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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ketujuh sampel tanaman kana (Canna sp.) yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dikelompokkan dalam suatu dendrogram berupa fenogram melalui 

analisis fenetik berdasarkan karakter morfologi. Pengelompokan yang 

terbentuk pertama kali adalah kelompok utama I (meliputi kelompok C. indica, 

C. ‘Warscewiczii’, dan C. glauca) dan kelompok utama II (meliputi kelompok  

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

Punch’). Kelompok utama I membentuk dua kelompok yang lebih kecil, yaitu 

kelompok III (meliputi kelompok C. indica dan C. ‘Warscewiczii’) serta 

kelompok IV yang langsung membentuk kelompok antar golongannya sendiri 

(hanya meliputi kelompok C. glauca). Kemudian kelompok III membentuk 

dua kelompok antar golongannya sendiri, yaitu kelompok V (meliputi 

kelompok C. indica) dan kelompok VI (meliputi kelompok C. ‘Warscewiczii). 

Kelompok utama II juga membentuk dua kelompok yang lebih kecil, yaitu 

kelompok VII (meliputi kelompok C. ‘King Humbert’ dan C. ‘Cleopatra’) 

serta kelompok VIII (meliputi kelompok C. ’Bengal Tiger’ dan C. ‘Orange 

Punch’). Selanjutnya kelompok VII membentuk dua kelompok antar 

golongannya sendiri, yaitu kelompok IX (meliputi kelompok C. ‘King 
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Humbert’) dan kelompok X (meliputi kelompok C. ‘Cleopatra’). Sementara 

itu, kelompok VIII membentuk dua kelompok antar golonganya sendiri juga, 

yaitu kelompok XI (meliputi kelompok C. ’Bengal Tiger’) dan kelompok XII 

(meliputi kelompok C. ‘Orange Punch’).     

2. Karakter morfologi yang paling berpengaruh dalam pengelompokan ketujuh 

sampel spesies dan varietas tanaman kana dalam dendrogram (berdasarkan 

hasil analisis PCA) antara lain, yaitu 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), 

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). 

 

5.2 Saran 

Dalam hal pemanfaatan tanaman kana (terutama Canna indica) sebagai 

tanaman obat, dibutuhkan penelitian terhadap kandungan zat-zat fitokimia yang 

terdapat pada Canna ‘Warscewiczii’. Hal ini perlu dilakukan,  sebab menurut hasil 

dalam penelitian ini Canna ‘Warscewiczii’ memiliki hubungan kekerabatan yang 

paling dekat dengan Canna indica, sehingga memungkinkan memiliki potensi 

khasiat obat yang sama. Selain itu, masih diperlukan penelitian terhadap berbagai 

spesies atau varietas tanaman kana selain yang digunakan sebagai sampel dalam 
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penelitian ini melalui berbagai pendekatan untuk mengetahui dan memaksimalkan 

potensi yang dimiliki oleh berbagai spesies atau varietas tanaman kana lainnya. 
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