lebar sekitar 18 – 25 cm sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki ukuran 

panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm; permukaan batang 

semu C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah 

(magenta); braktea C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ merah (magenta); brakteola C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda 
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transparan sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (magenta) transparan; outer 

perigonium C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Bengal Tiger’ 

merah (magenta); inner perigonium C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning pucat 

sementara C. ‘Bengal Tiger’ orange kemerahan; stamen steril (staminodea) dan 

stamen fertil C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah dengan corak berupa bintik-

bintik kecil merah pada hampir seluruh bagian stamen sementara C. ‘Bengal 

Tiger’ berwarna orange tanpa corak; pistilum C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning 

cerah dengan stigma lebar dan bergelombang sementara C. ‘Bengal Tiger’ orange 

dengan stigma lebar dan rata; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Cleopatra’ berwarna 

hijau muda sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah (maroon). 

C. ‘Cleopatra’ berbeda dengan C. ‘Orange Punch’ karena helaian daun C. 

‘Cleopatra’ bergelombang sementara C. ‘Orange Punch’ tidak bergelombang; 

tepi daun C. ‘Cleopatra’ tidak berwarna/transparan sementara C. ‘Orange Punch’ 

berwarna merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. ‘Cleopatra’ yang 

telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 

– 25 cm sementara C. ‘Orange Punch’ memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 

cm dengan lebar sekitar 17 – 22 cm; permukaan batang semu C. ‘Cleopatra’ 

berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); braktea C. 

‘Cleopatra’ berwarna hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); 

brakteola C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda transparan sementara C. ‘Orange 

Punch’ merah (magenta) transparan; outer perigonium C. ‘Cleopatra’ berwarna 

hijau muda sementara C. ‘Orange Punch’ merah (magenta); inner perigonium C. 

‘Cleopatra’ berwarna kuning pucat sementara C. ‘Orange Punch’ orange 
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kemerahan; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Cleopatra’ berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh 

bagian stamen sementara C. ‘Orange Punch’ berwarna orange tanpa corak; 

pistilum C. ‘Cleopatra’ berwarna kuning cerah sementara C. ‘Orange Punch’ 

berwarna orange; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Cleopatra’ berwarna hijau muda 

sementara C. ‘Orange Punch’ merah (maroon).  

4.1.1.7 Deskripsi Canna ‘Orange Punch’  

4.1.1.7.1 Deskripsi diagnostik Canna ‘Orange Punch’ 

Canna ‘Orange Punch’ memiliki daun berbentuk ovatus, helaian daun 

tidak bergelombang, ujung daun acuminatus, pangkal daun obtusus, permukaan 

adaksial dan abaksial daun berwarna hijau (limegreen) tanpa corak, tepi daun 

berwarna merah keunguan (mediumvioletred), sudut arah pertumbuhan daun > 40o, 

helaian daun yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm 

dengan lebar sekitar 17 – 22 cm, permukaan batang semu berwarna merah 

(magenta), rimpang tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning 

kecoklatan, braktea berwarna merah (magenta), brakteola berwarna merah 

(magenta) transparan, outer perigonium berwarna merah (magenta), inner 

perigonium berwarna orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 

cm, stamen steril (staminodea) dan stamen fertil memiliki bentuk bulat telur 

terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan memiliki 

panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm, pistilum berwarna orange dengan stigma 

lebar dan bergelombang, kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen rapat, 

kulit buah (unripe fruit) berwarna merah (maroon). 
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4.1.1.7.2 Deskripsi diagnostik diferensial Canna ‘Orange Punch’ 

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. indica karena helaian daun C. 

‘Orange Punch’ tidak bergelombang sementara C. indica bergelombang; ujung 

daun C. ‘Orange Punch’ acuminatus sementara C. indica obtusus; permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Orange Punch’ berwarna hijau (limegreen) tanpa 

corak sementara C. indica berwarna kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) 

dengan merah keunguan (mediumvioletred); helaian daun C. ‘Orange Punch’ 

yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan lebar 

sekitar 17 – 22 cm sementara C. indica memiliki ukuran panjang sekitar 40 – 45 

cm dengan lebar sekitar 25 – 28 cm; permukaan batang semu C. ‘Orange Punch’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. indica merah (maroon); rimpang C. 

‘Orange Punch’ tidak terlalu tebal dengan permukaan berwarna kuning 

kecoklatan sementara C. indica tebal dengan permukaan berwarna merah 

keunguan (mediumvioletred); inner perigonium C. ‘Orange Punch’ orange 

kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. indica 

berwarna kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen steril 

(staminodea) dan stamen fertil C. ‘Orange Punch’ berbentuk bulat telur terbalik 

dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan memiliki panjang > 

7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. indica memiliki bentuk seperti sudip 

dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan memiliki 

panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm; pistilum C. ‘Orange Punch’ berwarna 

orange dengan stigma lebar dan bergelombang sementara C. indica kuning cerah 

dengan stigma sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. 
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‘Orange Punch’ rapat sementara C. indica kurang (renggang); kulit buah (unripe 

fruit) C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (maroon) sementara C. indica hijau 

muda. 

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. ‘Warscewiczii’ karena helaian daun 

C. ‘Orange Punch’ tidak bergelombang sementara C. ‘Warscewiczii’ 

bergelombang;  permukaan adaksial dan abaksial daun C. ‘Orange Punch’ 

berwarna hijau (limegreen) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda (lightgreen); 

tepi daun C. ‘Orange Punch’ berwarna merah keunguan (mediumvioletred) 

sementara C. ‘Warscewiczii’ tidak berwarna/transparan; helaian daun C. ‘Orange 

Punch’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan 

lebar sekitar 17 – 22 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki ukuran panjang 

sekitar 27 – 35 cm dengan lebar sekitar 15 – 18 cm; permukaan batang semu C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau 

muda; braktea C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. 

‘Warscewiczii’ hijau muda; brakteola C. ‘Orange Punch’ berwarna merah 

(magenta) transparan sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda transparan; outer 

perigonium C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. 

‘Warscewiczii’ hijau muda; inner perigonium C. ‘Orange Punch’ berwarna 

orange kemerahan dengan panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. 

‘Warscewiczii’ kuning pucat dengan panjang < 5,5 cm dan lebar < 1 cm; stamen 

steril (staminodea) dan stamen fertil C. ‘Orange Punch’ berbentuk bulat telur 

terbalik dengan tepi bergelombang, berwarna orange tanpa corak, dan memiliki 

panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm sementara C. ‘Warscewiczii’ memiliki bentuk 
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seperti sudip dengan tepi rata, berwarna merah cerah dengan pangkal kuning, dan 

memiliki panjang < 6 cm serta lebar < 1,5 cm; pistilum C. ‘Orange Punch’ 

berwarna orange dengan stigma lebar dan bergelombang sementara C. 

‘Warscewiczii’ merah dengan stigma sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada 

ornamen dinding polen C. ‘Orange Punch’ rapat sementara C. ‘Warscewiczii’ 

kurang (renggang); kulit buah (unripe fruit) C. ‘Orange Punch’ berwarna merah 

(maroon) sementara C. ‘Warscewiczii’ hijau muda.  

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. glauca karena C. ‘Orange Punch’ 

memiliki daun berbentuk ovatus sementara C. glauca berbentuk ovalis 

memanjang; ujung daun C. ‘Orange Punch’ acuminatus sementara C. glauca 

acutus; pangkal daun C. ‘Orange Punch’ obtusus sementara C. glauca acutus; 

tepi daun C. ‘Orange Punch’ berwarna merah keunguan (mediumvioletred) 

sementara C. glauca tidak berwarna/transparan; sudut arah pertumbuhan daun C. 

‘Orange Punch’ > 40o sementara C. glauca < 40o; helaian daun C. ‘Orange 

Punch’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan 

lebar sekitar 17 – 22 cm sementara C. glauca memiliki ukuran panjang sekitar 58 

– 70 cm dengan lebar sekitar 18 – 21 cm; permukaan batang semu C. ‘Orange 

Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. glauca hijau muda; braktea C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. glauca hijau muda; 

brakteola C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) transparan sementara C. 

glauca hijau muda transparan; outer perigonium C. ‘Orange Punch’ berwarna 

merah (magenta) sementara C. glauca hijau muda; inner perigonium C. ‘Orange 

Punch’ berwarna orange kemerahan dengan lebar > 1,5 cm sementara C. glauca 
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kuning pucat dengan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan stamen 

fertil C. ‘Orange Punch’ berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang, 

berwarna orange tanpa corak, dan memiliki panjang > 7 cm serta lebar > 2,5 cm 

sementara C. glauca memiliki bentuk seperti sudip dengan tepi rata, berwarna 

merah muda (lightpink) atau kadang peachpuff  tanpa corak, dan memiliki panjang 

> 7 cm serta lebar > 1,5 - < 2,5 cm; pistilum C. ‘Orange Punch’ berwarna orange 

dengan stigma lebar dan bergelombang sementara C. glauca kuning pucat dengan 

stigma sempit dan rata; kepadatan tonjolan pada ornamen dinding polen C. 

‘Orange Punch’ rapat sementara C. glauca kurang (renggang); kulit buah (unripe 

fruit) C. ‘Orange Punch’ merah (maroon) berwarna C. glauca hijau muda 

kemerahan sementara.  

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. ‘King Humbert’ karena tepi daun C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘King 

Humbert’ tidak berwarna/transparan; helaian daun C. ‘Orange Punch’ yang telah 

dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan lebar sekitar 17 – 22 

cm sementara C. ‘King Humbert’ memiliki ukuran panjang sekitar 34 – 37 cm 

dengan lebar sekitar 16 – 18 cm; permukaan batang semu C. ‘Orange Punch’ 

berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda; braktea C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King Humbert’ hijau 

muda; brakteola C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) transparan 

sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda transparan; outer perigonium C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘King Humbert’ hijau 

muda; inner perigonium C. ‘Orange Punch’ berwarna orange kemerahan dengan 
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panjang > 5,5 cm dan lebar > 1,5 cm sementara C. ‘King Humbert’ kuning pucat 

dengan panjang < 5,5 cm dan lebar > 1 - < 1,5 cm; stamen steril (staminodea) dan 

stamen fertil C. ‘Orange Punch’ berwarna orange tanpa corak sementara C. ‘King 

Humbert’ berwarna kuning cerah dengan corak berupa bercak lebar orange pada 

bagian pangkal hingga tengah stamen; pistilum C. ‘Orange Punch’ berwarna 

orange dengan stigma lebar dan bergelombang sementara C. ‘King Humbert’ 

kuning pucat dengan stigma lebar dan rata; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Orange 

Punch’ berwarna merah (maroon) sementara C. ‘King Humbert’ hijau muda. 

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. ‘Bengal Tiger’ karena permukaan 

adaksial dan abaksial daun C. ‘Orange Punch’ berwarna hijau (limegreen) tanpa 

corak sementara C. ‘Bengal Tiger’ memiliki corak warna belang/strip hijau 

(limegreen) dengan hijau (greenyellow); tepi daun C. ‘Orange Punch’ berwarna 

merah keunguan (mediumvioletred) sementara C. ‘Bengal Tiger’ merah cerah; 

helaian daun C. ‘Orange Punch’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang 

sekitar 36 – 45 cm dengan lebar sekitar 17 – 22 cm sementara C. ‘Bengal Tiger’ 

memiliki ukuran panjang sekitar 30 – 35 cm dengan lebar sekitar 13 – 15 cm; 

stigma C. ‘Orange Punch’ lebar dan bergelombang sementara C. ‘Bengal Tiger’  

lebar dan rata.  

C. ‘Orange Punch’ berbeda dengan C. ‘Cleopatra’ karena helaian daun C. 

‘Orange Punch’ tidak bergelombang sementara C. ‘Cleopatra’ bergelombang; 

tepi daun C. ‘Orange Punch’ berwarna merah keunguan (mediumvioletred) 

sementara C. ‘Cleopatra’ tidak berwarna/transparan; helaian daun C. ‘Orange 

Punch’ yang telah dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 36 – 45 cm dengan 
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lebar sekitar 17 – 22 cm sementara C. ‘Cleopatra’ memiliki ukuran panjang 

sekitar 35 – 45 cm dengan lebar sekitar 18 – 25 cm; permukaan batang semu C. 

‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; 

braktea C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Cleopatra’ 

hijau muda; brakteola C. ‘Orange Punch’ berwarna merah (magenta) transparan 

sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda transparan; outer perigonium C. ‘Orange 

Punch’ berwarna merah (magenta) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda; inner 

perigonium C. ‘Orange Punch’ berwarna orange kemerahan sementara C. 

‘Cleopatra’ kuning pucat; stamen steril (staminodea) dan stamen fertil C. 

‘Orange Punch’ berwarna orange tanpa corak sementara C. ‘Cleopatra’ berwarna 

kuning cerah dengan corak berupa bintik-bintik kecil merah pada hampir seluruh 

bagian stamen; pistilum C. ‘Orange Punch’ berwarna orange sementara C. 

‘Cleopatra’ kuning cerah; kulit buah (unripe fruit) C. ‘Orange Punch’ berwarna 

merah (maroon) sementara C. ‘Cleopatra’ hijau muda.  

4.1.1.8 Kunci determinasi Canna sp. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tujuh sampel jenis tanaman kana di 

atas, maka dapat disusun kunci determinasi dari C. indica, C. ‘Warscewiczii’, C. 

glauca, C. ‘King Humbert’, C. ‘Bengal Tiger’, C.’Cleopatra’, dan C. ‘Orange 

Punch’ sebagai berikut.  

1. a. Staminodea berbentuk sudip dengan tepi rata, memiliki warna dominan 

merah atau merah muda (lightpink) dengan lebar < 2,5 cm, stigma sempit 

dan rata............................................................................................................2 
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     b. Staminodea berbentuk bulat telur terbalik dengan tepi bergelombang dengan 

lebar > 2,5 cm, stigma lebar dan rata atau bergelombang, helaian daun tidak 

bergelombang dan berbentuk ovatus...............................................................4 

2. a. Helaian daun bergelombang, berbentuk ovatus dengan sudut arah tumbuh 

daun > 40o.......................................................................................................3 

    b. Helaian daun berbentuk ovalis memanjang, dengan sudut arah tumbuh daun 

> 40o...................................................................................................C. glauca 

3. a. Daun berwarna hijau muda (lightgreen) tanpa corak............C. ‘Warscewiczii’ 

    b. Daun bercorak kombinasi antara hijau gelap (darkgreen) dengan merah 

keunguan (mediumvioletred) dan tepi daun berwarna merah keunguan  

(mediumvioletred)...............................................................................C. indica 

4. a. Stamen fertil dan stamen steril (staminodea) hanya terdiri atas satu warna, 

yaitu orange dan tidak memiliki corak berupa bintik atau bercak, tepi daun 

memiliki warna ...............................................................................................5 

     b. Stamen fertil dan stamen steril (staminodea) memiliki corak warna yang 

terdiri atas kombinasi beberapa warna seperti kuning, merah, dan orange 

namun lebih dominan berwarna kuning, tepi daun tidak berwarna atau 

transparan........................................................................................................6 

5. a. Tepi daun berwarna merah cerah dengan warna helaian daun bercorak 

belang-belang atau strip antara hijau (limegreen) dengan hijau kekuningan 

(greenyellow)........................................................................C. ‘Bengal Tiger’ 

     b. Tepi daun berwarna merah keunguan (mediumvioletred) dengan warna 

helaian daun hijau (limegreen) tanpa corak.......................C. ‘Orange Punch’   
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6. a. Corak warna pada stamen fertil dan stamen steril (staminodea) berupa bintik-

bintik kecil berwarna merah atau orange pada seluruh bagian stamen (dari 

pangkal hingga ujung)...............................................................C. ‘Cleopatra’ 

    b. Corak warna pada stamen fertil dan stamen steril (staminodea) berupa 

bercak-bercak lebar berwarna orange pada bagian pangkal hingga tengah 

stamen.................................................................................C. ‘King Humbert’ 

 

4.1.2 Analisis hubungan kekerabatan Canna sp. menggunakan fenogram 

Setelah dilakukan analisis data secara deskriptif untuk mengetahui 

perbedaan setiap jenis tanaman yang diteliti, maka seluruh data karakteristik dari 

ketujuh jenis tanaman kana diolah kembali menggunakan program komputer 

SPSS 16.0. Proses analisis data ini dapat dijadikan sebagai bukti pendukung 

adanya hubungan kekerabatan berdasarkan karakter morfologi di antara ketujuh 

sampel tanaman kana dalam penelitian ini. Pengolahan data dengan program 

komputer SPSS ini bersifat pengelompokan berdasarkan kesamaan karakteristik 

dalam karakter morfologi eksternal yang dimiliki oleh setiap sampel. 

Pengelompokan yang menggunakan analisis classify hierarchical cluster tersebut 

dilakukan terhadap sebaran karakteristik morfologi eksternal dari setiap jenis 

sampel tanaman kana yang sebelumnya telah ditransformasi terlebih dahulu ke 

dalam bentuk numerik dan disusun dalam Lampiran 3 berdasarkan nilai yang 

telah ditetapkan untuk setiap karakteristik masing-masing karakter yang tercantum 

pada Lampiran 2.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Keanekaragaman Tanaman Kana (Canna. sp) 
Berdasarkan Karakter Morfologi.

Dwi Putri Sunaryanti



79 
 
 

    
 

Dalam pengolahan data menggunakan program komputer, karena nama 

spesies dan varietas ketujuh tanaman kana yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini cukup panjang, maka sebelumnya nama-nama tanaman kana 

tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi suatu kode. Kode yang dimaksud 

sebenarnya adalah berupa singkatan dari nama spesies dan varietas tanaman kana 

untuk memudahkan penulisannya dalam program komputer. Tabel 4.1 menyajikan 

kode dari nama ketujuh sampel spesies dan varietas tanaman kana beserta 

keterangannya. Sementara data karakteristik yang telah diproses dengan program 

SPSS menghasilkan nilai indeks similaritas atau indeks kesamaan antar sampel 

yang terdapat dalam tabel koefisien simple matching (Tabel 4.2). 

 
Tabel 4.1. Kode nama-nama sampel spesies dan varietas tanaman kana 

Kode Keterangan 

C.in1 Canna indica 1 
C.in2 Canna indica 2 
C.in3 Canna indica 3 
C.wr1 Canna ‘Warscewiczii’ 1 
C.wr2 Canna ‘Warscewiczii’ 2 
C.wr3 Canna ‘Warscewiczii’ 3 
C.gl1 Canna glauca 1 
C.gl2 Canna glauca 2 
C.gl3 Canna glauca 3 
C.kh1 Canna ‘King Humbert’ 1 
C.kh2 Canna ‘King Humbert’ 2 
C.kh3 Canna ‘King Humbert’ 3 
C.bt1 Canna ‘Bengal Tiger’ 1 
C.bt2 Canna ‘Bengal Tiger’ 2 
C.bt3 Canna ‘Bengal Tiger’ 3 
C.cl1 Canna ‘Cleopatra’ 1 
C.cl2 Canna ‘Cleopatra’ 2 
C.cl3 Canna ‘Cleopatra’ 3 
C.op1 Canna ‘Orange Punch’ 1 
C.op2 Canna ‘Orange Punch’ 2 
C.op3 C.anna‘Orange Punch’ 3 
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Tabel 4.2 merupakan indeks kesamaan antara 7 sampel spesies dan 

varietas tanaman kana (Canna sp.) yang masing-masing sampel diwakili oleh 3 

individu (OTU). Tabel tersebut dapat menunjukkan kedekatan dalam hubungan 

kekerabatan antara Canna sp. sesuai dengan besar kecilnya nilai indeks kesamaan. 

Semakin besar nilai yang ditunjukkan dalam tabel (nilai kesamaan > 0,5/ angka 

berwarna biru) berarti semakin besar juga persamaan yang dimiliki antara tiap 

spesies atau varietas tanaman kana yang dibandingkan. Begitu pula sebaliknya, 

semakin kecil nilai yang terdapat dalam tabel kesamaan (nilai kesamaan < 0,5) 

maka semakin sedikit pula persamaanya. Sebagai contoh, nilai indeks kesamaan 

terkecil dalam tabel tersebut adalah 0,07 (angka berwarna merah) yang 

merupakan nilai kesamaan antara C. in1 (individu dari C. indica) dan C.kh1 

(individu dari C. ‘King Humbert’). Hal itu menunjukkan bahwa antara C. indica 

dan C. ‘King Humbert’ memiliki karakter morfologi yang cukup berbeda (nilai 

kesamaan sangat kecil). Sementara nilai kesamaan yang berkorelasi dengan 1 

memiliki arti bahwa antara kedua Canna sp. yang dibandingkan tersebut memiliki 

nilai kesamaan yang sama karena merupakan satu organisme.  

Dari penjelasan tersebut, apabila data yang diperoleh dianalisis kembali 

dengan analisis kelompok (Cluster Analisys), maka tanaman kana yang memiliki 

persamaan yang besar antara satu dengan yang lain akan cenderung lebih dekat 

atau menjadi satu kelompok. Nilai koefisien pengelompokan atau penggabungan 

karakteristik morfologi yang akan mengelompokkan setiap individu sampel 

dengan kelompoknya menggunakan average linkage clustering disajikan dalam 
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Tabel 4.3. Selain menggunakan nilai indeks kesamaan karakter, kedekatan 

hubungan kekerabatan antara Canna sp. dapat digambarkan melalui dendrogram.   

  

Tabel 4.3. Tahapan pengelompokan antara 21 sampel tanaman kana (Canna sp.) 

Tahap 
Kombinasi Klaster 

Koefisien 
Klaster 1 Klaster 2 

1 1 2 .986 

2 4 6 .983 
3 13 15 .980 
4 1 3 .979 
5 20 21 .977 
6 16 17 .973 
7 8 9 .973 
8 10 12 .969 
9 10 11 .950 
10 19 20 .946 
11 7 8 .935 
12 16 18 .929 
13 4 5 .925 
14 13 14 .912 
15 10 16 .765 
16 13 19 .763 
17 10 13 .532 
18 1 4 .479 
19 1 7 .399 
20 1 10 .246 

Keterangan: 
Tahap = tahap pengelompokan 
Klaster 1 = individu 1 yang dibandingkan (nomor individu sesuai dengan 

dendrogram) 
Klaster 2 = individu 2 yang dibandingkan (nomor individu sesuai dengan 

dendrogram) 
Koefisien = nilai kesamaan antar individu tanaman kana yang  dibandingkan 

 

 Setelah diperoleh nilai penggabungan atau pengelompokan dalam Tabel 

4.3, maka selanjutnya nilai pengelompokan tersebut divisualisasikan dalam 

bentuk dendrogram pada Gambar 4.1. Tabel pengelompokan (Tabel 4.3) tersebut 
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di atas adalah tabel yang akan menjelaskan nilai kesamaan pengelompokkan 

setiap individu (OTU) Canna sp. pada dendrogram yang terbentuk. 

Pengelompokan dengan urutan pertama adalah kelompok yang memiliki 

hubungan kekerabatan paling dekat, sedangkan nilai pada urutan terakhir 

menunjukkan hubungan kekerabatan yang jauh antara Canna sp yang digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini.  

 

 C A S E       98,6      83,8      69,0      54,2      39,4      24,6 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  C.in1       1   ─┐ 

  C.in2       2   ─┼─────────────────────────────────┐ 

  C.in3       3   ─┘                                 ├───┐ 

  C.wr1       4   ─┬───┐                             │   │ 

  C.wr3       6   ─┘   ├─────────────────────────────┘   ├─────────┐ 

  C.wr2       5   ─────┘                                 │         │ 

  C.gl2       8   ─┬─┐                                   │         │ 

  C.gl3       9   ─┘ ├───────────────────────────────────┘         │ 

  C.gl1       7   ───┘                                             │ 

  C.kh1      10   ─┬─┐                                             │ 

  C.kh3      12   ─┘ ├───────────┐                                 │ 

  C.kh2      11   ───┘           ├───────────────┐                 │ 

  C.cl1      16   ─┬─┐           │               │                 │ 

  C.cl2      17   ─┘ ├───────────┘               │                 │ 

  C.cl3      18   ───┘                           ├─────────────────┘ 

  C.op2      20   ─┬─┐                           │ 

  C.op3      21   ─┘ ├───────────┐               │ 

  C.op1      19   ───┘           ├───────────────┘ 

  C.bt1      13   ─┬───┐         │ 

  C.bt3      15   ─┘   ├─────────┘ 

  C.bt2      14   ─────┘ 
 
Gambar 4.1. Dendrogram pengelompokan 21 sampel Canna sp. berdasarkan 
karakter morfologi  
 
 

Hasil analisis kelompok antara 21 individu Canna sp. yang digambarkan 

dalam dendrogram (Gambar 4.1) mampu menunjukkan pengelompokan sekaligus 

memperlihatkan gambaran terhadap kedekatan dalam hubungan kekerabatan 7 

spesies dan varietas Canna sp. Dari gambar dendrogram di atas, dapat  diketahui 

bahwa semakin kecil nilai kesamaan (dalam skala 98,6 – 24,6) dari garis yang 
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menghubungkan antara individu satu dengan yang lain, maka semakin besar 

perbedaan yang dimiliki antar individu tersebut. 

 Berdasarkan pada gambar dendrogram, pengelompokan Canna sp. diawali 

oleh terbentuknya 2 kelompok utama, yaitu kelompok I (diwakili OTU nomor 1 

dalam Tabel 4.3) meliputi C. indica hingga C. glauca dan kelompok II (diwakili 

OTU nomor 10 dalam Tabel 4.3) yang meliputi C. ‘King Humbert’ hingga C. 

‘Bengal Tiger’. Kedua kelompok ini saling mengelompok pada nilai kesamaan 

24,6. Kelompok utama I terpecah menjadi dua kelompok dan masing-masing 

saling berkelompok pada nilai kesamaan 39,9, yang terdiri atas kelompok III 

(diwakili OTU nomor 1 dalam Tabel 4.3) meliputi C. indica hingga 

C. ’Warscewiczii’ dan kelompok IV (diwakili OTU nomor 7 dalam Tabel 4.3) 

yang hanya terdiri atas C. glauca dan akhirnya saling mengelompok dengan 

anggotanya sendiri pada nilai kesamaan 93,5 (diwakili OTU nomor 7 dan 8 dalam 

Tabel 4.3). Setelah itu, kelompok III juga terpecah menjadi dua kelompok dan 

masing-masing mengelompok pada nilai kesamaan 47,9, yaitu kelompok V 

(diwakili OTU nomor 1 dalam Tabel 4.3) yang terdiri atas C. indica dan 

kelompok VI (diwakili OTU nomor 4 dalam Tabel 4.3) yang terdiri atas 

C. ’Warscewiczii’. Selanjutnya kelompok V saling mengelompok dengan 

anggotanya sendiri (diwakili OTU nomor 1 dan 2 dalam Tabel 4.3) pada nilai 

kesamaan 98,6, sementara kelompok VI juga saling mengelompok dengan 

anggotanya sendiri (diwakili OTU nomor 4 dan 6 dalam Tabel 4.3) pada nilai 

kesamaan 98,3. 
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 Begitu juga yang terjadi pada kelompok utama II. Kelompok ini terpecah 

menjadi dua kelompok dan masing-masing berkelompok pada nilai kesamaan 

53,2 yang terdiri atas kelompok VII (diwakili OTU nomor 10 dalam Tabel 4.3) 

meliputi C. ’King Humbert hingga C. ’Cleopatra’ dan kelompok VIII (diwakili 

OTU nomor 13 dalam Tabel 4.3) meliputi C. ’Orange Punch’ hingga C. ’Bengal 

Tiger’. Kemudian kelompok VII terpecah menjadi dua kelompok yang terdiri atas 

kelompok IX (diwakili OTU nomor 10 dalam Tabel 4.3) yang terdiri atas C. ’King 

Humbert’ dan kelompok X (diwakili OTU nomor 16 dalam Tabel 4.3) yang terdiri 

atas C. ’Cleopatra’. Kedua kelompok tersebut masing-masing membentuk 

kelompok pada nilai kesamaan 76,5. Setelah itu kelompok IX dan X saling 

mengelompok antar anggotanya sendiri. Kelompok IX (diwakili OTU nomor 10 

dan 12 dalam Tabel 4.3) mengelompok dengan anggotanya sendiri pada nilai 

kesamaan 96,9 sedangkan kelompok X (diwakili OTU nomor 16 dan 18 dalam 

Tabel 4.3) mengelompok dengan anggotanya sendiri pada nilai kesamaan 92,9. 

Hal serupa seperti kelompok VII juga terjadi pada kelompok VIII. Kelompok VIII 

terpecah menjadi dua kelompok yang terdiri atas kelompok XI (diwakili OTU 

nomor 19 dalam Tabel 4.3) dan kelompok XII (diwakili OTU nomor 13 dalam 

Tabel 4.3). Kedua kelompok tersebut masing-masing mengelompok pada nilai 

kesamaan 76,3. Selanjutnya kelompok XI (diwakili OTU nomor 19 dan 20 dalam 

Tabel 4.3) saling mengelompok dengan anggotanya sendiri pada nilai kesamaan 

94,6. Sementara itu kelompok XII (diwakili OTU nomor 13 dan 14 dalam Tabel 

4.3) saling mengelompok dengan anggotanya sendiri pada nilai kesamaan 91,2. 

Nilai kesamaan yang paling besar menunjukkan hubungan kekerabatan yang 
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semakin dekat di antara tanaman Kana. Hal itu ditunjukkan oleh hubungan antara 

C. indica 1 dan C. indica 2 dengan nilai kesamaan 98,6. Begitu juga sebaliknya, 

nilai kesamaan yang paling kecil menunjukkan hubungan kekerabatan yang 

semakin jauh antara tanaman kana dan hal itu itu ditujukkan oleh hubungan antara 

C. indica 1 dan C. ’King Humbert’ 1 dengan nilai kesamaan 24,6.  

   Setelah melakukan analisis pengelompokan untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan melalui average linkage, selanjutnya data yang ada harus 

dikonfirmasi kembali dengan analisis komponen utama (Principal Component 

Analysis/PCA). Analisis data menggunakan PCA ini bertujuan untuk mengetahui 

bobot nilai dari karakter pembeda dalam setiap pemisahan individu/OTU. Hasil 

analisis PCA adalah berupa tabel yang berisi komponen-komponen nilai dari 

setiap karakter yang digunakan sebagai parameter penelitian. Komponen nilai 

tersebut berasal dari hasil ekstraksi dari sejumlah karakter pembeda. Karakter 

yang digunakan hanya sejumlah 30, sementara sisa karakter lainnya tidak masuk 

dalam tabel karena karakter-karakter tersebut sama untuk setiap individu. 

Pengelompokan 21 tanaman Canna sp. menjadi 7 kelompok, yaitu C. indica, 

C. ’Warscewiczii’, C. ’King Humbert’, C. ’Bengal Tiger’, C. ’Cleopatra’, dan 

C. ’Orange Punch’ banyak dipengaruhi terutuma oleh nilai yang terdapat dalam 

tiga komponen utama tabel hasil analisis PCA (Tabel 4.4). Sementara nilai dalam 

komponen lainnya pada umumnya tidak dihiraukan karena nilainya semakin kecil 

sehingga dianggap kurang berpengaruh dalam pengelompokan (tabel hasil analisis 

PCA secara lengkap disajikan dalam Lampiran 5). 
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Tabel 4.4. Nilai matriks komponen 30 karakter pembeda dari 3 komponen utama 

pada 21 OTU tanaman kana (Canna sp) 
 

Karakter 
Komponen 

1 2 3 
tinggi tanaman -.426 .084 .266 
bentuk daun -.033 -.580 .800 
sifat helaian -.570 -.159 -.554 
ujung daun .835 -.054 -.439 
pangkal daun -.033 -.580 .800 
warna daun -.021 .686 .296 
warna tepi daun -.374 .859 .204 
panjang daun .070 -.475 .750 
lebar daun -.588 .054 .261 
sudut daun -.033 -.580 .800 
warna upih daun -.370 .515 .438 
warna batang -.574 .798 .160 
warna rimpang -.447 .188 .733 
ketebalan rimpang -.852 .346 .057 
warna braktea -.574 .798 .160 
warna brakteola -.242 .930 .195 
warna outer perigonium -.242 .930 .195 
panjang outer perigonium .882 .074 .430 
warna inner perigonium .395 .751 .169 
panjang inner perigonium .572 .184 .559 
lebar inner perigonium .726 .215 .090 
warna staminodea -.835 -.088 .096 
panjang staminodea .882 .074 .430 
lebar staminodea .918 .306 .123 
bentuk staminodea .829 .477 -.173 
jumlah staminodea .712 -.092 .170 
warna pistilum -.122 .282 -.534 
sifat stigma .738 .439 -.123 
tonjolan permukaan polen .829 .477 -.173 
warna buah .392 .540 .492 

Keterangan: angka yang dicetak dengan warna biru merupakan nilai karakter yang 
berpengaruh karena memiliki nilai diskriminan > 0,5 
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Komponen 1 merupakan komponen yang umumnya memiliki nilai 

karakter tinggi, sehingga karakter-karakter dalam komponen 1 dapat dikatakan 

sebagai karakter yang paling berperan dalam pengelompokan 21 tanaman kana, 

terutama pada nilai karakter yang dicetak dengan warna biru, yaitu sifat helaian 

daun, tipe ujung daun, lebar daun, warna permukaan batang, ketebalan rimpang, 

warna braktea, panjang outer perigonium, panjang inner perigonium, lebar inner 

perigonium, warna staminodea, panjang staminodea, lebar staminodea, bentuk 

staminodea, jumlah staminodea, sifat stigma, dan kepadatan tonjolan pada 

permukaan dinding polen. 

 

4.2 Pembahasan   

 Sebagai akibat dari persilangan antar spesies Canna, kini telah banyak 

dihasilkan ragam varietas Canna yang semakin menarik. Hal itu sesuai dengan 

tujuan para pemulia tanaman hias (breeder) yang memang ingin menjadikan 

Canna lebih dari sekedar tanaman pertanian melaui cara saling menyilangkan 

spesies Canna untuk menghasilkan varietas baru Canna dengan beragam warna 

bunga dan daun yang lebih indah sehingga sesuai untuk dijadikan sebagai 

tanaman hias. Dari informasi yang tercantum dalam tinjauan pustaka, persilangan 

antar lebih dari satu spesies merupakan tetua dari varietas Canna yang ada saat ini. 

Spesies Canna yang paling banyak disilangkan antara lain, yaitu Canna indica, 

Canna glauca, dan Canna iridiflora, terutama pada Canna x generalis seperti 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari pernyataan tersebut 

sangat memungkinkan bahwa beberapa varietas Canna x generalis memiliki 
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kesamaan ciri karakter dan karakteristik seperti spesies Canna indica yang lebih 

dahulu dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman pertanian serta 

tanaman obat. Kesamaan inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui 

pengelompokan dan hubungan kekerabatan antar spesies Canna berdasarkan 

karakter morfologi dalam penelitian ini. Meskipun disebut dengan ciri kesamaan, 

namun dari data hasil yang diperoleh dalam tabel nilai kesamaan (Tabel 4.2) tetap 

menunjukkan adanya perbedaan nilai walaupun organisme yang dibandingkan  

masih tergolong dalam satu spesies. Hal ini terjadi karena memang tidak akan 

pernah ada dua individu yang persis sama di dunia ini  (Campbell, N.A., 2003).  

  Kedekatan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh ketujuh sampel baik 

spesies maupun varietas tanaman kana dapat dilihat dari indeks kesamaan dan 

konstruksi dendrogram. Dalam tabel indeks kesamaan diketahui bahwa C.in1 

(merupakan OTU dari C. indica) dan C.kh1 (merupakan OTU dari C. ’King 

Humbert) memiliki nilai indeks kesamaan terkecil yaitu 0,07. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa keduanya memiliki ciri kesamaan yang paling sedikit. Jika 

diperhatikan pada konstruksi dendrogram yang terbentuk, keduanya juga 

berjauhan saat membentuk kelompok. Jauhnya jarak pengelompokan tersebut juga 

disebabkan oleh kecilnya nilai dalam indeks kesamaan yang dimiliki keduanya. 

Hal sebaliknya terjadi jika nilai indeks kesamaan yang dimiliki antara dua OTU 

Canna sp. yang dibandingkan memiliki nilai yang besar. Nilai indeks kesamaan 

yang besar menunjukkan banyaknya ciri kesamaan yang dimiliki bersama, dan 

tentu saja dengan nilai indeks kesamaan yang besar kelompok-kelompok yang 

terbentuk pada konstruksi dendrogram menjadi saling berdekatan.    
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Konstruksi dendrogram yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 7 spesies dan varietas tanaman kana terbagi menjadi dua 

kelompok utama, yaitu kelompok I yang meliputi C. indica, C. ’Warscewiczii’, 

dan C. glauca dan kelompok II yang meliputi C. ’King Humbert’, C. ’Bengal 

Tiger’, C. ’Cleopatra’, dan C. ’Orange Punch’. Hal ini menjelaskan bahwa 

terdapat sedikit sekali kesamaan ciri atau sifat (dalam penelitian ini sifat fenotip 

atau morfologi) yang dimiliki antar OTU pada kelompok I dan II. Setiap 

kelompok tersebut selanjutnya mengelompok lagi membentuk kelompok-

kelompok yang lebih kecil lagi hingga akhirnya saling mengelompok antar 

golongannya sendiri. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa terdapat kesamaan 

sifat yang cukup besar di antara satu golongan, baik spesies maupun varietas 

sehingga setiap OTU Canna sp. dapat bergabung dengan golongannya sendiri.       

Pembentukan kelompok utama I dan II yang memiliki nilai koefisien 

kesamaan hanya sebesar 24,6 (Tabel 4.3) pada dendrogram, disebabkan karena 

banyaknya perbedaan karakter pada bagian-bagian bunga, khususnya perbedaan 

pada karakter ukuran panjang dan lebar staminodea, bentuk staminodea, sifat 

stigma, dan karakter kepadatan tonjolan pada ornamentasi dinding polen. 

Kelompok utama I memiliki bunga berukuran relatif kecil bila dibandingkan 

dengan bunga milik kelompok utama II yang cenderung lebih panjang dan lebar 

(bunga berukuran besar). Staminodea pada kelompok utama I umumnya 

berbentuk sudip sementara pada kelompok II secara umum berbentuk bulat telur 

terbalik. Stigma pada kelompok I juga cenderung menyempit sedangkan stigma 

pada kelompok II cenderung lebar. Sementara itu, tonjolan pada permukaan 
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dinding polen kelompok utama I cenderung kurang padat (renggang) sementara 

pada kelompok II lebih banyak tonjolan dan rapat.    

Menurut Stone (1970) dalam Hardiyanto dkk. (2007), karakter bunga 

memang merupakan karakter yang paling berguna di dalam klasifikasi 

Angiospermae, namun karakter vegetatif tertentu seperti panjang daun, lebar daun, 

warna daun, ukuran braktea, dan karakter organ vegetatif lain juga memiliki 

peranan yang penting. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh anggota-anggota 

pada kelompok utama I. Kelompok C. indica dan kelompok C. ’Warscewiczii’ 

memiliki nilai koefisien kesamaan sebesar 47,9, sementara kelompok C. indica 

dengan kelompok C. glauca nilai koefisien kesamaanya hanya sebesar 39,9. Hal 

ini menunjukkan bahwa kelompok C. indica lebih dekat dengan kelompok 

C. ’Warscewiczii’ daripada dengan kelompok C. glauca. Kedekatan hubungan 

kekerabatan antara kelompok C. indica dengan kelompok C. ’Warscewiczii’ 

selain disebabkan karena banyaknya kesamaan karakter pada bunga, juga karena 

sama-sama memiliki karakter vegetatif sifat helaian daun yang bergelombang, 

sementara sifat helaian pada daun kelompok C. glauca tidak bergelombang.  

Pengelompokan kembali yang terjadi pada 4 anggota kelompok utama II 

menunjukkan bahwa kelompok C. ’Cleopatra’ lebih dekat dengan kelompok 

C. ’King Humbert’ dengan nilai kesamaan 76,5 sehingga menjadi satu kelompok. 

Sementara kelompok C. ’Orange Punch’ lebih dekat dengan kelompok C. ’Bengal 

Tiger’ pada nilai kesamaan 76,3 yang juga mengelompok menjadi satu. Namun 

kedua kelompok (kelompok C. ’Cleopatra’-C. ’King Humbert’ dan kelompok 

C. ’Orange Punch’-C. ’Bengal Tiger) ternyata sebelumnya pernah menjadi satu 
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anggota kelompok yang sama pada nilai kesamaan 53,2. Namun kemudian 

memisah menjadi dua kelompok karena adanya perbedaan sifat stigma. Sama 

seperti pada kelompok utama I, pengelompokan ini juga banyak dipengaruhi oleh 

kesamaan karakter organ generatif (bunga). Sementara itu, kelompok 

C. ’Cleopatra’ dan kelompok C. ’King Humbert’ saling mengelompok disebabkan 

karena warna staminodea keduanya memiliki corak, sedangkan pada kelompok 

C. ’Orange Punch’ dan kelompok C. ’Bengal Tiger memiliki warna staminodea 

yang tidak bercorak.  

Pembentukan kelompok antar golongan sendiri dapat terjadi karena 

masing-masing golongan, baik tingkat spesies maupun varietas pasti memiliki ciri 

atau sifat khusus yang tidak dimiliki oleh golongan lainnya. Kelompok C. indica 

mengelompok dengan anggotanya sendiri pada nilai kesamaan tertinggi, yaitu 

98,6 karena memiliki kesamaan yang sudah pasti tidak dimiliki kelompok lain 

yaitu pada karakter ketebalan rimpang. Kelompok C. ’Warscewiczii’ saling 

mengelompok dengan golongannya sendiri pada nilai kesamaan 98,3 karena 

terdapat ciri khas, yaitu memiliki bentuk bunga yang serupa dengan C. indica 

tetapi memiliki warna daun yang jarang dimiliki oleh jenis lain, yaitu hijau muda 

terang. Selanjutnya kelompok C. glauca yang mengelompok dengan golongannya 

sendiri pada nilai kesamaan 97,3 memiliki karakter khas yang membedakannya 

dengan kelompok lain, yaitu pada karakter bentuk daun dan sudut arah tumbuh 

daun. Karakter khas yang dimiliki oleh kelompok C. ’Orange Punch’ yang 

mengelompok dengan golongannya sendiri pada nilai kesamaan 97,7 terletak pada 

karakter warna bunga (warna staminodea), yaitu berwarna orange segar yang 
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cerah sesuai dengan namanya. Meskipun sama-sama memiliki bunga berwarna 

orange segar, C. ’Bengal Tiger’ yang mengelompok dengan golongannya sendiri 

pada nilai kesamaan 98,0 juga memiliki ciri khusus pada karakter warna 

permukaan daun. Karakter khas yang dimiliki oleh kelompok C. ’Cleopatra’ 

sehingga mereka saling mengelompok antar golonganya sendiri pada nilai 

kesamaan 97,3 terletak pada warna staminodea yang bercorak bintik-bintik kecil. 

Hal yang sama terjadi pada kelompok C. ’King Humbert’ yang mengelompok 

dengan golonganya sendiri pada nilai kesamaan 96,9, yaitu karena warna 

staminodea yang juga terdapat corak warna lain namun berupa bercak-bercak 

lebar. 

Pembentukan dua kelompok utama pada konstruksi dendrogram ternyata 

banyak dipengaruhi oleh nilai karakter yang terdapat dalam komponen 1 pada 

tabel hasil analisis PCA (Tabel 4.4). Karakter-karakter yang dianggap 

berpengaruh dalam tabel hasil analisis PCA yang dianggap berpengaruh adalah 

karakter dengan nilai > 0,5. Nilai karakter negatif dianggap tidak berbeda dengan 

nilai karakter yang positif, sebab karakter dengan nilai negatif namun memiliki 

jumlah > 0,5 tetap dapat menjadi karakter pembeda yang jelas antar spesies atau 

varietas, sehingga walau bernilai negatif karakter seperti itu masih memiliki 

pengaruh besar dalam pengelompokan.  

Karakter yang dianggap paling berpengaruh dalam pengelompokan (dalam 

komponen 1 Tabel 4.4) antara lain adalah karakter lebar staminodea (0,924), 

panjang staminodea (0,892), panjang outer perigonium (0,892), ketebalan 

rimpang (-0,848), warna staminodea (-0,833), bentuk staminodea (0,831), 
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kepadatan tonjolan pada ornamentasi dinding polen (0,831), tipe ujung daun 

(0,826), sifat stigma (0,745), lebar inner perigonium (0,735), jumlah staminodea 

(0,710), panjang inner perigonium (0,586), sifat helaian daun (-0,584), lebar daun 

(-0,582), warna batang (-0,561), dan warna braktea (-0,561). Khusus untuk 

karakter pada polen, Menurut Ciciarelli et al (2009), ornamen dinding polen tipe 

echinate memang merupakan karakter umum yang dimiliki dalam genus Canna, 

namun ukuran, permukaan dan warna dinding polen, serta kerapatan dan bentuk 

duri atau tonjolannya dapat digunakan sebagai ciri diagnostik untuk setiap spesies. 

Karena pengamatan polen dalam penelitian ini hanya menggunakan mikroskop 

cahaya maka belum diketahui secara pasti bagaimana bentuk tonjolan atau duri 

secara detail yang dimiliki oleh setiap sampel. Oleh karena itu penelitian ini baru 

sebatas menggunakan karakter kepadatan tonjolan pada ornamentasi dinding 

polen.  

Jika diperhatikan, karakter-karakter dalam komponen 1 tabel hasil analisis 

PCA, beberapa diantaranya ternyata adalah karakter yang juga digunakan dalam 

pembuatan kunci determinasi Canna sp. dalam penelitian ini. Hal ini merupakan 

bukti bahwa karakter-karakter tersebut memang mempengaruhi pengelompokkan 

di antara Canna sp. Karakter-karakter yang digunakan dalam pembuatan kunci 

determinasi, memang tidak seluruhnya termasuk dalam komponen 1, contohnya 

adalah karakter warna permukaan daun dan warna tepi daun. Namun kedua 

karakter tersebut tetap dapat dikatakan berpengaruh pada pengelompokkan karena 

keduanya memiliki nilai > 0,5 yang terdapat dalam komponen 2, tepatnya karakter 

warna permukaan daun bernilai 0,686 sementara karakter warna tepi daun bernilai 
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0,861. Karakter dalam tabel hasil analisis PCA yang sama sekali tidak memiliki 

nilai > 0,5 dalam komponen 1 hingga komponen 3 adalah karakter tinggi individu 

tanaman. Hal ini disebabkan karena karakter tinggi tanaman, terutama pada 

tanaman kana, sangat bergantung pada umur tanaman. Semakin tua umur tanaman, 

maka semakin bertambah pula tingginya. Karena itulah, karakter tinggi tanaman 

tidak dapat digunakan untuk mengelompokan tanaman kana.  

Taksonomi numerik yang digunakan di dalam pembuatan suatu 

dendrogram didefinisikan sebagai metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan 

atau kemiripan antargolongan organisme dan penataan golongan-golongan itu 

melalui suatu analisis yang dikenal sebagai analisis kelompok (cluster analysis) 

ke dalam kategori takson atas dasar kesamaan-kesamaan sifat (Hardiyanto dkk., 

2007). Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelompokkan yang terbentuk pada 

konstruksi dendrogram dalam penelitian ini memang belum dapat menyatakan 

secara jelas mengenai tingkatan-tingkatan dalam taksonomi, tetapi hanya sebagai 

pejelasan mengenai kedekatan hubungan berdasarkan kesamaan karakter terutama 

karakter fenotip (morfologi) yang dimiliki. Bentuk atau karakter morfologi, secara 

umum memang merupakan data yang paling baik untuk membatasi suatu takson, 

sebab menurut Stace (1981) dalam Hardiyanto, dkk (2007), pembatasan takson 

yang baik dilakukan dengan menggunakan karakter-karakter yang mudah dilihat, 

dan bukan oleh karakter-karakter yang tersembunyi. Karena alasan itulah karakter 

morfologi dapat dijadikan sebagai sumber bukti taksonomi. Selain itu, hasil 

penelitian dengan menggunakan karakter morfologi (karakter fenotip) seperti 

yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakter morfologi 
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sebagai bukti taksonomi memang sangat baik digunakan untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis keanekaragaman tanaman kana (Canna sp.) serta dapat 

mengetahui kedekatan hubungan kekerabatannya. 
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