


 

i 
 

 

 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TEBU 

UNTUK MEMPERCEPAT SWASEMBADA GULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TEBU 

UNTUK MEMPERCEPAT SWASEMBADA GULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyunting 

 

Subiyakto 

Emy Sulistyowati 

Bambang Heliyanto 

Rully Dyah Purwati 

Titiek Yulianti 

Djumali 

Gatot Suharto Abdul Fatah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL RESEARCH 

AND DEVELOPMENT (IAARD) PRESS 

2016 



 

iv 
 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TEBU UNTUK MEMPERCEPAT 
SWASEMBADA GULA 

 
Cetakan I 2016 
 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2016 
 

Katalog dalam terbitan 

 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 

Peningkatan Produktivitas Tebu Untuk Mempercepat Swasembada 
Gula/Penyunting, Subiyakto … [et al.]. –Jakarta: IAARD Press, 2016. 

viii, 312 hlm.: bibl.; ill.; 25 cm 
 
978-602-344-141-9 
 
1. Tebu       2. Produktivitas 3. Swasembada Gula 
I Judul      II. Subiyakto 

633.61 
 

 
Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 
Tim penyunting 

Ketua   : Subiyakto 
Anggota  : Emmy Sulistyowati 

  Bambang Heliyanto 
  Rully Dyah Purwati 
  Titiek Yulianti 
  Djumali 
  Gatot Suharto Abdul Fatah 

Redaksi Pelaksana : Moch. Machfud 
Esti Sunaryuni 
Agustina D.P.U 
Isni Tri Lestari 

Perancang Kover : Syaiful Bahri 
 

 
IAARD Press  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
Jalan Ragunan No. 29, Pasarminggu, Jakarta 12540 
Telp: +62 21 7806202, Faks.: +62 21 7800644 
 
Alamat Redaksi: 
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 
Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122 
Telp.: +62 251 8321746, Faks.: +62 251 8326561 
e-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id 
 

ANGGOTA IKAPI NO: 445/DKI/2012 



 

v 
 

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI     .…………………………………………………………………….………… v 
KATA PENGANTAR     ……………………………………………………………………. vii 
PENDAHULUAN  
Subiyakto     ……………………………………………………….……………………….. 1−8 
PEMULIAAN TANAMAN TEBU  
Bambang Heliyanto, Eka Sugiyarta, dan Abdurrakhman     .…………. 9−32 
PENGADAAN BENIH TEBU BERMUTU  
Rully Dyah Purwati dan Parnidi     ……………………………………………….. 33−54 
IKLIM DAN PENGELOLAAN AIR TANAMAN  TEBU  
Prima Diarini Riajaya     ………………………………………………………………… 55−72 
TANAMAN TEBU SEBAGAI TANAMAN C4: METABOLISME 
SUKROSA, DAN STRESS ABIOTIK 

 

Fadjry Djufri dan Muhammad Syakir     …..……………………………………. 73−86 
ENZIM INVERTASE: PERANNYA PADA TANAMAN TEBU  
Emy Sulistyowati, Fitriningdyah Tri Kadarwati, dan Fadjry Djufri      87−96 
TANAH, NUTRISI, DAN PEMUPUKAN PADA TEBU  
Fitriningdyah Tri Kadarwati     ………………………………………………………. 97−132 
PENGATURAN TATA TANAM TEBU UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS DAN HASIL HABLUR 

 

Djumali, Sri Mulyaningsih, dan Lestari     ……………………………………… 133−152 
RAWAT RATOON TEBU  
Budi Santoso dan Ahmad Dhiaul Khuluq     ………………………………….. 153−168 
HAMA TANAMAN TEBU DAN PENGENDALIANNYA  
Dwi Adi Sunarto, Sujak, dan Subiyakto     …..………………………………… 169−192 
PENYAKIT TANAMAN TEBU DAN PENGENDALIANNYA  
Titiek Yulianti, Cece Suhara, dan  Supriyono     …..……………………..... 193−222 
GULMA TANAMAN TEBU DAN PENGENDALIANNYA  
Mohammad Cholid     ..………………………………………………………………… 223−240 
SISTEM USAHA TANI TEBU  
Teger Basuki     ….…………………………………………………………………………. 241−258 
TEBANG, MUAT, DAN ANGKUT TEBU  
Gatot Suharto Abdul Fatah     …..……………………………………………………. 259−272 
TEBU SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUKSI GULA MERAH DAN GULA 
CAIR 

 

Abi Dwi Hastono, Ahmad Dhiaul Khuluq, dan Yoga Angangga Yogi      273−286 
PEMANFAATAN LIMBAH TEBU  
Suminar Diyah Nugraheni dan Elda Nurnasari     …..…………………….. 287−306 
PENUTUP  



 

vi 
 

Subiyakto     ……………………………………………………….………………………… 307−316 
INDEKS/INDEX     ..………………………………………………………………………… 317 
  
 

 
Informasi lebih lanjut: 

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 
Jln. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang 65152 

Telepon: 0341-491447; Fax: 0341-485121 
e-mail: balittas@litbang.pertanian.go.id 

Website: www.balittas.litbang.pertanian.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id
http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id/


 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

etelah mengalami dua kali target swasembada gula tidak tercapai tahun 

2009 dan 2014, maka pada akhir tahun 2016 Pemerintah kembali 

menetapkan beberapa target swasembada gula yang dituangkan dalam Peta 

Jalan Menuju Swasembada Gula. Pemerintah mencanangkan bahwa 

swasembada gula untuk konsumsi langsung rumah tangga dapat tercapai 

pada tahun 2019, dengan produksi gula dalam negeri sekitar 3,26 juta ton, 

sedangkan kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga diperkirakan 3,12 

juta ton. Untuk swasembada gula total (kebutuhan 80%) baik untuk 

kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi industri makanan dan 

minuman dapat tercapai pada tahun 2025 dengan target produksi gula dalam 

negeri sekitar 6,19 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri 6,34 juta ton. 

Berbagai asumsi yang digunakan oleh Pemerintah dalam pencapaian 

swasembada gula antara lain deregulasi kebijakan yaitu merevisi beberapa 

Peraturan Pemerintah,  penambahan lahan sekitar 705 ribu ha, intensifikasi 

areal existing, revitalisasi, dan amalgamasi PG, kebijakan industri gula satu 

pintu dan terintegrasi, stabilisasi harga, pengembangan infrastruktur, 

pengembangan riset dan teknologi serta optimalisasi kelembagaan petani. 

Dalam mengeksekusi asumsi tersebut diperlukan kerjasama berbagai pihak 

antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Tantangan Kementerian Pertanian dalam target swasembada gula adalah 

dalam bidang on farm yaitu dukungan teknologi untuk mempercepat 

pencapaian swasembada gula. Dukungan teknologi tersebut telah berhasil 

disusun dan  disajikan dalam buku Bunga Rampai. Buku ini terdiri atas 15 

bab yang didahului dengan Pendahuluan, Isi berupa dukungan teknologi 

(Pemuliaan Tanaman Tebu sampai Pengelolaan Tebang Muat Angkut, dan 

Diversifikasi Produk) serta Penutup. Terimakasih kepada para penyusun, 

penyunting, redaksi pelaksana dan semua pihak yang membantu dalam 

penyelesaian Bunga Rampai ini. Semoga sumbang pemikiran ini bermanfaat 

dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada gula untuk menuju 

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 

 

Desember 2016 

Kepala Pusat Penelitian dan  

Pengembangan  Perkebunan 

 

       Ttd. 

 

      Dr. Ir. Fadjry Djufri, MSi. 
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PENDAHULUAN 

Subiyakto 
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 

Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199 Malang 65152 

e-mail: subiyaktosud@gmail.com 

Tebu (Saccharum officinarum L.) adalah tanaman utama penghasil gula. Gula 

merupakan sumber kalori utama dalam struktur konsumsi masyarakat selain 

bahan pangan lainnya. Pentingnya gula bagi masyarakat tercermin pada kebi-

jakan Pemerintah yang menetapkan bahwa gula dalam hal ini gula pasir meru-

pakan salah satu sembilan bahan pokok. Kebijakan tersebut membawa bebera-

pa konsekuensi antara lain: pemerintah harus mengupayakan ketersediaan gula 

dalam jumlah yang cukup, berkualitas, harga terjangkau, dan mudah diperoleh 

masyarakat. 

Untuk pemenuhan kebutuhan gula, pemerintah mengupayakan pengem-

bangan pabrik gula yang saat ini berjumlah 61 buah PG. Selain itu juga 

mengupa-yakan pengembangan tebu di berbagai daerah antara lain Sumatera 

Utara, Su-matera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Nusa Teggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Luas areal pada tahun 

2005 sekitar 381 ribu ha dengan produksi hablur nasional 2,24 juta ton dan 

tahun 2015 ter-jadi perluasan areal sekitar 446 ribu ha produksi hablur yang 

dihasilkan 2,49 juta ton. Produksi hablur nasional sejak 2005 sampai dengan 

2015 berkisar 2,2–2,6 juta ton juta ton (Tabel 1). Produksi gula dalam negeri 

baru dapat me-menuhi sekitar 40% dari kebutuhan, sehingga kekurangannya 

atau 60% masih harus impor. Oleh karena itu upaya meningkatkan produksi dan 

mengurangi impor gula harus dilakukan.  

Tabel 1. Luas areal, produksi tebu, rendemen, dan hablur 2005–2015  

Tahun 
Luas areal Produksi tebu 

Rendemen 
Produksi hablur 

… ha … … ton … … ton/ha … … ton … … ton/ha … 

2005 381 786 31 242 267 81,80 7,18 2 241 742 5,87 

2006 396 441 30 232 833 76,30 7,63 2 307 027 5,82 

2007 428 401 33 289 453 77,70 7,35 2 448 143 5,71 

2008 436 516 32 960 164 75,50 8,10 2 668 429 6,11 

2009 416 630 30 256 778 72,60 7,60 2 299 503 5,52 

2010 418 266 34 216 550 81,80 6,47 2 214 489 5,29 

2011 450 298 30 323 228 67,30 7,35 2 228 259 4,95 

2012 451 191 31 888 928 70,70 8,13 2 591 687 5,74 

2013 469 228 35 526 070 75,70 7,18 2 551 024 5,44 

2014 477 123 33 723 378 70,70 7,65 2 579 173 5,41 

2015 446 061 30 164 098 67,62 8,28 2 497 996 5,60 

Sumber: Ditjenbun 2016 
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Industri gula Indonesia pernah mencapai puncak kejayaan pada masa 

penjajahan Belanda pada tahun 1930-an. Pada periode tersebut produktivitas 

hablur mencapai 17 ton/ha (Gambar 1) dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. 

Saat itu Indonesia sebagai negara pengekspor gula kedua terbesar di du-nia 

setelah Kuba. Tahun 1940–1950 tidak diperoleh data, karena tahun-tahun 

tersebut merupakan masa revolusi untuk mencapai dan mempertahanhkan 

kemerdekaan. Pada tahun 1975 mulai dilaksanakan program Tebu Rakyat 

Intensifikasi (TRI) yang pada waktu itu tebu tidak lagi dikelola oleh 

perusahaan, tetapi dikelola oleh petani.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Produktivitas tebu dan hablur tahun 1930–2015  

Setelah tahun 1975 produktivitas tebu cenderung menurun. Hal ini dise-

babkan pengelolaan tanaman tebu yang dilakukan petani tidak sebaik perusa-

haan. Petani cenderung mementingkan bobot tebu daripada rendemen. Hal ini 

tampak pada Gambar 1 bahwa produktivitas tebu atau bobot tebu selalu ber-

ada di atas hablur, berbeda dengan masa sebelum TRI. Selanjutnya kondisi 

pergulaan di Indonesia tidak menentu. Dengan berjalannya waktu, konstribusi 

gula Indonesia di dunia semakin berkurang. Produktivitas hablur di Indonesia 

pada tahun 2015 rata-rata hablur hanya 5,60 ton/ha dan produksi nasional se-

kitar 2,49 juta ton. Pada tahun 2016 ini karena terjadi kemarau basah beraki-

bat terjadi kenaikan bobot tebu, namun terjadi penuruan rendemen menjadi 

rata-rata 6,5% sehingga produksi gula nasional diduga turun menjadi sekitar 

2,2 juta ton. 

Kebutuhan gula di Indonesia setiap tahun cenderung meningkat, seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan gula konsumsi langsung 

per kapita pada tahun 2016 diperkirakan 10,51 kg/kapita/tahun, total kebutuh-

an konsumsi industri sekitar 21,71 kg/kapita/tahun dan tahun 2020 diperkira-

kan 10,55 kg/kapita/tahun, kebutuhan total dengan konsumsi industri sekitar 

21,87 kg/kapita/tahun. Semakin meningkatnya kebutuhan gula, maka dipro-

yeksikan kebutuhan gula pada tahun 2045 sekitar 8,3 juta ton (Tabel 2). 
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Tabel 2. Proyeksi konsumsi gula per kapita per tahun 2015–2045  

No. Uraian 
Konsumsi gula kg/kapita/tahun 

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

A. Konsumsi langsung       

a. RTM 6,62 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 
b. Khusus 

(Horeka) 

2,27 2,35 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 

c. IRT 1,62 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 
 Jumlah 

A=a+b+c 

10,51 10,55 10,70 10,85 11,00 11,15 11,30 

B. Konsumsi Industri       
a. IK 1,65 1,79 1,98 2,20 2,44 2,71 3,00 

b. IM & IB 9,56 9,53 9,58 9,83 10,30 10,99 11,92 

 Jumlah B 11,20 11,32 11,56 12,03 12,74 13,70 14,93 
 Jumlah 

A+B 

21,71 21,87 22,26 22,88 23,74 24,85 26,23 

C Jumlah 

penduduk 
(‘000) 

258 705 271 066 284 829 296 405 305 652 312 391 316 545 

D. Kebutuhan 

gula (‘000) 

5 617,14 5 928,17 6 341,29 6 783,20 7 255,90 7 761,55 8 302,43 

Keterangan: RM= Rumah tangga murni; Khusus= hotel, restoran dan kantor; IRT= Industri rumah tangga; 
IK= Industri kecil; IM & IB= Industri menengah dan Industri besar 

Sumber: Ditjenbun 2016 

Tahun 2015 kebutuhan gula sebesar 5,6 juta ton, sekitar 2,5 juta ton di-

penuhi dari produksi dalam negeri dan kekurangannya 3,1 juta ton harus im-

por (Gambar 2). Nilai impor yang tinggi tersebut, menjadikan Indonesia seba-

gai negara importir gula terbesar di dunia. Kedepan kebutuhan gula nasional 

terus meningkat sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk sekitar 1%.  Di-

perkirakan pada tahun 2020 kebutuhan gula nasional 5,92 juta ton, dengan 

harapan sekitar 3,68 juta ton dipenuhi dari produksi dalam negeri dan keku-

rangannya harus impor. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Produksi gula dalam negeri dan impor 

Berdasar sejarah pergulaan, masa kejayaan industri gula Indonesia telah 

berlalu dan sepertinya semakin sulit untuk dicapai kembali. Pemerintah telah 
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melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi pergulaan di tanah air 

dengan mengeluarkan banyak dana serta menerbitkan berbagai kebijakan. Ke-

nyataannya, dengan berjalannya waktu dan pengeluaran biaya tersebut belum 

merubah keadaan. Kondisi industri gula tidak juga membaik dan produksi ha-

blur nasional tetap stagnan pada posisi 2,5 juta ton. Sejak pemerintah melak-

sanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada tahun 2005 dialokasi-

kan dana sekitar Rp70 milyar lebih, menghasilkan produksi nasional hablur 

2,24 juta ton dan pada tahun 2013 disediakan dana Rp741,7 milyar meng-

hasilkan hablur 2,5 juta ton. Demikian pula untuk tahun 2014 dengan dana 

yang disediakan Rp482,5 milyar hanya menghasilkan hablur 2,5 juta ton.  

Pergulaan di Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karena 

produksi gula cenderung terus menurun. Oleh karena itu diperlukan semangat 

untuk memperbaiki kondisi tersebut antara lain perbaikan on farm dan off farm, 

agar produksi gula nasional meningkat. Kondisi on farm yang dihadapi dalam 

peningkatan produktivitas dan rendemen tebu antara lain potensi varietas 

belum optimal. Potensi varietas dan realisasi kesenjangan produksi masih 

tinggi berkisar 10–35% tergantung varietas tebu. Selain itu petani belum me-

nerapkan varietas unggul yang ada, belum melaksanakan teknik budi daya se-

suai rekomendasi, pemupukan belum tepat dosis, kegiatan panen dan giling 

tebu belum optimal. Kondisi off farm antara lain pabrik dalam pelaksanaan 

giling belum efisien, kelembagaan petani masih lemah, informasi rendemen 

belum transparan, antar lembaga terkait belum sinergis, dan belum ketatnya 

pendistribusian gula rafinasi. Untuk mempercepat swasembada tidak hanya 

perlu perbaikan on farm tetapi harus diikuti dengan perbaikan off farm antara 

lain efisiensi pabrik, transparansi rendemen, memperkuat kelembagaan petani 

perlunya sinergitas antar lembaga terkait, dan pengetatan pedistribusian gula 

rafinasi. 

Selain dengan perbaikan on farm dan off farm juga diperlukan pem-

bangunan pabrik gula yang terintegrasi atau harus sudah menerapkan diver-

sifikasi. Untuk memperbaiki kondisi pergulaan nasional, akhir-akhir ini pe-

merintah mengambil kebijakan agar industri gula terutama PG milik BUMN 

melakukan diversifikasi produk non-gula.  

Perbaikan on farm diarahkan pada perakitan teknologi yang menghasil-

kan produksi tebu minimal 90 ton/ha dan rendemen 8,5%. Produktivitas tebu 

di Indonesia pada tahun 2014 rata-rata 70,68 ton/ha, tidak jauh berbeda de-

ngan produktivitas tebu di Thailand 71,16 ton/ha, di India 69,74 ton/ha, di 

Brazil 66,92 ton/ha, di China 69,77 ton/ha dan di Australia 82,05 ton/ha. Ren-

demen di Indonesia tergolong rendah yaitu 7,65%, sementara di negara lain 

rendemen yang dihasilkan di atas 10%. Rendemen yang rendah tersebut me-
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nyebabkan hablur yang dihasilkan Indonesia tergolong rendah (Gambar 3). 

Peningkatan rendemen memberi keuntungan kepada pabrik, karena pabrik ti-

dak perlu menambah kapasitas giling. Tetapi kenyataan di lapangan sering u-

paya peningkatan rendemen secara signifikan sulit dicapai, oleh karena itu 

peningkatan produktivitas masih dimungkinkan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. Produktivitas tebu, gula dan rendemen di beberapa negara penghasil gula 

tahun 2014  

Beberapa teknologi yang ditawarkan dalam rangka peningkatan 

produktivitas tebu untuk mendukung percepatan swasembada gula antara lain 

melalui varietas unggul baru tebu hasil pemuliaan tanaman tebu, pengadaan 

dan penggunaan benih bermutu, pengenalan iklim dan pengelolaan air, 

pemahaman metabolisme sukrosa, pengenalan tanah dan nutrisi serta 

pemupukan, pengaturan tata tanam, pengelolaan rawat ratoon, pengenalan 

organisme pengganggu dan pengendaliannya, pemahaman sistem usaha tani, 

pengelolaan tebang muat angkut dan diversifikasi produk non gula kirstal putih 

mejadi gula merah padat dan cair. 

Percepatan Swasembada Gula 

Pemerintah mencanangkan kembali bahwa swasembada gula konsumsi rumah 

tangga diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019 dengan produksi gula 3,26 

juta ton dan kebutuhan konsumsi rumah tangga 3,12 juta ton. Sedangkan untuk 

swasembada (pemenuhan kebutuhan 80%) gula kristal putih (GKP) baik 

konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri dapat dicapai pada tahun 

2025 dengan produksi 6,19 juta ton dan tingkat kebutuhan GKP 6,34 juta ton 

(Tabel 3). 
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Tabel 3. Proyeksi produksi gula dan kebutuhan konsumsi rumah tangga, industri, dan 

total  

Tahun 
Produksi 

(ton) 

Konsumsi (Ton) 

Rumah Tangga Industri Total 

2016 2 510,49 2 968,60 2 647,89 5 616,49 

2017 2 698,21 3.020,90 2 672,61 5 693,51 

2018 2 948,94 3 073,50 2 695,88 5 769,38 

2019 3 261,63 3 126,00 2 723,40 5 849,40 

2020 3 689,56 3 179,40 2 748,81 5 928,21 

2021 3 917,26 3 230,59 2 778,53 6 009,12 

2022 4 153,21 3 282,60 2 808,45 6 091,05 

2023 5 050,36 3 335,45 2 838,57 6 174,02 

2024 5 597,54 3 389,15 2 866,07 6 256,23 

2025 6 190,98 3 443,72 2 896,58 6 341,29 

2026 6 514,88 3 492,27 2 936,05 6 427,31 

2027 6 874,78 3 541,51 2 972,97 6 514,49 

2028 7 907,88 3 591,45 3 010,15 6 602,86 

2029 8 091,98 3 642,09 3 050,53 6 692,42 

2030 8 356,98 3 639,44 3 088,30 6 781,75 

Sumber: Ditjenbun 2016 

Untuk mempercepat swasembada gula selain dilakukan perbaikan on 

farm harus diikuti perbaikan off farm antara lain efisiensi pabrik, transparansi 

ren-demen, memperkuat kelembagaan petani, perlunya sinergitas antar 

lembaga terkait, dan pengetatan pendistribusian gula rafinasi. Selain itu 

diperlukan u-paya peningkatan daya saing industri gula. Peningkatan efisiensi 

pabrik sa-ngat diprioritaskan, karena pabrik adalah pengolah tebu milik petani 

menjadi gula. Gula yang sebenarnya diproduksi di kebun dengan kandungan 

gula yang tinggi (rendemen yang tinggi) menjadi tidak berarti kalau diolah di 

pabrik yang tidak efisien. Tingkat efisiensi pabrik gula di Indonesia tergolong 

rendah termasuk BUMN masing-masing 70–75% dan 72%, sedangkan di 

tingkat dunia 85–87,5% ataupun dibandingkan dengan India 85–87% (PTPN 

X 2015). 

Transparansi rendemen merupakan tuntutan setiap petani. Kecurigaan 

antara petani tebu dan PG tentang penentuan rendemen tebu sudah berlang-

sung lama. Banyak petani yang tidak mempercayai PG dalam penentuan ren-

demen, tetapi tidak sedikit petani tebu yang berlaku tidak jujur terhadap PG. 

Setiap PG dituntut untuk transparan dalam penentuan rendemen tebu. Dalam 

hal ini alat pengukur rendemen tebu atau core sampler sangat diperlukan. 

Kebutuhan gula dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari impor raw 

sugar yang digiling menjadi gula rafinasi dan sebagian kecil langsung impor 

gula kristal. Kebijakan impor gula dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan 
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perlu dipertimbangkan dengan bijaksana. Kebijakan impor dapat melemah-kan 

komitmen swasembada gula yang sudah disepakati. Gula rafinasi adalah 

khusus untuk kebutuhan industry dan diperlukan pengawasan yang ketat atau 

dilakukan audit terhadap PG rafinasi. Hal ini penting karena disinyalir gula 

rafinasi merembes ke pasar bebas, tidak lagi untuk keperluan industri makanan 

dan minuman. 

Keberhasilan menuju swasembada gula, melibatkan banyak lembaga 

yang terkait, setidaknya terlibat 18 kementerian/lembaga antara lain Kemen-

terian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Keuangan, Bank, Pemda Provinsi/Kabupaten, BPN, Asosisasi, dan Kemen-

terian Koperasi. Setiap lembaga mempunyai kepentingan dan kewenangan 

yang berbeda. Suksesnya swasembada gula tidak hanya ditentukan oleh 

Kementerian Pertanian tetapi perlu sinergitas antar lembaga terkait. 

Tujuan dari penulisan buku ini adalah ingin memberikan sumbang pikir 

untuk mempercepat tercapainya swasembada gula terutama melalui upaya 

teknologi on farm. Swasembada gula untuk konsumsi rumah tangga yang 

diproyeksikan dapat dicapai pada tahun 2019 dan swasembada untuk kon-

sumsi dan industri yang diproyeksikan dicapai pada tahun 2025 dapat diper-

cepat. Upaya ini tentu harus didukung oleh berbagai pihak agar percepatan 

swasembada gula dapat tercapai. 
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Ringkasan 

Tebu tergolong dalam kelompok tanaman perdu, famili Graminae, dari genus Saccharum. 

Upaya perbaikan varietas tebu telah berjalan lebih dari satu abad. Prinsip utama program pe-

muliaan tebu adalah mendapatkan segregan yang mempunyai heterosis maksimum dari suatu 

persilangan. Program pemuliaan tanaman tebu dapat dibagi dalam empat kegiatan utama: a) 

Pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah, b) Pengembangan dan adopsi metodologi pemuli-

aan tebu, c) Perakitan varietas unggul, dan d) Perumusan atribut pendukung rekomendasi varie-

tas komersial. Kegiatan pemuliaan tebu memerlukan sinergi antardisiplin ilmu, khususnya pe-

mulia dengan ahli-ahli proteksi, fisiologi, tanah, dan prosesing harus bisa bekerja sama dalam 

merumuskan sasaran perakitan varietas. Proses perakitan varietas unggul tebu selain 

membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 10–12 tahun juga memerlukan kontinuitas 

kegiatan, sehingga perlu dukungan pendanaan dan sumber daya manusia yang memadai agar 

produk akhir berupa varietas unggul selalu tersedia. 

 

Kata kunci: Tebu,  pemuliaan, Saccharum, heterosis, perbaikan tanaman, va-rietas 

Sugarcane Breeding 

Summary 

Sugarcane is a shrub, belonging to Graminae family and genus Saccharum. Sugarcane breed-

ing dates back more than a hundred years ago. The main philosophy of sugarcane breeding is to 

produce and utilize the maximum possible of heterosis effect in crosses. Sugarcane breeding 

program can be classified into four main activities, namely: a) Conservation and utilization of 

genetic resources, b) Development and adoption of breeding techniques, c) Development of high 

yielding sugarcane varieties, and d) Formulating the environtmental factors/characters 

supporting the released varieties. Sugarcane breeding needs close synergist amongs related dis-

cipline, especially breeding, plant pathology and entomology, physiology, and post harvest. 

Time required to release high yielding sugarcane varieties is quite long, around 10–12 years. In 

addition, breeding needs continuous activities and there by sufficient amount of funding and 

man power supports so that the end products in the form of high yielding varieties would be 

produced regularly. 

 

Keywords: Sugarcane, breeding, Saccharum, heterosis, plant improvement, variety 
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Pendahuluan 

Bab ini menyajikan review upaya-upaya perbaikan varietas tebu yang dilaku-

kan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula. Stalker (1980) berpenda-pat 

bahwa informasi biologi (asal usul, penyebaran, dan taksonomi) suatu ta-

naman yang dibudidayakan sangat penting dalam rangka memaksimalkan 

upaya perbaikan dan pemanfaatan tanaman tersebut. Dengan demikian, mate-

ri pemuliaan tebu ini akan diawali dengan kajian biologi. 

Biologi Tebu 

Tanaman tebu tergolong tanaman perdu dengan nama latin Saccharum offici-

narum L. Di Indonesia tebu dikenal dalam berbagai nama, misalnya di Jawa 

Barat disebut Tiwu, di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut tebu atau rosan. 

Morfologi tebu secara umum bisa digambarkan sebagai berikut (Indrawanto et 

al. 2010): 

a. Batang tanaman tebu berdiri lurus dan beruas-ruas yang dibatasi dengan 

buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. Batang tanaman tebu 

berasal dari mata tunas yang berada di bawah tanah yang tumbuh keluar 

dan berkembang membentuk rumpun. Diameter batang antara 3–5 cm de-

ngan tinggi batang antara 2–5 meter dan tidak bercabang. 

b. Akar tanaman tebu termasuk akar serabut tidak panjang, yang tumbuh da-

ri cincin tunas anakan. Pada fase pertumbuhan batang, terbentuk pula akar 

di bagian yang lebih atas akibat pemberian tanah sebagai tempat tumbuh. 

c. Daun tebu berbentuk busur panah seperti pita, berseling kanan dan kiri, 

berpelepah seperti daun jagung dan tak bertangkai. Tulang daun sejajar, di 

tengah berlekuk. Tepi daun kadang-kadang bergelombang serta berbulu 

keras. 

d. Bunga tebu berupa malai dengan panjang antara 50–80 cm. Cabang bunga 

pada tahap pertama berupa karangan bunga dan pada tahap selanjutnya 

berupa tandan dengan dua bulir panjang 3–4 mm. Terdapat pula benang 

sari, putik dengan dua kepala putik, dan bakal biji. 

e. Buah tebu seperti padi, memiliki satu biji dengan besar lembaga 1/3 pan-

jang biji. Biji tebu dapat ditanam di kebun percobaan untuk mendapatkan 

jenis baru hasil persilangan. 
Dalam ilmu taksonomi, tebu termasuk famili Graminae dari genus/jenis 

Saccharum yang masuk dalam anggota suku Andropogoneae (Roach dan 

Daniels 1987). Hubungan taksonomi di dalam famili Graminae dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Famili Subfamili Suku Kelompok subsuku Subsuku Genus/jenis 

 Pooidae  Damrininae Hack  -Imperata cyt 

  Paniceae Saccharinae Benth  -Eriochrysis Beauv 

 Panicoideae  Germainiinae WD Clayton  -Eccoilopus Steud 

  Andropogoneae Andropogoninae Prest -“Saccharastrae” -Spodipogon Trin 

Graminae Chloridoideae  Artraxoninae Benth  -Mischanthus Stopf 

   Anthistirnae Prest  -Erinathus Micnx 

 Arundinoideae  Ischaeminae Prest  Sect Ripidium Hen 

   Rotiboelinae Prest  Rard ----------------------------- 
 Bambusoideae  Tripsacinae Prest  -Mischanthus Anderas 

   Coicinae Reichenb  Sect Diandra King 

   Chionachninae WD Calyton   

      
     -Sclerotachya (Hack) 

         A Camus      ………….. 

     -Narenga Bor   ………….. 

     -Saccharum L  ………….. 

    -“Eulaliastrae” 

 

 

Gambar 1. Kedudukan taksonomi Saccharum menurut Roach dan Daniels (1987) dalam Pawirosemadi (2011)  

Sembilan genera (jenis) 
(lihat Clyton1972; 1973) 
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Asal usul tebu masih menjadi perdebatan. Daniels dan Daniels (1975) dan 

Parthasarathy (1946) berpendapat bahwa pusat pengembangan tebu ada di 

Assam (India) pada zaman prasejarah. Tapi karena serangan penyakit busuk 

akar, pengembangan tebu pindah ke wilayah yang lebih sesuai, yakni 

Melanesia. Di lain pihak, Artschwager dan Brandes (1958) dan Warner (1962) 

berpendapat bahwa tebu berasal dari Irian (Papua). Pendapat mereka 

didasarkan pada hasil penelitian botani dan sitogenetik tanaman tebu. 

Terdapat 6 spesies dari genus Saccharum, yang 2 merupakan tipe liar dan 

4 tipe yang dibudidayakan. Spesies liar S. spontaneum menyebar di seluruh 

Afrika, Asia, dan Oceania sedangkan S. robustum Jeswit at Brandes menyebar 

di Melanesia dan Irian Jaya. Empat spesies yang dibudidayakan adalah S. 

edule, S. robustum, S. sinense, dan S. officinarum. Menurut Warner (1962) S. 

edule. Hask adalah bentuk mutan dari S. robustum dan penyebarannya terbatas 

ke Melanesia dan Polinesia. S. sinensis diduga adalah hasil hibridisasi antara 

S. spontaneum dan S. officinarum dan penyebarannya di wilayah Tiongkok, 

sedangkan S. barberi penyebarannya ada di India. Diduga S. officinarum 

masuk ke wilayah India dan Cina melalui Melanesia. 

Pemuliaan Tebu 

1. Sejarah Pemuliaan Tebu Di Indonesia 

Sejarah mencatat bahwa keberhasilan pemuliaan tebu terhadap penyakit sereh 

yang menyerang sebagian besar pertanaman tebu dunia berhasil dilakukan oleh 

para peneliti yang bekerja di Proef Station Oost Java yang berlokasi di 

Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Persilangan klon “Kassur” (back cross de-

ngan S. spontaneum) oleh peneliti Belanda yang menurunkan POJ 2878 

menghasilkan varietas tahan penyakit sereh dan industri gula dunia dapat di-

selamatkan oleh penanaman varietas tersebut. Sampai saat ini POJ 2878 

(Gambar 2) masih digunakan sebagai tetua persilangan untuk menghasilkan 

varietas-varietas tebu unggul di dunia. Skema seleksi tebu yang dilaksanakan 

di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan telah 

dilaporkan dan diulas oleh Han Lioe Hong (1961); Darmodjo (1977); Lamadji 

dan Sukarso (1986); dan Sukarso dan Budhisantosa (1991). Pada prinsipnya 

metodologi pemuliaan tidak banyak perubahan sejak dilaporkan oleh 

Darmodjo (1977). Sejak tahun 1986 penyebaran semai hasil persilangan 

diperluas di kebun percobaan (KP) di Comal, Jatitujuh, Bungamayang, dan 

Takalar dengan filosofi menciptakan keragaman genetik sebesar-besarnya (1 

juta semai) untuk peluang hasil yang lebih tinggi. Sejak tahun 2004 telah 
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dilakukan penyempurnaan skema seleksi tebu dengan menerapkan konsep 

seleksi famili rendemen tinggi dengan daya kepras yang baik (Sugiyarta et al. 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Varietas POJ 2878 

Pada tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup mendasar terkait mandat 

penelitian tebu. Dengan perpindahan status P3GI menjadi swasta, maka Ke-

menterian Pertanian memberi tugas tambahan kepada Balai Penelitian Ta-

naman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang untuk meneliti tebu. Dengan 

demikian sejak tahun 2011, tugas Balittas antara lain melakukan penyediaan 

dan perakitan varietas-varietas unggul tebu. Selain itu pihak swasta juga me-

lakukan kegiatan persilangan dan seleksi tebu antara lain PT Gunung Madu 

Plantations (GMP) dan Sugar Group Company (SGC) di Lampung, Laju Per-

dana Indah (LPI) di Sumatra Selatan, PT PG Gorontalo di Gorontalo, Puslit-

bang Gula Jengkol PTPN X di Kediri, dan Puslitbang Sukosari PTPN XI. 

Beralihnya pengelolaan tebu menjadi tebu rakyat intensifikasi membawa 

perubahan mendasar pada program perakitan varietas. Semakin beragamnya 

pola pengelolaan dan lingkungan tumbuh pertanaman tebu membawa konsep 

perubahan dalam strategi pemuliaan tebu, yaitu merakit varietas tebu untuk 

daya adaptasi khusus sesuai dengan kendala setempat. Varietas demikian 

disebut sebagai unggul spesifik lokasi. 

Perubahan ini menuntut pemahaman bahwa untuk mencapai efisiensi 

teknis yang tinggi dari suatu varietas unggul harus ditempatkan pada ling-

kungan tipologi yang sesuai. Setiap wilayah pengembangan pertanaman tebu 
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diarahkan untuk menanam varietas-varietas unggul yang sesuai dengan eko-

lokasinya. Analisis lebih lanjut, varietas tidak hanya berinteraksi dengan fak-

tor-faktor lingkungan tempat tumbuh, tetapi juga dengan waktu dan cara 

pengelolaannya. Pada perkembangannya tidak tertutup kemungkinannya di-

dapatkan varietas unggul yang mampu beradaptasi di banyak lokasi (regional 

universal). 

2. Perubahan Strategis Arah Pengembangan Tebu 

Bergesernya lahan tanaman tebu dari sawah ke tegalan dan meluasnya tebu ke 

lahan marginal serta makin beragamnya pola pengelolaan tebu, merupakan 

permasalahan yang dihadapi pengelola industri gula Indonesia pada saat ini. 

Keragaman lingkungan tumbuh tanaman tebu yang besar dan pola budi daya 

yang berubah menuntut adopsi dan aplikasi teknologi yang sesuai dengan 

kondisi setempat. Oleh karena itu sasaran program perakitan varietas tebu 

perlu mengakomodasi perubahan strategis tersebut pada pola pengelolaan ta-

naman tebu saat kini. 

Adanya interaksi antara genotipe x lingkungan (GXE) yang banyak di-

ungkap para peneliti, telah diulas secara mendalam oleh Mirzawan (1995). 

Beragamnya kondisi lingkungan perkebunan tebu di Indonesia menuntut ter-

sedianya varietas-varietas unggul yang mempunyai daya adaptasi khusus pa-

da lingkungan tumbuhnya. Chang (1999) serta Jackson dan Hogarth (1992) 

melaporkan bahwa program regional selection dan regional variety trials ter-

bukti menghasilkan varietas-varietas yang sangat berarti bagi industri gula. 

Sementara itu di Indonesia dikembangkan metode hubungan korelasi antar-

tempat seleksi multilokasi varietas tebu (Sukarso 1988). Hogarth dan Berding 

(2005) memberikan petunjuk jika seleksi varietas terpilih di lahan petani de-

ngan memberikan hasil tebu tinggi, rendemen tinggi pada spesifik lokasi per-

tumbuhan, maka hasil tebu per area akan meningkat. Oleh karena itu penguji-

an varietas perlu dilakukan pada lingkungan berbeda agar dapat menetapkan 

kesesuaian varietas pada tipologi wilayah yang spesifik. 

Studi spesifik lokasi untuk penanaman tebu yang dilakukan Djojosoe-

wardho (1982) memberikan petunjuk pengaruh lingkungan sangat besar pe-

rannya dalam tingkat hasil suatu varietas tebu. Hal ini juga diungkapkan oleh 

Sukarso dan Engle (1981). Vega dan Galves (1996) melakukan pemilihan va-

rietas berdasarkan lingkungannya yang cocok di Kuba berdasarkan data hasil 

tebu dan pol persen tebunya. Untuk mengatasi masalah keragaman lingkung-

an yang sangat besar, Amaya et al. (1999) melakukan studi karakterisasi wi-

layah untuk kegiatan seleksi tebu di Kolombia. 
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Suatu varietas yang dirancang sejak pemilihan tetua persilangan dan di-

seleksi sejak dini di wilayah sasaran, akan menunjukkan daya adaptasi yang 

tinggi dengan lingkungan setempat (Sukarso l986). Varietas unggul yang di-

hasilkan dan beradaptasi tinggi dengan ekolokasi setempat akan memberikan 

produktivitas maksimum. Diakui bahwa sangat sulit diperoleh varietas unggul 

yang dapat digunakan pada lingkungan yang luas (Sukarso l986). Dalam 

pengujian varietas berdasarkan zonasi wilayah di Australia, varietas harapan 

dari berbagai zona dikumpulkan dan dievaluasi keragaannya untuk menetap-

kan varietas yang spesifik lokasi (Hogarth dan Berding 2005). 

3. Dinamika Program Pemuliaan Tebu 

Pemuliaan untuk mendapatkan varietas tebu unggul baru, merupakan peker-

jaan yang berkesinambungan sebagai akibat terjadinya proses kemunduran 

klon (clonal degeneration). Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya aku-

mulasi penyakit-penyakit sistemik dan daya dukung lahan untuk pertanaman 

tebu yang semakin menurun. Produktivitas tebu umumnya masih rendah dan 

sebagian besar arealnya terserang penyakit kerdil ratoon (RSD), luka api 

(smut), maupun streak mosaic virus (Camstock et al. 1991; Camstock et al. 

1995). Serangan hama penggerek (batang maupun pucuk) menjadi ancaman 

baru pada areal pengembangan baru yang sebelumnya merupakan wilayah 

non-ekosistem tanaman tebu. Terbatasnya sumber tenaga kerja juga menye-

babkan aplikasi herbisida harus dilakukan pada pengendalian gulma di perta-

naman tebu. Tuntutan perakitan varietas tebu diarahkan pada sifat tahan dan 

toleran terhadap berbagai masalah biotik dan abiotik lingkungan tumbuhnya. 

Salah satu indikasi turunnya produktivitas gula di Indonesia adalah ma-

kin rendahnya perolehan rendemen yang dicapai oleh beberapa varietas ung-

gul yang ditanam pada saat ini. Efisiensi teknis industri gula akan terjadi apa-

bila rendemen tinggi menjadi sumber bahan baku pabrik gula. Dengan varie-

tas tebu rendemen tinggi akan diperoleh efisiensi tebang angkut dan prosesing 

nira menjadi gula di pabrik untuk nilai per satuan gula kristal yang dihasilkan. 

Oleh karena itu seleksi terhadap varietas unggul rendemen tinggi menjadi 

perhatian penting. Breaux (1984) dan Legendre (1992) melalui seleksi 

berulang berhasil menaikkan rendemen di Lousiana. 

Budi daya keprasan di lahan kering merupakan alternatif usaha tani tebu 

yang memberikan keuntungan usaha tani tebu yang tinggi. Keuntungan budi 

daya keprasan adalah memperpendek siklus tanaman, menurunkan biaya pro-

duksi, terutama bibit (Hunsigi 1993). Peningkatan daya kepras pada varietas 

unggul baru yang meningkatkan rasio jumlah tanaman keprasan dari 1 : 1 



12 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula 

 

menjadi 1 : 3 dapat meningkatkan produksi sebesar 1,9% per musim. Kontri-

busi kenaikan produksi tersebut 50% diantaranya didukung oleh perbaikan 

genetik (Hogarth 1987). Sementara itu penurunan produksi tebu akibat ke-

prasan di negara subtropis seperti Louisiana disebabkan oleh berbagai faktor 

yang kompleks, terutama penyakit, hama, kompetisi dengan gulma, manaje-

men budi daya dan suhu dingin (Ricaud dan Arceneaux 1968). 

Daya kepras dapat ditingkatkan melalui seleksi langsung terhadap geno-

tipe yang mempunyai produktivitas tanaman keprasan yang tinggi. Sifat-sifat 

seperti jumlah batang banyak, viabilitas mata, pembentukan akar, dan aku-

mulasi biomassa dapat menjadi indikator varietas dengan daya kepras baik 

(Sundara 1989). Bobot batang juga merupakan variabel penting dalam uji da-

ya kepras (Chapman 1988). Seleksi daya kepras yang dilakukan oleh Milligan 

(1994) menekankan pada hasil tebu dan komponen-komponennya: jumlah 

batang, berat batang, panjang batang, dan diameter batang. Milligan et al. 

(1990) juga menekankan pada hasil sukrosa karena berkaitan erat dengan ha-

sil tebu. Sundara (1989) menggunakan parameter jumlah batang, viabilitas 

mata, pembentukan akar, dan produksi biomassa sebagai ukuran daya kepras. 

Selain itu daya kepras juga ditunjukkan oleh hasil tebu, karena hasil tebu ber-

korelasi positif dengan parameter jumlah batang, viabilitas mata, dan biomas-

sa (Chapman 1988). Studi awal oleh Mirzawan dan Sugiyarta (1999) menun-

jukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata hasil tebu pada keprasan kedua 

dengan jumlah batang dan tinggi batang pada tebu umur 3 atau 6 bulan. 

Penurunan hasil keprasan umumnya berhubungan dengan kerentanan 

penyakit, hama, dan kemampuan kompetisi dengan gulma (Singh dan Singh 

2002). Korelasi positif genotipe tebu yang tinggi terhadap daya kepras dengan 

hasil gulanya adalah pada jumlah batang digiling (millable cane), berat per 

batang, dan tinggi batang (Thippeswamy et al. 2003). Singh et al. (2005) 

mendapatkan petunjuk seleksi daya hasil keprasan yang penting adalah pada 

jumlah batang digiling dan berat per batang. Panjang ruas dan jumlah ruas 

berpengaruh pada hasil tebu keprasan, tetapi panjang ruas berkorelasi negatif 

terhadap hasil gula (Thangavelu 2005). 

Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja, maka penggunaan alat mesin 

mekanis menjadi sarana utama budi daya tebu. Kondisi ini menuntut perakit-

an varietas tebu diarahkan pada keadaan lingkungan dan iklim yang beragam, 

cocok untuk budi daya mekanis dengan batang tegak, daun tua mudah me-

ngelenthek sendiri, berdaya kepras baik, serta tahan terhadap hama dan pe-

nyakit penting serta toleran herbisida (Lo 1987; Hellman dan Payet 1998). 

Program pemuliaan tanaman dimulai dari plasma nutfah sebagai koleksi 

inti kemudian ditetapkan calon tetua sebagai koleksi kerja persilangan yang 
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dapat diperoleh dari hasil nobelisasi, introduksi luar negeri, ekspedisi pada 

pusat asal dan penyebaran tebu (eksplorasi), maupun menggunakan varietas 

tebu unggul yang sudah ada (Gambar 3). Evaluasi karakter genotipe varietas 

tebu dalam koleksi inti akan menghasilkan klon-klon yang dimasukkan seba-

gai koleksi kerja dan ditanam dalam kebun persilangan (Atkin et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema persilangan tebu 

Besarnya interaksi genetik x lingkungan (GXE) yang disebabkan oleh 

perbedaan lokasi seleksi dan kondisi budi daya yang diterapkan memerlukan 

konsep perakitan varietas untuk spesifik lokasi. Karena itu pemilihan lokasi 

dan teknik budi daya yang relevan dengan tujuan seleksi dan pengujian adap-

tasi patut mendapatkan perhatian dalam program pemuliaan tebu. 

4. Konsep Dasar Pemuliaan Tebu 

A. Pengelolaan dan Pemanfaatan Plasma Nutfah 

Prinsip program pemuliaan adalah mendapatkan segregan heterosis yang 

maksimal dari suatu persilangan (Falconer 1989). Derajat heterosigositas yang 

tinggi hanya dapat diperoleh dari persilangan dengan dasar genetik yang 

berkerabat jauh. Informasi tersebut dapat dinilai dari besarnya keragaman ge-
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netik plasma nutfah yang dimiliki oleh lembaga pemuliaan. Semakin besar 

ragam genetik plasma nutfah yang dimiliki mempunyai makna bahwa lemba-

ga tersebut memiliki peluang lebih baik dalam perakitan varietas unggulnya. 

Oleh karena itu koleksi plasma nutfah yang bernilai tinggi ditentukan oleh 

besarnya ragam genetik yang dimiliki, dan bukan karena banyaknya jumlah 

koleksi plasma nutfah. 

Dasar genetik varietas tebu sangat terbatas. Pada saat ini terdapat empat 

sistem dasar genetik tebu di dunia, yaitu POJ (Proef Station of Java, Indone-

sia), Co (Coimbatore, India), H (Hawai), dan F (Formosa, Taiwan). Namun 

demikian, apabila dipelajari lebih lanjut dasar genetik tersebut masih sangat 

dekat dengan POJ dan Co. Oleh karena itu inovasi memperluas dasar genetik 

plasma nutfah persilangan sangat diperlukan. 

Usaha memperluas dasar genetik varietas unggul dilakukan sebagai ke-

giatan pemuliaan dasar, yaitu kegiatan persilangan dengan memasukkan sum-

ber gen dari varietas unggul dalam dan luar negeri maupun nobelisasi jenis-

jenis liar. Nobelisasi sendiri merupakan kegiatan persilangan yang diarahkan 

pada akumulasi sifat genetik tertentu yang dimiliki oleh jenis liar (S. sponta-

neum, Erianthus sp., Mischantus sp., dll.) (Gambar 4.) pada S. officinarum 

maupun klon-klon hibrida. Secara spesifik impor varietas luar negeri untuk 

koleksi kerja persilangan diarahkan agar bersumber dari negara yang tidak 

menganut sistem dasar genetik POJ dan Co. 

Evaluasi koleksi inti terhadap sifat agronomis dan ketahanannya terha-

dap sifat-sifat penting perlu lebih diintensifkan. Dengan cara ini keunggulan 

dan kelemahan sifat varietas baru baik dari introduksi maupun ekspedisi da-

pat segera diketahui sehingga pemanfaatan plasma nutfah guna memperkaya 

basis genetik varietas yang dihasilkan dapat segera dilakukan. 

Pentingnya sifat ketahanan terhadap kekeringan, hama dan penyakit, ke-

tahanan kepras, maupun sifat lain seperti toleransi terhadap herbisida, dan 

rendemen tinggi mendorong perakitan sifat-sifat tersebut mulai dari benah te-

tua yang dipakai. Sifat ketahanan terhadap kekeringan dan keprasan serta ter-

hadap hama dan penyakit umumnya dibawa oleh tebu liar seperti S. sponta-

neum. Sementara itu sifat ketahanan terhadap herbisida seperti ametrina didu-

ga dibawa oleh bermacam spesies tebu mulai dari tebu asli (S. officinarum) 

hingga berbagai tebu liar (Kuntohartono 1977; Chudjaemi 1992). Karenanya 

tetua-tetua yang potensial dan membawa sifat ketahanan terhadap penyakit dan 

herbisida penting perlu ditanam dalam koleksi kerja persilangan. 
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B. Koleksi Inti dan Koleksi Kerja Persilangan 

Pemilihan tetua persilangan yang berdaya gabung baik merupakan upaya awal 

pemuliaan tebu untuk menghasilkan varietas unggul. Saat ini pemilihan tetua 

tersebut didasarkan atas persentase keturunan yang terpilih sehingga tidak 

sederhana dan sulit karena terlalu besarnya jumlah plasma nutfah yang ada. 

Oleh karena itu jumlah koleksi yang besar ini perlu disederhanakan tanpa 

menurunkan ragam genetiknya dengan membentuk koleksi inti yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh pemulia tebu. Dalam koleksi inti tersebut 

klon-klon plasma nutfah telah dikategorikan dalam kelompok-kelompok ber-

dasarkan jarak genetik sifat-sifatnya. Setiap kelompok besar dapat diwakili 

oleh beberapa individu anggota kelompok bersangkutan, sehinga tidak semua 

klon perlu dipelihara sebagai koleksi plasma nutfah. Sebagai bahan tetua per-

silangan dapat diambil subsets dari koleksi inti sebagai koleksi kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Spesies liar Saccharum 
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Koleksi inti disusun berdasarkan keragaman genetik sifat-sifat agrono-

mi, morfologi, dan molekuler memberikan solusi yang tepat. Dengan demiki-

an teknologi yang sedang dirakit ini akan dapat meningkatkan efisiensi pe-

ngelolaan dan pemanfaatan plasma nutfah tebu serta menyederhanakan pro-

ses pemilihan tetua persilangan secara optimal. Studi keragaman genetik ini 

telah terbukti membantu pemilihan kombinasi persilangan pada kelompok 

tanaman Saccharum spp. (Cornide et al. 1999). 

Evaluasi sifat agronomis, morfologis, dan molekuler tebu telah dilaku-

kan P3GI atas sejumlah varietas introduksi (Widyasari 2009; Widyasari dan 

Lestari 2009; Sugiyarta 2009). Masih terdapat banyak varietas tebu hibrida, 

introduksi maupun klon tebu liar yang belum terevaluasi sifat-sifatnya, se-

hingga pemanfaatannyapun belum optimal. Perakitan koleksi inti plasma nut-

fah tebu diperlukan untuk menyederhanakan koleksi plasma nutfah yang ada 

sehingga pemeliharaannya dapat dilakukan secara lebih efisien. 

Efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan plasma nutfah dapat ditingkatkan 

apabila jumlah yang dilestarikan dapat disederhanakan dengan membentuk 

koleksi inti (Frankel 1984) yang diutamakan untuk evaluasi dan pemanfa-

atannya dalam persilangan (Brown 1989a). Koleksi inti umumnya terdiri atas 

5–10% dari jumlah koleksi dan idealnya melestarikan minimal 70% dari allele 

yang dikandung oleh seluruh koleksi (Brown 1989a). Syarat koleksi inti yang 

baik harus mewakili keragaman genetik seluruh koleksi yang ada (Brown 

1989b). 

C. Dasar Genetika Tebu 

Species Saccharum merupakan poliploidi yang amat kompleks dengan jum-

lah kromosom yang sangat besar. Jumlah kromosom dapat berubah karena 

munculnya aneuploidi dalam spesies, seperti ketidakteraturan proses meiosis 

sederhana. Poehlman dan Borthakur (1969) mendapatkan jumlah kromosom 

beberapa spesies Saccharum seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah kromosom species Saccharum dan kerabatnya 

No. Spesies Jumlah kromosom 

1 S. officinarum 2n = 80 
2 S. barberi 2n = 82, 90, 92, 107, 116, 124 

3 S. sinensis 2n = 116, 118 

4 S. spontaneum 2n = 40 sampai 128 
5 S. robustum 2n = 60 sampai 148 

6 Erianthus maximus 2n = 60 sampai 100 

7 Sclerotachya fusta 2n = 30 
8 Narenga porphyrocoma 2n = 30 

Sumber: Poehlman dan Borthakur (1969) 
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Persilangan dapat terjadi antargenus, dan kemungkinan terjadinya su-

sunan kromosom intrograsi antarspesies tersebut digambarkan oleh Poehlman 

dan Borthakur (1969) seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kemungkinan susunan kromosom F1 antarspesies Saccharum 

No. Persilangan Susunan kromosom F1 

1 officinarum  x spontaneum 2n + n 

2 officinarum  x barberi 2n + n 

3 officinarum  x sinensis 2n + n 

4 officinarum  x robustum n + n 

5 spontaneum  x officinarum n + n 

6 barberi x officinarum n + n 

7 sinensis x officinarum n + n 

8 robustum x officinarum n + n 

Sumber: Poehlman dan Borthakur (1969) 

Sejak konsep nobelisasi dilaksanakan pada awal tahun 1890 (Belanda dan 

India), belum banyak negara lain membuat kesuksesan sampai saat ini pada 

terobosan pemuliaan varietas tebu. Nobelisasi sebagai dasar membangun 

sistem dasar genetik awal dengan melakukan silang balik pada klon-klon liar. 

Umumnya S. spontaneum menjadi sumber silang balik untuk membentuk klon-

klon nobel yang bermanfaat untuk program pemuliaan varietas tebu. Namun 

demikian nobelisasi untuk memindahkan sifat adaptasi tinggi pada berbagai 

lingkungan tumbuh dan cepatnya pembentukan biomassa Erianthus sp. pada 

saat ini juga menjadi acuan untuk nobelisasi sifat tersebut pada S. officinarum 

maupun klon-klon hibrida. 

Kegiatan pemuliaan dasar bertujuan mempersiapkan kondisi plasma 

nutfah sebagai koleksi inti yang akan digunakan sebagai koleksi kerja persi-

langan. Pembentukan koleksi inti dimanfaatkan sebagai sumber sebagai kegi-

atan benah tetua (dalam kerangka perluasan ragam genetik) untuk memba-

ngun koleksi kerja persilangan. Pemuliaan dasar dilakukan dengan persilang-

an antargenerik, diarahkan untuk menyediakan ragam genetik baru (nobelisa-

si) yang lebih baik sebagai bahan persilangan yang bermanfaat untuk kegiat-

an pemuliaan terapan yang akan menghasilkan varietas unggul komersial. Oleh 

karena itu konsentrasi dari kegiatan pemuliaan dasar hendaknya fokus 

diarahkan untuk pembentukan ragam genetik baru dalam benah tetua untuk 

kemudian dapat dimanfaatkan untuk persilangan terapan. Kegiatan silang ba-

lik dan seleksi berulang untuk akumulasi sifat genetik dengan pemanfaatan 

koleksi inti merupakan kegiatan besar yang tetap harus dilakukan. Sementara 

itu kegiatan pemuliaan dasar jangan dicampuradukkan dan dikerjakan mengi-

kuti metodologi pemuliaan terapan. 
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D.  Masa Pembungaan dan Persilangan 

Sasaran pemuliaan tanaman tebu saat ini adalah peningkatan kadar gula, sela-

in hasil tebu, ketahanan penyakit, adaptasi luas, serta baik untuk dikepras. Pe-

ningkatan keragaman genetik plasma nutfah merupakan langkah pertama un-

tuk perbaikan varietas. Kegiatan pemuliaan tebu adalah menghasilkan hetero-

sis yang berasal dari rekombinasi genotipe tetua persilangan. Prinsip dasar 

untuk mencapai heterosis adalah pemilihan kombinasi persilangan yang sa-

ngat baik (konsep proven cross dan proven parent) banyak diulas Sukarso dan 

Budhisantosa (1991). Heterosis yang sangat kuat terjadi apabila dasar pe-

warisan berasal dari kombinasi persilangan antartetua dengan hubungan kera-

bat jauh, di samping perbedaan performa dan heterogenitasnya. 

Tebu merupakan penyerbuk silang yang tidak toleran terhadap proses si-

lang dalam (inbreeding). Individu tanaman tebu memiliki derajat heterosigo-

sitas yang tinggi dan klon unggul dianggap disebabkan oleh heterosis (Sim-

monds 1978). 

Kegiatan persilangan yang dilakukan menggunakan metode Jawa (ke-

bun) dan cangkokan (marcotting). Dengan kedua metode tersebut dapat dila-

kukan bentuk persilangan biparental maupun policross (Gambar 5 dan 6). 

Penggunaan larutan Hawaii berhasil dilakukan di banyak negara sangat men-

janjikan dalam menurunkan biaya bahan dan tenaga yang cukup besar dalam 

program persilangan tebu. 

Indonesia dengan iklim tropis menyebabkan program persilangan tebu 

dapat dilakukan tanpa hambatan yang berarti karena umumnya varietas tebu 

dapat berbunga dan menghasilkan biji yang memadai. Persilangan yang 

menghasilkan biji di atas satu juta dengan mudah dapat dilakukan (Sukarso 

dan Budhisantosa 1991). Kemudahan menghasilkan biji hasil persilangan ter-

sebut suatu modal dasar yang harus dapat dimanfaatkan tanpa menurunkan 

kualitas persilangan dan kombinasi yang dibuat. Karenanya peningkatan kua-

litas semai hasil persilangan tersebut harus dilakukan dengan mengevaluasi 

kombinasi persilangan dan mengurangi terjadinya silang dalam. 
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a. Kelompok bunga tebu b. Bunga tebu yang telah membuka penuh 

  

c. Persilangan antara 2 tetua (biparental 

cross) 
d. Persilangan dengan banyak pejantan 

(Policross) 

Gambar 5. Bunga tebu dan tipe persilangan tebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram persilangan biparental tebu 
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Hogarth (1980) menunjukkan efek negatif akibat silang dalam yang ti-

dak disengaja pada tanaman tebu. Sementara itu Chang (1995); McIntyre dan 

Jackson (1996); dan Stringer et al. (1996) juga menunjukkan pentingnya cross 

breeding pada tanaman tebu. Dengan metode kastrasi, Soeprijanto dan Sukarso 

(1989) menunjukkan bahwa perendaman malai yang belum membuka dalam 

etanol 63% selama 9 menit mampu mematikan polen namun tetap 

mempertahankan vitalitas stigma. Cara ini diaplikasikan dalam semua persi-

langan cangkokan. 

Masa waktu antesis bunga tebu terbatas antara 25 sampai dengan 35 hari 

sejak munculnya bunga siap diserbuki. Sementara itu waktu berbunga setiap 

klon tebu juga ditentukan oleh kondisi lingkungan dan sifat genetiknya, yaitu 

berbunga awal, tengah, dan akhir musim pembungaan. Oleh karena itu perce-

patan dan penundaan masa berbunga suatu klon yang akan dipasangkan untuk 

persilangan harus disiapkan dengan baik. Walaupun di Indonesia (bagian 

selatan khatulistiwa) musim pembungaan tebu terbatas pada April hingga Juli 

setiap tahunnya tetapi kelompok klon berbunga awal (April–Mei) sulit dapat 

disilangkan dengan klon yang berbunga akhir (Juni–Juli). Oleh karena itu 

sinkronisasi bunga yang akan dipasangkan untuk suatu persilangan harus di-

lakukan (Moore dan Nuss 1985). Metode persilangan dengan penyerbukan 

polen buatan untuk sinkronisasi persilangan dapat dilakukan dengan metode 

penyimpanan polen yang dihasilkan pada awal musim pembungaan sedemi-

kian hingga dapat diserbukkan pada musim akhir pembungaan. 

Studi awal tentang status bunga yang telah dilakukan oleh P3GI membe-

rikan petunjuk bahwa kelompok klon yang berbunga lebih awal cenderung 

menghasilkan proporsi tingkat fertilitas polen yang lebih tinggi. Sebaliknya 

pada kelompok klon yang berbunga lebih lambat akan menghasilkan proporsi 

tingkat sterilitas polen yang tinggi atau tingkat fertilitas polen yang menurun. 

Oleh karena itu pada awal pembungaan (April–Mei) dapat dilakukan pe-

ngumpulan polen atas klon berbunga awal kemudian disimpan dalam wadah 

kedap udara dan disimpan pada suhu -80oC. Kemampuan polen berkecambah 

pada penyimpanan hingga 8 minggu hanya menurun menjadi 80%, sehingga 

untuk keperluan persilangan di akhir musim bunga (Juni–Juli) masih dapat 

dilakukan. Penyemprotan polen tebu dengan carrier bedak nuetral yang halus 

masih sangat efektif untuk proses penyerbukan. 

E. Penetapan Tetua Persilangan 

Pemilihan kombinasi tetua persilangan menganut kepada nilai daya gabung 

khusus dan daya gabung umum yang pada tebu didekati dengan nilai proven 
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cross maupun proven parent (Budhisantosa dan Sukarso 1991) berdasarkan 

penampilan keturunan pada tahap seleksi tahap 1. Sementara itu Mirzawan et 

al. (1997) mengusulkan penyempurnaan nilai proven cross maupun proven 

parent berdasarkan uji daya hasil pendahuluan (UDHP). Dengan demikian 

yang disebut proven adalah persilangan yang terbukti menghasilkan keturun-

an terpilih dengan jumlah tertentu sampai dengan tahap UDHP. 

Selain penetapan nilai proven cross yang sudah berjalan, maka penetap-

an kombinasi persilangan diperkuat dengan evaluasi sifat tertentu pada famili 

keturunan dalam konsep seleksi famili. Sehingga pengulangan persilangan 

proven hanya dilakukan pada tetua-tetua yang menghasilkan famili keturunan 

yang baik atas sifat genetik yang ditetapkan. Percobaan-percobaan seperti se-

leksi famili yang sudah diteliti di Indonesia (Sukarso 1986) dan diaplikasikan 

dalam program pemuliaan di Australia (Cox dan Hogarth 1993; Cox et al. 

1996; Jackson et al. 1996) akan dapat mempercepat evaluasi dan seleksi 

kombinasi tetua dalam persilangan. Kunci dari penetapan tetua persilangan 

adalah bagaimana kombinasi tetua yang disilangkan mampu memperbaiki 

populasi genetik keturunan seleksi yang dihasilkan. Kombinasi karakter sa-

saran dalam program seleksi telah diarahkan sejak penetapan induk persi-

langannya. Pada saat ini seleksi famili rendemen tinggi, famili daya kepras 

baik, famili ketahanan penggerek batang, dan famili ketahanan penggerek pu-

cuk sudah dilakukan di P3GI. Konsep ini masih perlu diperluas dengan kajian 

yang lebih mendalam pada penilaian kemajuan genetik sifat yang ada. 

F. Pengembangan Data Base Pemuliaan 

Guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja dalam perencanaan, admi-

nistrasi dan pembuatan label persilangan, maka komputerisasi program persi-

langan sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Data varietas yang terse-

dia di kebun persilangan, jumlah cangkokan yang telah dibuat, kelamin bu-

nga, ketersediaan bunga pada hari yang bersangkutan, disertai data dan defi-

nisi kombinasi proven cross dapat dimasukkan ke dalam komputer. Dengan 

demikian  penentuan kombinasi persilangan yang dapat dilakukan pada hari 

yang bersangkutan sekaligus dengan pembuatan labelnya telah dapat dilaku-

kan melalui komputer. Program komputer tersebut masih perlu ditingkatkan 

dengan memasukkan data ketahanan terhadap penyakit dan sifat-sifat lain, se-

hingga persilangan yang akan dilakukan merupakan kombinasi yang telah 

memperhatikan faktor-faktor tersebut. Dengan demikian sangat diharapkan 

bahwa komputerisasi persilangan ini meningkatkan efisiensi program persi-

langan. 
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Pengembangan sistem data base pada seluruh kegiatan pemuliaan sudah 

saatnya wajib dilakukan sedemikian hingga hubungan dokumen atas data 

evaluasi koleksi inti, koleksi kerja, penetapan persilangan, hasil-hasil seleksi 

pendahuluan, hasil multilokasi hingga penetapan varietas unggul saling diko-

munikasikan dalam bentuk data base. Dengan otomatisasi sistem data base 

pemuliaan akan sangat membantu tingkat efisiensi persilangan dan seleksi ke 

depan yang makin mudah diakses. 

G.  Penyusunan Data Teknis Rekomendasi Varietas Unggul 

Untuk mengetahui data teknis pengembangan dan perilaku setiap varietas 

unggul yang direkomendasikan, maka perlu dilakukan penelusuran aspek-as-

pek penting yang menjadi perhatian (atau disebut juga gatra), meliputi gatra 

agronomi dan gatra pabrikasi. Gatra agronomi terkait dengan kemampuan va-

rietas menghasilkan bobot tebu dan potensi rendemen secara genetik di kebun. 

Gatra agronomi suatu varietas, seperti kategori kemasakan, masa tanam 

optimal, masa tebang optimal, kemampuan keprasan, kebutuhan akan jenis 

hara, dan kesesuaian akan tipologi wilayah, sangat dibutuhkan dalam konsep 

penataan varietas tebu. Sementara itu gatra pabrikasi menyangkut kemampu-

an varietas menghasilkan puncak rendemen, daya tahan rendemen di kebun, 

kecepatan terbentuknya inversi gula, kadar sabut, dan kualitas nira pada pro-

ses pengolahan gula. 

Produktivitas tanaman tebu akan menjadi optimal apabila mendapatkan 

keadaan lingkungan yang menguntungkan dan menunjang pertumbuhannya. 

Kelemahan varietas terhadap kondisi lingkungan atau dengan tipologi wila-

yah pertumbuhan yang terbatas dan sulit dikendalikan, dapat diantisipasi de-

ngan varietas yang toleran terhadap keterbatasan tersebut. Beberapa kondisi 

lingkungan tersebut adalah faktor kekeringan, gangguan drainase, keterlam-

batan ketersediaan pupuk, jarak tanam, dan pola pemeliharaan tanaman yang 

di bawah optimal. 

Karakter genetik setiap varietas di kondisi lingkungan terbatas, pada 

umumnya menunjukkan respon yang berbeda. Oleh karena itu dengan dike-

tahui keunggulan dan toleransi varietas pada kondisi lingkungan terbatas, ma-

ka penempatan varietas pada tipologi wilayah tumbuh yang sesuai dapat 

memberikan konstribusi hasil tebu dan potensi rendemen yang terbaik. Res-

pon varietas tersebut merupakan bagian dari aspek gatra agronomi yang 

mempunyai peran untuk pencapian potensi varietas. Apabila gatra agronomi 

dipenuhi, maka pertumbuhan varietas tebu akan optimal. Sementara itu agar 

potensi rendemen dapat dicapai, maka gatra pabrikasi perlu dipahami antara 
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lain kapan tebu ditebang pada puncak rendemen, berapa lama daya tahan ren-

demen setelah tebu ditebang, kadar sabut tebu sebagai sumber energi pabrik, 

dan lama tunda tebu digiling sebelum terbentuk gula inversi. 

Puncak rendemen dari suatu varietas tebu lebih ditentukan oleh faktor 

genetik, yang juga disebut sebagai tipe kemasakan. Varietas tebu memiliki tiga 

tipe kemasakan, yakni masak awal, tengah, dan lambat. Kategori kemasakan 

tebu terkait dengan lama tanaman tebu yang telah berumur fisiologi dewasa 

(lebih dari 9 bulan) mengalami kondisi lengas tanah rendah menuju layu per-

manen (kurang dari 50% kapasitas lapang) dan menunjukkan tingkat kecepat-

an masaknya (Sugiyarta 1994). Komposisi dan proporsi varietas menurut tipe 

kemasakan perlu direncanakan dengan tepat. Melalui penelusuran informasi 

gatra agronomi dan gatra pabrikasi setiap varietas tebu akan diperoleh peren-

canaan tanam sesuai tipologi dan kategori kemasakannya sehingga akan di-

peroleh hasil tebu maksimum dengan tingkat rendemen yang tinggi. Oleh ka-

rena itu rekomendasi varietas hendaknya telah melalui kegiatan kajian aspek 

gatra agronomi dan gatra pabrikasi yang lengkap, sedemikian hingga keung-

gulan dan kelemahan suatu varietas dapat diketahui lebih pasti. 

Varietas Unggul 

Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang mempunyai peran pen-

ting dalam peningkatan produktivitas perkebunan. Sampai saat ini pemerintah 

cq. Menteri Pertanian telah melepas lebih dari 100 varietas tebu sebagai benih 

bina. Beberapa varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dapat 

dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan kemasakannya, varietas tebu dibedakan 

menjadi tiga: 

1. Varietas genjah (masak awal), mencapai masak optimal + 8–10 bulan. 

2. Varietas sedang (masak tengahan), mencapai masak optimal pada umur + 

11–12 bulan. 

3. Varietas dalam (masak lambat), mencapai masak optimal pada umur lebih 

dari 12 bulan. 

Mengingat masa panen tebu dilakukan pada saat yang relatif serempak, 

akan tetapi ditanam pada waktu yang lebih panjang karena bergiliran, maka 

perlu diatur komposisi penanaman varietas dengan umur masak yang berbe-

da, yaitu masak awal, masak tengah, dan masak lambat. Komposisi varietas 

dengan tingkat kemasakan masak awal, masak tengah, dan masak lambat yang 

dianjurkan berdasarkan luas tanam adalah 30:40:30. 

 



24 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula 

 

Tabel 3. Varietas unggul tebu  

Varietas Sifat masak 

Produksi 

SK Menteri 

Pertanian 
Lahan sawah Lahan tegalan 

Tebu 

(kw/ha) 
Rend (%) Tebu 

(kw/ha) 
Rend (%) 

PS 865 Awal–

tengah 
NA NA 804 + 112 9,38+ 1,41 342/Kpts/SR 

12D/3/2008 

Kidang 

Kencana 

Tengah–

lambat 
1 125 + 325 10,99 + 1,65 992 + 238 9,51 + 0,88 334/Kpts/SR 

12D/3/2008 

PS 881 Tengah–

lambat 
1 221 + 228 8,34 + 0,60 888 + 230 9,19 + 0,64 56/Kpts/SR.1 

20/1/2004 

PS 891 Tengah–

lambat 

1 106 + 271 9,33 + 1,19 844 + 329 10,19 + 1,35 55/Kpts/SR.1 

20/1/2004 

PSBM 

901 

Awal–

tengah 
NA NA 704 + 162 9,93 + 1,02 54/Kpts/SR.1 

20/1/2004 

PS 921 Tengah 1 391 + 101 8,53 + 1,19 NA NA 53/Kpts/SR.1 

20/1/2004 

PS 951 Lambat 1 461 + 304 9,87 + 0,60 NA NA 52/Kpts/SR.1 

20/1/2004 

PA 0218 Awal–

tengah 
- - 579–785 7,98–12,90 439/Kpts/KB.120 

/7/2015 

PA 028 Awal - - 657–1225 8,08–11,4 438/Kpts/KB.120 

/7/2015 

Sumber: Indrawanto et al. 2010 

Penutup 

Upaya pemuliaan tanaman tebu terbukti mempunyai kontribusi yang sangat 

penting dalam mendukung industri gula dunia. Perakitan the wonder cane (POJ 

2878) oleh Dr. Jeswiet, peneliti tebu di Proef Station Oost Java, Indonesia 

merupakan tonggak sejarah dalam penyelamatan industri gula dunia akibat 

serangan penyakit sereh. Mengingat tantangan saat ini dan ke depan untuk 

industri gula akan lebih beragam dan kompleks, meliputi cekaman biotik 

(hama dan penyakit), abiotik (soil problem, seperti cekaman kekeringan, 

gangguan drainase, salinitas lahan, dll.), dan permintaan konsumen yang di-

namis (bioetanol, cogen, ramah lingkungan, dll.) maka pemulia tebu diharap-

kan dapat bekerja secara efektif, efisien, dan koordinatif memanfaatkan po-

tensi plasma nutfah kerabat tebu dalam program pemuliaan mereka. 
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Ringkasan 

Pengadaan benih tebu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu konvensional dan kultur jaringan. 

Benih tebu konvensional adalah benih yang berasal dari batang tebu dengan 2–3 mata tunas atau 

lonjoran yang belum tumbuh yang disebut bagal; biasanya bagal diambil dari batang tanaman 

tebu umur 6–8 bulan. Tersedianya benih tebu konvensional dalam skala besar, waktu cepat, jenis 

yang seragam, dan bebas dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sangat sulit dipenuhi 

pada saat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengadaan benih tebu perlu dilakukan 

dengan teknik kultur jaringan. Pengadaan benih tebu melalui kultur jaringan yang dilaksanakan 

di Balai Penelitian Pemanis dan Serat (Balittas) menggunakan eksplan daun pucuk yang masih 

menggulung. Induksi kalus menggunakan media MS dengan penambahan 2,4-D dan air kelapa, 

sedangkan untuk induksi tunas menggunakan zat pengatur tumbuh BAP, IBA dan air kelapa. 

Induksi perakaran tunas tebu menggunakan media MS dengan komposisi bahan-bahan kimia 

setengahnya (1/2 MS) + NAA. Aklimatisasi planlet dilakukan pada media tanah:pasir:kompos 

dengan komposisi 3:1:1. Pada penanaman benih di lapangan, dilakukan penjenjangan benih tebu 

sebagai berikut: Kebun Benih Pokok (KBP) setara dengan generasi nol (G0), Kebun Benih 

Nenek (KBN) setara dengan generasi satu (G1), Kebun Benih Induk (KBI) setara dengan 

generasi dua (G2), dan Kebun Benih Datar (KBD) setara dengan generasi tiga (G3). Benih tebu 

G3 kemudian digunakan untuk penanaman tebu di areal pengembangan. 

 

Kata kunci: Tebu, benih, konvensional, kultur jaringan, pengadaan 

Procurement Quality of Sugarcane Seed 

Summary 

Procurement of sugarcane seed can be done in two ways i.e. conventional and tissue culture. 

The conventional seed is seed derived from sugarcane stems with 2–3 shoots or full stem with 

has not been growing shoots. Usually the seed is taken from 6–8 months old of sugarcane plant. 

The availability of conventional sugarcane seeds on a large scale, fast time, uniform, and free 

from pests and diseases, is very difficult to be filled at the time of need. Therefore for the 

procurement of sugarcane seed have to be done with tissue culture techniques. Procurement of 

sugarcane seed through tissue culture which is held in Indonesian Sweetener and Fiber Crops 

Research Institute (ISFCRI) using a rolling tip leaves as explants. Callus induction was per-

formed using MS medium with the addition of 2,4-D and coconut water, while for shoot in-

duction using BAP, IBA, and coconut water. Rooting induction of sugarcane shoots was done 

using MS medium with half concentration of chemicals composition (1/2 MS) with NAA. 

Plantlets acclimatization was done on soil : sand : compost with the composition of the 3:1:1. 

The sugarcane seeds plantation in the field is ranked as follows: Breeder (G0), Granny seed 

equivalent to first generation (G1), Foundation seed is equivalent to the second generation (G2), 
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and the Extension seed is equivalent to generation (G3). Sugarcane seeds G3 is ready to be used 

in sugarcane cultivation in the development  area. 

 

Keywords: Sugarcane, seed, conventional, tissue culture, procurement 

Pendahuluan 

Benih unggul bermutu berpengaruh terhadap produktivitas, mutu hasil, dan 

efisiensi usaha tani (Ditjentan 2008). Menurut Baihaki (2008) benih unggul 

bermutu merupakan penentu batas atas produktivitas dan kualitas produk suatu 

usaha tani, baik itu usaha tani berskala kecil maupun besar. Selain itu benih 

unggul bermutu juga harus sesuai dengan lokasi penanaman dan musim tanam 

yang tepat, serta jumlah dan harga yang terjangkau petani. Untuk meng-

hasilkan benih unggul bermutu, diperlukan pengelolaan pertanaman yang 

optimal meliputi pemilihan lokasi yang tepat, teknik budi daya, penanganan 

pascapanen, dan seleksi yang ketat (Balitbangtan 2007). 

Benih tanaman tebu umumnya diperbanyak secara vegetatif dengan se-

tek/bagal. Metode tersebut memiliki kekurangan karena membutuhkan waktu 

lama dalam perbanyakan benih, membutuhkan tanaman induk dan tenaga yang 

banyak, kontaminasi patogen sulit dihindari, dan ketergantungan musim 

tanam. Selain itu dapat terjadi degenerasi klonal atau peluruhan genetik ta-

naman (Sukmadjaja dan Mulyana 2011). Aplikasi hot water treatment (HWT) 

dan teknik kultur jaringan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dalam produksi benih tanaman tebu. 

Penulisan naskah ini menyajikan beberapa pendekatan terkait pengada-

an benih tebu yang bermutu tinggi, baik secara konvensional maupun dengan 

kultur jaringan. Dengan menggunakan benih yang bermutu tinggi diharapkan 

produktivitas tebu meningkat, sehingga pendapatan petani meningkat, kebu-

tuhan gula nasional terpenuhi, dan swasembada gula tercapai. 

Kebutuhan Benih Tebu 

Peningkatan produktivitas tebu nasional diperlukan untuk mendukung pro-

gram swasembada gula yang ditargetkan tahun 2019. Salah satu cara mening-

katkan produktivitas tebu adalah dengan perluasan lahan dan pembangunan 

pabrik gula (PG) baru. Pemerintah akan menyediakan lahan untuk pengem-

bangan tebu seluas 600.000 ha di luar Pulau Jawa. Perluasan areal kebun tebu 

dimulai pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 diperkirakan total perluasan 

areal kebun tebu mencapai 2,4 juta ha dengan 10 PG baru (Julianto 2015). 
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Rencana tersebut dapat terwujud apabila kebutuhan benih tebu dapat terpe-

nuhi. 

Kebutuhan benih tebu per hektar antara 18.000 benih satu mata tunas (bud 

chips atau bud set), sehingga untuk luasan 600.000 ha pada tahun 2016 

dibutuhkan sekitar 10 miliar benih tebu dengan satu mata tunas. Apabila dari 

satu hektar kebun benih dihasilkan 350.000–420.000 mata tunas, maka faktor 

perbanyakan benih tebu dengan satu mata tunas adalah 1:20–25 (Balittas 

2016). Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan benih 600.000 ha terse-

but diperlukan kebun benih datar (KBD) seluas 24.000–30.000 ha. Kebutuh-

an benih akan bertambah menjadi empat kali lipat atau sekitar 40–48 miliar 

benih tebu dengan satu mata tunas, jika areal pertanaman tebu seluas 2,4 juta 

ha benar-benar terwujud pada tahun 2019. Dengan faktor perbanyakan 1:20–

25, untuk memenuhi kebutuhan benih tebu tahun 2019 diperlukan KBD se-

luas ±100.000–120.000 ha. 

Pengadaan Benih Tebu 

Penyediaan benih yang seragam, murni (tidak tercampur dengan varietas la-

in), sehat, tidak mengalami kerusakan fisik, dan tersedia dalam jumlah besar 

pada saat dibutuhkan merupakan suatu keharusan untuk membangun kebun 

tebu yang baik. Pengadaan benih tebu dapat dilakukan dengan dua teknologi 

yaitu konvensional dan kultur jaringan. 

1. Benih Tebu Konvensional 

Indrawanto et al. (2010) menyatakan bahwa benih tebu konvensional adalah 

benih yang berasal dari batang tebu dengan 2–3 mata tunas atau lonjoran yang 

belum tumbuh yang disebut bagal. Biasanya bagal diambil dari batang tanaman 

tebu umur 6–8 bulan. Sedangkan Pawirosemadi (2011) membedakan benih 

tebu konvensional menjadi beberapa macam: 

1. Benih bagal: benih bagal berasal dari lonjoran batang tebu yang matanya 

belum berkecambah, sesuai dengan pemotongannya dapat terdiri atas be-

nih bagal dengan satu, dua, dan tiga mata. 

2. Lonjoran: benih bagal dalam bentuk lonjoran batang tebu dengan panjang 

± 1,25 cm terdiri atas 6 hingga 8 mata. 

3. Dederan: benih berasal dari batang tebu yang telah ditumbuhkan tunasnya 

(dideder). Benih dederan yang berumur 1–1,5 bulan, siap digunakan seba-

gai bahan tanam dengan cara mencabut tunas beserta akarnya. 
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4. Rayungan: benih berasal dari pangkasan batang tebu yang matanya telah 

tumbuh tunas, bentuk benih dapat terdiri atas satu tunas dan dua tunas ra-

yungan. Benih rayungan dapat digunakan sebagai bahan tanam apabila tu-

nas telah tumbuh antara 5 hingga 7 daun atau umur benih ± 45 hari. 

5. Benih tebu polybag atau pottray: benih tebu polybag atau pottray adalah 

benih yang diperoleh dari tanaman tebu setek satu mata yang ditumbuhkan 

pada polybag atau pottray plastik dengan tanah sebagai media tumbuhnya. 

Benih tebu polybag atau pottray berdasarkan bahan tanamnya dapat 

dibedakan menjadi benih bud set dan benih bud chips, sebagai berikut: 

A. Bud set adalah benih tebu yang diperoleh dari batang tebu dalam 

bentuk setek satu mata, dengan panjang setek 5 cm dengan posisi 

mata terletak di tengah-tengah dari panjang setek. 

B. Bud chips adalah benih tebu dalam bentuk mata tebu yang diambil 

dari batang tebu dengan mengikutsertakan sebagian dari primordial 

akar yang diambil dengan memotong sebagian ruas batang tebu 

dengan pemotong bud chips (Hunsigi 2001). 

Produktivitas tebu dapat meningkat dengan penggunaan bahan tanaman 

bermata tunas tunggal, karena benih dengan satu mata tunas dapat meng-

hasilkan jumlah anakan per tanaman lebih banyak dibandingkan benih bagal. 

Benih mata tunas tunggal pada plant cane (PC) dapat menghasilkan 10 anakan 

tiap tanaman di-bandingkan dengan benih bagal hanya lima anakan tiap 

tanaman (Gujja et al. 2009). Pada penggunaan benih mata tunas tunggal, maka 

anakan akan tumbuh lebih serempak dan lebih banyak. Hal ini disebabkan 

karena benih dalam kondisi tercekam pada media tanam yang hanya sedikit di 

pesemaian, sehingga pada saat benih ditanam di kebun akan tumbuh serentak 

dan membentuk anakan dalam jumlah banyak dan seragam (Yuliardi 2012). 

Oleh karena itu, benih bud set dan benih bud chips saat ini banyak digunakan 

dalam pengembangan tanaman tebu. 

2. Benih Tebu Kultur Jaringan 

Penggunaan teknik kultur jaringan bertujuan untuk mengatasi keterbatasan 

pengadaan benih tebu secara konvensional. Hal ini disebabkan faktor peng-

gandaannya yang tinggi sehingga varietas unggul cepat diperbanyak, benih 

lebih terjamin kesehatannya, membutuhkan ruang yang relatif kecil, bahan 

tanam dan pohon induk sedikit, dan eksplan dapat diproduksi secara cepat dan 

banyak (Mariska dan Rahayu 2011). 

Kultur jaringan tebu pertama kali dilakukan pada tahun 1969 oleh Heinz 

dan Mee yang berhasil meregenerasi kalus secara in vitro menjadi tanaman 



Rully Dyah Purwati dan Parnidi: Pengadaan Benih Tebu Bermutu | 37  

 

tebu. Seiring dengan perkembanganya, hingga saat ini telah banyak dilapor-

kan regenerasi kalus pada kultur jaringan tebu dengan eksplan yang berbeda 

(Chen et al. 1988; Rahman et al. 2002; Khan et al. 2004; Ali et al. 2008). Niaz 

dan Quraishi (2002) melakukan studi embriogenesis somatik tidak langsung 

pada dua kultivar tebu dengan menggunakan eksplan daun, mata tunas, dan 

tunas pucuk yang dikulturkan pada media MS dengan penambahan zat 

pengatur tumbuh NAA dan 2,4-D. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

penambahan 1 mg/l NAA dan 3 mg/l 2,4-D pada media MS dapat mengopti-

malkan embriogenesis. Daun merupakan sumber eksplan yang terbaik dalam 

proses embriogenesis. Karim et al. (2002) melaporkan bahwa di antara tiga 

macam auksin yang digunakan (IBA, NAA, dan 2,4-D), maka 2,4-D merupa-

kan auksin yang paling bagus untuk induksi kalus tebu. Hasil penelitian Ho 

dan Vasil (1983) menunjukkan bahwa media MS yang ditambah dengan 2–3 

mg/l 2,4-D, 5% air kelapa, dan 500 mg/l kasein hidrolisat mampu menghasil-

kan pembentukan kalus pada kultur jaringan tebu. 

Regenerasi tunas pada tebu dapat terjadi melalui dua pola regenerasi, 

yaitu embriogenesis dan organogenesis, atau kombinasi keduanya (Khan dan 

Khatri 2006). Tunas yang dihasilkan dari embriogenesis somatik memiliki 

kemiripan dengan tunas yang terbentuk dari organogenesis (Falco et al. 1996). 

Berdasarkan penelitian Behera dan Sahoo (2009) diketahui bahwa respon 

terbaik pada induksi tunas ditunjukkan oleh perlakuan 2 mg/l BAP yang 

dikombinasikan dengan 0,5 mg/l NAA. Sedangkan Ali et al. (2008) menyata-

kan bahwa respon terbaik dari induksi tunas tebu varietas BL-4 diperoleh dari 

media MS dengan 1 mg/l BAP. Tolera et al. (2014) memperoleh tunas terba-

nyak pada media MS+1 mg/l BAP+0,5 mg/l kinetin untuk varietas B41-227 

dan media MS+2 mg/l BAP untuk varietas N14. Hasil penelitian Parnidi et al. 

(2015) media yang sesuai untuk regenerasi tunas tebu adalah MS+ 0,5 mg/ l 

BAP+0,1 mg/l IBA. 

Regenerasi tunas dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui kalus, 

dengan tujuan untuk penghematan biaya. Hasil penelitian Pandey et al. (2011) 

menunjukkan bahwa eksplan yang ditumbuhkan pada media MS+3 mg/l 2,4-

D langsung membentuk planlet yang sudah berakar. Cheema dan Hussain 

(2004) menggunakan media ½ MS tanpa ZPT untuk perakaran planlet tebu. 

Sedangkan Biradar et al. (2009) berhasil menginduksi akar 70% planlet pada 

media MS+2 mg/l NAA. Planlet yang telah berakar tersebut siap untuk 

diaklimatisasi. 
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Pengadaan Benih Tebu Bud Chips dan Bud Set 

Pengadaan benih dengan teknologi bud chips secara ekonomi dapat menurun-

kan biaya produksi dalam budi daya tebu. Karena ukurannya yang kecil, bud 

chips tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga memudahkan dalam 

transportasi pengiriman. Pada pengembangan tebu varietas baru, pengadaan 

benih dengan bud chips sangat menguntungkan karena dapat dilakukan lebih 

cepat dan bobot benihnya 80% lebih ringan dibandingkan dengan benih bagal 

(Jain et al. 2010; Kuri dan Naik 2015). Hasil penelitian Rokhman et al. (2014), 

menunjukkan ada interaksi antara penggunaan benih bagal, bud set, dan bud 

chips dengan enam klon yang diuji dalam meningkatkan rendemen. 

Benih bud chips atau bud set diambil dari tanaman tebu umur 6–8 bulan, 

dengan cara memotong batang tebu yang memiliki minimal 9 ruas. Mata yang 

digunakan untuk benih berasal dari daun +5 hingga +11 atau membuang 3 ruas 

atas dan 2 ruas bawah. Batang tebu yang baru dipanen dan masih dalam bentuk 

lonjoran, di-klenthek (dibuka pelepahnya) dan diambil mata tunasnya dengan 

menggunakan pemotong atau alat pembuat bud chips dengan diameter ± 2–3 

cm (Gambar 1). Dalam proses pengambilan/pemotongan, posisi mata tunas 

diusahakan tetap berada di tengah. Untuk benih bud set, batang tebu lonjoran 

dipotong-potong menjadi setek yang berukuran 5 cm dengan satu mata, posisi 

mata terletak di tengah-tengah dari panjang setek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. budchipper sederhana. b. budchipper yang telah dimodifikasi 

Gambar 1. Pengambilan mata tunas budchips. 

Sebelum ditanam, benih bud chips atau bud set disterilkan dengan perla-

kuan seed treatment dan hot water treatment (HWT). Seed treatment adalah 

tindakan pencegahan atau pengendalian hama dan penyakit pada benih sebe-
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lum penanaman, dengan menggunakan agensia tertentu baik secara fisik, ki-

mia, atau hayati. Hot water treatment adalah salah satu metode seed treatment 

secara fisik menggunakan air panas dengan suhu tertentu yang dapat mema-

tikan organisme tetapi tidak mematikan benih (Sharma et al. 2015). 

Bud chips atau bud set yang akan disterillisasi dimasukkan ke dalam 

kantong jala (jaring), kemudian disiram dengan air mengalir untuk menghi-

langkan kotoran yang dapat menghambat proses HWT (Gambar 2). Bud chips 

atau bud set yang telah dibersihkan kemudian direndam dalam air panas yang 

memutar, dengan suhu ± 52oC selama 2 jam (BSNI 2008). Hasil penelitian 

Johnson dan Tyagi (2010) menunjukkan bahwa perendaman pada suhu 50oC 

selama 2 jam efektif untuk mengendalikan penyakit Ratoon stunting disease 

(RSD) di Fiji. Damayanti et al. (2010) memperoleh hasil bahwa perlakuan 

HWT pada suhu 53oC selama 10 menit mampu menurunkan serangan penyakit 

yang disebabkan oleh Sugarcane streak mosaic virus (SCSMV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. benih bud chips dalam kantong jala dibersihkan. b. benih bud chips direndam dalam 

air panas menggunakan alat pemanas 

 

Gambar 2. Perlakuan hot water treatment 

Setelah perlakuan HWT, seed treatment dilakukan dengan merendam bud 

chips dalam larutan insektisida atau nematisida (Karbofuran 3%) selama ± 10 

menit, dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan zat pengatur tum-buh 

(Atonik) dan fungisida (Mankozeb 73,8% dan Karbendazim 6,2%) selama ± 

10 menit. Hal ini bertujuan untuk mempercepat keseragaman pertumbuhan 

tunas awal, dan agar terbebas dari infeksi hama dan penyakit yang berpotensi 

menyebar ke lapangan. Selanjutnya benih bud chips atau bud set siap ditanam 
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di bedengan-bedengan, panjang bedengan dibuat sesuai dengan keinginan 

dengan lebar bedengan antara 1–1,5 m dan tinggi bedengan 4 cm (Permentan 

2015). Bedengan ditutup dengan plastik hitam, kemudian di atasnya diberi 

media setebal 5 cm. Komposisi media berupa campuran antara kompos dan 

tanah dengan perbandingan 1:1. Pembuatan bedengan dibuat miring untuk 

memperlancar proses drainase. Penanaman benih bud chips atau bud set di 

bedengan dengan jarak tanam 2 cm x 2 cm atau 3 cm x 3 cm (Gambar 3). 

Setelah itu bud chips atau bud set ditutup tanah dengan ketebalan ± 1 cm. 

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari selama 14 hari atau 

sebelum dipindah ke polybag. 

Transplanting dilakukan setelah bud chips atau bud set berumur 10–15 

HST atau tanaman mempunyai ± 2 helai daun. Pengambilan benih bud chips 

atau bud set dilakukan satu per satu menggunakan bambu. Benih yang dipin-

dah ke polybag dipilih yang pertumbuhannya seragam. Benih yang sudah di-

transplanting ke dalam polybag disiram dan selanjutnya ditempatkan di atas 

plastik agar perakarannya tidak menembus tanah. Pemeliharaan di polybag 

meliputi penyiraman yang dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 

Pemupukan dilakukan 5 hari setelah dipindah ke polybag dengan pupuk NPK 

pada dosis 25 gram dilarutkan dalam 10 liter air untuk luasan 1 m2. Pupuk ke-

dua diberikan dengan dosis yang sama setelah 1 bulan pemberian pupuk per-

tama. Benih yang telah berumur 2–2,5 bulan siap ditransplanting ke lahan/ 

kebun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penanaman benih bud chips di bedengan 
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Perbayakan Benih Tebu dengan Teknik Kultur Jaringan 

Perbanyakan benih tebu dengan teknik kultur jaringan meliputi beberapa tahap 

sebagai berikut: 

1. Persiapan Eksplan 

Eksplan yang digunakan dalam kultur jaringan tebu berupa potongan daun 

muda yang masih menggulung yang berasal dari pucuk tanaman tebu. Gu-

lungan daun bagian terdalam dengan ukuran 0,5–1 cm diambil dari tanaman 

tebu yang berumur 4–8 bulan. Bahan eksplan dipotong-potong sepanjang 0,5 

cm dan selanjutnya siap digunakan sebagai eksplan untuk induksi kalus 

(Gambar 4 a–c). 

 

   

a. daun pucuk yang masih menggulung, b. pengupasan daun pucuk untuk memperoleh bagian terdalam, 
c. pemotongan eksplan 

Gambar 4. Persiapan eksplan 

 

Sterilisasi Eksplan dan Media 
Eksplan harus bebas dari kontaminan yang berupa cendawan, bakteri, serang-

ga, dan mikro organisme lainnya, karena senyawa toksik yang dikeluarkan 

cendawan dapat menyebabkan kematian eksplan. Hal prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam sterilisasi adalah dapat menghilangkan kontaminan, tetapi 

bahan eksplan tidak rusak atau masih tetap hidup. Oleh karena itu, bahan-

bahan yang digunakan untuk sterilisasi dipilih yang tidak merusak jaringan 

bahan eksplan. Sterilisasi bahan eksplan dilakukan dengan cara batang tebu 

dimasukkan sebentar dalam alkohol 70–96% kemudian dibakar sekilas di atas 

lampu bunsen (Sumaryono 2011). 

Media MS (Murashige & Skoog 1962) yang digunakan untuk kultur 

jaringan tebu kaya akan gula, vitamin, dan mineral, sehingga sangat sesuai 

untuk pertumbuhan mikro organisme apabila kondisi tidak aseptis (steril). 
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Oleh karena itu, media perlu disterilisasi sebelum digunakan untuk penanaman 

eksplan. Sterilisasi media dilakukan dengan metode penguapan menggunakan 

autoclave selama 10 menit.  

2. Penanaman Eksplan dan Induksi Kalus 

Penanaman eksplan dilakukan pada media MS yang mengandung 2,4-D dan 

air kelapa (Gambar 5a). Pada media ini kalus akan terbentuk setelah 6–8 

minggu (Gambar 5b). Menurut Yusnita (2003), perbanyakan kalus bertujuan 

untuk menggandakan bahan tanaman seperti memperbanyak embrio atau tu-

nas, dan dapat juga dipelihara agar tetap menjadi kalus dengan cara subkultur 

berulang pada media induksi kalus sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan 

sebagai bahan tanam pada tahap berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       a. eksplan yang baru ditanam pada media MS, b. eksplan telah membentuk kalus 

Gambar 5. Penanaman eksplan untuk induksi kalus 

3. Regenerasi Tunas 

Kalus yang diperoleh dari penanaman eksplan dikeluarkan dari botol dan di-

pilih yang baik dan segar. Kalus kemudian dipotong kecil-kecil selanjutnya 

ditanam pada media regenerasi tunas yaitu media MS yang mengandung 0,5 

mg/l BAP; 0,1 mg/l IBA; dan 10% air kelapa (Parnidi et al. 2015). Tunas te-

bu mulai terbentuk pada 30 hari setelah pemindahan kalus (Gambar 6), tunas 

siap dipindahkan ke media induksi akar antara 2–3 bulan setelah subkultur 

kalus. 
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Gambar 6. Tunas tebu umur 30 hari setelah pemindahan kalus 

4. Induksi Perakaran dan Pembentukan Planlet 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membentuk akar dan pucuk tanaman yang 

cukup kuat untuk dapat bertahan hidup sampai saat dipindahkan dari ling-

kungan in-vitro ke lingkungan luar (aklimatisasi). Induksi perakaran tebu di-

lakukan pada media ½ MS + 3 mg/l NAA (Parnidi et al. 2015). Tunas yang 

telah disubkultur akan membentuk akar antara 4–6 minggu (Gambar 7). Hasil 

penelitian Godheja et al. (2014) menunjukkan penambahan 3 mg/l NAA dan 3 

mg/l IBA pada media ½ MS merupakan media perakaran yang terbaik untuk 

tebu. Santoso dan Nursandi (2003) menyampaikan bahwa dalam tahap ini, 

tanaman hasil kultur jaringan (planlet) telah cukup tahan terhadap pengaruh 

lingkungan, sehingga siap untuk diaklimatisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Planlet yang telah berakar dan siap diaklimatisasi 
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Pengadaan Benih Tebu di Lapangan 

Menurut Pawirosemadi (2011) pembenihan tebu perlu dilakukan berjenjang 

mengingat masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek teknis dan ekono-

mis. Penjenjangan kebun benih tebu meliputi Kebun Benih Pokok Utama 

(KBPU), Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek (KBN), Kebun 

Benih Induk (KBI), dan Kebun Benih Datar (KBD). Sedangkan penjenjangan 

benih hasil kultur jaringan meliputi generasi nol (G0), generasi satu (G1), ge-

nerasi dua (G2), dan generasi tiga (G3). Pada pelaksanaannya, penjenjangan 

benih tebu konvensional dan kultur jaringan menjadi seperti berikut: Kebun 

Benih Pokok (KBP) setara dengan generasi nol (G0), Kebun Benih Nenek 

(KBN) setara dengan generasi satu (G1), Kebun Benih Induk (KBI) setara 

dengan generasi dua (G2), dan Kebun Benih Datar (KBD) setara dengan ge-

nerasi tiga (G3). 

Penanaman benih tebu di lapangan dimulai dengan menanam tebu G0 

untuk menghasilkan benih G1, dan seterusnya hingga dihasilkan benih G3. 

Teknik budi daya tanaman tebu untuk pembenihan terdiri atas: 

1. Aklimatisasi Planlet (Tanaman G0) Setara dengan KBP 

Aklimatisasi planlet yaitu pemindahan tanaman hasil kultur jaringan dari bo-

tol-botol kultur yang berisi media agar-agar ke dalam pottray atau polybag 

kecil yang berisi media tanah:pasir:kompos dengan perbandingan 3:1:1. 

Pemindahan planlet dari kondisi lingkungan yang aseptik (ruang kultur) 

dengan suhu dan cahaya yang terkendali ke lingkungan luar atau rumah kasa 

yang kurang terkendali. Untuk tanaman tebu, aklimatisasi dilakukan melalui 

dua tahap: 

A.  Tahap Tanam Rumpun di Rumah Kassa 

Pada tahapan ini planlet yang telah siap untuk diaklimatisasi dikeluarkan dari 

botol-botol kultur dan ditanam secara bergerombol atau berumpun. Dalam sa-

tu rumpun terdiri atas 10–15 planlet ditanam pada pottray/polybag ke-

cil/bedengan (Gambar 8). Benih tebu berumpun yang telah ditanam dalam 

pottray/polybag kecil/bedengan diletakkan pada rumah kasa dengan sumber 

cahaya 70%, suhu 28–30oC dan kelembapan 50–80%. Planlet berumpun yang 

telah berumur 3–4 minggu siap dipisahkan menjadi masing-masing satu 

planlet. 
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a. pada pottray. b. pada bedengan di dalam rumah kasa 

 

Gambar 8. Aklimatisasi planlet berumpun. 

B. Tahap Pisah Satu 

Media yang digunakan pada tahap ini adalah media baru atau media bekas 

aklimatisasi tanaman berumpun yang tidak terserang penyakit. Wadah untuk 

pemisahan planlet menjadi satu tanaman menggunakan pottray atau kantong 

plastik dengan diameter 5–7 cm. Pottray atau polybag diisi dengan media ki-

ra-kira 2/3 bagian selanjutnya benih tebu ditanam dan ditutup dengan media 

lagi supaya akar tertutup dengan tanah. Pada tahap ini benih tebu dipisah satu 

batang satu pot (Gambar 9). Benih tebu yang sudah ditanam segera disiram 

dengan air supaya kelembapan media terjaga tidak sampai benih mengalami 

kekeringan. Benih tebu hasil pisah satu diletakkan pada rumah kasa selama 

satu bulan. Selanjutnya benih diletakkan di luar rumah kasa sampai dengan 

benih memiliki 5–6 daun (atau sekitar 12 minggu). Selama 12 minggu dilaku-

kan penyiraman sesuai dengan kebutuhan dan pemupukan sebanyak 2 kali. 

Pemupukan pertama dilakukan pada 2 minggu setelah pisah satu dan pemu-

pukan kedua dilakukan pada 8 minggu setelah pisah satu dengan dosis 20 g/l 

air untuk 100 pottray. Benih yang telah memiliki 5–6 daun siap ditanam di 

lapangan sebagai sumber benih G1. 
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Gambar 9. Aklimatisasi planlet tebu satu batang pada satu lubang/pottray 

2. Pengadaan Benih G1 di Lapangan Setara dengan KBN 

Pengadaan benih G1 di lapangan dilakukan apabila benih di dalam polybag 

atau pottray telah siap untuk dipindah ke lapangan. Pengadaan benih di la-

pangan meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 

A. Pengolahan Lahan 

Pembukaan kebun benih diawali dengan pengolahan tanah, dapat dilakukan 

secara manual atau mekanisasi. Pembajakan lahan dilakukan dua kali, selan-

jutnya dibuat got keliling dan got tengah untuk menjaga drainase. Juringan atau 

bedengan untuk penanaman benih tebu dibuat dengan jarak pusat ke pusat 

(PKP) 90–135 cm (Permentan 2015) dengan kedalaman juringan 15–20 cm. 

B. Penanaman Benih 

Benih yang akan ditanam berasal dari polybag dan sudah memiliki 5–6 daun. 

Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 10–20 cm dan jarak antarlubang 40–

60 cm. Dengan jarak antarlubang dan PKP seperti di atas, kebutuhan benih 

diperkirakan mencapai 25.000–30.000 benih per ha, termasuk cadangan (Per-

mentan 2015). 

Sebelum benih ditanam, polybag dilepas secara hati-hati sehingga tidak 

merusak perakaran. Benih ditanam pada lubang yang sudah disiapkan dan di-

tutup tanah remah hingga menutup media asal kemudian diairi. Untuk me-
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ngurangi transpirasi, 2/3 bagian helaian daun dipotong sebelum ditanam. Ta-

naman benih G1 pada 1,5 bulan setelah tanam ditampilkan pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Tanaman benih G1 varietas BL umur 1,5 bulan setelah tanam 

C. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman pada pengadaan benih G1 meliputi: penyulaman, pe-

mupukan, pengairan, pengendalian gulma, pembumbunan, pengendalian OPT, 

dan pembuangan tipe simpang. Penyulaman dilakukan pada  ± 4 –5 minggu 

setelah tanam. Bahan tanam yang digunakan untuk penyulaman harus berasal 

dari varietas yang sama. 

Pemupukan dengan dosis 180 kg N, 75 kg P2O5, dan 75 kg K2O per ha 

dilakukan dua kali. Sepertiga dosis pupuk N dan satu dosis penuh pupuk P di-

berikan pada saat tanam sebagai pupuk dasar atau paling lambat satu minggu 

setelah tanam. Sisa pupuk N dan pupuk K diberikan pada 1–1,5 bulan setelah 

tanam. Pemupukan dilakukan dengan cara memasukkan pupuk pada lubang 

yang dibuat di sisi tanaman dengan jarak 10 cm dari tanaman. Lubang pupuk 

kemudian ditutup dengan tanah setelah pupuk dimasukkan ke dalam lubang 

(Ditjenbun 2011). 

Tanaman tebu memerlukan air yang cukup, minimal sampai umur 5 bu-

lan. Pengairan atau pemberian air disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. 

Pada musim penghujan agar dihindari adanya genangan dalam juringan. 

Pengendalian gulma perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tanaman 

tebu. Pada awal tanaman hingga tebu berumur 3,5 bulan diupayakan bebas dari 

gulma agar pertumbuhan tunas tidak terganggu. Tindakan pemeliharaan lain 
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yang tidak kalah pentingnya adalah pembumbunan (turun tanah). Turun tanah 

dilakukan minimal dua kali, yaitu pada satu dan dua bulan setelah tanam. 

Pengendalian OPT dengan mengusahakan kebun benih bebas dari se-

rangan hama dan penyakit atau pada batas yang ditoleransi untuk sumber be-

nih. Monitoring hama dan penyakit sejak umur 1 bulan. Pengendalian hama 

dan penyakit dilakukan secara terpadu atau Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT) (Permentan 2015). 

Tanaman benih tebu tidak dilakukan klenthek, karena pelepah daun di-

perlukan untuk melindungi mata tunas dan menghindari penguapan. Roguing  

atau pembuangan tipe simpang dilakukan dua kali, yaitu pada umur tanaman 

tiga bulan dan lima bulan, sesuai dengan deskripsi varietas. Tanaman yang 

menyimpang/sakit dibongkar dan dikeluarkan dari kebun. Roguing dilakukan 

oleh pemulia tanaman tebu. 

D. Panen 

Panen benih dilakukan pada umur 6–8 bulan, dengan cara mengambil batang 

yang memiliki minimal 9 ruas. Mata yang digunakan untuk benih berasal dari 

daun +5 hingga +11 atau membuang 3 ruas atas dan 2 ruas bawah (Pawirose-

madi 2011).  Selanjutnya diproses sesuai dengan bentuk benih (bud set atau 

bud chips) seperti pada subbab sebelumnya untuk bahan tanam kebun benih 

G2. 

E. Pengemasan (Packing) 

Benih bentuk bud set dikemas menggunakan besek (kotak yang terbuat dari 

anyaman bambu). Ukuran besek disesuaikan dengan jumlah benih yang akan 

dikemas. Sedangkan benih bentuk bud chips dikemas dengan menggunakan 

keranjang plastik dengan ukuran panjang 62 cm, lebar 42 cm, dan tinggi 31,5 

cm. 

3.  Pengadaan Benih G2 di Lapangan Setara dengan KBI 

Pengadaan benih G2 di lapangan hampir sama dengan pengadaan benih G1, 

meliputi: 

 

 



Rully Dyah Purwati dan Parnidi: Pengadaan Benih Tebu Bermutu | 49  

 

A. Persiapan dan Pengolahan Tanah 

Pembukaan kebun benih dapat dilakukan secara manual atau mekanisasi. Se-

lanjutnya dibuat got keliling dan got tengah untuk menjaga drainase. Juringan 

dibuat dengan jarak pusat ke pusat (PKP) 90–135 cm (Permentan 2015) de-

ngan kedalaman juringan 15–20 cm. Pengolahan lahan untuk pola I dilakukan 

menjelang musim kemarau dan pola II dilakukan menjelang musim penghujan. 

Untuk tanah relatif gembur dilakukan bajak dua kali, kemudian diratakan 

dengan garu selanjutnya dibuatkan lubang tanam. Sedangkan untuk tegalan 

dilakukan bajak agak dalam (≥ 20 cm) dua kali, kemudian diratakan dengan 

garu selanjutnya dibuatkan lubang tanam. 

B. Pemindahan ke Lapangan 

Musim tanam untuk benih tebu menyesuaikan kebutuhan benih untuk tebu 

giling, dengan cara menghitung mundur minimal 21 bulan sebelum tanam te-

bu giling. Periode tanam tebu giling terdiri atas dua pola, yaitu pola I pada awal 

musim kemarau (Mei–Agustus) dan pola II pada awal musim hujan 

(September–November). 

Benih yang akan dipindah ke lapangan seharusnya sudah memiliki 5–6 

daun. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 10–20 cm dan jarak antarlu-

bang 40–60  cm. Benih yang dibutuhkan antara 25.000–30.000 benih per ha, 

termasuk cadangan (Permentan 2015). Sebelum benih ditanam, polybag dile-

pas secara hati-hati sehingga tidak merusak perakaran. Benih ditanam pada 

lubang yang sudah disiapkan dan ditutup tanah remah hingga menutup media 

asal dan diberi pengairan. Untuk mengurangi transpirasi, 2/3 bagian helaian 

daun dipotong sebelum ditanam. 

C. Pemeliharaan Tanaman di Lapangan 

Pemeliharaan tanaman sama dengan pemeliharaan tanaman pada pengadaan 

benih G1 yaitu terdiri atas penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian 

gulma, pembumbunan, pengendalian OPT, dan roguing (pembuangan tipe 

simpang). Tindakan pemeliharaan yang berbeda adalah cara dan waktu pem-

berian pupuk karena ada dua pola tanam. Pada pola I: pemupukan pertama 

dilakukan pada saat tanam, dengan memberikan pupuk N 1/3 dosis dan pupuk 

P dosis penuh. Pemupukan kedua dilakukan sebelum pembumbunan kedua, 

dengan pupuk N 2/3 dosis dan pupuk K dosis penuh. Pada pola II: pemupukan 

pertama dilakukan pada saat tanam, pupuk yang diaplikasikan adalah pupuk N 
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1/3 dosis dan pupuk P dosis penuh, serta pupuk K 1/3 dosis. Pemupukan kedua 

dilakukan sebelum pembumbunan kedua, dengan pupuk N 2/3 dosis dan pupuk 

K 2/3 dosis. 

D. Sertifikasi Kebun Benih 

Sertifikasi dilakukan oleh tim pengendali mutu/pemulia tanaman tebu untuk 

menjaga kemurnian benih dan kebenaran varietas. 

E. Panen Benih 

Panen benih dilakukan pada umur 6–8 bulan, dengan cara memotong/meng-

ambil batang yang memiliki minimal 9 ruas. Mata yang digunakan untuk be-

nih dari daun +5 hingga +11 atau membuang 3 ruas atas dan 2 ruas bawah. 

Selanjutnya diproses sesuai dengan bentuk benih (bud set atau bud chips) un-

tuk bahan tanam kebun benih G3. Benih G3 siap digunakan untuk penanam-

an tebu konsumsi (Kebun Tebu Giling/KTG). 

F. Pengemasan 

Pengemasan disesuaikan dengan bentuk benih. Benih bagal 2–3 mata dikemas 

menggunakan kantong jala. Sedangkan benih bentuk bud chips dikemas 

dengan menggunakan keranjang plastik dengan panjang 62 cm, lebar 42 cm, 

dan tinggi 31,5 cm. Proses pengemasan dilakukan untuk menghindari adanya 

kerusakan. Kerusakan benih dapat terjadi karena pengaruh faktor luar, misal: 

suhu dan kelembapan tinggi atau karena hama. 

Persyaratan Mutu Kebun Benih di Lapangan 

Benih tebu yang bermutu dapat diperoleh apabila sejak penanaman di kebun 

benih telah dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus 

yang meliputi kemurnian varietas, kesehatan benih, kondisi benih, dan seba-

gainya. Persyaratan mutu benih berdasarkan BSNI (2008) tercantum pada Ta-

bel 1. 

Adanya teknologi pengadaan benih bud set dan bud chips yang secara 

ekonomis lebih menguntungkan (Jain et al. 2010), persyaratan mutu benih 

yang tercantum dalam SNI benih tebu (BSNI 2008) menjadi kurang sesuai. 

Oleh  karena  itu  dalam  draft  Permentan  yang  disusun tahun 2015, tentang  
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Tabel 1. Persyaratan mutu benih 

No

. 
Tolak ukur 

Satua

n 

Persyaratan mutu 

KBP KBN KBI KBD 

1. Varietas  Benih bina Benih bina Benih bina Benih bina 

2. Umur benih Bulan 6–8 6–8  6–8  6–8 

3. Kesehatan      

 a. Penyakit  Sehat Sehat Sehat Sehat 

 b. Hama  Bebas 

serangan 

Bebas 

serangan 

Bebas 

serangan 

Bebas 

serangan 

4. Kondisi benih      

 a. Bentuk  Bagal/ 

Rayungan/ 

Planlet 

Bagal/ 

Rayungan/ 

Planlet 

Bagal/ 

Rayungan/ 

Planlet 

Bagal/ 

Rayungan/ 

Planlet 

 b. Kesegaran  Segar Segar Segar Segar 

 c. Mata tunas  Dorman Dorman Dorman Dorman 

 d. Ukuan ruas 

batang 

cm P: 15–20,  P: 15-20,  P: 15-20, P: 15-20, 

   d > 2cm  d >2cm  d >2cm d >2cm 

 e. Perlakuan  HWT HWT - - 

 f. Kemasan  Bos/ikat Bos/ikat Bos/ikat Bos/ikat 

5. Label  berlabel berlabel berlabel berlabel 

Tabel 2. Persyaratan mutu benih 

No. Tolok ukur 

Persyaratan mutu 

KBN = G1 

(Benih dasar) 

KBI = G2 

(Benih pokok) 

KBD 

(Benih sebar) 

1 Peta kebun Ada Ada Ada 

2 Kualifikasi Benih Benih bina Benih bina Benih bina 

3 Benih Sumber    

 a. Asal KBP*/Kebun bibit 

bersertifikat/Kela-
yakan 

KBN*/Kebun bibit 

bersertifikat/Kela-
yakan 

KBI*/Kebun bibit 

bersertifikat/Kelaya
kan 

b. Bentuk Bagal/Rayungan/ 

Plantet/Bud set/ ud 

chip 

Bagal/Rayungan/ 

Plantet/Bud set/Bud 

chip 

Bagal/Rayungan/ 

Plantet/Bud set/Bud 

chip 

c. Kemasan    

4 a. Penggunaan lahan 

sebelumnya 

Tidak bekas 

tanaman tebu 

Tidak bekas 

tanaman tebu 

Tidak bekas 

tanaman tebu 

 b. Lokasi Dekat jalan Dekat jalan Dekat jalan 

c. Kesuburan tanah Baik/subur Baik/subur Baik/subur 

d. Drainase, penyediaan air Baik Baik Baik 

5 Tanaman    

 a. Tingkat kerebahan Tegak Tegak Tegak 

b. Tingkat serangan 

penyakit sistemik 

0% 0% 0% 

c. Tingkat serangan hama    

 - Penggerek pucuk ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 

 - Penggerek batang ≤ 2% ≤ 2% ≤ 5% 

 - Hama lain ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 

6 Campuran varietas lain 0% ≤ 2% ≤ 5% 

7 Faktor penangkaran Min 1 : 6 Min 1 : 6 Min 1 : 6 

Keterangan: *) Lembaga Pemulia yang ditunjuk Pemerintah 
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Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kebun Sumber Benih, Serti-

fikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Tebu, persyaratan 

mutu benih dimodifikasi menjadi seperti yang tercantum pada Tabel 2. 

Penutup 

Pengadaan benih tebu dapat dilakukan dengan cara konvensional dan kultur 

jaringan. Benih tebu konvensional dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

di antaranya: benih bagal, lonjoran, dederan, rayungan, benih bud set, dan be-

nih bud chips. Pengadaan benih bud set dan bud chips, serta pengadaan benih 

dengan metode kultur jaringan menghasilkan benih lebih bermutu dibanding-

kan dengan benih bagal, lonjoran, dederan, dan rayungan. Oleh sebab itu, 

disarankan kepada petani atau stake holders penanam tebu untuk menggu-

nakan benih dengan mata tunas tunggal (bud chips).  
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Ringkasan 

Penanaman tebu di Indonesia umumnya dilakukan di lahan kering dan sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan air dari curah hujan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemahaman mengenai 
iklim dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi sangat penting karena kebutuhan air 
pada setiap fase pertumbuhan, dan pengelolaan air tanaman sangat dibutuhkan untuk mem-
peroleh produktivitas tebu yang tinggi. Fase pertunasan sampai pemanjangan batang merupa-
kan periode pembentukan komponen hasil yang paling kritis terhadap kebutuhan air, sehingga 
stres air yang terjadi pada periode tersebut berpengaruh terhadap penurunan hasil. Tingkat ke-
tersediaan air pada periode pemanjangan batang menentukan tinggi batang, sedangkan pada 
periode kemasakan akan menentukan tingkat rendemen. Tebu merupakan tanaman yang beru-

mur panjang hingga satu tahun dengan produksi biomassa yang tinggi sehingga kebutuhan air 
juga tinggi. Bila kandungan air tanah berkurang sampai 50% maka pertumbuhan dan produksi 
batang akan berkurang. Pengairan diberikan apabila curah hujan tidak dapat memenuhi kebu-
tuhan tanaman, dan diberikan berdasarkan kapasitas tanah memegang air. Produksi tanaman 
tebu sangat ditentukan oleh jumlah dan bobot batang, sehingga usaha untuk menjamin keterse-
diaan air selama pertumbuhan sangat diperlukan. Drainase dibutuhkan apabila curah hujan me-
lebihi kebutuhan tanaman dan kapasitas tanah memegang air. Pada kondisi anomali iklim yang 
mengarah pada curah hujan tinggi menyebabkan potensi genangan pada lahan berdrainase bu-

ruk dan bila terjadi pada musim kemarau akan menurunkan rendemen. Pemilihan lahan yang 
sesuai sebaiknya mempunyai drainase lancar untuk menghindari genangan, dan untuk mendu-
kung hal tersebut maka usaha untuk perbaikan saluran drainase sangat diperlukan. Tulisan ini 
memaparkan pemahaman mengenai faktor iklim yang berpengaruh pada setiap fase pertum-
buhan tanaman tebu dan pengelolaan air mendukung upaya peningkatan produktivitas dan ren-
demen tebu. 
 
Kata kunci: Tebu, iklim, , pengelolaan air 

Climate and Water Management for Sugarcane 

Summary 

Planting sugarcane in Indonesia is generally carried out in dry land and strongly influenced by 
the availability of water from rainfall to meet the water needs of plants. An understanding of the 
climate and its impact on growth and production is important in which water needs in each phase 
of growth and crop water management is needed to obtain a high productivity of sugarcane. 
Starting from sprouting until stem elongation phase is a period of yield formation and the most 

critical period to the needs of water, so the water stress that occurs during this period resulted in 
yield reduction. The level of water availability in the period of stem elongation determine the 
height of the stem, while the maturity period influences the sucrose content. Sugarcane has a 



56 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula 
 

long crop age of up to one year with the production of high biomass that water demand is also 

high. When the soil water content is reduced to 50%, then growth and stem production will be 
reduced. Watering is delivered if rainfall is not able to meet the water needs of plants and is 
given according to the needs of plants and water holding capacity of the soil. Crop production 
is largely determined by the number and weight of stalk, so that efforts to ensure the availability 
of water during the growth of the plant is needed. Drainage is required if the rainfall exceeds the 
water needs of plants and water holding capacity of the soil. Under climate anomalies that lead 
to high rainfall causing potential inundation on land that is poorly drained and if they occur in 
the dry season will decrease the yield. Selection of suitable areas should be based on good 

drainage to avoid puddles, and to meet that demand on attempt to repair the drainage channel is 
needed. This paper describes the understanding of climatic factors that affect every phase of 
plant growth and water management of sugarcane for increased productivity and yield of 
sugarcane. 
 
Keywords: Climate, sugarcane, water management 

Pendahuluan 

Tebu merupakan salah satu komoditas strategis penghasil gula dan bioenergi 

yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan kendala utama 

ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan dan produksi (Kingston 1994; 

Silva et al. 2013).  Penanaman tebu di Indonesia umumnya dilakukan di lahan 

kering dan dipengaruhi oleh ketersediaan air dari curah hujan. Faktor iklim 

terutama curah hujan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tebu di 

samping suhu, kelembapan, dan lama penyinaran. Tingkat produktivitas tebu 

berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya tergantung pada kondisi iklim 

terutama curah hujan, tingkat pengelolaan tanaman, dan air. Variasi produksi 

tebu di Nigeria dipengaruhi oleh faktor evaporasi saat pertumbuhan cepat dan 

suhu minimum saat perkecambahan (Binbol et al. 2006). Total evapo-

transpirasi selama pertumbuhan tebu sangat tinggi yaitu 800–2.000 mm (FAO 

2012). Rata-rata kebutuhan air tanaman tebu berkisar 20 Ml/ha dan kira-kira 

80% dari total kebutuhan tersebut dipenuhi dari air tanah (Shrivastava dan 

Solomon 2011). 

Total lahan tebu di Indonesia pada tahun 2014 seluas 474.928,7 ha dan 

60% dari total luas lahan tersebut merupakan lahan tebu rakyat yang umumnya 

diusahakan di lahan kering dengan masa tanam pada pola II atau awal musim 

hujan sehingga pengaturan masa tanam optimum sangat diperlukan agar 

tanaman tebu mendapatkan kecukupan air untuk pertumbuhannya. Pemenuhan 

kebutuhan air tanaman dipenuhi dari curah hujan sehingga produktivitas akan 

bervariasi dengan pola hujan. Informasi kondisi iklim perlu diketahui sedini 

mungkin untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan 

produksi tebu. Kurangnya informasi tentang pengaruh iklim, umur tanaman, 

dan varietas terhadap produksi dan rendemen merupakan faktor utama yang 
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berpengaruh terhadap produksi gula dan etanol di Brazil (Cardozo dan 

Sentelhas 2013). 

Perubahan iklim berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tebu, teru-

tama di negara berkembang yang tingkat adaptasi dan mitigasi terhadap per-

ubahan iklim masih rendah. Kejadian cuaca ekstrim yang meningkat akibat 

perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap produktivitas tebu (Zhao dan Li 

2015; Kumar dan Sharma 2014). Kumar dan Sharma (2014) mendapatkan 

hubungan non-linear antara produktivitas tebu dan faktor iklim. Variabilitas 

iklim global (suhu dan curah hujan) akan menjadi faktor utama pengendali 

produksi pertanian di masa mendatang, langkah-langkah adaptasi dan mitigasi 

perlu disiapkan untuk menghadapi isu perubahan iklim (Marin et al. 2013). 

Faktor-faktor iklim dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan produksi 

perlu diketahui. Untuk memperoleh produktivitas tebu yang tinggi dibutuhkan 

pemahaman mengenai iklim dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

produksi, kebutuhan air pada setiap fase pertumbuhan, dan pengelolaan air 

untuk tanaman. Kekurangan air akibat kekeringan dan kelebihan air menu-

runkan produksi tebu. Kenyataan di lapangan sulit untuk mendapatkan kondi-

si optimum pada setiap fase pertumbuhan karena perubahan cuaca. Tebu me-

rupakan tanaman yang berumur panjang hingga satu tahun dengan produksi 

biomassa yang tinggi sehingga kebutuhan air juga tinggi. Di samping itu ke-

sesuaian lahan untuk tebu harus diperhatikan. Lahan berdrainase lancar de-

ngan suplai air cukup, sangat sesuai untuk tebu untuk menghindari terjadinya 

genangan terutama pada fase kemasakan. Produktivitas tebu lahan kering le-

bih rendah dibanding lahan beririgasi. 

Pengelolaan air tanaman yang baik dan menjamin ketersediaan air yang 

dibutuhkan setiap fase tumbuh dapat meningkatkan produktivitas tebu dan 

rendemen. Air bagi tanaman mempunyai peran penting dalam proses bioki-

mia dan difusi yang terjadi di dalam sel dan dapat mengatur suhu dalam ta-

naman dan turgor sel. Untuk mendapatkan tingkat produksi yang optimum 

diusahakan tanaman tidak mengalami stres air terutama saat kebutuhan air 

maksimum. Stres yang terjadi saat fase petumbuhan maksimum akan menu-

runkan pertumbuhan dan produksi. Setiap fase pertumbuhan tanaman mem-

punyai respon yang berbeda terhadap stres air, jumlah air yang digunakan ta-

naman berkaitan erat dengan tingkat produksi yang dihasilkan (Wright dan 

Whitty 2011).Tulisan ini memaparkan pemahaman mengenai faktor iklim 

yang berpengaruh pada setiap fase pertumbuhan tanaman tebu dan pengelola-

an air tanaman untuk peningkatan produktivitas dan rendemen tebu. 



58 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula 
 

Iklim dan Respon Ketersediaan Air Setiap Fase 
Pertumbuhan 

Tanaman tebu berasal dari Asia dan tersebar di lahan irigasi dan lahan kering 

pada 23oLU dan 23oLS . Tanaman ini membutuhkan periode pertumbuhan re-

latif lama dengan kondisi lingkungan yang beradiasi dan berketersediaan air 

tinggi, diikuti dengan kondisi yang cerah (sunny) saat pemasakan dan panen. 

Pertumbuhannya membutuhkan suhu antara 22–30oC dengan suhu minimum 

20oC (FAO 2015) dan suhu optimum 28–30oC (Liu dan Bull 1998). Suhu op-

timum 27oC dan minimum 15oC pertumbuhan akan terhambat (Ebrahim et al. 

1998). Tanaman tebu menyimpan gula (sukrosa) dalam jumlah banyak di ba-

tang yang tumbuh di atas tanah. Produksi akhir tebu merupakan fungsi dari 

pertumbuhan batang yang menghasilkan ruang atau volume untuk pemben-

tukan gula pada periode pemasakan. Hal ini merupakan hasil dari proses fi-

siologi yang kompleks dalam pertumbuhan dan pembentukan gula. Dengan 

mengetahui proses yang terjadi akan membantu pemahaman pembentukan 

gula dan peningkatan produktivitas. 

Bahan untuk pertumbuhan dan hasil tebu adalah hasil proses fotosinte-

sis. Akumulasi gula dalam batang berhubungan erat dengan aktivitas fotosin-

tesis sehingga cekaman biotik dan abiotik selama fase pertumbuhan cepat akan 

menurunkan hasil (Endres et al. 2010). Proses fisiologi yang terjadi sangat 

berkaitan dengan kandungan air dalam tanaman, membuka dan menutup 

stomata tergantung pada turgor tanaman. Air dalam tanaman sangat dibutuh-

kan untuk proses fotosintesis dan menjaga turgor tanaman (Bull 2000). En-

dres et al. (2010) mendapatkan bahwa apabila turgor daun mencapai -1,5 MPa, 

maka laju fotosintesis kurang dari 20 µmol/m2/detik dan stomata menutup, 

konsentrasi CO2 dalam daun untuk fotosintesis berkurang. Pada kondisi 

optimum dengan konduksi stomata mencapai 0,6 mol/m2/detik akan dihasil-

kan laju fotosintesis sampai 40 µmol/m2/detik. Pada siang hari tanpa stres air, 

potensial air daun tebu mencapai -1 MPa dan turun menjadi -1,5 MPa pada 

kondisi stres. Dengan demikian potensial air daun dapat dijadikan indikator 

stres air. 

FAO (2015) membagi fase pertumbuhan tanaman tebu menjadi empat 

fase yaitu perkecambahan (initial) selama 30 hari, pertunasan (crop deve-

lopment) selama 50 hari, pemanjangan batang atau pertumbuhan cepat (mid 

season) selama 180 hari, dan pemasakan (late season) selama 60 hari. Pada 

fase perkecambahan dibutuhkan kondisi yang lembap di sekitar benih yang 

baru ditanam. Laju pertumbuhan awal masih lambat kemudian meningkat 

sampai mencapai pertumbuhan maksimum kemudian menurun bersamaan 
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dengan fase pemasakan. Fase pertunasan sampai pemanjangan batang meru-

pakan periode pembentukan komponen hasil dan paling kritis terhadap kebu-

tuhan air, sehingga stres air yang terjadi pada periode tersebut paling berpe-

ngaruh terhadap penurunan hasil (Ramesh dan Mahadevaswamy 2000). 

Pembungaan tebu dipengaruhi oleh panjang hari, ketersediaan air atau 

nitrogen. Umur tanaman tebu bervariasi mulai 9 bulan sampai 12 bulan bah-

kan 14 bulan di wilayah tropis, akan tetapi dari segi indeks penggunaan wak-

tu (index of time value) semakin lama umur panen semakin menurun indeks 

penggunaan waktu, angka poll, brix, produksi, dan sukrosa. Produksi gula 

optimum di wilayah tropis di Etiopia pada berbagai varietas dicapai bila ta-

naman dipanen umur 12 bulan dengan indeks penggunaan waktu yang opti-

mum yaitu 91,36 ton/ha/bulan (Hagos et al. 2014). 

Kondisi lingkungan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembang-

an setiap fase tanaman tebu. Ketersediaan air yang cukup pada fase perke-

cambahan dapat mempercepat tumbuhnya batang (shoot) dan akar (root), dan 

pertumbuhan jumlah anakan pada fase pertunasan. Batang tebu terdiri atas 

bagian yang masih muda dan yang sudah tua. Bagian muda berada pada 8 in-

ternode teratas dengan pertumbuhan cepat dan kandungan sukrosa masih ren-

dah. Batang yang sudah tua berada di bagian bawah, pertumbuhannya lambat, 

dan kandungan sukrosanya tinggi. Pada saat batang memanjang kandungan 

serat meningkat akan tetapi kandungan sukrosa masih rendah (Bull 2000). 

Seiring dengan bertambah panjangnya batang tebu dan sudah berumur delapan 

bulan atau lebih, bagian batang yang sudah tua lebih banyak dibanding yang 

muda sehingga menandakan saat panen. Pada proses pemasakan dapat 

dipercepat dengan menunda irigasi untuk merangsang terjadinya stres air atau 

melalui aplikasi zat pemacu kemasakan (Inman-Bamber et al. 2002). Bila 

kandungan air tanah berkurang sampai 50% maka petumbuhan dan produksi 

batang akan berkurang (Inman-Bamber dan Smith 2005). 

Tingkat ketersediaan air pada periode pemanjangan batang menentukan 

tinggi batang, sedangkan pada periode kemasakan akan menentukan rende-

men. Batang tebu akan terus tumbuh sepanjang kebutuhan air dan nutrisi ter-

penuhi dan suhu tidak membatasi. Pada saat kanopi mulai menutup, pertum-

buhan jumlah anakan berhenti dan mencapai maksimum, tunas yang baru 

tumbuh akan mati, selanjutnya tunas tersebut tumbuh menjadi batang yang 

memanjang, menebal, dan membentuk sukrosa (FAO 2012). Inman-Bamber 

dan Smith (2005) menyatakan bahwa pemanjangan batang lebih sensitif ter-

hadap stres air dibanding pemanjangan daun. Pada kondisi air tanah tersedia 

lebih dari 230 mm, laju pemanjangan batang dan daun menurun pada defisit 

kandungan air tanah mencapai 60–130 mm, jumlah daun per batang berku-
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rang saat defisit air tanah 80 mm, biomassa berkurang pada defisit air tanah 

130 mm, dan produksi sukrosa menurun pada defisit air tanah 150 mm. Ro-

bertson et al. (1999) mendapatkan bahwa stres air yang terjadi saat fase pem-

bentukan anakan, tanaman tebu masih dapat membentuk anakan kembali pa-

da periode berikutnya bila kondisi air tanah kembali mencukupi kebutuhan 

tanaman, tetapi apabila stres air terjadi saat kanopi tanaman sudah menutup 

sempurna maka akan terjadi penurunan produksi batang dan sukrosa karena 

menurunnya total biomassa. 

Selanjutnya Smit dan Singels (2006) mendapatkan bahwa varietas yang 

mempunyai konduksi stomata dan potensial air daun yang tinggi pada kondisi 

stres air dapat menjaga perkembangan kanopi lebih lama. Silva et al. (2013) 

menyatakan bahwa respon pertama tanaman terhadap kondisi kekeringan 

adalah menutup stomata. Tanaman yang mempunyai mekanisme fisiologi 

yang dapat mengontrol fungsi stomata merupakan tanaman yang lebih tahan 

terhadap kekeringan, stomata dapat dikontrol dengan tingkat defisit air yang 

dapat menutup sebagian stomata sehingga fiksasi karbon masih terus berlang-

sung dan efisiensi penggunaan air meningkat. 

Pada lahan berpengairan, pengairan dihentikan sebelum panen dengan 

istilah yang biasa dipakai periode drying-off agar kondisi lahan kering dan 

meningkatkan kandungan sukrosa. Kondisi kering sebelum panen diperlukan 

tanpa mengurangi produksi tebu (Carr dan Knox 2011) yaitu 30 hari sebelum 

panen dengan defisit air 37,76 mm (Araưjo et al. 2016). Penurunan produksi 

tebu kurang dari 4% bila irigasi dihentikan pada periode drying-off namun ti-

dak mempengaruhi produksi gula. Pada wilayah dengan curah hujan dan ka-

pasitas tanah memegang air tinggi membutuhkan periode drying off lebih la-

ma (Donaldson dan Bezuidenhout 2000). Fase kemasakan tebu terjadi antara 

pertumbuhan dan kematian dan merupakan fase pembentukan sukrosa di ba-

tang mulai dari batang bawah sampai atas. Dengan demikian batang tebu me-

rupakan reservoir atau storage sink yang pada kondisi optimum akan diisi oleh 

sukrosa dalam jumlah yang banyak. Batang tebu terdiri atas internode yang 

terbentuk setiap 10 hari (Cardozo dan Sentelhas 2013). 

Dengan demikian idealnya panen dilakukan pada saat yang tepat yaitu 

pada saat puncak kemasakan dengan kandungan sukrosa yang optimum pada 

musim kemarau. Kondisi yang demikian sering tidak terpenuhi karena peru-

bahan cuaca, menunggu jadwal tebang, terbatasnya tenaga atau mesin tebang 

sehingga tebu dipanen sebelum atau sesudah mencapai rendemen puncak. 

Varietas dengan tipe kemasakan awal lebih sensitif terhadap kondisi cuaca 

sehingga masak lebih cepat dibanding varietas masak lambat yang mencapai 

kandungan sukrosa maksimum pada akhir panen (Scarpari dan de Beauclair 



 Prima Diarini Riajaya: Iklim dan Pengelolaan Air Tanaman Tebu | 61 

 

2009). Ketersediaan air yang rendah merupakan faktor yang paling berpenga-

ruh terhadap pemasakan yang dapat menurunkan laju fotosintesis, peman-

jangan daun dan batang (Cardozo dan Sentelhas 2013). 

Dengan periode hujan yang terbatas, penanaman tebu pada periode I 

(akhir musim hujan) seringkali dihadapkan pada kondisi stres air terutama 

pada fase pertunasan sehingga diperoleh jumlah tunas yang sedikit. Penanam-

an tebu pada periode II (awal musim hujan) biasanya dihadapkan dengan stres 

air terutama pada fase pemanjangan batang dan menyebabkan panjang batang 

kurang optimal. Stres yang terjadi pada fase pemanjangan batang akan 

menyebabkan ruas batang pendek dan pertumbuhan tinggi tanaman terham-

bat. Sedangkan pada fase kemasakan justru diperlukan kondisi kering. Res-

pon tanaman terhadap tingkat stres air akan berbeda pada setiap fase pertum-

buhan. 

Pembentukan sukrosa sangat ditentukan oleh periode kering sehingga 

dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun terutama pada curah hujan 

tahunan 2.000–3.000 mm akan diikuti dengan periode kering yang pendek se-

hingga waktu yang dibutuhkan untuk kemasakan tebu berkurang dan menu-

runkan kandungan sukrosa dalam batang tebu sehingga menurunkan rende-

men gula. Varietas tebu masak awal akan masak terlebih dahulu begitu me-

masuki musim kemarau kemudian varietas tebu masak lambat membutuhkan 

waktu yang lebih lama lagi akan masak. 

Pengelolaan Air pada Tanaman Tebu 

1. Kebutuhan Air Tanaman Tebu 

Evapotranspirasi (ET) tanaman atau evapotranspirasi aktual mencerminkan 

kebutuhan air tanaman yang tergantung pada tingkat penutupan permukaan 

tanah oleh kanopi, kadar lengas tanah, dan distribusi akar. ET nilainya rendah 

pada fase awal tumbuh tanaman, meningkat pada fase pertumbuhan cepat, dan 

menurun kembali pada fase akhir pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi 

ET meliputi radiasi matahari, kelembapan, temperatur, dan angin. Eva-

potranspirasi potensial terkait dengan kondisi tersedianya energi untuk meng-

uapkan air dari tanah dan angin untuk mengangkut uap air dari tanah naik ke 

permukaan. Secara sederhana kebutuhan air tanaman merupakan perkalian 

antara ET potensial dikalikan dengan koefisien tanaman. Koefisien tanaman 

menurut FAO (2015) disajikankan pada Gambar 1 yang menggambarkan pola 

kebutuhan air tanaman tebu. 
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Gambar 1. Koefisien tanaman tebu (Kc) tiap fase pertumbuhan tanaman, yaitu fase 
perkecambahan (initial), pertunasan (crop development), pemanjangan 

batang, atau pertumbuhan cepat (mid season), dan kemasakan (late 

season) 

Pada tanaman tebu, kebutuhan air berbeda tergantung setiap fase per-

tumbuhan. Pada fase perkecambahan kebutuhan air tanaman masih rendah, 

kemudian mulai meningkat pada fase pertunasan, mencapai puncaknya pada 

fase pemanjangan batang atau pertumbuhan cepat, dan mulai menurun pada 

fase pemasakan sampai panen. Kebutuhan air ini berbeda dari lokasi ke lokasi 

dan kondisi iklim. Pada saat tanam kondisi tanah harus cukup lembap (50% 

kandungan air tanah tersedia). 

Evapotranspirasi potensial dapat dihitung menggunakan metode Penman 

berdasarkan data iklim. Riajaya et al. (2012;2015) menghitung evapo-

transpirasi potensial di wilayah Jawa Timur dan PG Camming, Bone yang di-

sajikan pada Gambar 2a dan 2b. Evapotranspirasi potensial menggunakan data 

rata-rata lima tahun (2007–2011) suhu maksimum, suhu minimum, kelembap-

an, lama penyinaran, dan kecepatan angin dari Stasiun Meteorologi Perak I 

Surabaya dan PG Camming, Bone. Selama musim hujan sampai awal musim 

kemarau evapotranspirasi potensial di wilayah Jawa Timur berkisar 3,92–4,70 

mm/hari, kemudian meningkat pada Agustus sampai Oktober dengan kisaran 

5,06–5,59 mm/hari seiring dengan meningkatnya suhu maksimum, intensitas 

radiasi matahari, dan kecepatan angin. Di wilayah PG Camming evapotranspi-

rasi potensial berkisar 2,72–4,48 mm/hari, dan Desember–Mei berkisar 3,01–

3,78 mm/hari, Juni–Juli 2,72–2,99 mm/hari, dan Agustus–November 3,69–4,48 

mm/hari. 
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Gambar 2. Evapotranspirasi potensial di wilayah (a) Jawa Timur dan (b) 

PG Camming 

Total evapotranspirasi potensial selama musim tanam di wilayah PG 

Camming 1.278 mm (Riajaya et al. 2015) dan 1.692 mm di Jawa Timur pada 

penanaman bulan November (Riajaya et al. 2012). Dari data tersebut mengin-

dikasikan bahwa pengembangan tebu di masing-masing wilayah diarahkan ke 

wilayah dengan curah hujan tahunan mendekati total evapotranspirasi poten-

sial yang tersebar merata sesuai dengan pola kebutuhan air tebu. Dengan cu-

rah hujan efektif 80% maka dibutuhkan curah hujan tahunan sebesar 2.100 mm 

untuk wilayah Jawa Timur dan 1.600 mm untuk PG Camming. Idealnya saat 

puncak kebutuhan air tanaman yaitu saat fase pemanjangan batang bersamaan 

dengan musim hujan (3–4 bulan) dan pada akhir musim hujan mulai memasuki 

fase kemasakan. Pada fase awal perkecambahan tidak bersamaan dengan 

puncak musim hujan, jadi penanaman dilakukan pada awal musim hujan saat 

intensitas curah hujan masih rendah. Informasi total kebutuhan air ini penting 

diketahui dalam upaya pengembangan ke wilayah baru dan perkiraan hasil. 

Total evapotranspirasi di Brazil 1.645 mm/tahun (da Silva et al. 2012), 

1.369,84 mm di Myanmar (Win et al. 2014), 1.450 mm di Bundaberg, Aus-

tralia (Kingston 1994), 1.100–1.960 mm di berbagai lokasi di Australia (Hol-

den dan McGuire 2013), 1.542–1.964 mm di Hawaii (Osorio et al. 2014) dan 
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1.100–1.800 mm di beberapa lokasi tebu di dunia dengan puncak kebutuhan 

air 6–15 mm/hari (Carr dan Knox 2011). Tanaman tebu membutuhkan air 20 

Ml/ha selama siklus hidupnya (Shrivastava dan Solomon 2011). Dengan me-

madukan pola kebutuhan tanaman dan pola hujan di suatu wilayah maka da-

pat ditetapkan masa tanam yang optimum. Stres terjadi akibat kebutuhan air 

hanya terpenuhi 50% sehingga menurunkan total bahan kering 20–56% dan 

total produksi 17–52% (Basnayake et al. 2012). 

Efisiensi penggunaan air tanaman tebu 12,21 ton/Ml air di Australia 

(Kingston 1994); 4,8–12,1 ton/Ml air di Afrika bagian Selatan, Hawai, dan 

Australia (Robertson dan Muchow 1994); 5,43 kg/m3 air di Iran (Bahrani et al. 

2009); dan 12,6 ton/100 mm air di Afrika Selatan (Olivier dan Singels 2003). 

Setiap 10 mm air akan dihasilkan satu ton tebu per hektar dan dengan irigasi 

yang sangat efisien produktivitas dapat ditingkatkan menjadi 1,5 ton per hektar 

(Holden dan McGuire 2013). Efisiensi penggunaan air pada kondisi air tanah 

80% di berbagai wilayah di dunia dilaporkan oleh FAO sebesar 5–8 kg tebu/m3 

air dan 0,6–1 kg sukrosa/m3 air. Kingston (1994) membuat ringkasan dari 

berbagai sumber menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara 

penggunaan air tanaman dan produksi biomassa pada beberapa tanaman 

termasuk tebu pada kondisi lingkungan seperti pupuk, radiasi, dan suhu 

optimum. Pada tanaman tebu sebagian besar produksi biomassa berupa 

produksi batang tebu. Produktivitas dan efisiensi penggunaan air yang tinggi 

menunjukkan pengelolaan tanaman yang baik, produktivitas dan efisiensi 

penggunaan air yang rendah menunjukkan perlunya memperbaiki pengelola-

an tanaman. 

Pada kondisi lingkungan yang optimum yaitu radiasi 7.300 MJ/m2, 4.000 

growing degree days (GDD) pada suhu dasar 10oC, dan suplai air 1.800 mm 

menghasilkan produktivitas 200 ton/ha dan 24 ton gula/ha (Inman-Bamber 

1995). Kondisi aktual di lapangan produktivitas tebu irigasi berkisar 80–150 

ton/ha dengan 10–17 ton gula/ha. Produktivitas tebu irigasi rata-rata 120 ton/ha 

termasuk tingkat produktivitas yang tinggi. Produktivitas tebu lahan kering 

30–90 ton/ha dengan rata-rata 60 ton/ha termasuk tingkat produktivitas yang 

tinggi. 

2. Pengairan dan Drainase 

Pengairan diberikan apabila curah hujan tidak dapat memenuhi kebutuhan air 

tanaman dan ditujukan untuk mengisi kembali profil tanah antara kapasitas 

lapang dan titik layu permanen. Defisit air sangat membatasi produktivitas ta-

naman tebu. Air tanah tersedia dapat digunakan oleh tanaman, dan bila air ta-
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nah tersebut telah habis digunakan oleh tanaman maka akan dicapai titik layu 

permanen. Ketersediaan air dalam tanah tergantung jenis tanah. Pada tanah 

dengan tekstur pasir kira-kira 80% dari total air tersedia yang tersedia untuk 

tanaman dan pada tanah dengan tekstur liat hanya 40–50%. Tabel 1 menyaji-

kan total air tanah tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, hasil 

rangkuman Holden dan McGuire (2013). Efisiensi pengairan dimaksudkan 

untuk memberikan air yang cukup di sekitar perakaran tetapi tidak melebihi 

kapasitas lapang dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian pemberian irigasi 

pada waktu dan volume yang tepat serta efisien dan ekonomis sesuai kebu-

tuhan tanaman dan kapasitas tanah memegang air (Schroeder et al. 2009). 

Tabel 1. Air tanah tersedia pada berbagai tekstur tanah (RAW: readily available 

water) 

Jenis tanah RAW (mm) 

Liat  90–100 

Lempung berliat  80–90 

Lempung  70–80 

Lempun berpasir  50–60 

Liat berlempung   30–40 

   Sumber: Holden dan McGuire (2013) 

Drainase dibutuhkan apabila curah hujan melebihi kebutuhan air tanam-

an dan kapasitas tanah memegang air. Pemilihan lahan yang sesuai sebaiknya 

mempunyai drainase lancar untuk menghindari genangan, maka usaha untuk 

perbaikan saluran drainase sangat diperlukan. Pada kondisi anomali iklim yang 

mengarah pada curah hujan tinggi menyebabkan potensi genangan pada lahan 

berdrainase buruk dan bila terjadi pada musim kemarau akan menurun-kan 

rendemen. 

Produksi tanaman tebu sangat ditentukan oleh jumlah dan bobot batang 

sehingga usaha untuk menjamin ketersediaan air tanaman selama pertumbuh-

an sangat diperlukan. Pada fase kritis tanaman tebu yaitu mulai fase anakan 

sampai pertumbuhan cepat sehingga kebutuhan air tanaman harus tercukupi 

untuk membentuk komponen produksi yang tinggi. Silva et al. (2008) men-

dapatkaan penurunan produktivitas tebu 22,5% bila stres air terjadi pada fase 

pertumbuhan cepat karena menurunnya jumlah, panjang, dan bobot batang. 

Komponen produksi tersebut sangat dipengaruhi lingkungan dan dapat me-

nentukan produksi pada kondisi stres air dan responnya sangat tergantung ge-

notipe. 

Idealnya penanaman tebu dilakukan sebelum memasuki musim hujan 

dengan menambah pengairan pada awal pertumbuhan yaitu pada fase perke-

cambahan sampai pertunasan sehingga memasuki fase pemanjangan batang 
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bersamaan dengan musim hujan dan menjelang kemasakan bersamaan dengan 

musim kemarau. Penanaman tebu di lahan kering pada pola II dapat dilakukan 

pada awal musim hujan. Tanaman tebu membutuhkan 9 bulan dengan tingkat 

kecukupan air sebelum memasuki periode kemasakan sehingga waktu tanam 

sangat berpengaruh pada tanaman baru (PC). Saat fase kemasakan tanaman 

tebu tidak membutuhkan pengairan. Pertumbuhan tinggi batang dapat 

dijadikan indikator kebutuhan irigasi. Saat kandungan air tanah kurang dari 

50% pertumbuhan berkurang. 

Jumlah air yang dibutuhkan untuk mengairi pada fase awal tumbuh lebih 

sedikit dibanding mengairi pada fase pemanjangan batang. Tanaman tebu 

sedikitnya membutuhkan 850 mm per tahun untuk lahan kering. Irigasi penuh 

dibutuhkan bila curah hujan tahunan kurang dari 800 mm, irigasi tambahan 

dibutuhkan bila curah hujan tahunan kurang dari 1.000 mm untuk menjaga 

kestabilan hasil. Irigasi bisa diberikan melalui alur, drip, berjadwal berdasar-

kan kondisi air tanah yang dapat ditentukan berdasarkan pengukuran potensi 

air tanah (ambang -40 sampai -80 kPa), air tanah tersedia (ambang 50% air 

tanah tersedia) atau model simulasi (FAO 2012). Tanaman tebu di Indonesia 

menyebar mulai dari wilayah kering dengan curah hujan tahunan rata-rata 

985–1.590 mm di Sampang, Madura (Riajaya et al. 2012) dan wilayah basah 

dengan curah hujan tahunan 1.650–2.500 mm di Bone Sulawesi Selatan (Ria-

jaya et al. 2015). 

Irigasi alur (furrow irrigation) paling banyak dipakai di berbagai negara 

karena tidak banyak membutuhkan peralatan irigasi, mudah dilaksanakan, dan 

sesuai untuk lahan dengan kemiringan kurang dari 3% dengan efisiensi 

pemberian air bervariasi 30–90%. Guludan dibentuk saat tanaman telah beru-

mur 3–6 bulan dengan ketinggian bervariasi 15–25 cm dan di antara guludan 

dapat dijadikan alur irigasi. Apabila penetrasi air ke dalam tanah lambat ma-

ka kemiringan saluran air landai (0,06%). Semakin panjang juringan semakin 

rendah efisiensi penggunaan air dan meningkatkan perkolasi. Tingkat kemi-

ringan lahan menentukan panjang juring yang dibuat, bila kemiringan lahan 

meningkat maka dibuat juring lebih panjang tetapi harus mempertimbangkan 

penetrasi air ke dalam tanah. Genangan sering terjadi dengan semakin panjang 

juring dan kemiringan lahan yang rendah. Pada tanah dengan permeabilitas 

yang lebih tinggi dan kemiringan lahan >0,5% maka dibuat juring yang lebih 

pendek. Guludan tinggi dengan bentuk guludan “V” dipakai untuk me-

ngurangi penetrasi air ke dalam tanah untuk menghindari perkolasi dalam dan 

mengurangi kontak permukaan tanah dengan air. Guludan yang lebih pendek 

sesuai untuk lahan dengan permeabilitas rendah dan meningkatkan kontak 

permukaan tanah dengan air. Laju aliran air tergantung pada kemiringan la-
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han, infiltrasi, dan panjang juring. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 

3. Pada irigasi alur dalam periode yang lama bisa menyebabkan pemadatan 

tanah yang dapat mengurangi penetrasi air ke dalam tanah maka pengolahan 

tanah setelah panen sangat diperlukan. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Permeabilitas tinggi     Permeabilitas lambat 
Gulud tinggi dan sempit (“V”)    Gulud rendah dan dasar permukaan lebar 
untuk mengurangi penetrasi air    untuk meningkatkan penetrasi air 

Gambar 3. Bentuk gulud pada tanah dengan permeabilitas tinggi dan lambat 

Penutupan tanah dengan sisa-sisa tanaman pada awal pertumbuhan ta-

naman dapat mengurangi evaporasi dan dapat menunda irigasi, juga berfung-

si memperlambat pergerakan air sepanjang alur irigasi sehingga dibutuhkan 

irigasi yang lebih lama. Untuk menghemat air irigasi pengairan bisa diberikan 

tidak di setiap alur tanaman (alternate furrow irrigation) dengan membiarkan 

satu alur diberi mulsa dan alur berikutnya diairi karena air masih bisa bergerak 

lateral dengan frekuensi pemberian air ditingkatkan karena hanya sebagian 

permukaan tanah yang diairi. 

Sistem irigasi sprinkler yang portable hanya dapat digunakan pada ta-

naman yang masih muda dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk 

memindahkan alat ke tempat lain untuk menjangkau lahan yang lebih luas se-

hingga tidak praktis digunakan untuk tanaman yang keragaannya tinggi se-

perti tebu. Setiap sprinkler riser hanya menjangkau 12–14 baris tanaman. La-

ju pemberian air sangat tergantung dengan tekstur tanah, tingkat tutupan ta-

nah, dan kemiringan lahan. Pada lahan berpasir dibutuhkan 50 mm/jam pada 

kemiringan lahan 0,5% dibanding dengan 5 mm/jam pada lahan bertekstur liat. 

Dengan memberikan tekanan pada nozzle sebesar 400 kPa akan dihasilkan 

diamater spray sampai 39 m tergantung pada ketinggian nozzle. Irigasi 
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sprinkler yang bisa bergerak secara otomatis membentuk lingkaran menggu-

nakan centre pivot irrigator yang dapat mengairi lahan yang lebih luas. 

Irigasi tetes atau drip mempunyai efisiensi pengairan yang tinggi karena 

air diberikan langsung di daerah perakaran tanaman melalui pipa dan dibu-

tuhkan investasi yang mahal. Evaluasi irigasi tetes di Zimbabwe untuk meng-

gantikan irigasi permukaan menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan air 

meningkat, namun demikian kendala distribusi air dari emiter karena pe-

nyumbatan sehingga harus dilakukan penyaringan dan pemasangan filter yang 

baik (Ndeketeya et al. 2014). Pada irigasi subsurface kendala yang dihadapi 

adalah apabila terjadi kebocoran pipa tidak bisa terdeteksi dengan mudah 

sehingga harus dilakukan pengecekan berkala. Pada tanah berlempung, irigasi 

dalam waktu lama akan menyebabkan tanah jenuh, pertumbuhan batang tebu 

yang tinggi akan mudah roboh bila diterpa angin yang kuat. 

Irigasi tetes memberikan air di atas atau di bawah permukaan tanah da-

lam volume yang sedikit tetapi frekuensinya sering, dengan low rate langsung 

di daerah perakaran tanaman. Penggunaan irigasi tetes di Maharashtra, India 

pada tanaman tebu membutuhkan air 940 mm/ha dengan produktivitas tebu 

170 ton/ha dibanding 2.150 mm air/ha dengan irigasi konvensional yang biasa 

dipakai yaitu irigasi permukaan dengan produktivitas 128 ton/ha, sehingga 

menghemat 65% penggunaan air dan meningkatkan produktivitas 33% 

(Shrivastava dan Solomon 2011). Di samping itu biaya produksi tanaman tebu 

dengan irigasi tetes lebih murah 18% dibanding dengan irigasi permukaan, 

pemupukan dapat diaplikasikan bersamaan dengan air irigasi sehingga 

penyerapan pupuk lebih efisien, kehilangan air irigasi dapat dikurangi 

(Narayanamoorthy 2005), dan tidak terjadi run-off karena permukaan tanah 

yang basah hanya bersifat parsial tidak membasahi semua permukaan tanah 

sehingga pertumbuhan gulma terbatas (Lewis et al. 2011). 

Pengairan yang berlebihan atau curah hujan yang tinggi menyebabkan 

genangan yang dapat berlangsung beberapa saat atau hari. Pada kondisi curah 

hujan yang berlebihan menyebabkan tanah jenuh air sehingga tergenang kare-

na air tidak dapat dialirkan keluar atau naiknya permukaan water table men-

dekati permukaan tanah. Penurunan produksi tanaman tergantung lama dan 

kedalaman genangan. Tanaman tebu tidak tahan genangan lebih dari dua hari 

(James 2004) yang dapat menurunkan produktivitas 0,5 ton/ha setiap hari ge-

nangan (Davis 2014). Drainase dibuat agar terjadi keseimbangan antara kan-

dungan air dalam tanah dan udara di wilayah perakaran. 

Perbaikan drainase sangat diperlukan melalui drainase permukaan (sur-

face drainage) untuk mengalirkan air permukaan atau run-off setelah hujan dan 

drainase bawah permukaan (subsurface drainage) untuk menjaga muka air 
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tanah (James 2004). Bila genangan disebabkan oleh naiknya muka air tanah 

maka drainase bawah permukaan diperlukan melalui pemasangan pipa di area 

yang tergenang dan mengalirkan air keluar dari daerah perakaran menuju 

drainase permukaan (terbuka). Naiknya muka tanah biasanya disebabkan oleh 

tingginya curah hujan yang terjadi setiap tahun (bertahun-tahun), minimnya 

saluran pembuangan air, dan lahan relatif datar. Drainase permukaan di-

tujukan untuk mengalirkan air permukaan dari lahan untuk mengurangi ge-

nangan melalui pembuatan kemiringan lahan berjenjang (field levelling) teru-

tama pada lahan dengan sistem irigasi alur. Levelling lahan bisa dibuat di se-

tiap batas lahan pada posisi lahan yang lebih rendah untuk mengalirkan air. 

Pada sistem drainase di lahan sebaiknya dangkal dan bentuknya tidak meng-

ganggu pergerakan alat-alat mekanisasi dan pada bidang permukaan dasar 

drainase berumput sebagai penyaring sedimen, nutrien, atau pestisida sebelum 

air mencapai sungai, dan memperlambat aliran. Sebelum memilih sistem 

drainase yang sesuai harus diperhatikan faktor penyebabnya, bila setelah iri-

gasi terjadi genangan maka efisiensi irigasi harus ditingkatkan dengan mem-

perhatikan saluran pembuangan yang tepat. Saluran drainase dibuat terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengairan. 

Pada lahan tebu yang luas dan relatif datar sering terjadi genangan, bila 

muka air tanah naik akan mengganggu perakaran tanaman dan menurunkan 

potensi hasil. Untuk itu perlu mengamati kedalaman muka air tanah (kurang 

dari 120 cm di bawah permukaan tanah) menggunakan alat piezometer yang 

dipasang di lahan atau dengan memonitor tinggi muka air pada sumur dang-

kal yang biasa ditemui di lahan sehingga fluktuasi muka air tanah dapat dike-

tahui dan dapat mengatasi masalah drainase dengan tepat (Bakker 2012). 

Penutup 

Pemahaman mengenai iklim dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

produksi, kebutuhan air pada setiap fase pertumbuhan, dan pengelolaan air 

tanaman sangat dibutuhkan untuk memperoleh produktivitas tebu yang ting-

gi. Mulai fase pertunasan sampai pemanjangan batang merupakan periode 

pembentukan komponen hasil dan paling kritis terhadap kebutuhan air, 

sehingga stres air yang terjadi pada periode tersebut harus dihindari. Tebu 

merupakan tanaman yang berumur panjang dengan produksi biomassa yang 

tinggi sehingga kebutuhan air juga tinggi. Pengairan diberikan apabila curah 

hujan tidak dapat memenuhi kebutuhan air tanaman yang diberikan sesuai ke-

butuhan tanaman dan kapasitas tanah memegang air. Drainase dibutuhkan 

apabila curah hujan melebihi kebutuhan air tanaman dan kapasitas tanah me-
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megang air. Pada kondisi anomali iklim yang mengarah pada curah hujan 

tinggi menyebabkan potensi genangan pada lahan berdrainase buruk dan bila 

terjadi pada musim kemarau akan menurunkan rendemen. Pemilihan lahan 

yang sesuai sebaiknya mempunyai drainase lancar untuk menghindari ge-

nangan, maka usaha untuk perbaikan saluran drainase sangat diperlukan. 
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Ringkasan 
 
Peningkatan produksi tebu dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan lahan suboptimal 
yang tersedia cukup luas diI ndonesia.  Peningkatan produktivitas dan rendemen dapat tercapai 
antara lain dengan menguasai mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman.  Tanaman tebu termasuk dalam golongan C4 yang mempunyai tingkat 
efisiensi fotosintesa yang tinggi yaitu dalam merubah energi matahari menjadi energi kimia. 
Biosintesa gula atau akumulasi sukrosa berasal dari hasil fotosintesa dan disimpan pada sel-sel 
somatik sebagai sink dalam 2 jalur yaitu menuju sel-sel penyimpan pada sink karena enzim 
Sucrose Phosphate Sintase (SPS) dan Sucrose Phosphate Phosphatase (SPP). Pada tanaman 
Tebu aktifitas SPS berkorelasi dengan kandungan sukrosa, disamping itu dapat terjadi 
sebaliknya yaitu oleh enzim Sucrose Synthase (SuSy) yang dapat merombak sucrose menjadi 
fruktosa dan UDP–glukosa.  Selain itu juga terjadi pembongkaran sukrosa menjadi heksosa yang 

dimanfaatkan untuk energi pertumbuhan tebu yang dikatalisa oleh enzim invertase.  Mekanisme 
fisiologi terkait dengan toleransi terhadap cekaman abiotik juga berpengaruh terhadap 
produktivitas dan rendemen tebu. 
 
Kata kunci: Tebu, fotosintesa, C4, biosintesa gula, pembongkaran gula 

Sugarcane As a C4 Plant: Sucrose Metabolism and Abiotic 
Stress 

Summary 
 
Increased sugar production can be reached by exploiting sub-optimal areas that are widely 
available in Indonesia.  Increased crop productivity and sugar production would be reached if 
physiological mechanisms related with growth and development of the plant are well 
understood.  Sugarcane is a C4 plant that has a high photosynthetic efficiency which change 
solar energy into chemical energy.  Sugar biosynthesis or sucrose accumulation in sugarcane is 
derived from photosynthetic reaction, and is stored in somatic cells as sink, via two pathways 
i.e. enzyms Sucrose Phosphte Sintase (SPS) and Sucrose Phosphate Phosphatase (SPP).  

Activity of SPS is also correlated with sucrose content. Catabolism of sucrose into fructose and 
UDP-glucose is done by Sucrose Synthase (SuSy).  Other enzyme that also chopped sucrose into 
hexoses is invertase.  Physiological mechanisms related to abiotic stresses tolerance are also 
influenced productivity and sugar production. 
 
Keywords: Sugarcane, photosynthetic, C4, biosynthetic, chopped sucrose 
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Pendahuluan 

Pemerintah telah mencanangkan program swasembada pangan antara lain gula 

yang berbahan baku tebu. Peningkatan produksi tebu dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan lahan sub optimal yang tersedia cukup luas di Indonesia. Di sisi 

lain budi daya tebu pada masyarakat petani dinilai masih kurang efisien dan 

optimal sehingga tingkat produktivitas dan rendemen gula masih rendah, jauh 

dari pencapaian di negara produsen gula lainnya (Anonimous 2013), Pening-

katan produktivitas dan rendemen dapat tercapai dengan menguasai mekanis-

me fisiologis terkait pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mekanisme 

fisiologis toleran cekaman abiotik seperti toleran kekeringan, peningkatan 

suhu bumi, lahan masam dan lahan salin yang luas di Indonesia sangat penting 

dalam menghadapi pemanasan global. 

Tanaman tebu termasuk dalam golongan C4 dengan tingkat efisien 

fotosintesa yang tinggi yaitu dalam merubah energi matahari menjadi energi 

kimia. Pada tanaman C4 terdapat 2 tipe sel khloroplas untuk fotosintesa yaitu 

mesofil dan seludang ikatan pembuluh (bundle sheet) yang dikenal dengan 

nama anatomi KRANZ. Tanaman C4 mempunyai daya gabung (afinitas) 

terhadap CO2 yg lebih besar dibanding tanaman C3. Enzim Phospho Enol 

Pirufat Carboksilase (PEPC) berperan dalam fiksasi CO2 pada tanaman C4. 

Untuk tanaman C4 seperti tebu yang terbentuk pertama kali adalah 3 senyawa 

asam beratom C4 yaitu Oksalo asetat, malat, dan aspartat. Pada tanaman C3 

tidak mempunyai seludang ikatan pembuluh seperti pada tanaman C4, asam 

beratom C4 dalam mesofil kemudian ditranslokasi ke dalam seludang ikatan 

pembuluh. 

Enzim PEPC mempunyai daya pemekatan yang kuat terhadap CO2 

dibanding dengan enzim Rubisco (pada tanaman C3). Dengan demikian walau-

pun lingkungan tumbuh mempunyai konsentrasi CO2 yang rendah, tanaman 

tebu dapat melakukan proses fotosintesa yang lebih efisien. Tanaman C4 

seperti tebu akan lebih adaptif dalam kondisi panas, kering bahkan lembap 

dibandingkan tanaman C3. Pada tanaman C4 tidak ada fotorespirasi yang dapat 

diukur. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman C4 mempunyai efisiensi yang 

lebih tinggi dibandingkan tanaman C3 umumnya (Goldswarthy 1970). 

Daya gabung yang kuat dari PEPC terhadap CO2 terjadi dalam sel mesofil 

dan sebagian dialirkan ke dalam seludang ikatan pembuluh dan difiksasi oleh 

enzim Rubisco dalam seludang ikatan pembuluh walaupun konsentrasinya 

rendah sekitar 10%. Pengikatan CO2 oleh PEPC pada fotosintesa dapat mem-

bentuk sukrosa atau gula derivatif, kemudian didistribusikan pada kumpulan 

sel yang berperan sebagai sink melalui floem selanjutnya digunakan untuk 
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perkembangan tanaman dan disimpan pada jaringan yang berperan sebagai 

sink (Poorter dan Villar 1997). 

Tanaman C4 termasuk tebu mempunyai ciri-ciri, (1) mempunyai 2 tipe 

sel untuk fotosintesa yaitu mesofil dan seludang ikatan pembuluh yang lebih 

dikenal dengan Anatomi Kranz; (2) untuk fiksasi CO2, enzim PEPC (Phospho 

Enol Piruvat Carbosilase) mempunyai afinitas yang lebih tinggi terhadap CO2 

dibandingkan Rubisco (Rubilosa Bifosfat Carbosilase) pada tanaman C3; (3) 

terdapat pemisahan tempat antara reduksi NO2, NO3 dengan reduksi CO2; (4) 

fotorespirasi tidak terukur; (5) substrat pada tanaman C4 adalah CA (Carbonic 

Annyhidrase). Makalah ini menyajikan pembahasan masalah fisiologi dan 

metabolism dalam tanaman tebu. 

Metabolisme Sukrosa pada Tanaman Tebu 

Transportasi hasil fotosintesa (sukrosa) melalui floem (Hatch & Glasziou 

1964) menuju sink untuk pertumbuhan, metabolisme respirasi dan disimpan 

(Hawker 1985). Akumulasi sukrosa pada jaringan parenkim batang sebagai 

sink terbatas pada kapasitas jaringan parenkim (tergantung pada ukuran dan 

aktifitas dari sel-sel somatik penyusun sink). Selama tahap maturasi 

(pendewasaan) pada tebu komersial terjadi penurunan laju fotosintesa pada 

saat peningkatan penyimpanan sukrosa pada parenkim (McCormick et al. 

2006). Penurunan tersebut terjadi karena regulasi dari kapasitas source yang 

terbatas (fotosintesa) atau dapat pula karena kekurangan nitrogen pada tahap 

pendewasaan sehingga menyebabkan penurunan laju fotosintesa (Wang et al. 

2012). Dengan demikian diperlukan adanya keseimbangan antara “Source” 

dan “Sink” untuk mendapatkan produktivitas dan rendeman yang tinggi. 

Akumulasi sukrosa yang berasal dari hasil fotosintesa dan disimpan pada 

sel-sel somatik sebagai sink dikendalikan oleh dua macam enzim yaitu Sucrose 

Phosphate Synthase (SPS) dan Sucrose Phosphate Phosphatase (SPP). Pada 

tanaman tebu aktifitas SPS berkorelasi dengan kandungan sukrosa (Grof et al. 

2007). Disamping itu dapat terjadi sebaliknya yaitu oleh enzim Sucrose 

Synthase (SuSy) yang dapat merombak sukrosa menjadi fruktosa dan UDP-

glukosa. Kedua komponen organik tersebut digunakan untuk respirasi, 

pembentukan pati atau biosintesa penyusun dinding sel. Enzim SuSy aktif pada 

internode batang muda dari tanaman tebu (Schafer et al. 2004) dan berkolerasi 

negatif dengan sukrosa dan positif dengan heksosa (Verma et al. 2011) 
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Diagram tranlokasi sukrosa dan metabolisme pada tanaman tebu mulai 

dari fotosintesa pada daun sebagai source sampai disimpan pada batang 

sebagai sink dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Diagram alir proses translokasi sukrosa dan metabolisme pada tebu 

dari hasil fotosintesa pada daun dan dideposit pada batang  

 

Aliran sukrosa hasil fotosintesa dari jalur phentosa fosfat ditranslokasi 

melalui floem menuju parenkim sebagai sink. Terdapat 2 jalur yaitu (1) simplas 

melalui plasmodesmata pada batang internode dan (2) apoplas (Rae et al. 

2005a). Pada internode batang yang sudah dewasa, aliran sukrosa lebih banyak 

melalui simplas (Patrick et al. 2013). Kompartementasi gula pada apoplas, 

sitosol, dan vakuola merupakan bagian yang penting untuk penyimpanan pada 

batang yaitu prenkim (Rae et al. 2005b). Melalui apoplas dapat pula terjadi 

hidrolisis dari sukrosa membentuk hexosa oleh Cell Wall Invertase. Hexosa 

dan sukrosa masuk ke dalam parenkim, di samping itu hexosa dapat berasal 

dari sukrosa dalam sel yang dihidrolisis oleh enzim Netral Invertase yang ada 

dalam sitoplasma atau oleh enzim Vakuola Acid Invertase. Sukrosa dapat 

disimpan dalam vakuola dan dinding sel, keseimbangan antara sukrosa dan 

hexosa termasuk ditranslokasi dan disimpan pada apoplas. Sukrosa yang 

berada di sel disimpan dalam C sink untuk keseimbangan dengan UDP–

glukosa serta prekusol untuk biosintesa dinding sel. 
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Sukrosa yang berasal dari floem ditranslokasi melalui apoplas dapat 

melalui 2 jalur yaitu (1) langsung menuju sel-sel pada jaringan parenkim; dan 

(2) sukrosa pada apoplas dihidrolisa terlebih dahulu oleh Apoplas Acid 

Invertase (AAI) menjadi glukosa dan fruktosa. Pada tahap selanjutnya 

diresintesis kembali membentuk sukrosa oleh Sucrose P Phosphatase atau 

Sucrose Phosphate Synthase dalam sitoplasma sebelum disimpan dalam 

vakuola. 

Disamping itu Sucrosa Synthese dapat pula ikut berperan dalam sintesa 

sukrosa (Goldner et al. 1991) tetapi rasio antar enzim dapat merubah proses 

menjadi perombakan. Berbagai penelitian menunjukan bahwa Soluble Acid 

Invertase (SAI) yang ada dalam vokuola dan apoplas pada daerah pemanjangan 

akan menghilang pada saat pertumbuhan internode berhenti dan akan muncul 

kembali pada saat pertumbuhan atau pemanjangan. Netral Invertase meningkat 

selama maturasi/pendewasaan dan muncul kembali untuk mengontrol aliran 

sukrosa dari tempat penyimpanan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.  Soluble Acid Invertase berhubungan dengan pertumbuhan dan diferensiasi. 

2.  Cell Wall Invertase aktifitasnya menyerupai SAI. 

3. Netral Invertase merupakan house keeping yang berperan untuk menjaga 

konversi hexosa dalam sitosol (Albertson et al. 2001). 

Umumnya sekitar 35–40% dari sukrosa digunakan untuk pemanjangan, 

pembesaran dan pembelahan sel, diferensiasi, penyerapan nutrisi, dan 

pemeliharaan pertumbuhan. Sebagian lagi ada dalam sel sebagai metabolit, 

antara yaitu komponen organik sederhana (asam amino, asam organik), sisanya 

disimpan dalam vakuola atau diremobilisasi (seperti pada plastida) atau untuk 

pembentukan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

Pada batang tebu, produksi sukrosa merupakan suatu proses yang unik 

yaitu adanya sistem source dan sink. Sebagai sink, sukrosa disimpan sebagai 

disakharida yang larut, sukrosa dengan konsentrasi lebih dari 650 mM (Well 

Baund dan Meinzer 1990) atau 18% dari berat basah batang pada varietas tebu 

komersial (Inman-Bomber et al. 2011). Pada batang, sukrosa disimpan dalam 

parenkim dan akumulasinya dapat di dalam dan luar sel baik pada simplas atau 

apoplas (Welbaum dan Meinner, 1990; Rae et al. 2005a). Akumulasi sukrosa 

pada sink tergantung ukuran dan aktivitas sink yang dapat ditingkatkan dengan 

laju fotosintesa yang tinggi (McCormick et al. 2006). Selama tahap maturasi 

pada tanaman tebu komersial laju fotosintesa menurun dan akumulasi pada 

batang meningkat (McCormick et al. 2006). 
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Pada dekade terakhir ini dunia sedang menghadapi berubahan iklim 

global, yang menyebabkan cuaca sulit diprediksi. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan produksi berbagai komoditas di berbagai belahan dunia 

menurun, dan terjadi pula pada tebu. Di Zimbabwe (Chandiposha 2013) dan 

Fiji produktivitas tebu berturut turut 516 dan 529 ton pada kondisi lingkungan 

yang baik tetapi pada tahun 1997, 1998, dan 2003 sebesar 47, 50 dan, 43% 

lebih rendah karena kekeringan (Gawander 2007). 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa sukrosa pada batang 

dikatabolisma oleh Sukrosa Synthesa (Susy) atau salah satu dari ketiga enzim 

Invertase (Moore dan Maretzki 1996; Hanson dan Nelson, 1980). Enzim 

tersebut yaitu: 

1. Soluble Acid Invertase (SAI) dengan konsentrasi tinggi ditemukan pada 

apoplas, vakuola dari internode muda ditemukan tetapi dengan konsentrasi 

rendah dan pada jaringan dewasa tidak ditemukan. 

2. Cell Wall Acid Invertase dapat ditemukan pada semua siklus pertumbuhan 

tanaman pada dinding sel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2. Fotosintesa pada tanaman C4  

 
 

3. Netral Invertase pada sitoplasma dengan konsentrasi rendah pada jaringan 

muda dan meningkat pada sel-sel dewasa (Hussain et al. 2004). Enzim 

seakan mengontrol aliran sukrosa pada sel-sel dewasa. Level dan waktu 

akumulasi sukrosa pada sel penyusun parenkim mempunyai korelasi yang 
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erat dengan aktivitas “Soluble Acid Invertase”. Peranan SAI berkorelasi 

erat dengan pertumbuhan dan diferensiasi, kondisi yang sama dengan CWI. 

Netral Invertase berperan dalam memelihara kandungan hexosa dalam 

sitosol (Albertson et al. 2001). 

Mekanisme fisiologis toleran terhadap cekaman abiotik 

Perubahan iklim global dapat menurunkan produktivitas dan rendemen 

pada tanaman tebu, sehingga harus diantisipasi dengan mengetahui mekanisme 

fisiologis toleran terhadap cekaman abiotik (Zhao dan Yang-Rui. 2015). 

Peningkatan konsentrasi CO2 sekitar 10% karena penggunaan bahan bakar dari 

fossil, industri yang semakin meningkat dan deforestasi yang memberikan 

konstribusi terhadap fenomena perubahan ikim global (Houghton et al. 2001). 

Telah diprediksi konsentrasi CO2 dapat mencapai sekitar 550 ppm, 

peningkatan tersebut dapat menyebabkan fenomena El Nino yang kuat (musim 

kering yang panjang), atau La Nina (curah hujan yang berkepanjangan). 

Dengan kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi 

antara 2–5,4oC. 

Tanaman tebu merupakan tanaman yang sangat potensial untuk produksi 

gula dan bioenergi yang dapat tumbuh pada daerah sub tropis maupun tropis. 

Dengan adanya perubahan iklim global akan memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap produksi tebu di berbagai  negara, antara lain di Zimbabwe 

(Chandiposha 2013) demikian pula di Australia (Carvalho et al. 2015). Untuk 

itu perlu adanya upaya peningkatan efisiensi fotosintesa dalam mengatasi 

cekaman abiotik. Berbagai faktor mekanisme fisiologis yang dapat mening-

katkan efisiensi fotosintesa antara lain dengan: 

1. Mempertahankan luas daun lebih lama sehingga dapat memperpanjang 

laju fotosintesa untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi 

2. Meningkatkan intersepsi cahaya matahari. Dengan bentuk kanopi daun 

yang tegak secara teoritis dapat meningkatkan laju fotosintesa. Selain itu 

tergantung pula pada luas daun, kandungan pigmen fotosintesa dan umur 

tanaman yang lebih lama. 

3. Efisiensi penggunaan cahaya. Laju fotosintesa yang tinggi pada satuan 

luas daun sangat penting untuk produktivitas dan rendemen yang tinggi. 

4. Keseimbangan antara source dengan sink. Parenkim sebagai sink harus 

mampu memanfaatkan hasil fotosintesa sebagai source. Dengan demikian 

pada tanaman tebu berbagai aktifitas enzim diperlukan untuk menjaga 

keseimbangan antara source dan sink dan telah dipaparkan pada bab 
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sebelumnya. Agar laju fotosintesa yang tinggi dapat terus berlangsung 

maka sink harus mampu memanfaatkan asimilat dari source. 

5. Konduktivitas stomata. Konduktivitas stomata erat hubungannnya 

dengan inhibitor asam absisik (ABA), yang merupakan signal biokimia 

unuk memacu penutupan stomata pada kondisi cekaman abiotik 

(lingkungan panas dan kekeringan). 

Produktivitas tanaman merupakan hasil fotosintesa yang dikurangi oleh proses 

respirasi. Dengan demikian laju fotosintesa yang tinggi penting untuk 

mendapatkan biomasa yang tinggi pula. 

Sumber daya lahan untuk tanaman pangan antara lain tanaman tebu dapat 

memanfaatkan lahan sub optimal, dan yang belum digunakan sekitar 322 juta 

ha (Adimiharja et al. 2004), yang tersebar di Kalimantan, Sumatra dan Papua. 

Lahan sub optimal antara lain lahan salin, lahan masam dan lahan kering. 

Beberapa mekanisme fisiologis tanaman terkait toleransi terhadap lahan sub 

optimal adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme toleran terhadap peningkatan suhu bumi. Mekanisme toleran 

terhadap suhu tinggi umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan 

cekaman kekeringan (Hussain et al. 2004). Penurunan produktivitas pada 

tanaman tebu terjadi antara 21 sampai 29,2% apabila dibandingkan area 

pertamanan yang diirigasi. (Ramosh dan Maheswari 1999). Tanaman yang 

toleran akan meningkatkan biosintesa senyawa osmolit kompatibel seperti 

glisin betain, fruktan, prolin, trikhalose, poliol, poliamin (Mitra 2001). 

Senyawa osmolit kompatibel tersebut dapat berperan sebagai osmo 

regulator, pelindung enzim sitoplasma dan membran, bahan simpan 

setelah tanaman mengalami cekaman abiotik. 

2. Mekanisme toleran terhadap kekeringan. Pengaruh kekeringan tergantung 

pada tahap pertumbuhan, derajat kekeringan, periode/lama kering. Pada 

umumnya kekeringan pada awal dan tahap pertengahan pertumbuhan 

dapat menurunkan produktivitas dan rendemen. Kekeringan yang moderat 

pada tahap akhir pertumbuhan dapat memperbaiki kandungan sukrosa 

pada batang. Sebaliknya genangan air juga dapat menurunkan pertum-

buhan bahkan menurunkan produktivitas antara 18–60% tergantung pada 

periode perendaman, tahap pertumbuhan dan varietas (Glaz dan Lingle 

2012). 

Tebu dapat tumbuh normal pada suhu maksimal 45oC dan tumbuh lambat 

pada suhu 40oC. Tanaman yang toleran mempunyai mekanisme adaptasi 

seperti perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. 

- Menurunkan luas dan jumlah daun, melakukan penebalan kutikula dan 

penggulungan daun, pembentukan lapisan lilin pada daun, 
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- Meningkatkan konduktivitas stomata, 

- Meningkatkan rasio akar terhadap daun. Kandungan ABA endogen 

yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan tajuk tetapi  mendorong 

pertumbuhan akar (Dallaire et al. 1994), 

- Menurunkan ukuran sel, 

- Merubah aktifitas enzim, 

- Meningkatkan biosintesa inhibitor ABA, yang mempunyai hubungan 

erat dengan konduktivitas stomata. Dan berperan sebagai signal 

biokimia pada tajuk, sehingga terjadi penutupan stomata pada saat 

mengalami cekaman abiotic, 

- Mempercepat siklus pertumbuhan sebelum cekaman abiotik, 

memelihara turgor sel, meningkatkan kedalaman akar, meningkatkan 

laju dan jumlah translokasi air ke tajuk. Pada Saccharum spontaneum 

mempunyai sistem perakaran yang dalam dan karakter tersebut 

diwariskan karakter pada perakaran merupakan karakter yang penting 

untuk adaptasi terhadap kekeringan (Peng dan Ismail 2004). 

3. Mekanisme toleran terhadap Salinitas. Di Indonesia saat ini salinitas telah 

menjadi masalah serius terutama yang terletak di pinggir pantai utara Jawa, 

Sulawesi Selatan dan Sumatra, hampir 50% lahan irigasi mengalami 

masalah salinitas. Efek osmotik dan cekaman ion mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Yang et al. (2008) menyatakan bahwa mekanisme 

salinitas ada 2 yaitu inklusi dan eksklusi. Mekanisme inklusi merupakan 

kemampuan tanaman mencegah terjadinya keracunan garam dengan 

sintesa senyawa osmolit kompatibel, kompartementasi garam dalam 

vakuola dan sekresi garam, menggugurkan daun tua. Untuk mekanisme 

eksklusi yaitu mencegah masuknya garam Na ke dalam jaringan tanaman, 

mengurangi kekurangan air internal dengan sintesis senyawa solut serta 

meningkatkan sukulensi (Blum 2002). Sama halnya dengan mekanisme 

toleran terhadap kekeringan, toleransi terhadap salinitas terkait dengan 

peningkatan kandungan ABA. Secara morfologi menyerupai dengan 

tanaman yang adaptif terhadap kekeringan. Lahan salin selain mempunyai 

kandungan NaCl, juga kandungan Na2So4, CaCl2, Mg2SO4 dan MgCl yang 

relatif tinggi (Ghafoor et al. 2004). Kandungan NaCl dalam lahan salin 8–

15% dan mendapat intrusi laut lebih dari 6 bulan pertahun. Kondisi 

tersebut dapat memberikan cekaman abiotik yang mempengaruhi 

produktivitas dan rendemen. 

Dengan kandungan garam mineral yang tinggi seperti NaCl, dapat 

menurunkan potensial osmotik larutan air tanah sehingga mengurangi 

ketersediaan air bagi tanaman (Ghafoor et al. 2004). Tanah yang dianggap 
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lahan salin adalah yang mempunyai daya hantar listrik lebih dari 4 dsm 

yang setara dengan 40 mM NaCl dalam larutan air tanah. Tanaman yang 

tidak dapat tumbuh pada lahan salin umumnya disebut glycophytes dan 

yang toleran atau memerlukan garam tinggi disebut halophytes. Tanaman 

yang adaptif pada lahan salin akan berubah secara morfologi, fisiologi, dan 

anatomi. Pada tahap perkecambahan dan tahap awal pertumbuhan akan 

menghambat pada tanaman tebu pertumbuhan, selanjutnya dan 

meningkatkan proses katabolisme. Toleransi terhadap lahan salin 

merupakan proses yang kompleks dan dikontrol oleh banyak gen (Gracia 

et al. 1995). Gen tersebut hanya akan terekspresi pada saat tanaman meng-

alami stress. Tebu merupakan tanaman yang moderat sensitif terhadap 

salinitas. Cell Wall Invertase ekspresinya akan meningkat di bawah 

kondisi yang memerlukan karbohidrat tinggi untuk menyuplai kepada sink. 

Disamping itu terjadi penurunan sukrosa larut pada seluruh batang. 

4. Mekanisme toleransi terhadap lahan  masam (kandungan Al tinggi). Dari 

total luas daratan di Indonesia sekitar 47,6 juta hektar merupakan lahan 

kering yang didominasi oleh tanah masam Podsolik Merah Kuning. 

Kawasan untuk budi daya tanaman pangan mencapai 18,2 juta ha (Mulyani 

et al. 2003), dengan penyebaran di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Untuk 

tanaman yang peka menunjukan akar pendek dan bengkak, sehingga 

penyerapan air dan hara terganggu. Tudung dan meristem akar merupakan 

target utama keracunan Al. Menurut Samac dan Tesfaye (2003) asam 

organik mempunyai peran penting dalam mekanisme toleran terhadap Al. 

Kendala yang dihadapi adalah keracunan Al dan H+ serta kahat hara 

makro. Menurut Marschner (1995) ada 2 mekanisme toleran terhadap Al 

yaitu  mekanisme ekslusi dan internal. Untuk mekanisme eksklusi terjadi 

imobilisasi pada dinding sel, permeabilitas selektif plasmalema, 

meningkatkan pH pada rhizosfer, maupun apoplas, ekslusi ligan pengkelat 

dan efluks Al. Untuk mekanisme internal antara lain biosintesa asam asam 

organik pengkelat (asam oksalat, asam sitrat, asam suksinat, asam humat, 

asam fulfat, fenolat, dan asam malat),  kompartementasi Al dalam vakuola, 

sintesa protein spesifik pengikat Al (Kochian et al. 2004). Tanaman yang 

toleran cenderung menaikkan pH di daerah perakaran lebih cepat 

dibanding tanaman peka (Ganesan et al. 1993; Galvez dan Clark 1991). 
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Penutup 

Tanaman tebu termasuk dalam tanaman C4 yang dikenal sebagai tanaman yang 

efisien dalam fotosintesa. Walaupun demikian dengan fenomena perubahan 

iklim global yang melanda dunia saat ini terjadi penurunan produktivitas dan 

rendemen di negara yang dikenal sebagai  produsen utama dunia. Untuk itu 

diperlukan strategi dengan pendekatan multi disiplin antara lain fisiologi, 

pemuliaan, bioteknologi dan agronomi untuk produksi gula yang berkelan-

jutan. Penguasaan mekanisme fisiologi baik untuk metabolisme gula, efisiensi 

fotosintesa dan toleran cekaman abiotik dapat mendukung program pemuliaan 

untuk perakitan varietas baru. Terdapat enzim yang berperan dalam biosintesa 

sukrosa dan dalam proses penyimpanan yaitu SuSy (Sucrose Synthase), SPS 

(Sucrose Phosphate Synthase), dan SPP (Sucrose Phosphate Phosphatase). 

Sukrosa hasil fotosintesa ditranslokasi melalui floem dan disimpan pada 

parenkhim sebagai sink melalui simplas dan apoplas. 
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Ringkasan 

Tebu merupakan tanaman penghasil gula yang utama yang mampu mengakumulasi sekitar 27% 
sukrosa dari berat segarnya atau 62% dari berat keringnya.  Sukrosa dihasilkan melalui proses 

fotosintesa dalam jaringan mesofil daun yang kemudian hasilnya ditraslokasikan ke sel-sel 
parenkim sebagai jaringan penyimpan.  Enzim invertase berperan dalam proses hibrolisa sukrosa 
menjadi glukosa dan fruktosa sebagai sumber energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan 
pemanjangan sel, dan proses metabolisme lainnya   Terdapat tiga tipe invertase, yaitu invertase 
vacuolar (vacuolar invertase) yang disebut juga invertase larut dalam asam (soluble acid 
invertase, SAI), invertase dinding sel (cell wall invertase, CWI), dan invertase sitoplasmik atau 
netral (cytoplasmic or neutral invertase, NI).  Enzim invertase memiliki peranan mengatur 
pembagian karbohidrat, proses perkembangan tanaman, respon hormonal, dan interaksi tanaman 

dengan faktor biotik dan abiotik.  Selain tu, enzim invertase juga berpengaruh terhadap 
kandungan sukrosa dalam batang tebu.  Enzim invertase dapat dimanipulasi secara transgenik, 
melalui pendekatan supresi gen invertase atau pendekatan RNAi dalam rangka menekan 
kandungan heksosa (glukosa dan fruktosa) dan meningkatkan kandungan sukrosa dalam 
tanaman. 
 
Kata kunci:  Tebu, fotosintesa, sukrose, enzim, invertase 

The Roles Invertase Enzyme In Sugarcane 

Summary 

Sugarcane is a sugar producing plant that is capable of accumulation of around 27% sucrose out 
of its fresh weight, or around 62% sucrose out of its dry weight.  Sucrose is yielded through 
photosynthetic process in the mesophyl tissue in the leaves which is ten translocated into 
parenchyma cells as stored tissue. Invertase enzyme roles in the hydrolysis of sucrose into 
glucose and fructose which are used as energy source for cell growth and expansion, and other 
metabolic processes.  There are three types of invertase i.e. soluble acid invertase (SAI), cell 

wall invertase (CWI), and cytoplasmic or neutral invertase (NI).  Invertase enzymes regulated 
carbohydrate patitioning, plant development, hormonal respomce, and plant interaction with 
biotic and abiotic factors.  In addition, invertase enzymes influence the sucrose content in the 
sugarcane internodes. Invertase enzyme can be transgenically manipulated by suppression or 
RNAi approaches targeted to minimize hexose content and to increase sucrose content in the 
plant. 

 
Key words: Sugarcane, photosynthesis, sucrose, enzyme, invertase 
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Pendahuluan 

Tebu merupakan tanaman penghasil gula yang utama; termasuk dalam famili 

Poaceae (golongan tanaman C4) dan genus Saccharum .  Terdapat kelompok 

tanaman yang dikenal sebagai kompleks Saccharum yang terdiri dari genus-

genus Saccharum, Erianthus seksi Ripidium, Miscantus seksi Diandra, 

Narenga dan Schlerostacya.  Genus Saccharum terdiri dari enam spesies, yaitu 

S. offinarum, S. spontaneum, S. robustum, S. edule, S. barberi, dan S. sinense. 

Program pengembangan tebu menggunakan hibrida tebu multispesies antara 

spesies-spesies antara lain Saccharum officinarum L., Saccharum spontaneum 

L., Saccharum robustum Brandes et Jeswiet ex Grassl., dan Erianthus.  

Kandungan sukrosa pada aksesi-aksesi S. officinarum mencapai 21%,  S. 

spontaneum mencapai sekitar 6% dan aksesi S. robustum mengandung sukrosa 

kurang dari 10% (Zhu et al. 1997). 

Dalam kondisi normal, tebu mampu mengakumulasi sekitar 27% sukrosa 

dari berat segarnya atau 62% dari berat keringnya (Sachdeva et al. 2011).  

Hampir 65–70% persediaan gula dunia dipenuhi oleh tebu (Carson dan Botha 

2002; Lakshmanan et al. 2005).  Sukrosa dihasilkan melalui proses fotosintesa 

dalam jaringan mesofil daun yang kemudian hasilnya ditraslokasikan ke sel-

sel parenkim sebagai jaringan penyimpan, dan proses ini dimulai sejak 

mulainya fase pemanjangan sampai berhentinya fase pertumbuhan vegetatif 

tersebut (Halford et al. 2010; Batta et al., 2011).  Selama fase pemasakan, 

konsentrasi sukrosa terus meningkat, dan sebagai konsekuensinya proporsi 

batang tebu yang mengandung heksosa sederhana (glukosa dan fruktosa) 

menurun. Hal ini menjelaskan bahwa metabolisme sukrosa berkorelasi positif 

dengan degradasinya dalam menghasilkan glukosa dan fruktosa. 

Akumulasi gula dalam batang tebu ditentukan oleh selisih antara aktivitas 

biosintesa dan degradasi sukrosa, dan kedua proses tersebut masing-masing 

dikatalisa oleh enzim-enzim sucrose phosphate synthase (SPS), sucrose 

synthase (SS) dan invertase. Enzim SPS mengkatalisis pembentukan sucrose-

6-phosphate (suc6P) dari fructose-6-phosphate (F6P) dan uridine-5-diphospho 

glucose (UDPG). Selanjutnya phosphate pada suc6P diputus oleh enzim 

sucrose phosphate phosphatase (SPP) sehingga dihasilkan sukrosa (Chen et al. 

2005). Aktivitas enzim SPS menentukan kandungan sukrosa daun dan 

berkorelasi positif dengan rasio sukrosa : pati daun (Galtier et al. 1995).  Dalam 

tanaman tebu, sukrosa secara umum dimanfaatkan untuk pertumbuhan sel, 

proses-proses metabolism, respirasi, atau disimpan  (Ayre 2011; Wang et al. 

2013). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa enzime invertase memiliki peranan 

yang penting dalam proses hidrolisa atau pembongkaran sukrosa.  Tidak saja 

pada tebu, enzime invertase juga terdapat pada tanaman-tanaman lain dan 

memiliki peranan yang penting dalam proses pertumbuhan, dan pembentukan 

dan penyimpanan gula-gula dalam tanaman.  Hasil penelitian Tana et al. (2014) 

menunjukan bahwa setelah mencapai fase kemasakan, maka aktivitas enzim 

invertase pada tebu meningkat sehingga kandungan sukrosa berkurang, Dalam 

hal ini terdapat korelasi negatif yang nyata antara aktivitas enzim invertase 

dengan akumulasi sukrosa. Chandra et al. (2012) menerangkan bahwa aktivitas 

invertase menurun karena pengaruh beberapa jenis logam yaitu Mn2+,  Hg2+,  

FeCl2, CuCl2, ZnCl2, dan AICl2. 

Makalah ini menyajikan uraian tentang peranan enzim Invertase terhadap 

kandungan gula pada tebu, meliputi peranannya terhadap metabolism dalam 

tanaman tebu dan pengaruhnya terhadap kandungan gula pada tanaman tebu. 

Struktur dan Klasifikasi Enzim Invertase 

Enzim invertase yang juga disebut beta-fructofuranosidase berperan dalam 

proses hibrolisa sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sebagai sumber energi 

yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemanjangan sel, dan proses 

metabilisme lainnya (Roitsch dan Gonzalez 2004). Gambar 1 menunjukkan 

struktur kimia enzim invertase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur kimia enzim invertase 
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Menurut Chandra et al. (2012), enzim invertase diklasifikasi berdasarkan 

lokasinya secara sub-selular, pH optimum, daya larut, dan titik iso-elektrik 

menjadi tiga tipe invertase, yaitu invertase vacuolar (vacuolar invertase) yang 

disebut juga invertase larut dalam asam (soluble acid invertase, SAI), invertase 

dinding sel (cell wall invertase, CWI), dan invertase sitoplasmik atau netral 

(cytoplasmic or neutral invertase, NI). 
SAI da CWI masing-masing berlokasi di vakuola dan apoplas 

memiliki aktivitas optimum pada pH 4,5–5,5 berfungsi memotong fruktosa 
dari disakarida dalam tanaman, selain itu juga dari bentuk sukrosa lain seperti 

rafinosa dan staciosa. Gambar 2 menyajikan posisi enzim invertase dalam sel 

tanaman dan peranannya dalam metabolism sukrosa. 

CWI terletak pada apoplast, berfungsi untuk menyeimbangkan 

kandungan sukrosa dalam organ-organ source dan sink, berperanan dalam 

ketahanan fisik tanaman, dan mentransportasi sukrosa ke jaringan yang masih 

muda, sehingga enzim CWI dinilai sebagai enzim yang berperan dalam 

pemanjangan sel. SAI berperanan dalam meregulasi tekanan osmotik dan 

pembesaran sel, mengontrol komposisi gula dalam buah ataupun organ 

penimbun yang lain, dan respon terhadap suhu rendah. NI diprediksi 

berperanan dalam katabolisme sukrosa untuk metabolism tanaman (Sturm dan 

Tang 1999). Hasil penelitian Lingle (1999) menunjukkan bahwa kedua enzim 

invertase vakuolar tersebut berperan pada pemanjangan dan perkembangan 

batang tebu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: fru= fruktosa; glu= glukosa, INV= invertase, dan TP= triosa fosfat. 

 

Gambar 2. Skema regulasi kandungan heksosa dalam sel, dan posisi enzim 

invertase dalam sel tanaman 
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Peranan Enzim Invertase dalam Metabolisme Tebu 

Enzim iInvertase memiliki peranan yang cukup penting dalam metabolisme 

tanaman.  Bersama fitohormon lainnya, invertase mengatur aspek-aspek 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman mulai ekspresi gen sampai alokasi 

nutrisi.  Peranan lainnya adalah mengatur pembagian karbohidrat, proses 

perkembangan tanaman, respon hormonal, dan interaksi tanaman dengan 

faktor biotik dan abiotik (Roitsch dan González 2004; Fotopoulos 2005).  Hasil 

penelitian Lingle (1999) menunjukkan bahwa enzim invertase berperanan 

dalam mengatur pertumbuhan jaringan muda, dan hal ini ditunjukkan dengan 

adanya korelasi positif antara aktivitas SAI dengan kecepatan pemanjangan 

batang tebu.  Fungsi lain dari invertase adalah dalam pengaturan tekanan turgor 

sel yang berperanan dalam perkembangan sel (Wyse et al. 1986, Perry et al. 

1987), dan mengontrol komposisi gula dalam jaringan penyimpan (Klann et al. 

1993).  Bersama enzim-emzim SS dan SPS, invertase berfungsi dalam 

metabolism sukrosa, yaitu menyeimbangkan konsentrasi sukrosa dalam 

jaringan phloem.  

Strum dan Tang (1999) juga menjelaskan peranan CWI dan SAI dalam 

berperan dalam diferensiasi sel, pertumbuhan tanaman, regulasi pembungaan, 

diferensiasi jaringan vaskula, dan perkembangan organ-organ penyimpan.  

Invertase yang berperan dalam memecah sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa, berakibat meningkatnya tekanan osmotik dalam sel dan mekanisme 

inilah yang mendorong terjadinya pemanjangan sel dan proses pertumbuhan 

(Leite et al. 2015).  Bahasan oleh Roitsch et al. (2003) menjelaskan bahwa 

CWI berperanan dalam pembentukan organ pembungaan dan dapat 

dimanfaatkan dalam perakitan tanaman mandul jantan.  Aktivitas CWI sangat 

dipengaruhi oleh fitohormon antara lain auksin (GA3 dan IAA) dan sitokinin.   
Enzim invertase juga berperan sebagai salah satu komponen ketahanan 

fisik tanaman tebu dengan mengaktivase respon imunitas.  CWI dalam hal ini 

berperanan dalam reduksi alokasi sukrosa atau impor heksosa dalam bagian 

terinfeksi dengan bantuan hexose transporters (Proels dan Hückelhoven 2014).  

Rasio sukrosa dan heksosa memicu suatu signal spesifik untuk menginduksi 

produksi agen-egen protektan seperti antosianin dan metabolit sekunder 

lainnya (Kwon et al. 2011)  Lebih lanjut Moghaddam dan Ende (2012) 

menerangkan bahwa aktivitas CWI yang tinggi merangsang produksi hidrogen 

peroksida (H2O2) yang berfungsi sebagai signal respon ketahanan tanaman 

terhadap pathogen.  Hal ini disebabkan karena H2O2 berperanan aktif dalam 

lintasan asam salisilat dan asam jasmonat yang merupakan faktor dalam respon 

imunitas.  Hasil degradasi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa berperan 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001001788#B18
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001001788#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proels%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24646208
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sebagai molekul signal dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

serangan pathogen.  Sukrosa berkorelasi dengan signal lintasan heksokinase, 

sedangkan peran fruktosa diperkirakan sebagai signal lintasan asam absisik 

dan etilen (Tauzin dan Giardina 2014) 

Peranan Enzim Invertase dalam Kandungan Gula Tanaman 
Tebu 

Sukrosa adalah hasil terpenting dari proses fotosintesa, yang ditransportasikan 

dari daun ke seluruh organ tanaman.  Sukrosa disimpan ataupun dibongkar 

menjadi glukosa dan fruktosa yang berperan sebagai sumber energi dalam 

sintesa berbagai komponen dari sel-sel hidup.  Translokasi sukrosa berjalan 

lebih cepat dalam pengaruh suhu rendah. Akumulasi sukrosa adalah proses 

yang berkelanjutan antara pembongkaran dan sintesa sukrosa (Whittaker dan 

Botha 1997).  Pada Gambar 3 disajikan peranan enzim invertase dalam sintesa 

dan pembongkaran sukrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: SAI = Soluble Acid Invertase, CWI= Cell Wall Invertase, NI= Neutral Invertase, G= glukosa, 

F= fruktosa, SPP= Sucrose Phosphate Phosphatase, SPS= Sucrose Phosphate Synthase 

 
Gambar 3.  Peranan enzim invertase dalam sintesa dan pembongkaran sukrosa dalam 

tanaman tebu 
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aktivitas enzim SAI adalah yang terpenting dalam pengaturan kandungan 

sukrosa dalam batang tebu dibandingkan enzim-enzim SPS, SS, dan NI.  Leite 

et al. (2015) menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara aktivitas 

enzim invertase dengan kondisi iklim.  Pada musim yang sesuai untuk 

pertumbuhan vegetatif, maka aktivitas SAI yang meningkat, dan sebaliknya 

pada kondisi iklim yang sesuai untuk pemasakan maka aktivitas NI yang 

meningkat.  Miswar et al. (2007) juga memperkuat pendapat ini bahwa 

aktivitas SAI lebih berpengaruh terhadap akumulasi sukrosa dalam batang tebu 

dibandingkan aktivitas SPS.  Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

aktivitas SAI adalah cekaman kekeringan, fotoperiodisitas yang pendek, 

temperatur rendah, dan aplilasi hormon pemacu kemasakan tebu (Leite et al. 

2015). 

Mekanisme akumulasi sukrosa berbeda antara jaringan dewasa dan 

jaringan muda disebabkan perbedaan konsentrasi enzim-enzim invertase dan 

kebutuhan jaringan tersebut untuk perkembangannya.  Konsentrasi sukrosa 

dalam batang tebu berkorelasi dengan aktivitas SAI dan tingkat kemasakan.  

Pada batang tebu yang telah mencapai fase kemasakan, terjadi penurunan 

konsentrasi dan aktivitas SAI dalam vakuola, dan sebaliknya NI menjadi lebih 

dominan, dan terjadilah akumulasi sukrosa dalam vakuola.  Pada saat 

kandungan sukrosa mencapai 15–20% maka penyimpanan sukrosa terjadi pada 

ruang-ruang interselular (Lingle 1999).  Enzim NI berperan dalam mengatur 

pergerakan sukrosa dari jaringan vascular ke jaringan penyimpan pada batang 

tebu yang telah masak. 

Masing-masing varietas tebu berbeda kandungan sukrosanya.  Pada 

tanaman tebu dengan tipe kemasakan awal, terjadi penurunan aktivitas SAI 

secara cepat sehingga kemasakan sangat berkorelasi dengan kandungan 

sukrosa yang tinggi.  Akan tetapi pada varietas tebu dengan tipe kemasakan 

lambat, maka menurunnya aktivitas SAI berlangsung sangat lambat.  Aktivitas 

invertase tertinggi ditemukan pada batang tebu yang belum mencapai 

kemasakan, dan hal ini tidak dipengaruhi oleh varietas tebu ataupun umurnya 

(Joshi et al. 2013). 

Pada jaringan tebu muda, sukrosa yang disintesa didegradasi oleh SAI, 

tetapi pada fase kemasakan, kecepatan proses produksi sukrosa semakin tinggi 

sementara proses hidrolisis oleh SAI menurun.  Sebaliknya aktivitas CWI 

meningkat ketika jaringan tebu semakin tua.  Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Lontom et al. (2008) dan Rose dan Botha (2000).  Komor et al. 

(2000) menjelaskan bahwa pada jaringan muda, translokasi karbon yang 

berfungsi sebagai energi dari floem ke batang tebu dimanfaatkan untuk 
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pertumbuhan, sedangkan pada jaringan translokasi karbon dimanfaatkan untuk 

penyimpanam sukrosa.  

Penutup 

Enzim invertase memegang peranan penting dalam mengatur metabolisme 

tanam tebu dan kandungan sukrosanya.  Untuk meningkatkan kandungan 

sukrosa dalam tanaman tebu, sangatlah penting untuk mengerti peranan enzim 

invertase.  Enzim invertase dapat dimanipulasi secara secara molecular untuk 

dimanfaatkan dalam pendekatan transgenik, melalui pendekatan supresi gen 

invertase atau pendekatan RNAi dalam rangka menekan kandungan heksosa 

(glukosa dan fruktosa) dan meningkatkan kandungan sukrosa dalam tanaman.  

Pendekatan transgenik juga dapat ditargetkan untuk menekan besarnya 

kehilangan sukrosa pasca panen, yaitu dengan memanfaatkan promoter gen 

yang spesifik untuk fase pasca kemasakan tebu dengan target untuk menekan 

aktivitas invertase dalam mendegradasi sukrosa. 
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Ringkasan 

Tanaman tebu dapat tumbuh dalam berbagai jenis tanah, namun tanah yang baik untuk per-
tumbuhannya adalah yang dapat menjamin kecukupan air yang optimal, solum dalam (>60 
cm), tekstur lempung berpasir dan lempung liat. Derajat keasaman (pH) ta-nah yang paling 
sesuai untuk pertumbuhan tebu berkisar antara 5,5–7,0. Tanaman tebu sangat tidak 
menghendaki tanah dengan kandungan Cl tinggi. Tanah dengan ketinggian < 500 m dpl. dan 

curah hujan 1.000–1.300 mm per tahun merupakan lingkungan yang baik untuk tebu. Nitrogen 
merupakan salah satu unsur utama yang sangat diperlukan oleh tanaman tebu untuk 
pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan hasil serta kualitasnya. Kekurangan nitrogen dapat 
menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat seperti batang dan daun mengecil. Namun 
kelebihan nitrogen dapat memperpanjang pertumbuhan vegetatif, memperlambat kemasakan, 
mengurangi kadar gula, mudah roboh, lebih peka terhadap hama dan penyakit. Untuk 
meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen, perlu diperhatikan dosis, frekuensi, cara, dan 
waktu aplikasi pupuk N. Ketersediaan P-tanah dan aplikasi pupuk P sangat memperbaiki 

pertumbuhan tebu, hasil tebu, rendemen, dan kualitas gula yang dihasilkan. Indeks luas daun 
dan produksi bahan kering meningkat pada aplikasi pupuk P dosis tinggi. Distribusi 
pertumbuhan akar tanaman tebu ke arah vertikal dan horizontal juga berhubungan erat dengan 
ketersediaan P-tanah. Aplikasi pupuk P dosis tinggi dalam strategi pemupukan berimbang 
sangat meningkatkan hasil tebu dan hasil gula. Perbaikan ketersediaan P-tanah, dapat 
meningkatkan hasil tebu hingga 31% dibandingkan dengan kondisi kontrol. Pemberian kalium 
melalui pemupukan pada tebu sering dilakukan. Pada kondisi kadar K tanah sangat tinggi tidak 
perlu lagi diberikan pupuk K, karena K tersedia dalam tanah dalam bentuk K dapat ditukarkan 

sangat efektif diserap oleh akar. K sangat dibutuhkan pada fase pemanjangan batang, maka 
pupuk K dapat diberikan pada saat bersamaan tanam atau pada saat tanaman tebu berumur 1–2 
bulan. Peningkatan hasil tebu akibat pemupukan kalium, ada kalanya diikuti oleh peningkatan 
rendemen, dan ada kalanya tidak diikuti oleh peningkatan rendemen. Penyerapan kalium oleh 
tanaman tebu yang berlebihan dapat mereduksi pembentukan sukrosa selama proses 
penggilingan tebu. 
 
Kata kunci: Tebu, tanah, nutrisi, pemupukan 

Soil, Nutrition, and Fertilization of Sugarcane 

Summary 

Sugarcane plant can grow in different types of soil. The best soil for growing sugarcane is one 
that ensure optimal water availability, with deep solum (>60 cm), land texture of sandy loam 
and clay. Acidity (pH) of the soil most suitable for cane growth is ranged from 5.5 to 7.0. 
Sugarcane plants require soil with a very high Cl content. Elevation of less than 500 meters 
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above sea level with rainfall 1000–1300 mm per year is good living for sugarcane. Nitrogen is 
one of major element required by sugarcane plants for vegetative growth, increasing yield and 
quality. Nitrogen shortage can cause stunted plant growth in which the stem and leaf grow 
shrinked. However, excess nitrogen can cause poisoning, prolonging vegetative growth, slow 
ripening, reduce blood sugar, more susceptible to pests and diseases. To improve the efficiency 

of absorption of nitrogen, it is needed to know the dose, frequency, manner and time of appli-
cation of N fertilizer. Availability of P-soil and P applied fertilizer significantly improve the 
growth of sugarcane, yield and sugar content. Sugarcane leaf area index and dry matter pro-
duction increased in high-dose P fertilizer applications. Distribution of the sugarcane plant root 
growth towards the vertical and horizontal angles are also closely linked to the availability of 
P-land. P fertilizer application in high doses for balanced fertilization strategy greatly increases 
the yield of sugarcane and sugar yield. Improvement of P-soil availability can increase the 
yield of sugarcane by 31% compared with the control condition. Giving potassium through fer-

tilization in sugarcane often increases sugarcane and sugar yield. In condition of very high soil 
K level there is no longer need to apply K fertilizer, because available K in the soil in the form 
of exchangeable K can be very effectively absorbed by the roots. K is take a lot on the stem at 
elongation phase, therefore applying K fertilizer can be done at the same time at planting or at 
the time of sugarcane crops 1–2 months old. Increased yield of sugarcane as a result of 
potassium fertilization, sometimes followed by an increase in yield, and not accompanied by 
an increase in yield. The excessive absorption of potassium by sugarcane crop from the soil 
can reduce sucrose recovery during sugarcane milling process. 

 
Keyword: Sugarcane, nutrients, fertilization 

Pendahuluan 

Dalam dua dasa warsa terakhir, sebagai akibat persaingan dengan tanaman 

pangan, penanaman tebu bergeser dari lahan sawah ke lahan tegalan (kering). 

Akibatnya, luas areal lahan kering meningkat cukup tajam ditambah setelah 

beroperasinya pabrik gula di luar Jawa yang menggunakan lahan kering/ 

tegalan (Suhadi et al. 1988). Hal ini karena lahan kering umumnya kurang su-

bur. Pergeseran lahan tebu ke lahan kering memberikan konsekuensi terhadap 

penurunan produktivitas tebu. Hasil tebu lahan kering setara dengan 0,5 

hingga 0,7 kali tebu sawah (Toharisman et al. 1991). Ini berarti untuk meng-

gantikan satu satuan luasan sawah diperlukan sekitar 1,5 hingga 2 kali luasan 

lahan kering.  

Menurut Hidayat dan Mulyani (2002) lahan kering didefinisikan sebagai 

suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada 

sebagian waktu dalam setahun dan hanya mengandalkan dari air hujan. Bu-

didaya tebu lahan kering bercirikan pada teknik pengelolaan tebu tanpa pe-

ngairan (tadah hujan), pengolahan tanah dengan sistem bajak, tanpa saluran 

drainase yang intensif, serta penggunaan tenaga kerja yang terbatas. Kendala 

hidrologi di lahan kering adalah keterbatasan jumlah air dan penyebarannya 

(Pawirosemadi 2011). 
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Penanaman tebu di lahan kering memerlukan perhatian yang lebih sek-

sama mengingat masalah yang dijumpai di lahan ini lebih banyak dibanding 

lahan sawah. Kondisi yang sering dijumpai di lahan kering, antara lain miskin 

hara, jumlah air terbatas, rawan erosi, gulma, dan hama. Tanpa unsur hara 

atau nutrisi dan air yang cukup tanaman tebu tidak mungkin tumbuh normal 

(Ahmed et al. 2005).  

Ketersediaan unsur hara pada pertumbuhan tanaman tebu merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya produksi dan 

rendemen. Menurut Robinson et al. (2007), hasil tebu yang optimum dapat 

dicapai apabila ketersediaan hara makro primer (N, P, K), hara makro 

sekunder (Ca, Mg, S) dan hara mikro (Cu, Zn) dalam tanah lebih tinggi dari 

batas kritisnya. Hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, 

sedangkan hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. 

Tulisan ini mengulas tentang tanah, nutrisi atau hara khususnya hara 

makro N, P, dan K dan pemupukan tanaman tebu agar pembaca lebih mema-

hami permasalahan tersebut khususnya tebu lahan kering. 

Tanah untuk Tanaman Tebu 

Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi, terbentuk dari batuan yang me-

ngalami pelapukan. Proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang lama bah-

kan hingga ratusan tahun. Pelapukan batuan menjadi tanah juga dibantu de-

ngan beberapa mikroorganisme, perubahan suhu, dan air sehingga jenis tanah 

dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda tergantung dari komponen 

yang ada di dalam daerah tersebut (Kalsim dan Sapei 2003). Komponen di 

dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah mineral 50%, bahan organik 

5%, dan air 25%  

Tanah yang sesuai untuk tanaman tebu adalah tanah yang bertekstur 

lempung. Keadaan tanah ini dapat mempengaruhi kadar sukrosa dalam tebu. 

Beragam jenis tanah di lahan kering, namun tanah vertisol, ultisol, dan 

inceptisol merupakan tanah-tanah yang dominan di lahan kering di Indonesia 

(Hidayat dan Mulyani 2002). Tebu yang ditanam di tanah vertisol memiliki 

pertumbuhan kurang baik karena di samping sangat miskin unsur hara, sifat 

fisikanya sangat jelek dan teksturnya sangat berat, sedangkan tebu yang 

ditanam di tanah inceptisol cukup baik karena tanah ini merupakan jenis 

tanah yang masih muda belum mengalami perkembangan lanjut dan 

kesuburan sedang (Perez dan Melgar 2000; Ramadhan et al. 2014). 
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Persyaratan Iklim dan Tanah untuk Tanaman Tebu 

Secara umum lahan yang sesuai untuk tebu antara lain tipe iklim C dan D 

(Oldeman), topografi datar sampai berlereng landai (lereng <15%) dan me-

miliki kedalaman tanah cukup dalam (>1m) (Djaenudin et al. 2003 dan Mul-

yadi et al. 2009). Menurut Indrawanto et al. (2010), tanaman tebu tumbuh 

baik pada kondisi iklim tropis dan sub tropis dengan kondisi tanah yang tidak 

terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Pertumbuhan tanaman tebu dipenga-

ruhi juga oleh kondisi tanah, curah hujan, suhu, kelerengan dan pH. 

Tanah dengan ketinggian kurang dari 500 m dpl dengan curah hujan 

1.000–1.300 mm per tahun termasuk dalam kondisi tanah yang baik (Mul-

yadi 2013). Dengan curah hujan 1.000–1.300 mm tahun-1, tanaman tebu 

memperoleh kecukupan dalam kebutuhan air tanaman. Air yang ada di dalam 

tanah digunakan tanaman untuk tumbuh dan untuk melembabkan tanah dan 

lingkungan. Kelembaban tersebut mempengaruhi suhu yang ada pada suatu 

lahan. Suhu ideal untuk pertumbuhan tanaman tebu adalah 24o–34oC, karena 

pada suhu tersebut pembentukan sukrosa pada tebu menjadi optimal (Indra-

wanto et al. 2010). 

Tanah yang baik untuk tebu adalah tanah bersolum dalam (>60 cm), 

lempung, baik yang berpasir maupun liat. Derajat keasaman (pH) tanah yang 

paling sesuai untuk pertumbuhan tebu berkisar 5,5–7,0. Tanah dengan pH di 

bawah 5,5 kurang baik bagi tanaman tebu karena sistem perakaran tidak da-

pat menyerap air maupun unsur hara dengan baik, sedangkan tanah dengan 

pH tinggi (di atas 7,0) sering mengalami kekurangan unsur P karena mengen-

dap sebagai kapur fosfat, dan tanaman tebu akan mengalami “chlorosis” 

daunnya karena defisiensi unsur Fe. Tanaman tebu sangat tidak menghendaki 

tanah dengan kandungan Cl yang tinggi (Nuryanti 2007; Mulyadi et al. 

2009). 

Secara umum persyaratan iklim dan tanah untuk pertumbuhan tanaman 

tebu dan estimasi produksi tebu dikemukakan oleh Sys et al. (1993) dan 

Djaenudin et.al. (2011) selengkapnya disajikan pada Tabel 1. 

Kemiringan lereng optimal untuk pertanaman tebu tidak lebih dari 

3%, dengan toleransi maksimum 15% dan bentuk lahan yang relatif 

datar sampai berombak lemah. Pengembangan tebu ke lahan kering 

memerlukan teknologi untuk mencapai kesesuaian bagi tanaman tebu. 
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Tabel 1. Persyaratan penggunaan lahan untuk tanaman tebu  

Persyaratan penggunaan / 

karakteristik lahan 
Kelas kesesuaian lahan 

Klas kesesuain lahan  S1 S2 S3 N 

Estimasi produktivitas (%) 

dari kemampuan 

produktivitas tebu optimal 

>85–100  >60−85 >40−60 0−40 

Temperatur (tc) 

Temperatur rerata (oC) 

harian 

 

24−30 

 

22−24/30−32 

 

21−22/32−34 

 

<21/>34 

Ketersediaan air (wa) 

Curah hujan (mm) 

Kelembaban (%) 

Tipe iklim 

 

>1.600 

<70 

C1, C2 

 

1.100−1.600 

>70 

B1, B2, C3 

 

800−1.100 

 

D1 

 

<800 

 

A, D2, E 

Ketersediaan oksigen (oa) 

Drainase 

 

 

Baik, sedang 

 

Agak 

terhambat 

 

Terhambat, 

agak cepat 

 

Sangat 

terhambat, cepat 

Nilai Ks (permeabilitas) 

mm/hari 

50−500 

(sedang) 

>500 

(tinggi) 

5−50 

(lambat) 

<5  

(sangat lambat) 

Media perakaran  (rc) 

Tekstur 

 

Bahan kasar (%) 

Kedalaman tanah (cm) 

 

L, Si, SiL, 

SCL, CL 

<15 

>75 

 

LS 

 

15−35 

50−75 

 

SiC 

 

35−55 

25−50 

 

G, C, S, SC, AC 

>55 

<25 

Retensi hara (nr) 

KTK total (cmol/kg tanah) 

Kejenuhan basa (%) 

pH  H2O 

 

 

C-organik  (%) 

N (%) 

P (ppm) 

K (ppm) 

 

>5 

>50 

5,5−6,5/ 

6,5−7,5 

 

>0,4 

>0,2 

>45 

>60 

 

3,5−5 

35−50 

5,0−5,5/ 

7,5−8,0 

 

< 0,4 

0,1−0,2 

25−45 

30−60 

 

2-3,5 

<35 

4,5–5,0/ 

8,0–8,5 

 

>0,8 

<0,1 

3−25 

<30 

 

<2 

 

<4,5 

 

 

 

 

<3 

Bahaya erosi (eh) 

Lereng (%) 

Bahaya erosi 

 

<8 

Sangat rendah 

 

8−16 

Rendah-sedang 

 

16−30 

Berat 

 

>30 

Sangat berat 

Bahaya banjir (fh) 

Genangan 

 

F0 

 

- 

 

F1 

 

>F1 

Penyiapan lahan (lp) 

Batuan di permukaan (%) 

Singkapan batuan (%) 

 

<5 

<5 

 

5−15 

5−15 

 

15−40 

15−25 

 

>40 

>25 

Keterangan : 

S1 = sangat sesuai; S2 = cukup sesuai; S3 = sesuai marginal; N = tidak sesuai 

L = loam; Si = silt; SiL = Silt loam; SCL = Sandy Clay loam; CL = Clay Loam; LS = Loamy Sand; 

SiC = Silty Clay; C = Clay; S = Sand; SC = Sandy Clay; F0 = no flood, F1 = slight flood 

Sumber: Sys et al. (1993); Djaenudin et al. (2011) 
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Tekstur tanah yang sesuai bagi tanaman tebu berdasarkan sifat olah ta-

nah adalah sedang sampai berat atau menurut klasifikasi tekstur tanah (Buck-

man dan Brady 1960) yaitu: lempung, lempung berpasir, lempung berdebu, 

liat berpasir, liat berlempung, liat berdebu dan liat atau yang tergolong ber-

tekstur agak kasar sampai halus. Menurut Sugiyarta (2012), kemasaman ta-

nah (pH) yang terbaik untuk tanaman tebu adalah pada kisaran 6,0−7,0 na-

mun masih dapat tumbuh pada kisaran pH 4,5−7,5. Kesuburan tanah (status 

hara), berdasarkan hasil penelitian P3GI yang sesuai untuk tanaman tebu ada-

lah N total >1,5 ppm P2O5 tersedia >75 ppm, K2O tersedia >150 ppm, dan 

kejenuhan Al <30 %. 

Tipologi Lahan untuk Tanaman Tebu 

Pemanfaatan lahan harus didasarkan pada kesesuaian lingkungan dengan per-

syaratan tumbuh tebu (varietas tebu), sehingga dapat diterapkan teknologi an-

dal yang tepat guna. Informasi daya dukung lahan yang dibutuhkan tidak se-

batas pada luasannya, tetapi juga perlu dukungan informasi mengenai karak-

teristik agroekologinya, khususnya mengenai kesuburan tanah dan sifat fisik 

lahan. Sugiyarta (2012) mengemukakan bahwa karakteristik lahan yang sa-

ngat menentukan kesesuaiannya dengan tipe kemasakan varietas tebu adalah 

tekstur, drainase, dan pengairan. Lebih jauh dikemukakan bahwa faktor ling-

kungan utama yang berpengaruh terhadap produktivitas tebu adalah tingkat 

kesuburan tanah untuk mendukung ketersediaan unsur hara dan oksigen serta 

iklim utamanya ketersediaan air, berkaitan dengan masa tanam dan panen. 

Pengelolaan lahan tebu dipengaruhi oleh keragaman tanah, maka untuk me-

mudahkan pengelolaan varietas dengan kondisi lingkungan, dilakukan penge-

lompokkan terhadap kondisi tipologi lahan (spesifik lokasi). Tujuan dilaku-

kan pengelompokan adalah untuk memudahkan pengelolaan lahan dalam pe-

nerapan teknologi budi daya varietas yang sesuai. 

Tipologi lahan merupakan pembagian area penanaman (lahan) kebun 

berdasarkan tekstur, ketersediaan air, dan drainase. Secara rinci karakteristik 

lahan untuk menyesuaikan tipologi lahan disajikan pada Tabel 2. 

Dari tiga faktor yang masing-masing memiliki dua taraf pembeda di-

dapatkan delapan kombinasi katagori tipologi yaitu: BPL, BHL, RPL, RHL, 

BPJ, BHJ, RPJ, dan RHJ (Tabel 3). 
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Tabel 2. Karakter lahan untuk menyusun tipologi lahan 

Karakteristik lahan Kriteria Penjelasan 

1) Tekstur tanah a) Tekstur Berat (B) 

 

Tanah menunjukkan kandungan liat yang tinggi, 

terjadi retakan tanah >5 cm pada musim kema-

rau. 

 b) Tekstur Ringan (R) Kandungan pasir cukup tinggi hingga jenis tanah 

berlempung. 

2)  Ketersediaan air a) Berpengairan (P) 

 

 

 

Mendapatkan air dari irigasi, pompa 3 kali atau 

lebih pada musim kemarau, dan tanaman dengan 

varietas masak tengah lambat masih bisa tahan 

tetap segar hingga September. 

 b) Tadah hujan (H) Sepenuhnya mengandalkan air hujan atau hanya 

dapat diairi kurang dari 3 kali. Varietas masak 

awal sudah mengering pada Agustus−September. 

3)  Drainase a) Lancar (L) 

 

Tidak terjadi genangan air di lahan pada musim 

hujan; 

 

 b) Jelek (J) Pada musim penghujan terdapat genangan lahan 

secara kontinu selama 3 hari atau lebih. 

Tabel 3. Tipologi lahan untuk tanaman tebu 

1) BPL : tekstur tanah berat, pengairan semi teknis/teknis, drainase lancar 

2) BPJ : tekstur tanah berat, pengairan semi teknis/teknis, drainase jelek 

3) BHL : tekstur tanah berat, tadah hujan (tidak ada    pengairan), drainase lancar 

4) BHJ : tekstur tanah berat, tadah hujan (tidak ada pengairan), drainase jelek 

5) RPL : tekstur tanah ringan sampai sedang, pengairan  

semi teknis/teknis, drainase lancar 

6) RPJ : tekstur tanah ringan sampai sedang, pengairan  

semi teknis/teknis , drainase jelek 

7) RHL : tekstur tanah ringan sampai sedang, tadah hujan  

(tidak ada pengairan), drainase lancar 

8) RHJ : tekstur tanah ringan, tadah hujan (tidak ada pengairan), drainase jelek 

Sumber: Sugiyarta 2012 

Setiap tipe wilayah disiapkan 2 varietas yang sesuai dikembangkan pada 

wilayah tersebut. 

Peta tipologi lahan di beberapa wilayah pengembangan tebu telah di-

hasilkan oleh Kadarwati et al. (2013) yaitu di Jawa Timur (Tuban, Lamong-

an, Bojonegoro, Bangkalan dan Sampang) dan Jawa Tengah (Blora, Rem-

bang, dan Kudus) dan Sulawesi Selatan (Takalar dan Bone). Sebagai contoh 

ditampilkan peta tipologi lahan dari Kabupaten Rembang (Gambar 1). Peta ti-

pologi lahan tersebut memberikan informasi tentang kondisi pengairan (bisa 

diairi atau tidak), tekstur tanah, drainase tanah dan kadar air tanah yang ter-

sedia bagi tanaman tebu. 
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Dari peta tipologi lahan (Gambar 1) dan persyaratan tumbuh suatu tipe 

kemasakan varietas tebu, yang keduanya di “overlay” atau tumpang tindih 

maka dapat disusun peta rekomendasi kesesuaian varietas dengan tipologi la-

han. Sebagai contoh, peta rekomendasi tersebut seperti pada Gambar 2. Khu-

sus untuk di Kabupaten Rembang direkomendasikan varietas tebu dengan ti-

pe kemasakan awal–tengah (warna ungu) dan tipe kemasakan tengah−lambat 

(warna toska). Adapun total luasan masing-masing rekomendasi kesesuaian 

varietas dengan tipologi lahan disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Luasan rekomendasi tipe kemasakan varietas untuk tanaman tebu di Kabu-

paten Rembang 

Rekomendasi tipe kemasakan varietas tebu Luas (Ha) 

Awal−tengah 24 729 

Tengah−lambat 29 988 

Grand total 54 717 

Sumber: Kadarwati et. al. (2013) 

Nutrisi untuk Tanaman Tebu 

Pengertian yang luas, nutrisi atau hara tanaman adalah bahan-bahan yang di-

perlukan oleh tanaman untuk pembentukan isi sel-selnya, ditambah bahan-ba-

han anorganik atau mineral yang diserap dari dalam tanah (Mengel dan Kirby 

1982). Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada hara mineral yang di-

serap tanaman dari dalam tanah. Kingston (2014) menyebutnya dengan unsur 

hara esensial bagi tanaman tebu dan membaginya kedalam unsur makro pri-

mer (N, P, K), unsur makro sekunder (Ca, Mg, S dan bisa juga Si) dan unsur 

mikro (Cu, Zn, Fe, Mn, B, Mo, dan Cl). 

Menurut Robinson et. al. (2007), hasil tebu yang optimum dapat dicapai 

apabila ketersediaan hara makro primer, hara makro sekunder dan hara mikro 
terutama Cu, Zn dalam tanah lebih tinggi dari nilai kritisnya. Hara makro di-

butuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, sedangkan hara mikro dibu-

tuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit.Kadar hara dalam tanah diketahui 
bila dilakukan analisis tanah atau uji tanah. Hasil uji tanah sangat diperlukan 

dalam pengelolaan hara dan pemupukan bagi tanaman tebu. Tabel 5 memper-

lihatkan kriteria kadar hara utama tanah untuk menentukan kecukupan hara 
pada tanaman tebu (Hakim dan Arifin 2011). 
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Gambar 1. Peta tipologi lahan untuk tanaman tebu di Kabupaten Rembang 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2. Peta rekomendasi tipe kemasakan varietas untuk tanaman tebu di Kabu-
paten Rembang 
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Kadar hara N tanah dengan kriteria kurang (<0,1 %) harus dilakukan pe-

mupukan dengan dosis tinggi, lahan kering untuk tanaman tebu biasanya pa-

da kisaran angka tersebut bahkan jauh di bawahnya. Demikian juga dengan 

kadar P tanah, dengan nilai P tersedia kurang dari 25 ppm merupakan kriteria 

kurang untuk tanaman tebu dan biasanya harus ditambah melalui pemupukan. 

Sedangkan kadar K tanah yang dianggap kurang adalah apabila nilai kadar K 

tanah kurang dari 0,2 me/100 g tanah.  

Tabel 5. Kriteria kadar hara utama tanah untuk pengelolaan tebu di Indonesia 

Kategori Kadar N tanah (%) Kadar P tanah (ppm) 
Kadar K tanah 

(me/100g) 

Sangat baik >2,0 >50 >0,4 

Baik 1,0–2,0 25–50 0,3–0,4 

Sedang 0,1–1,0 15–25 0,2–0,3 

Kurang <0,1 <25 <0,2 

Sumber: Hakim dan Arifin (2011) 

Selain kadar hara dalam tanah, status hara dalam tanaman tebu diper-

lukan untuk melengkapi hara tanah dalam pengelolaan hara. Salah satu cara 

untuk evaluasi status hara tanaman yaitu pendekatan Critical Nutrient Level 

(CNL) yang sering dikenal dengan nilai kritis. Nilai kritis adalah “konsentrasi 

hara” di bawah mana produksi tanaman mulai terganggu (Anderson dan Bo-

wen 1990). Nilai kritis hara ini mengacu pada bagian tanaman tertentu pada 

fase pertumbuhan tertentu, dimana kehilangan produksi mencapai 5−10%. 

Kisaran optimum hara adalah konsentrasi hara tanaman yang dianggap opti-

mum bagi produksi. Anderson dan Bowen (1990) mengelompokan nilai kritis 

hara pada tanaman tebu seperti pada Tabel 6. Semua kadar hara pada tanam-

an/bagian tanam tebu harus diusahakan pada kisaran optimum agar produksi 

tebu yang dihasilkan optimum. 

Tebu memerlukan hara dalam jumlah yang tinggi untuk dapat tumbuh 

secara optimum. Di dalam 1 ton hasil panen tebu terdapat 1,95 kg N; 0,30−0,82 

kg P2O5 dan 1,17−6,0 kg K2O yang berasal dari dalam tanah (Hunsigi 1993; 

Halliday dan Trenkel 1992). Ini berarti pada setiap panen tebu akan terjadi 

pengurasan hara N, P, dan K yang sangat besar dari dalam tanah. Oleh karena 

itu pada sistem budi daya tebu diperlukan pemupukan N, P dan K yang op-

timal agar hasil panen tebu tetap tinggi dan daya dukung tanah dapat di-

pertahankan (Ismail et. al. 2009). 
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Tabel 6. Nilai kritis dan kisaran optimum hara pada daun tebu  

Hara Nilai Kritis (%) Kisaran Optimum (%) 

Nitrogen (N) 1,80 2,00−2,60 

Phosphorus (P) 0,19 0,22−0,30 

Potassium (K) 0,90 1,00−1,60 

Calcium (Ca) 0,20 0,20−0,45 

Magnesium (Mg) 0,12 0,15−0,32 

Sulfur (S) 0,13 0,13−0,18 

Silicon (Si) 0,50 >0,70 

 
mg/kg mg/kg 

Iron (Fe) ------ 50−105 

Manganese (Mn) ------ 12−100 

Zinc (Zn) 15 16−32 

Copper (Cu) 3 4−8 

Boron (B) 4 15−20 

Molybdenum 0,05 ------ 

Sumber: Anderson dan Bowen (1990) 

Hara Nitrogen 

1. Sumber N dalam tanah 

Senyawa nitrogen di dalam tanah terdapat dalam 2 bentuk yaitu yang pertama 

adalah nitrogen organik seperti protein, asam amino, urea. Bentuk kedua yai-

tu nitrogen anorganik termasuk di dalamnya ammonium (NH4), gas amonia 

(NH3
+), nitrit (NO2

-), dan nitrat (NO3
-). Dari kedua bentuk senyawa nitrogen 

tersebut ada yang larut dalam air dan ada yang tidak, ada yang bersifat aktif 

bergerak dan ada yang bersifat tidak aktif bergerak, dan ada yang dapat di-

serap langsung oleh tanaman dan ada yang tidak (Trautmann et al. 2007). Ni-

trogen di dalam tanah sendiri terbentuk secara terus-menerus melalui reaksi 

fisika, kimia dan biologi yang kompleks dan biasa disebut daur nitrogen. 

Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3
- (nitrat) atau NH4

+ (amo-

nium). Senyawa nitrat umumnya bergerak menuju akar karena aliran massa, 

sedangkan senyawa amonium karena bersifat tidak aktif bergerak sehingga 

selain melalui aliran massa juga melalui difusi (Buckman dan Brady 1982).  

Tanaman tebu memerlukan unsur hara dalam jumlah yang tinggi untuk 

dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Satu ton hasil panen tebu ter-

dapat sekitar 2,00 kg N yang berasal dari dalam tanah (Kingston 2014). Oleh 

karena itu diperlukan pemupukan N yang cukup agar hasil panen tebu tetap 

tinggi dan kesuburan tanah dapat dilestarikan. Penambahan pupuk N karena 
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hara N yang tersedia dalam tanah berasal dari luar tanah, yaitu: (1) bahan or-

ganik sisa panen tanaman, (2) fiksasi N dari udara oleh mikroba tanah, (3) air 

irigasi, dan (4) pupuk N (Otto et al. 2014). 

2. Peranan N pada tebu 

Nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro primer yang sangat diper-

lukan oleh tanaman tebu, sehingga seringkali diperlukan pemupukan N untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil tebu. Peranan nitrogen bagi tanaman 

tebu adalah (a) meningkatkan produksi dan kualitasnya, (b) untuk pertum-

buhan vegetatif (pertumbuhan tunas, daun, batang). Pertumbuhan vegetatif 

berarti mempengaruhi produktivitas (Gava et al. 2008; Pawirosemadi 2011 

dan Kingston 2014). 

Tanaman tebu menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat (NO3
‾) dan 

amonium (NH4
+). Efisiensi relatif absorpsi amonium dan nitrat dipengaruhi 

oleh pH tanah dan potensial redoks tanah. Pupuk nitrat bersifat sangat mudah 

berpindah, cepat diserap dalam bentuk ion nitrat (NO3
‾), dan mudah tercuci. 

Nitrogen dalam bentuk nitrat dapat bergerak ke atas bersama air kapiler sela-

ma musim kemarau. Amonium tidak mudah tercuci karena kation ini diikat 

oleh partikel liat (clay), pengikatan ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah 

tercuci, tetapi masih tersedia bagi tanaman (Otto et al. 2014). 

Unsur N sangat mobile dalam tanaman, dialihtempatkan dari daun yang 

tua ke daun yang muda. Kadar nitrogen dalam jaringan tanaman adalah 

2%−4% berat kering. Kadar nitrogen dalam tanah sangat bervariasi tergan-

tung pada pengelolaan dan penggunaan lahan tersebut. Pertumbuhan opti-

mum selama fase vegetatif diperoleh bila pemupukan N diimbangi dengan 

pemupukan unsur lain. Sebagai contoh, penyerapan nitrat untuk sintesis 

menjadi protein dipengaruhi ketersediaan K+ (Kingston 2014).  

Kecukupan hara nitrogen sangat menentukan pertumbuhan tanaman. In-

dikatornya terlihat jelas pada ukuran daun, tinggi batang, luas permukaan da-

un dan jumlah anakan tanaman tebu. Defisiensi N sering terjadi pada tanaman 

tebu yang ditanam pada tanah-tanah berpasir. Aplikasi pupuk N secara berta-

hap pada tanah berpasir dilakukan selama musim pertumbuhan tanaman tebu 

untuk mencapai produksi tebu yang optimal (Sime 2013). Kegagalan menyu-

plai hara N yang kurang pada fase pertumbuhan kritis mengakibatkan tanam-

an kerdil, pemasakan prematur, dan hasil biomasa serta hasil gula menurun 

(Muchovej dan Newman 2004). Selain itu, kekurangan unsur ini membuat 

pertumbuhan tanaman merana, ukuran daun mengecil, kurus dan berwarna 

kekuningan. 
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Kapasitas fotosintesis tanaman tebu sangat dipengaruhi oleh keterse-

diaan N tanah. Nitrogen dapat mempengaruhi laju fotosintesis per unit luas 

daun, mengubah konsentrasi pigmen fotosintesis atau enzim-enzim fotosin-

tesis. Ada hubungan erat antara laju fotosintesis daun dengan kadar N daun. 

Akan tetapi seringkali efek utama nitrogen terhadap fotosintesis mela-lui 

penambahan total luas daun dan penyerapan cahaya. Sebagian besar N dari 

aplikasi pupuk diakumulasikan dalam vakuola daun tebu dan dalam akar 

tebu. Akumulasi N dalam daun dan akar ini menimbulkan efek osmotik, yang 

mengakibatkan penyerapan air menjadi lebih baik dan penggunaan air lebih 

efisien. Pada kondisi lengas tanah yang bagus, daun-daun tebu menjadi kaku 

dan stomatanya membuka lebar, sehingga dapat mempercepat transpirasi. 

Aktivitas enzim reduktase nitrat dalam daun tebu meningkat dengan adanya 

pemupukan nitrogen. Enzim ini berperan dalam asimilasi nitrat menjadi pig-

men (Amaliotis et al. 2004). 

Tabel 7 memperlihatkan bahwa pemupukan N tanaman tebu dapat me-

ningkatkan pembentukan komponen kloroplast seperti enzim asimilasi kar-

bon, dan kompleks protein-klorofil per unit area, meningkatkan total carote-

noid pada daun terutama pada kondisi intensitas radiasi tinggi. Semua efek 

positif ini dipadukan dengan efek N terhadap peningkatan luas daun sehingga 

meningkatkan fotosintesa tanaman. Pemupukan N yang cukup dapat mening-

katkan luas daun tanaman tebu, yang selanjutnya akan memperbaiki intersep-

si cahaya untuk meningkatkan fotosintesis (Amaliotis et al. 2004). Lebih lan-

jut dikemukakan bahwa peningkatan pemupukan N akan meningkatkan trans-

pirasi tanaman yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi penggu-

naan air (Tabel 7). 

Tabel 7. Pengaruh pupuk N terhadap kadar N-daun tebu, kadar klorofil (SPAD), 

fotosintesis, transpirasi dan efisiensi penggunaan air tanaman tebu  

Perlakuan Nitrogen 

(%) 

Kadar 

Klorofil 

Fotosintesis 

(µmol.m2.S-1)  

Transpirasi Efisiensi 

Penggunaan air 

(µmol.mmol-1) 

0 N 

1/6 N 

1/3 N 

½ N 

1 N 

2N 

0,81 

1,54 

1,59 

1,84 

1,92 

2,28 

23,37 

32,62 

33,22 

35,23 

37,43 

39,25 

26.26 

20,74 

18,30 

24,60 

26,14 

29,78 

2,92 

1,62 

1,63 

2,39 

2,61 

3,04 

9,02 

15,15 

11,20 

10,29 

10,02 

9,79 

Sumber: Amaliotis et al. 2004 

Gejala defisiensi nitrogen pada tebu antara lain: a) daun berwarna ku-

ning pucat, b) ruas lebih pendek, c) pertumbuhan daun semakin lambat, d) 

batang lebih pendek dan kurus, e) akar lebih panjang, tetapi lebih kecil ukur-
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annya, f) jika defisiensi berkelanjutan, ujung daun dan daun yang terbawah 

menjadi nekrosis (Anderson dan Bowen 1990; Kingston 2014). Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa kelebihan unsur nitrogen dapat berakibat negatif juga 

yakni: a) efek racun untuk tanaman, b) pertumbuhan vegetatif memanjang, c) 

memperlambat kemasakan, d) mengurangi kadar gula, e) mengurangi kualitas 

jus (nira), f) menambah nitrogen yang larut pada jus dalam stasiun klarifikasi, 

g) mudah roboh, h) lebih mudah terserang hama dan penyakit.  

Kehilangan hara N dari lahan tebu dapat terjadi karena penguapan amo-

nia setelah pupuk N diaplikasikan ke tanah. Kehilangan N pada aplikasi pu-

puk N di permukaan tanah mencapai 59,1%, sedangkan kehilangan N dari 

aplikasi pupuk N yang dibenamkan sebesar 45,6. Pembenaman pupuk urea ke 

dalam tanah dapat mengurangi kehilangan penguapan amonia dari 37,3% 

menjadi 5,5% dari total pupuk N (Fortes et al. 2013). 

Hara Fosfor (P) 

1. Sumber P dalam tanah 

Matin et al. (1997) dan Bokhtiar and Sakuari (2003) mengemukakan bahwa 

kandungan P total di lapisan olah tanah (20 cm) sebagian besar tanah berkisar 

antara 2.000 hingga 3000 kg P2O5 per hektar. Delapan puluh persennya ber-

ada dalam bentuk organik, dan sisanya dalam bentuk P-terlarut. Unsur P ter-

sedia bagi tanaman hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan, dan 

biasanya berada dalam kadar 0,01−0,1 ppm di dalam larutan tanah. 

Pengendalian P-tersedia dalam tanah sangat menentukan hasil tebu dan 

gula. Perkembangan akar tebu menjadi lambat kalau suplai P-tersedia terken-

dala, sehingga muncul gangguan dalam proses penyerapan air dan hara oleh 

akar tanaman (Pawirosemadi 2011). Ketersediaan P-tanah dan aplikasi pupuk 

P sangat memperbaiki pertumbuhan tebu, hasil tebu dan kualitas rendemen-

nya. Indek luas daun tanaman tebu dan produksi bahan kering meningkat pa-

da aplikasi pupuk P dosis tinggi. Distribusi pertumbuhan akar tanaman tebu 

ke arah vertikal dan horisontal juga berhubungan erat dengan ketersediaan P-

tanah. 

Hasil tebu maksimum sebesar 76 t/ha atau hasil gula sebesar12 t/ha di-

capai pada tanah yang kaya P-tersedia, sedangkan pada tanah yang miskin P-

tersedia ternyata hasil tebu hanya sekitar 53 t/ha atau hasil gula sebesar 8 t/ha 

(Matin et al. 1997). Lebih lanjut dikemukakan bahwa kandungan P-tersedia 

yang terlalu tinggi dapat menekan penyerapan Zn dan Cu oleh tanaman tebu. 
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Kandungan P-tersedia dalam tanah yang dianggap optimum adalah 11−17 mg 

P2O5/100 g tanah. 

Aplikasi pupuk P dosis tinggi dalam strategi pemupukan berimbang sa-

ngat meningkatkan hasil tebu dan hasil gula. Perbaikan ketersediaan P-tanah 

dapat meningkatkan hasil tebu hingga 31% dibandingkan dengan kondisi 

kontrol. Pendekatan yang lebih berimbang untuk nutrisi P tanaman tebu sa-

ngat diperlukan untuk mencapai hasil tebu dan hasil gula yang optimal 

(Wood et. al. 2003). Lebih jauh di kemukakan bahwa kadar P-tanah ekstrak 

air (Pw) dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi pupuk P bagi tanaman 

tebu. Rekomendasi pemupukan P disusun berdasarkan hasil analisis contoh 

tanah yang diambil sebelum tanam. Hasil penelitian merekomendasi dosis pu-

puk fosfat bagi tebu berkisar antara 0−75 kg per hektar. Tanah-tanah yang 

mempunyai Pw lebih besar dari 6 kg per hektar tidak perlu dipupuk fosfat. 

2. Persyaratan P bagi tanaman tebu 

Fosfor mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perkembangan akar dan 

tunas. Hara P membantu pembentukan protein, hal ini terjadi di inti sel-sel 

yang hidup dan diperkirakan mengendalikan sebagian besar kegiatan sel. Ha-

ra P juga sangat penting bagi pembelahan sel yang menyebabkan pemanjang-

an akar dan batang atau pertumbuhan tanaman. Panjang dan diameter ruas 

meningkat, daun menjadi lebih panjang dan lebar, tetapi lebih tipis. Nisbah 

berat pucuk dan berat batang tanaman menurun, demikian pula nisbah akar 

dan tunas (Pawirosemadi 2011). Hara P juga memacu kegiatan fotosintesis, 

daun-daun berkadar P tinggi mempunyai kegiatan fotosintesis yang lebih be-

sar dibanding daun berkadar P rendah. Hasil fotosintesis yang diperoleh pada 

tanaman kena naungan kurang dari sepertiganya dari tanaman yang tidak ter-

naungi. Peranan unsur P, nyata sekali terutama proses fotofosforilasi dalam 

kaitannya dengan penangkapan tenaga cahaya matahari untuk kegiatan foto-

sintesis (Kingston 2014). 

Hara P pada tanaman tebu terhimpun di pusat-pusat kegiatan yang ter-

tinggi dalam proses pembentukan ATP dan ADP yang merupakan energi ter-

tinggi dalam siklus tanaman. Selain itu, fosfor sangat berperan dalam sintesis 

sukrose dan dalam sistim enzim. 

3. Gejala defisiensi P 

Fosfor merupakan unsur utama yang penting sebagai hara tanaman tebu, ge-

jala defisiensinya kurang jelas dan lebih sukar dipastikan daripada gejala-ge-

jala kebanyakan unsur hara lainnya. Tanaman tebu yang kekurangan P mem-
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punyai daun yang lebih sempit dan lebih pendek, pengurangan lebar daunnya 

lebih besar daripada pengurangan panjang daunnya. Warna daun tidak begitu 

tampak dipengaruhi, atau bahkan menjadi lebih tua, biru kehijauan, sebagian 

disebabkan oleh akumulasi nitrogen, namun kemudian daun yang lebih tua 

menjadi hijau kekuningan, akhirnya coklat kekuningan, selanjutnya ujung 

dan tepinya mengering. Pada varietas yang mempunyai kemampuan me-

ngembangkan anthosianin, pada keadaan kahat P akan memperlihatkan pe-

ningkatan pigmentasi anthosian sehingga helaian daun akan tampak jelas ke-

ungu-unguan. Daun-daunnya juga mempunyai kecenderungan menjadi tegak 

(Kingston 2014) 

Defisiensi P banyak terjadi pada tebu ratoon. Bentuk P terlarut dari pu-

puk yang diberikan ke dalam tanah, banyak yang bereaksi dengan besi, 

aluminium, liat, bahan organik dan karbonat-karbonat sehingga menjadi tidak 

tersedia bagi tanaman. Oleh karena itu, jarang suatu tanaman memperoleh le-

bih dari 15 hingga 20 persen P dari pupuk yang diberikan secara langsung 

(Glendenning 1999). Bahkan pada tanah-tanah masam efisiensinya sangat 

rendah, dengan perolehan kembali oleh tanaman hanya 1 hingga 5% (Pramo-

no 1995) dan gejala defisisensi semakin parah dengan bertambahnya umur 

tanaman. 

P bersifat mudah berpindah dalam tubuh tanaman, sehingga gejala defi-

siensi muncul pertama pada daun tua. Defisiensi P ini mengakibatkan per-

tumbuhan tanaman kerdil. Panjang ruas, panjang batang dan diameter batang 

tebu semuanya mengecil kalau terjadi defisiensi P. Mula-mula gejala defi-

siensi pada daun tidak tampak, kemudian daun menjadi silinder dan berwarna 

hijau kebiruan.Warna merah dan ungu juga dapat muncul, terutama di ba-

gian pucuk daun dan tepi daun yang terkena cahaya langsung. Akhirnya helai 

daun mati mulai dari ujung daun dan menjalar sepanjang tepi daun (Pawiro-

semadi 2011). 

Hara Kalium (K) 

Kalium umumnya cukup banyak dijumpai di dalam tanah dan sebagian besar 

berada dalam senyawa bentuk mineral. Sumber alam kalium biasanya berupa 

mineral silikat primer dan mineral liat. Silikat primer yang mengandung ka-

lium antara lain muskovit, biotit, ortoklas, mikroklin, mika-K, feldspar-K dan 

beberapa mineral lain. Sedangkan mineral liat yang mengandung kalium di 

antaranya adalah ilit, vermikulit, kaolinit, monmorilonit, zeolit dan alofan 

(Glendenning 1999) 
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1. Sumber K dalam tanah 

Secara umum, total kandungan kalium (K) tanah bervariasi. Tanah dalam ka-

tegori rendah dengan kadar K ≤5 g/kg dan sebarannya menduduki 88,5%; da-

lam kategori sedang dengan K dalam tanah 5–10 g/kg dan sebarannya men-

duduki 9,6 %; dalam kategori tinggi dengan K tanah 10−15 g/kg dan tersebar 

1,9 %, serta tidak ada K tanah melebihi dari 15 g/kg (Glendenning 1999). 

Kalium mempunyai peranan yang sangat penting, ikut serta pada semua 

aktivitas tanaman, di antaranya adalah fotosintesis, sintesis protein, transloka-

si dan transformasi gula dan protein. Kalium bertindak sebagai katalisator da-

lam proses metabolisme tanaman, dan dijumpai bilamana terjadi transformasi 

energi tinggi. Keberadaannya memungkinkan pembentukan gula dari senya-

wa karbohidrat sederhana, dan mengubah gula menjadi zat tepung dan karbo-

hidrat dengan berat molekul tinggi lainnya (Kingston et.al. 2009). Kalium ju-

ga berfungsi sebagai aktivator enzim serta K sangat penting dalam sintesis 

dan translokasi sukrosa dari daun menuju ke jaringan simpanan dalam ba-

tang. Kalium juga berperan dalam mengendalikan hidrasi dan osmosis dalam 

guard-cel stomata. 

Pergerakan karbohidrat dari daun menuju batang berlangsung dengan 

kecepatan sekitar 2,5 cm/menit dalam tanaman yang kecukupan kalium. Ke-

kurangan kalium akan mereduksi kecepatan pengangkutan ini hingga sepa-

ruhnya. Oleh karena itu kekurangan K dalam tanaman akan mengakibatkan 

sebagian hasil fotosintesis tetap berada di daun, tidak dapat dikirim dan di-

simpan dalam batang. Selanjutnya kalau tanaman kekurangan kalium, akti-

vitas hidrolisis dari ensim invertase akan meningkat dan hasilnya adalah ta-

naman tebu kaya gula-reduksi dan kandungan sukrosanya rendah (Medina et. 

al. 2013) 

Peranan kalium dalam pengendalian air sangat penting. Kalium mempu-

nyai peranan dalam pengaturan tekanan osmotik sel, bekerjanya stomata dan 

laju transpirasi sehingga meningkatkan turgiditas sel-sel tanaman, dan meme-

lihara tegangan jaringan tanaman. Keberadaan kalium dinding sel jaringan ta-

naman juga diperkuat (Rajendra et al. 2007). 

Kalium diserap tanaman dalam bentuk K+, kalium banyak terkandung 

pada abu. Pucuk tebu yang muda mengadung 60−70% K2O. Satu ton hasil 

panen tebu terdapat 1,17−6,0 kg K2O yang berasal dari dalam tanah (Wood 

1990 dan Kingston 2014). Kalium terdapat di dalam sel-sel yaitu sebagai ion-

ion di dalam cairan sel dan sebagai persenyawaan adsorptif di dalam zat putih 

telur dari sitoplasma. Inti sel tidak mengandung kalium. Sebagai ion di dalam 
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cairan sel, kalium berperan dalam melaksanakan turgor yang disebabkan oleh 

tekanan osmotis. 

Medina et al. (2013) telah mempelajari distribusi kalium pada tanaman 

tebu selama musim pertumbuhannya. Konsentrasi kalium dalam akar, batang 

dan daun diukur setiap dua sampai tiga bulan dimulai sekitar lima bulan se-

telah tanam tebu. Hasilnya menunjukkan konsentrasi K lebih tinggi pada a-

wal perkembangan tanaman dan menurun dari waktu ke waktu, ada osilasi 

konsentrasi K di setiap bagian tanaman, mencapai konsentrasi yang lebih ren-

dah pada saat tanaman dewasa. Evolusi distribusi kalium dalam tebu digam-

bakan Medina et al. (2013) sebagai model untuk menafsirkan hasil tebu ber-

dasarkan distribusi kalium dalam batang dan daun selama pertumbuhan tebu.  

Pada tanaman tebu di Jawa, 30 hingga 80 persen dari kandungan kalium 

tanaman (tidak termasuk akar dan bagian dari klaras=trash) terdapat di dalam 

nira perahan. Persentasenya lebih tinggi (70−80) pada tanaman yang kan-

dungan kaliumnya tinggi, dan lebih rendah (30−40) pada tanaman yang kan-

dungan kaliumnya rendah (Pawirosemadi 2011). Kandungan kalium daun 

meningkat dari daun yang tertua ke daun yang termuda, dengan bagian pang-

kal masing-masing daun kandungan kaliumnya tertinggi dan menuju ke ujung 

daun tersebut kandungannya berangsur berkurang (Perez and Melgar 2000). 

2. Defisiensi K 

Tanaman tebu yang kekurangan kalium cepat mengayu atau menggabus. Hal 

ini disebabkan kadar lengas dalam jaringan tanaman yang lebih rendah. Kali-

um berpengaruh pada pembentukan dinding-dinding sel sehingga sel-sel lebih 

baik kandungan airnya, dan tumbuh lebih baik, lebih kuat dan lebih panjang. 

Kalium dalam tanaman tebu bersifat mudah berpindah, gejala awal defi-

siensi K muncul pada daun-daun tua. Bagian tepi dan pucuk daun-daun tua 

menunjukkan gejala klorosis kuning-oranye dengan becak-becak khlorosis 

dan selanjutnya menjadi becak-becak klorosis kecokelatan. Gejala ini akan 

mengurangi luas daun hijau dan dapat mereduksi kemampuan fotosintesis 

tanaman. 

Laju fotosintesis menurun dengan meningkatnya tingkat keparahan defi-

siensi K, pertumbuhan tanaman terhambat, ruas menjadi memendek, batang 

tebu menjadi lebih pendek, dan diameter batang tebu menjadi lebih kecil. Ta-

naman tebu yang defisien K tidak mampu berfotosintesis dengan baik kalau 

kadar K-daun mencapai 0.40 % K atau kurang (Khuhro et al. 2014) 

Gejala defisiensi kalium tampak 2 hingga 5 bulan setelah tanaman keku-

rangan kalium. Pertumbuhan tanaman secara keseluruhan terhambat, batang-
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nya menjadi kecil dan lentur, ke arah atas tirus dengan cepat dan menghasil-

kan susunan daun pucuk seperti kipas. Pertunasan menurun meskipun jauh le-

bih kecil daripada yang terjadi pada tanaman yang kahat nitrogen atau fosfor. 

Daun-daunnya memperlihatkan suatu pola perubahan warna yang khas. Pada 

kebanyakan daun yang masih aktif (daun nomor 2−6 Kuijper), warna pada se-

panjang kedua tepi daun berubah menjadi kuning. Perubahan warna ini dimu-

lai dari ujung dan berjalan terus hingga mendekati pertengahan helaian daun. 

Perubahan warna ini diikuti pengeringan ujung daun, dan wilayah kering ber-

angsur menyebar dalam suatu bentuk huruf V terbalik menuju ke bawah, ber-

akhir pada suatu jalur tepian kering yang sempit pada kedua sisi helaian daun. 

Jalur-jalur atau garis-garis kering dipisahkan dari bagian daun yang hijau oleh 

suatu jalur kuning yang sempit (Pawirosemadi 2011). 

Pada daun yang lebih tua, selain terjadi kematian daun dari ujung dan 

tepi daun, tampak bercak-bercak berwarna kuning-jingga yang kemudian 

menjadi coklat dengan pusat-pusat yang mati. Bila bercak-bercak tersebut 

menjadi satu akan menghasilkan daun yang berwarna coklat. Bercak daun 

meningkat dengan cepat sekali dengan bertambah tuanya daun. Gejala yang 

paling akhir ini serupa dengan gejala keracunan magnesium dan kalium. Ge-

jala semacam ini di lapangan sering tampak bilamana nisbah K/Mg yang bia-

sanya berkisar antara 5−8, menurun menjadi kurang dari 1 (Santo et al. 2000). 

Kandungan gula pada tanaman tebu yang mengalami defisien kalium 

biasanya rendah, demikian pula rendemennya. Nisbah pucuk terhadap tebu-

giling meningkat. Perkembangan sistem perakaran pada tanaman yang defisi-

en kalium relatif terpacu, dan karena perkembangan bagian tanaman di atas 

tanah kurang baik, maka nisbah akar-tunas meningkat (Ahmed et al. 2005). 

Hara Makro Sekunder dan Mikro 

Hara makro sekunder terdiri dari kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur 

atau belerang (S), sedangkan unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah sa-

ngat sedikit. Peranan Ca pada tanaman tebu masih sedikit yang diketahui. Ka-

dar kalsium tertinggi terdapat pada jaringan meristem dan daun-daun yang le-

bih muda. Kingston dan Aitken (2000) melaporkan bahwa defisiensi kalsium 

pada tanaman tebu pada tanah masam dapat mengakibatkan pengaruh buruk 

yang lebih parah daripada defisiensi unsur yang lain unsur hara yang lain. 

Meskipun peranan Mg secara mendalam belum diketahui, namun peran-

an umum di dalam tubuh tanaman tebu dapat meliputi (a) pembentuk klorofil, 

seperti yang telah disebutkan dimuka; (b) bersama dengan kalium memper-

tahankan pH di dalam kloroplast dan sitoplasma tetap berada sekitar 6,5 hing-
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ga 7,5 dibandingkan dengan pH cairan vakuola yang jauh lebih rendah, yaitu 

antara 5,0−6,0; (c) proses fotosintesis yang mencakup pembentukan gula dan 

protein; (d) bertindak sebagai pembawa fosfor dari dalam tubuh tanaman 

(Kingston 2014). Laju penyerapan magnesium oleh tanaman tebu serupa de-

ngan serapan terhadap kalsium, magnesium ditimbun di daun-daun hijau tebu 

muda. Jika tebu menjadi dewasa sebagian besar magnesium berada di batang 

dan daun kering. Jumlah magnesium yang ditimbun di daun-daun kering jauh 

lebih kecil daripada yang terjadi pada kalsium (Skilton et al. 2000). 

Gejala defisiensi magnesium dalam beberapa hal mirip dengan defisien-

si kalsium (Kingston dan Aitken 2000). Daun-daun yang muda berwarna 

hijau muda sedangkan daun yang lebih tua berwarna hijau kekuningan. Peru-

bahan warna itu makin tegas jika kekahatan tersebut berlanjut. Pada daun-

daun yang lebih tua terdapat bercak-bercak (noda) klorotik kecil yang kemu-

dian berubah menjadi coklat tua. Jika jumlah bercak ini banyak dapat menya-

tu dan menjadikan daun tampak seperti berkarat.  

Hara belerang merupakan bagian yang penting untuk pembentukan pro-

tein tertentu yang diperlukan sebagai penyusun protoplasma. Belerang juga 

merupakan unsur pokok asam-asam amino yang mengandung belerang seper-

ti sistein dan metionin dan kemudian protein. Defisiensi belerang bisa terjadi 

di tanah-tanah tidak beririgasi yang mengalami pencucian yang hebat dan 

kandungan bahan organiknya rendah, serta tidak pernah mengalami pemu-

pukan dengan pupuk yang mengandung belerang (Pawirosemadi 2011). 

Penggunaan amonium sulfat (ZA) yang meluas sebagai pupuk tanaman tebu, 

akan memberi cadangan belerang yang mencukupi bagi tanaman pada kon-

disi yang normal, tetapi penggunaan urea yang terus menerus dapat meng-

akibatkan terjadinya defisiensi belerang. Sulfur direkomendasikan pada per-

tanaman tebu di Florida apabila pH tanah >6, dengan dosis 560 kg S/ha pada 

tanah lempung berpasir dan 340 kg S/ha pada tanah pasir (Rice et al. 2008). 

Unsur mikro (Cu, Zn, Fe, B, Mn, Mo) diperlukan tanaman tebu dalam 

jumlah yang sangat sedikit (kurang dari 1%) dan belum banyak dilaporkan 

penurunan produksi tebu akibat kekurangan hara mikro di Indonesia (Pawiro-

semadi 2011). Gejala defisiensi hara mikro akan nampak pada tanah yang 

ekstra masam dengan nilai pH dibawah 4 (Kingston 2014).  
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Kebutuhan Pupuk pada Tanaman Tebu 

Pemupukan N pada tebu 

Pupuk nitrogen merupakan salah satu unsur makro esensial yang berperan se-

bagai bahan pembentuk protein, asam nukelik, klorofil dan senyawa organik 

lain (Sundara 1998). Sebagai pelengkap bagi peranannya dalam sintesa prote-

in, nitrogen merupakan bagian tak terpisahkan dari molekul klorofil dan ka-

renanya suatu pemberian N dalam jumlah cukup akan mengakibatkan per-

tumbuhan vegetatif yang vigor dan warna hijau segar (Hakim dan Djaka-

sutam 2009).  

Dosis pupuk N tergantung pada tingkat kesuburan tanah, kandungan ba-

han organik tanah, tekstur tanah, KTK, dan jumlah biomas tanaman yang d-

ihasilkan. Kelebihan dan kekurangan nitrogen pada tebu menyebabkan gang-

guan pada pertumbuhan tanaman, produksi dan kualitasnya (Sime 2013). Efi-

siensi penyerapan nitrogen ditentukan juga oleh jumlah, frekuensi, cara, dan 

waktu pemupukan N (Achieng et al. 2013). Lebih lanjut dikemukakan bah-

wa analisa daun, analisa tanah dan percobaan pemupukan di lapangan meru-

pakan dasar pembuatan rekomendasi pemupukan N yang terintegrasi pada 

pengelolaan tebu yang baik. 

Pemberian pupuk nitrogen dalam bentuk urea, ZA masih diperlukan da-

lam jumlah yang cukup karena biomas yang dihasilkan tanaman tebu sangat 

banyak, setiap tahunnya tidak kurang dari 100 ton biomasa per ha yang di-

hasilkan tanaman dan tidak kembali ke tanah lagi (Otto et al. 2014). 

Pemupukan nitrogen harus tepat untuk pengelolaan tanaman dan untuk 

mendapatkan hasil yang optimum diperlukan analisis N (Joris et al. 2014). 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemupukan N pada budi-

daya tebu masih relatif rendah, yaitu sekitar 30−35% (Fortes et al. 2013). 

Efisiensi pemupukan N rendah tersebut disebabkan karena sebagian hara N 

dari pupuk hilang melalui proses-proses penguapan, pencucian, imobilisasi, 

denitrifikasi, erosi, dan runoff. 

Tingkat kekurangan N tanaman tebu sangat bervariasi tergantung pada 

kondisi tanah, dan perkembangan tanaman. Pada awal pertumbuhan tanaman 

tebu, kekurangan N dapat mengurangi jumlah anakan, dan jumlah batang pa-

da ratoon, daun menguning, pendek dan sempit. Kekurangan N pada masa 

vegetatif dapat menyebabkan penurunan diameter batang dan jumlah batang 

produktif. Kekurangan N yang ringan dapat mengurangi laju fotosintesis, pe-

ngaruhnya sangat besar kalau terjadi pada awal pertumbuhan tanaman. 
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Pupuk Urea dan ZA telah lazim digunakan dalam budi daya tanaman 

tebu. Namun teknologi inovasi dalam aplikasi pupuk N ini masih sangat di-

perlukan untuk meningkatkan efisiensinya. Pupuk ammonium sulfat (ZA) ju-

ga mengandung sulfur. Pemakaian ZA terus menerus dapat mengasamkan ta-

nah. Aplikasi pupuk ZA dengan dosis 4−6 ku/ha (beragam tergantung kondisi 

tanah) dapat menghasilkan hablur gula yang diharapkan. 

Pupuk amida bersifat lambat tersedia, N dalam pupuk ini tidak langsung 

tersedia bagi tanaman tetapi harus melalui beberapa perubahan kimia dahulu. 

Hasil akhirnya dalam bentuk amonium (NH4+) dan nitrat (NO3-). Jenis pupuk 

ini berkadar N tinggi, misalnya urea=46%. Sifat urea yang mudah larut dalam 

air memungkinkan untuk dipakai sebagai pupuk daun. 

Dengan bantuan mikroba tanah, nitrogen yang ada dalam pupuk dapat 

dikonversi menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Proses perubahannya 

banyak tergantung pada iklim dan kondisi tanahnya. Konversi berjalan cepat 

apabila kadar air, aerasi, temperatur dan pH nya sesuai.  

Aplikasi pemupukan sebaiknya 3 sampai 4 kali yakni pada saat sebelum 

tanam (pupuk dasar), setelah perakaran tumbuh (1−2 bulan), pada masa per-

tumbuhan tunas (anakan, 3 bulan) dan masa pertumbuhan, namun minimal 

dua kali setahun. Semakin sering frekuensi aplikasi pupuk dengan dosis ren-

dah, hasilnya akan semakin baik, terutama bagi jenis pupuk yang cepat larut 

dalam air seperti pupuk ZA dan urea (Teshome and Hagos 2015). 

Semakin rendah kandungan bahan organik tanah, maka dosis pupuk ni-

trogen akan semakin besar. Dosis pupuk N ini juga tergantung pada frekuensi 

aplikasi, karena nitrogen bersifat sangat mudah berpindah, mudah tercuci dan 

menguap. Cara aplikasi menentukan efisiensi pemupukan nitrogen, misalnya 

disebar akan lebih boros dibanding dengan dibenam.  

Kebutuhan Pupuk N 

Kadarwati et al. (2014 dan 2015) melaksanakan pemupukan N tunggal di la-

han kering pada empat jenis tanah yaitu entisols, alfisol, vertisol dan insep-

tisol (berpengairan) dengan lima taraf pemupukan antara 100–260 kg N/ha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga jenis tanah pada tebu PC, 

rendemen tertinggi dicapai pada tanah entisol (tanah berpasir) berkisar antara 

8,65 sampai 9,30 persen dengan pemupukan 140 kg N/ha. Pada tanah verti-

sol dosis pupuk N yang dipilih 180 kg N/ha setara 900 kg ZA/ha dengan 

produktivitas tebu 77,42 ton/ha dan rendemen 7,35%. Pada tanah entisol do-

sis N yang dipilih 180 kg N/ha setara dengan 900 kg ZA/ha dengan pro-

duktivitas tebu 93,04 ton/ha dan rendemen 8,72%, sedangkan untuk tanah al-
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fisols dosis N 140 kg N/ha setara dengan 700 kg ZA/ha dengan produktivitas 

tebu 143 ton/ha dan rendemen 7,19 %. Pada tanah inseptisol, dosis N yang di-

pilih adalah 140 kg N/ha setara dengan 700 kg ZA/ha dengan produksi tebu 

168,10 ton/ha. Hasil selengkapnya sampai dengan ratoon 1 (RC1) disajikan 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Pemupukan N pada 4 jenis tanah pada tebu PC dan RC 1. 

Pemupukan N Tebu PC Tebu Ratoon 1 (RC 1) 

No Jenis Tanah 
Dosis yang 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

Dosis yang 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

1. Entisols 180 N 93,04 180−220 N 109,40–112,26 

2. Alfisols 140 N 143,00 180 N 125,17 

3. Vertisols 180 N 77,43 180 N 111,76 

4. Inseptisols 140 N 168,10 Analisis data  

Sumber: Kadarwati et al. (2014 dan 2015) 

Pada tanah entisol, dosis N yang dipilih untuk tebu RC1 adalah 180−220 

kg N/ha dengan produksi tebu 109.4–112,26 ton/ha. Pada tanah alfisol, dosis 

N yang dipilih untuk tebu RC1 adalah 180 kg N/ha dengan produksi tebu 

127,17 ton/ha. Pada tanah vertisol, dosis N yang dipilih untuk tebu RC1 ada-

lah 180 kg N/ha dengan produksi tebu 111.76 ton/ha. Hasil ini memberi gam-

baran bahwa kadar hara N dalam tanah di tempat percobaan tergolong rendah 

sampai sangat rendah sehingga pemupukan N berdosis 180 kg N/ha sudah 

mampu memberikan hasil yang tinggi. P3GI merekomendasikan pada tanah 

berkadar N sangat rendah, diberikan pupuk N berdosis 180–200 kg N/ha (Pa-

wirosemadi, 2011). Hasil yang sama didapatkan oleh Nyandere et al. (2013) 

bahwa pada tanah ringan, pemberian N sampai dengan 120 kg N/ha yang di-

berikan dua kali pada tebu ratoon 1, secara signifikan meningkatkan hasil te-

bu pada varietas CO 421. 

Tanah berat (vertisol) memberikan pertumbuhan tanaman tebu yang ke-

cil-kecil, tinggi dan jumlah anakannya lebih banyak. Hal ini disebabkan ka-

rena energi yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk membentuk anak-

an daripada memperbesar batang, sedangkan pada tanah ringan seperti enti-

sol lebih banyak digunakan untuk memperbesar batangnya. Pemupukan N da-

ri 100 kg N/ha sampai dengan 260 kg N /ha tidak meningkatkan pertumbuhan 

ke atas maupun diameter tanaman dan jumlah anakan pada tiga jenis tanah. 

Pada tanah entisol (berpasir) dan alfisols, jumlah anakan lebih sedikit (antara 

14,42–15.42 pada entisols dan Alfisols 14,98–16,09) daripada vertisol 18,34–

20,02. Khan et al. (2005) melaporkan bahwa peningkatan dosis N pada tebu 

dari 150 menjadi 200 kg N/ha meningkatkan tinggi tanaman dari 132 menjadi 

230 cm akan tetapi peningkatan dosis N setelah itu tidak nyata meningkatkan 
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tinggi tanaman. Koochekzadeh et al. (2009) mendapatkan dosis terbaik untuk 

meningkatkan pertumbuhan tebu adalah 92 kg N/ha dengan pemberian 3 kali. 

 

Pemupukan Fosfat Tanaman Tebu 

Hara P sangat penting bagi tanaman tebu untuk pertumbuhan akar, peman-

jangan batang, kualitas tebu dan hasil gula. Hara P membantu serapan N oleh 

tanaman, ketidakseimbangan N/P tanaman menyebabkan tanaman tebu mu-

dah roboh dan mengganggu kualitas tebu. Efisiensi pupuk fosfat biasanya a-

gak rendah, karena sebagian P-tersedia dalam pupuk setelah diaplikasikan ke 

tanah diikat oleh komponen tanah menjadi bentuk P-tidak tersedia. Kendala 

fiksasi fosfat oleh tanah dapat dicarikan solusinya dengan disarankan juga 

aplikasi fosfat melalui daun tebu. Pupuk fosfat sebagai pupuk daun dapat me-

ningkatkan kadar P-tanaman. Tanaman mengandung duapuluh kali lebih ba-

nyak P kalau disemprot dengan NH4H2PO4 dibandingkan dengan aplikasi pu-

puk yang sama lewat tanah (Tsado et al. 2013). 

Respon hasil tebu terhadap pemupukan P terjadi pada tanah-tanah lato-

sol yang kaya oksida Fe dan Al. Tanah-tanah seperti ini mempunyai kemam-

puan sangat besar untuk mengikat P. Pupuk P dapat diaplikasikan pada ta-

naman tebu dengan dosis 175 kg P (400 kg P2O5) per hektar. Perbedaan hasil 

tebu ternyata berhubungan dengan perbedaan kadar P tanaman tebu dan 

reduksi kadar Al dalam tanaman. Pupuk superfosfat yang lambat-larut lebih 

meningkatkan hasil tebu diban-dingkan dengan pupuk NH4H2PO4 yang 

sangat mudah larut (Matin et al. 1997). 

Peningkatan kadar P tanaman belum menjamin bahwa P ditranslokasi-

kan ke seluruh tanaman atau tambahan P tersebut digunakan dalam proses 

metabolisme. Bukti-bukti lain menunjukkan bahwa pada tanah-tanah yang 

mempunyai nilai P tinggi, status P-tanaman tebu belum tentu tinggi (Kings-

ton 2014) 

Produktivitas tebu dapat ditingkatkan dengan pemupukan P yang di-

kombinasikan dengan N, K, S dan Zn. Hara P membantu serapan N oleh ta-

naman, ketidakseimbangan N/P tanaman menyebabkan tanaman tebu mudah 

roboh dan mengganggu kualitas tebu. Aplikasi pupuk P dosis tinggi dalam 

strategi pemupukan yang berimbang dapat meningkatkan hasil tebu dan hasil 

gula. Perbaikan ketersediaan P-tanah dapat meningkatkan hasil tebu hingga 

31% lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kontrol. Pendekatan pemu-

pukan P yang berimbang ternyata diperlukan untuk meningkatkan hasil tebu 

dan hasil gula. Aplikasi pupuk P dapat merangsang pertumbuhan akar tebu, 

merangsang tumbuhnya anakan, mempengaruhi pertumbuhan tebu yang da-
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pat digiling, dan meningkatkan hasil tebu per hektar. Status ketersediaan P ta-

naman tebu sangat diperlukan untuk akumulasi simpanan gula dalam jaringan 

batang tebu. Sekitar 10−20% pupuk P yang diaplikasikan ke tanah dapat di-

manfaatkan oleh tanaman tebu dalam satu musim tanam (Bokhtiar and Saku-

ari 2003). Efisiensi pupuk fosfat biasanya agak rendah, karena sebagian P-ter-

sedia dalam pupuk setelah diaplikasikan ke tanah akan diikat oleh komponen 

tanah menjadi bentuk P-tidak tersedia. 

Kebutuhan Pupuk Fosfat 

Rekomendasi pupuk P didasarkan pada hasil analisis tanah, disesuaikan de-

ngan kapasitas tanah untuk memfiksasi P. Pupuk P diaplikasikan dalam larik-

an (alur) untuk memenuhi kebutuhan P tanaman tebu pada ratoon pertama. 

Tujuan rekomendasi pemupukan P adalah meningkatkan kandungan P-tanah 

hingga mendekati 206 kg P2O5/ha, seperti tertera pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rekomendasi pemupukan P berdasarkan kadar P-tanah 

P-tanah kg P
2
O

5
/ha 160 115 68 28 

Dosis pupuk kg P
2
O

5
/ha 46 92 137 183 

Sumber: McCray et al. (2012) 

Efek residual pupuk P pada hasil tebu dan kualitasnya ternyata cukup 

besar pada tanah cambisol dan vertisol. Kandungan P-tanah (residual) masih 

cukup tinggi, sehingga tebu tidak memerlukan pupuk P. 

Hasil penelitian Kadarwati et al. (2014) mempelihatkan bahwa setiap je-

nis tanah memberikan respon yang berbeda terhadap produksi tebu yang di-

hasilkan. Pada tanah vertisol yang bertekstur berat, tanaman tumbuh tinggi 

dengan populasi yang banyak (jumlah anakan banyak), akan tetapi diameter-

nya kecil seingga bobot per meternya juga rendah. Keadaan ini menyebabkan 

produktivitas tebu yang bisa dicapai juga rendah dibandingkan dengan jenis 

tanah yang lain. Pada tanah entisol bertekstur ringan, tanaman yang tidak 

tinggi akan tetapi gemuk sehingga bobot per meter juga tinggi. Akan tetapi 

produktivitas yang dicapai tidak sejalan dengan diameter batang. Produk-

tivitas lebih dipengaruhi oleh panjang batangnya. 

Markley dan Refalo (2011) melaporkan bahwa peningkatan dosis P di 

Kenya hanya terlihat nyata pada dosis kontrol (0 P) dibandingkan dengan pe-

nambahan dosis pupuk P. Akan tetapi peningkatan dosis pupuk P dari 40 kg 

P2O5/ha menjadi 120 kg P2O5 tidak meningkatkan produksi tebu dengan ki-
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saran produksi 56,6–71,5 ton/ha. Hasil yang sama didapat pada tanah verti-

sol dan entisol. McCray et al. (2013) melaporkan bahwa pada tanah histosol 

di Florida, pemupukan P pada tebu yang diberikan selama 2 musim hanya 

sampai dosis 33 kg P/ha dan ini bisa dipertahankan sampai musim ke 4. 

Hasil penelitian Kadarwati et al. (2015) menunjukkan bahwa pada tebu 

tanam tahun pertama (PC) dosis pupuk P berbeda pada setiap jenis tanah. Do-

sis pupuk P yang dipilih pada tanah vertisol 72 ke P2O5, dengan produktivitas 

tebu 79,62 ton/ha dan rendemen 7,43 %; pada tanah entisol 108 P2O5 dengan 

produktivitas 87,45 ton/ha dan rendemen 8,47%; sedangkan pada alfisol 180 

kg P2O5 dengan produktivitas tebu 143,33 ton/ha dan rendemen 8,07 %. Pada 

tebu ratoon 1 pada obyek yang sama didapatkan hasil seperti pada Tabel 10.  

Tabel 10. Pengaruh pemupukan P pada 4 jenis tanah pada tebu PC dan RC 1. 

Pemupukan P Tebu PC Tebu ratoon 1 (RC 1) 

No. Jenis Tanah 
Dosis yang 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

Dosis yang 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

1. Entisols 108 P2O5 87,45 108 P2O5 101,07 

2. Alfisols 144 P2O5 142,33   72 P2O5 128,42 

3. Vertisols 72 P2O5 79,62 108 P2O5 107,11 

4. Inseptisols 45 P2O5 173,25 - 

Sumber: Kadarwati et al. (2014), (2015) 

Pada tanah inseptisol, dosis pupuk P yang dipilih sampel tebu ratoon 

adalah 45 kg P2O5 dengan produksi 173,25 ton/ha. Pada tanah entisol, dipilih 

108 kg P2O5dengan produksi tebu 87,45 ton/ha. Pada tanah alfisol dipilih 108 

kg P2O5 dengan produksi 128,42 ton/ha. Pada tanah vertisol 108 kg P2O5 de-

ngan produksi 107,11 ton/ha. Hasil yang sama didapatkan oleh Tsado et al. 

(2013) bahwa peningkatan pemupukan superfosfat dari 50 kg/ha menjadi 150 

kg/ha tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan, tetapi terjadi peningkatan 

sebesar 30 persen dibandingkan kontrol (tanpa pupuk P). 

Pemupukan K pada Tanaman Tebu 

Respon tebu terhadap pemupukan kalium sangat tergantung pada ketersedia-

an kalium dalam tanah. Tanaman tebu mempunyai kemampuan yang kuat un-

tuk menyerap kalium dari dalam tanah. 

Pengaruh pemupukan kalium terhadap tinggi tanaman, jumlah batang 

dan hasil tanaman tebu sangat beragam oleh (Donaldson et al. 1990). Dosis 

pupuk K yang optimal juga beragam tergantung kondisi tanah dan iklim. 

Waktu aplikasi pupuk K juga berpengaruh terhadap hasil dan status hara ta-

naman tebu. Penundaan pemupukan K seluruh atau separuh dosis pupuk re-
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komendasi 150 kg K/ha hingga periode puncak pertumbuhan tanaman tebu ti-

dak berpengaruh terhadap hasil dan status hara K tanaman tebu.  

Di daerah-daerah dengan curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun 

(di Mauritius), kebutuhan K tebu hingga ratoon ke enam dapat dipenuhi de-

ngan sekali aplikasi pupuk K pada saat tanam benih. Akan tetapi di daerah 

dengan curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun, aplikasi pupuk K setiap ta-

hun memberikan hasil lebih baik (Wood dan Schroede, 2004). Peningkatan 

hasil tebu dan gula akibat pemupukan K terjadi kalau tanahnya miskin kalium 

(<0,30 cmol kg–1 ekstrak 0,1M H2SO4), sedangkan respon hasil tebu tidak 

nyata pada tanah yang kaya kalium (> 0,60 cmol kg–1 soil) seperti dihasilkan 

oleh Kingston et al. (2009). Demikian juga respon tanaman tebu terhadap pu-

puk kalium tidak nyata kalau tanah mengandung lebih dari 0,23 cmol K-tukar 

per satu kg tanah. Pemupukan kalium tidak direkomendasikan pada tanaman 

tebu dan ratoon-nya kalau tanahnya mengandung K-tukar melebihi 0,70 cmol 

kg–1 (Medina et al. 2013) 

Peningkatan hasil tebu akibat pemupukan kalium, ada kalanya diikuti 

oleh peningkatan rendemen, dan ada kalanya tidak diikuti oleh peningkatan 

rendemen. Penyerapan kalium oleh tanaman tebu yang berlebihan dari dalam 

tanah dapat mereduksi pembentukan sukrosa selama proses penggilingan te-

bu. Kalium cenderung meningkatkan kelarutan sukrosa selama proses pengo-

lahan gula, sehingga mempertahankan jumlah tertentu sukrosa dalam larutan, 

satu K+ mengikat satu molekul sukrosa. Penelitian Wood (1990) di Afrika 

Selatan mencapat adanya reduksi konsentrasi sukrosa tanaman tebu setelah a-

plikasi pupuk kalium 183 kg K/ha. Sedangkan penelitian Chapman (1980) di 

Australia menunjukkan bahwa pemupukan kalium 196 kg K/ha sedikit menu-

runkan kadar sukrosa tanaman tebu dibandingkan dengan tanaman kontrol 

tanpa pupuk K. Hasil penelitian Korndorfer (1998) di Brazil menunjukkan 

pemupukan kalium dapat meningkatkan hasil tebu dari 98 menjadi 127 

ton/ha, tetapi menurunkan rendemen dari 15,0 menjadi 13,1%.  

Tanaman tebu tergolong pengkonsumsi paling banyak K. Kelebihan ka-

lium pada tanaman tebu dapat mengganggu proses pengolahan gula. Kebu-

tuhan K tanaman tebu dapat mencapai 800 kg/ha dan ada kecenderungan 

perilaku tanaman tebu mengkonsumsi K berlebihan. Menurut Humbert 

(1971), setiap 100 ton tebu menyerap sekitar 500 kg K2O/ha. Peningkatan 

respon tanaman diikuti oleh kadar K-tanaman hingga optimum dan konsumsi 

berlebihan, bahkan tingkat toksik. Dosis pupuk K harus ditetapkan untuk 

mencapai kondisi K-tanaman yang optimum. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, K mempunyai peranan sangat 

penting bagi tanaman tebu, tetapi serapan K yang berlebihan dapat mengu-
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rangi hasil gula. Dengan demikian penentuan rekomendasi dosis pupuk kali-

um seharusnya bersifat spesifik lokasi, sangat tergantung pada ketersediaan 

kalium dalam tanah, dan perimbangannya dengan unsur N dan P. 

Tebu membutuhkan K dalam jumlah yang paling tinggi dibanding un-

sur-unsur yang lain. Kelebihan K dalam jaringan tanaman tebu dapat meng-

ganggu dalam proses pengolahan gula karena pembentukan kerak di panci 

(Hunsigi 2011). Lebih lanjut dikemukakan bahwa kebutuhan K tanaman da-

pat melebihi 800 kg/ha. Nilai agronomi K terletak pada peningkatan produk-

tivitas tebu, diameter dan bobot tebu, ketahanan kekeringan dan ketahanan 

terhadap penyakit, serta mengurangi bahaya roboh. Peranan dalam tanaman 

yang sedemikian rupa, K sangat esensial untuk mewujudkan produktivitas 

dan kualitas (rendemen) tebu yang tinggi dan respon tebu terhadap pemupuk-

an K terlihat nyata daripada respon terhadap pemupukan N maupun P.  

Sumber K tidak berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Aplikasi basal 

tunggal diperlukan dan respon K berkisar 0,01−0,352 ton/ha pada PC dan 

0,06−0,117 ton/ha per kg K pada RC, masing-masing pada dosis optimal. Be-

berapa larutan pengekstrak asam encer hingga alkali telah diuji tetapi 1 N 

H2SO4 atau 1M BaCl2 memberikan prediksi yang lebih baik karena menghi-

langkan sebagian K non-tukar. K tersedia dalam tanaman dikenal sebagai 

STEP-K. Akhir-akhir ini, analisis data 100 tahun dari Rothamsted, Inggris, 

telah melaporkan hubungan yang kuat dengan K tukar dan keseimbangan K 

(Perez dan Melgar 2000; Asraf et al. 2008). 

Hasil penelitian Khan et al. (2005) di Pakistan menyimpulkan bahwa 

untuk menghasilkan tebu 100 ton/ha, tanaman tebu memerlukan 208 kg N; 53 

kg P; 280 kg K; 30 kg S; 3,4 kg Fe; 1,2 kg Mn; 0,6 Cu dari dalam tanah. 

Tanah harus menyediakan unsur-unsur tersebut untuk mendukung produkti-

vitas tebu. Penambahan unsur mikro Fe, Mn dan Cu bisa dalam bentuk sulfat 

dengan cara disemprot lewat daun. Rekomendasi pemupukan N, P, K untuk 

tebu berbeda dari daerah satu dengan lainnya tergantung kesuburan tanahnya 

dengan kisaran pupuk N antara 70–400 kg/ha; fosfat 27−74 kg/ha dan kalium 

25−141 kg/ha. 

Rilner Aves et al. (2014) mengemukakan bahwa pemupukan K pada te-

bu RC1 masih bisa mendongkrak produksi tebu sampai 30% dari produksi 

PC dan peningkatan produksi tebu berbeda setiap jenis tanah. Pada RC2 pro-

duksi tebu sudah mulai menurun meskipun dilakukan pemupukan K pada 

tanah Oxysol. 

Di Andhra Pradesh, India, umur optimum untuk tebu bisa dipanen ada-

lah 12,96 bulan setelah tanam dan dosis pupuk K yang optimal adalah 119,7 

kg/ha dengan produktivitas tebu 1.106,87 ku/ha. Di Bihar, umur optimum un-
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tuk tebu bisa dipanen adalah 11,04 bulan setelah tanam dan dosis pupuk K 

yang optimal adalah 175,89 kg/ha dengan produktivitas tebu1407,90 ku/ha. 

Di Kanartaka, umur optimum untuk tebu bisa dipanen adalah 16 bulan setelah 

tanam dan dosis pupuk K yang optimal adalah 151,9 kg/ha dengan produk-

tivitas tebu 1.666,83 ku/ha. Di Uttar Pradesh, umur optimum untuk tebu bisa 

dipanen adalah 14 bulan setelah tanam dan dosis pupuk K yang optimal ada-

lah 177,5 kg/ha dengan produktivitas tebu 692,45 ku/ha (Rajendra et al. 

2007). 

Chudhry dan Ahmed (2000) melaporkan bahwa pemupukan K pada te-

bu di Pakistan tidak perpengaruh terhadap komponen pertumbuhan tebu 

(jumlah batang per meter juring, panjang batang tebu, diameter batang, jum-

lah ruas dan bobot batang per meter. Demikian juga terhadap kadar sukrosa 

pada tebu. Hasil tebu tertinggi 1.000,83 ton per hektar diperoleh dengan 

pemupukan 180 kg K2O/ha.  

Kebutuhan Pupuk K 

Hasil penelitian Kadarwati et al. (2014) menunjukkan bahwa dosis pupuk K 

pada vertisol 60 K2O dengan produktivitas tebu 71,14 ton/ha dan rendemen 

7,29 %. Pada entisols 180 K2O setara 500 kg KCl/ha dengan produktivitas 

tebu 91,01 ton/ha dan rendemen 8,54 % sedangkan pada alfisol 120 K2O 

dengan produktivitas tebu 129,67 ton/ha dan rendemen 7,88%. Penelitian 

lanjutan pada obyek yang sama pada tebu ratoon 1 didapatkan hasil seperti 

pada Tabel 11.  

Tabel 11. Pengaruh pemupukan P pada 4 jenis tanah pada tebu tanam awal (PC) dan 

tebu ratoon 1 (RC 1). 

No. Jenis tanah 

Pertanaman tebu PC  Pertanaman tebu RC1 

Dosis pupuk 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

Dosis pupuk 

dipilih 

Produksi tebu 

(ton/ha) 

Pemupukan K 

1. Entisols 180 K2O 91,01   90 K2O 101,85 

2. Alfisols 120 K2O 129,67 120 K2O 133,42 

3. Vertisols   60 K2O 71,14 120 K2O 105,32 

4. Inseptisols 120 K2O 178,30 180 K2O 165,82 

Pada tanah inseptisol, dosis pupuk K yang dipilih adalah 120 K2O de-

ngan produksi tebu 178,20 ton/ha. Pada tanah entisol, dosis pupuk K yang di-

pilih adalah 120 K2O dengan produksi tebu 101,85 ton/ha. Pada tanah alfisol, 

dosis pupuk K yang dipilih adalah 120 K2O dengan produksi tebu 133,42 
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ton/ha. Pada tanah vertisol, dosis pupuk K yang dipilih adalah 120 K2O de-

ngan produksi tebu 105,52 ton/ha. 

Rekomendasi Pemupukan Pada Tebu 

Dari Hasil penelitian pemupukan pada empat jenis tanah (entisol, alfisol, 

vertisol, dan inseptisol) selama dua tahun berturut-turut (pada tebu tanam 

pertama dan tebu raton) dapat disusun rekomendasi pemupukan tebu. Jenis 

tanah entisol rekomendasinya180−220 kg N + 108 kg P2O5 + 90−180 kg K2O 

per hektar (Tabel 11). 

Tabel 12. Rekomendasi pemupukan N, P, dan K tanaman tebu pada empat jenis 

tanah 

No. Jenis Tanah 
Rekomendasi pemupukan  

N P2O5 K2O 

1. 

2. 

3. 

4. 

Entisols 

Alfisols 

Vertisols 

Inseptisols 

180–220 

140–180 

180 

140−180 

108 

72–144 

72–108 

45−90 

90–180 

120 

60–120 

120−180 

Penutup 

Persyaratan tanah untuk tanaman tebu pada topografi dengan ketinggian ku-

rang dari 500 mdpl dengan curah hujan 1.000−1.300 mm per tahun. Tekstur 

tanah dapat menjamin kecukupan air yang optimal yaitu lempung berpasir 

dan lempung liat, dengan solum tanah >60 cm. Derajat keasaman (pH) tanah 

yang paling sesuai untuk pertumbuhan tebu berkisar antara 5,5–7,0. Tanaman 

tebu sangat tidak menghendaki tanah dengan kandungan Cl tinggi. Peta tipo-

logi lahan dapat digunakan dasar untuk menentukan tipe kemasakan varietas 

yang akan ditanam agar diperoleh produksi yang optimal selama musim 

giling. 

Nitrogen merupakan salah satu dari unsur utama yang sangat diperlukan 

oleh tanaman tebu untuk pertumbuhan vegetatif (tunas, batang dan daun) ser-

ta meningkatkan hasil dan kualitasnya. Defisiensi nitrogen dapat menyebab-

kan pertumbuhan tanaman terhambat seperti pertumbuhan batang dan daun 

mengecil. Gejalanya terlihat dari warna daun yang pucat kekuningan, ruas ba-

tang lebih pendek, diameter batang makin kecil, pertumbuhan akar terganggu 

sampai menjadi nekrotik apabila defisiensi berkelanjutan. Namun kelebihan 

nitrogen dapat menyebabkan keracunan, memperpanjang pertumbuhan vege-
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tatif, memperlambat kemasakan, mengurangikadar gula, mudah roboh dan le-

bih peka terhadap hama dan penyakit. Untuk meningkatkan efisiensi penye-

rapan nitrogen, perlu diperhatikan dosis, frekuensi, cara dan waktu aplikasi 

pupuk N. 

Ketersediaan P-tanah dan aplikasi pupuk P sangat memperbaiki pertum-

buhan tebu, hasil tebu dan kualitas rendemennya. Indeks luas daun tanaman 

tebu dan produksi bahan kering meningkat pada aplikasi pupuk P dosis ting-

gi. Distribusi pertumbuhan akar tanaman tebu kearah vertikal dan horizontal 

juga berhubungan erat dengan ketersediaan P-tanah. Aplikasi pupuk P dosis 

tinggi dalam strategi pemupukan berimbang sangat meningkatkan hasil tebu 

dan hasil gula. Perbaikan ketersediaan P-tanah, dapat meningkatkan hasil te-

bu hingga 31% dibandingkan dengan kondisi kontrol. 

Pemberian kalium melalui pemupukan pada tanaman tebu sering dilaku-

kan. Pada kondisi kadar K tanah sangat tinggi tidak perlu lagi diberi-kan 

pupuk K, karena K tersedia dalam tanah dalam bentuk K dapat ditukarkan sa-

ngat efektif diserap oleh akar. K dibutuhkan banyak pada fase pemanjang-an 

batang, maka pemberiaan pupuk K dapat dilakukan pada saat bersamaan ta-

nam (dikarenakan K tidak mudah hilang tercuci) atau pada saat tanaman tebu 

berumur 1−2 bulan. Peningkatan hasil tebu akibat pemupukan kalium, ada 

kalanya diikuti oleh peningkatan rendemen, dan ada kalanya tidak diikuti 

oleh peningkatan rendemen. Penyerapan kalium oleh tanaman tebu yang ber-

lebihan dari dalam tanah dapat mereduksi pembentukan sukrosa selama 

proses penggilingan tebu. 
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Ringkasan 

Pengembangan tebu menggunakan tata tanam juring tunggal dengan jarak antar juring (PKP = 
pusat ke pusat) yang bervariasi. Penggunaan PKP yang sesuai dengan kondisi lahan, manaje-
men nutrisi dan varietas tanaman dapat meningkatkan produktivitas dan hasil hablur. Pening-
katan produktivitas dan hasil hablur yang diperoleh dari penggunaan tata tanam juring tunggal 
masih jauh dari harapan sehingga perlu dicari tata tanam yang lebih efisien untuk menghasil-
kan produktivitas dan hasil hablur sesuai harapan. Tata tanam juring ganda mampu meningkat-
kan intersepsi cahaya dan memaksimalkan lahan tersedia, sehingga mampu meningkatkan per-

tumbuhan, produktivitas, dan hasil hablur yang lebih tinggi dibanding tata tanam juring tung-
gal. Namun demikian, hasil hablur yang diperoleh masih belum memenuhi harapan. Tata tanam 
juring ganda benih ganda mampu menghasilkan produktivitas dan hasil hablur mendekati 
harapan bila menggunakan benih bagal. Penggunaan benih bud chip dalam tata tanam juring 
ganda benih ganda masih menghasilkan hasil hablur yang sama dengan tata tanam juring gan-
da sehingga perlu dicari kepadatan tanaman yang sesuai untuk juring ganda yang mampu 
meningkatkan hasil hablur mendekati harapan. 
 

Kata kunci: Tebu, tata tanam, juring ganda, produktivitas 

Sugarcane Planting Arrangement to Increase Productivity 
and Sugar Yield 

Summary 

The development of sugarcane using a single row planting arrangement with varied distance 
between rows (CTC = center to center). Use of CTC according to soil conditions, nutrient ma-

nagement and crop varieties can increase productivity and sugar yield. Increased productivity 
and sugar yield obtained by a single row planting arrangement is still far from expectations, so 
that it is needed to find the best planting arrangement that results in high productivity and su-
gar yield as expected. Double row planting arrangement is able to increase light interception and 
maximize the land availability and resulted in higher growth, productivity, and sugar yield than 
the single row planting arrangement. However, obtained sugar yield still has not met the 
expectation. Double row double seed planting arrangement is capable on generating high pro-
ductivity and sugar yield as expected, when using stem cutting seed. The use of bud chip seed 
in double row double seed planting arrangement yields the same sugar yield as double row 
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planting arrangement, that is necessary to find suitable plant density for a double row plant-ing 

arrangement that can improve sugar yield that approaching expectations. 
 
Keywords: Sugarcane, planting arrangement, double row, productivity 

Pendahuluan 

Tata tanam adalah penempatan individu-individu tanaman yang sedemikian 

rupa dalam suatu areal pertanaman sehingga diperoleh pemanfaatan yang se-

optimal mungkin dalam penggunaan ruang, energi cahaya, dan ketersediaan 

hara dalam tanah. Pengaturan tata tanam yang sesuai dengan kondisi lahan 

pengembangan dapat memanfaatkan ruang, energi cahaya, dan hara dalam ta-

nah semaksimal mungkin sehingga diperoleh pertumbuhan, produktivitas, dan 

hasil hablur yang optimal. Pengaturan tata tanam yang tidak sesuai dengan 

kondisi lahan pengembangan dapat mengganggu tanaman untuk me-

nampilkan potensinya sehingga pertumbuhan, produktivitas, dan hasil hablur 

yang diperoleh menjadi rendah (Manimaran et al. 2009). Pengaturan tata ta-

nam yang tidak sesuai dengan ketersediaan nutrisi dalam tanah masih dapat 

diperbaiki dengan manajemen nutrisi yang baik, sedangkan ketidaksesuaian 

dengan pemanfaatan ruang dan energi cahaya sulit untuk diperbaiki (Liu et al. 

2012). Oleh karena itu pengaturan tata tanam yang tepat dan manajemen nutrisi 

yang efisien dapat meningkatkan pertumbuhan, produktivitas, dan hasil hablur 

(Sajjad et al. 2014). 

Tata tanam yang umum digunakan dalam pengembangan tebu adalah ju-

ring tunggal dengan PKP (jarak antarjuring atau pusat ke pusat) dan manaje-

men nutrisi yang bervariasi. Tata tanam juring tunggal tersebut tidak dapat 

menghasilkan produksi hablur sesuai harapan. Oleh karena itu dalam pe-

ngembangan tanaman tebu dikenalkan tata tanam juring ganda. Secara mate-

matis tata tanam juring ganda yang dikenalkan hanya meningkatkan populasi 

benih sebanyak 40% dari tata tanam juring tunggalnya sehingga produksi ha-

blur yang akan diperoleh meningkat tidak lebih dari 40%. Padahal produksi 

hablur yang diharapkan meningkat minimal 100%. Untuk mengatasi hal ter-

sebut dicoba mengembangkan tata tanam juring ganda menjadi juring ganda 

benih ganda dengan memperbaiki manajemen nutrisinya. 

Tulisan ini akan menguraikan (1) tata tanam juring tunggal, (2) tata ta-

nam juring ganda, dan (3) tata tanam juring ganda benih ganda dapat mening-

katkan hasil hablur. Dengan demikian pembaca dapat memilih tata tanam yang 

dapat meningkatkan hasil tebu sesuai dengan yang dikehendakinya sehingga 

secara keseluruhan diperoleh peningkatan produksi gula nasional. 
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Tata Tanam Juring Tunggal 

Pengembangan tanaman tebu di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 

tata tanam juring tunggal dan berbahan tanam bagal. PKP yang digunakan 

bervariasi 80–130 cm. Perbedaan PKP yang digunakan menyebabkan perbe-

daan ketersediaan hara dalam tanah bagi tanaman sehingga mempengaruhi 

produktivitas tebu yang dihasilkan (Bashir et al. 2005). Oleh karena itu pe-

nentuan PKP didasari oleh kondisi lahan dan manajemen nutrisi yang digu-

nakan (Ghaffar et al. 2012). 

Pada lahan-lahan yang kurang subur dan manajemen nutrisinya jelek, 

pertumbuhan tanaman tebu terhambat sehingga penampilan tanaman menjadi 

kecil-kecil dan bobot batang per batang menjadi rendah (Keshavaiah et al. 

2012), sehingga rendemen menjadi tinggi (Ahmad et al. 2003). Untuk kondi-

si tersebut, penggunaan PKP sempit dapat digunakan. Keuntungan pengguna-

an PKP sempit adalah meningkatkan hasil yang diperoleh, efisiensi penggu- 

naan lahan, input, cahaya, efisiensi dalam panen dan irigasi, menurunkan in-

festasi gulma akibat ketebalan kanopi, menekan kehilangan hasil, dan me-

ngurangi kepadatan tanah (Sajjad et al. 2014). Oleh karena itu penggunaan 

PKP sempit menghasilkan hablur lebih tinggi dibanding PKP lebar (El-Ged-

dawy et al. 2002). 

Perbaikan manajemen nutrisi pada lahan-lahan yang kurang subur dapat 

dilakukan dengan menambah bahan organik dan pupuk anorganik ke dalam 

tanah sehingga ketersediaan hara bagi tanaman meningkat (Gana 2009). De-

ngan perbaikan manajemen nutrisi maka PKP sempit sudah tidak sesuai lagi 

untuk digunakan. Peningkatan PKP yang diikuti manajemen nutrisi yang baik 

menghasilkan komponen pertumbuhan tanaman yang tinggi (Cheema et al. 

2002; Chatta et al. 2007). Tidak semua komponen pertumbuhan dipengaruhi 

PKP tergantung dari varietas tanaman yang digunakan. Pada varietas HSF-240, 

peningkatan PKP diikuti oleh peningkatan panjang batang dan bobot batang 

(Ghaffar et al. 2012). Pada varietas Thatta-10, peningkatan PKP diikuti oleh 

peningkatan diameter batang, bobot batang, dan tinggi tanaman (Soomro et al. 

2009). Pada varietas Bululawang, peningkatan PKP diikuti oleh peningkatan 

diameter batang dan bobot batang (Tabel 1). 

Dalam kondisi ketersediaan nutrisi dalam tanah yang bukan menjadi 

faktor pembatas, peningkatan PKP memang diikuti oleh peningkatan kompo-

nen pertumbuhan tanaman, namun terjadi penurunan panjang juring per hek-

tar (faktor juring). Meskipun komponen pertumbuhan tanaman lebih rendah 

dan jumlah batang per meter juring tidak berbeda namun faktor juring yang 

lebih besar menyebabkan PKP sempit menghasilkan produktivitas tebu yang 
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lebih besar dibanding PKP lebar pada pertanaman pertama. Namun pening-

katan komponen pertumbuhan pada PKP lebar jauh lebih tinggi dibanding PKP 

sempit seperti pada pertanaman ratoon, menyebabkan penggunaan PKP lebar 

menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding PKP sempit (Tabel 1). 

Shakoor-Ruk et al. (2014) juga memperlihatkan peningkatan PKP diikuti oleh 

penurunan jumlah tanaman per hektar namun meningkatkan panjang batang, 

diameter batang, jumlah anakan, dan bobot batang sehingga produktivitas tebu 

meningkat. Bahkan peningkatan jumlah batang per m juring yang tinggi pada 

PKP lebar saja sudah mampu meningkatkan produktivitas tebu (Rana et al. 

2006). 

Tabel 1.  Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bagal pada tata tanam juring tunggal PKP 110 cm dan 130 cm 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

PKP 110 cm PKP 130 cm PKP 110 cm PKP 130 cm 

Panjang batang (cm) 233,30 231,70 319,90 315,30 

Diameter batang (mm) 25,80 27,40 23,10 24,00 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 506,10 597,10 421,00 497,20 

- Per batang 1 182,50 1 282,10 1 346,90 1 567,40 

Jumlah batang per m juring  9,27 9,10 10,07 10,77 

Produktivitas (ton/ha) 71,20 68,80 87,70 92,40 

Rendemen (%) 7,77 7,69 7,01 7,10 

Hasil hablur (ton/ha) 5,55 5,29 6,15 6,57 

Sumber: Djumali et al. (2014). 

Peningkatan PKP tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas te-

bu yang dihasilkan. Peningkatan PKP sampai batas tertentu diikuti oleh pe-

ningkatan produktivitas tebu, sedangkan peningkatan selanjutnya diikuti oleh 

penurunan produktivitas. Patel et al. (2014) memperlihatkan peningkatan PKP 

dari 90 cm menjadi 150 cm ditanggapi produktivitas tebu dengan membentuk 

kurva kuadratik tertutup dengan puncaknya pada PKP 120 cm. Chatta et al. 

(2007) juga memperlihatkan PKP 120 cm menghasilkan produktivitas tebu 

yang paling tinggi. Penggunaan PKP yang optimum dan aplikasi pupuk yang 

tepat dapat meningkatkan produktivitas (Suggu et al. 2010). 

Rendemen tebu dipengaruhi oleh genetik tanaman, teknik budi daya, dan 

manajemen nutrisi (Ahmad et al. 2003). Dalam kondisi manajemen nutrisi 

yang baik, rendemen ternyata tidak dipengaruhi oleh PKP yang digunakan. 

Tabel 1 memperlihatkan rendemen yang dihasilkan PKP sempit tidak berbe-

da dengan PKP lebar baik pada pertanaman pertama maupun pertanaman ra-

toon. Perbedaan penggunaan PKP tidak mempengaruhi rendemen yang diha- 

silkan (Shakoor-Ruk et al. 2014; Soomro et al. 2009). 
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Keterbatasan tenaga kerja pertanian menyebabkan dilakukan program 

mekanisasi dalam pengembangan tebu di Indonesia. Tidak semua PKP yang 

optimum bagi suatu areal pengembangan dapat dilakukan program mekanisa-

si. Agar program mekanisasi dapat berjalan dengan baik maka penggunaan 

PKP harus disesuaikan dengan ukuran alat-alat yang digunakan dalam pro-

gram mekanisasi. PKP yang direkomendasikan minimal 130 cm. Oleh karena 

itu penentuan varietas yang sesuai dan perbaikan manajemen nutrisi perlu di-

lakukan agar diproleh produktivitas dan hasil hablur yang optimal. 

Penggunaan tata tanam juring tunggal kurang maksimal dalam menggu-

nakan energi cahaya yang diterima tanaman. Jumlah energi cahaya yang dite-

rima pertanaman tebu sebesar 11,923 MJ/ha/hari dan hanya 48,7% digunakan 

untuk produksi bahan kering (Waclawosky et al. 2010). Untuk memanfaatkan 

sisa energi yang diterima pertanaman tebu maka dikembangkan sistem tanam 

tumpang sari (Gambar 1). Tumpang sari tanaman tebu dengan tanaman pangan 

memberikan keuntungan bersih yang lebih tinggi dibanding monokultur (Rana 

et al. 2006). Namun sistem tanam tumpang sari tersebut menurunkan 

produktivitas tebu sekitar 1,4–21,8% tergantung dari jenis tanaman yang 

ditumpangsarikan (Nazir et al. 2002). Penurunan produktivitas terjadi melalui 

penurunan jumlah batang per m juring dan diameter batang (Khan et al. 2012). 

Ukuran kanopi dan populasi tanaman yang ditumpangsarikan dengan tebu 

merupakan faktor utama dalam menentukan penurunan produktivitas tebu 

dalam sistem tumpang sari (Nazir et al. 2002; Khan et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tumpang sari kacang tanah dengan tebu dalam tata tanam juring tunggal 
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Pembatasan penggunaan tanaman ratoon hanya sampai ratoon ketiga 

menyebabkan setiap tahun dilakukan bongkar ratoon sebanyak 25% dari total 

luas areal pengembangan tebu di Indonesia. Kebutuhan benih tebu yang di-

perlukan setiap hektarnya sebanyak 6–8 ton atau setara dengan 32.000 bagal 

dua mata (Jain et al. 2014). Areal pengembangan tebu pada tahun 2014 selu-

as 479 ribu hektar sehingga jumlah benih bagal yang diperlukan dalam kegi-

atan bongkar ratoon sekitar 718–958 ribu ton atau setara dengan 3,8 miliar 

bagal dua mata. Kebutuhan benih tersebut sangat banyak dan hampir setara 

dengan 8–10% dari total luas tanaman produksi (Jain et al. 2011). Oleh kare-

na itu perlu dicarikan benih alternatif yang lebih cepat dan murah dalam pe-

nyediaannya. 

Kemajuan teknologi perbanyakan tanaman menghasilkan bahan tanam 

tebu yang berpotensi menggantikan peran bagal. Bud chip merupakan jenis 

bahan tanam baru yang menggunakan satu mata, berukuran lebih ringan se-

hingga mampu menekan bobot benih hingga 80% dan lebih ekonomis (Jain et 

al. 2010) serta mampu menekan biaya produksi 16,7–20% (Singh dan Gur-

preet 2015). 

Penggunaan benih bud chip tidak hanya mampu meningkatkan penye-

diaan benih 6 kali dari metode konvensional, namun juga mampu meningkat-

kan produktivitas tebu sebesar 20% (Jain et al. 2014). Di Indonesia, penggu-

naan benih bud chip dikembangkan dengan menggunakan PKP 130 cm. Pada 

kondisi lahan kering berpasir, penggunaan PKP tersebut tidak mampu me-

ningkatkan pertumbuhan, produktivitas, rendemen, dan hasil hablur tebu (Ta-

bel 2). Menurut Shanty dan Muthusamy (2012), benih bud chip memerlukan 

PKP yang lebar (minimal 150 cm) untuk menghasilkan produktivitas yang 

optimal. Pada benih bud chip, peningkatan PKP yang digunakan diikuti oleh 

peningkatan produktivitas tebu yang diperoleh (Munsif et al. 2015). Penggu-

naan PKP 150 cm pada benih bud chip mampu meningkatkan jumlah batang 

per rumpun 55%, bobot batang per batang 29%, dan produktivitas sebesar 

20% dari benih bagal yang menggunakan PKP 120 cm (Loganandhan et 

al. 2012). 

Penggunaan tata tanam juring tunggal baik dengan benih dari bagal 

maupun bud chip ternyata belum mampu memperoleh hasil hablur sesuai de-

ngan harapan. Oleh karena itu perlu dikaji tata tanam lain yang memung-

kinkan memperoleh hasil hablur sesuai dengan harapan. Salah satu tata tanam 

tersebut adalah tata tanam juring ganda. Hasil penelitian Mendoza dan Rosa-

rio (2012) memperlihatkan tata tanam juring ganda menghasilkan produktivi-

tas dan hasil hablur yang lebih baik dibanding sistem tanam juring tunggal, 

juring tiga, maupun juring empat. Di bawah ini akan dibahas bagaimana tata 
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tanam juring ganda mampu meningkatkan produktivitas dan hasil hablur baik 

yang menggunakan benih bagal maupun bud chip. 

Tabel 2.  Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bagal dan bahan tanam bud chip pada tata tanam juring tunggal PKP 

130 cm 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Bagal Bud chip Bagal Bud chip 

Panjang batang (cm) 149,10 145,30 212,70 202,10 

Diameter batang (mm) 27,30 26,70 30,30 31,30 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 565,00 631,30 401,00 408,00 

- Per batang 844,70 920,10 848,70 821,90 

Jumlah batang per m juring  7,14 6,58 9,92 9,93 

Produktivitas (ton/ha) 40,20 41,00 56,40 54,50 

Rendemen (%) 6,82 7,38 9,09 9,37 

Hasil hablur (ton/ha) 2,75 3,03 5,12 5,11 

Sumber: Djumali et al. (2015a). 

Tata Tanam Juring Ganda 

Tata tanam juring ganda merupakan pengembangan dari tata tanam juring 

tunggal yang juring terdekat ditarik mendekati juring di sampingnya sehingga 

membentuk juring ganda (Gambar 2). Dengan demikian faktor juring pada tata 

tanam juring ganda sama dengan faktor juring pada tata tanam juring tunggal. 

Keuntungan menggunakan tata tanam juring ganda adalah mampu meningkat-

kan penetrasi cahaya dalam tajuk tanaman dan meningkatkan ketersediaan 

lahan (Wright et al. 2012). Tata tanam juring ganda lebih sesuai dan efisien 

digunakan untuk upaya menyimpan air dan mengurangi genangan (Rehman et 

al. 2014). Oleh karena itu sangat sesuai untuk pengembangan tebu di lahan 

kering dan lahan basah. 

Tata tanam juring ganda mampu meningkatkan penggunaan energi ca-

haya (Dantata 2014). Besar peningkatan energi cahaya yang digunakan di-

pengaruhi oleh varietas tebu yang digunakan (Rana et al. 2006). Penggunaan 

varietas Bululawang dalam tata tanam juring ganda mampu meningkatkan 

penggunaan energi cahaya sebesar 9,7% pada pertanaman pertama dan 15,1% 

pada pertanaman ratoon (Gambar 3, Djumali et al. 2014). Oleh karena itu tata 

tanam juring ganda memberikan hasil hablur yang lebih tinggi dibanding 

dengan juring tunggal (Gupta et al. 2004). Peningkatan hasil hablur dapat 

mencapai 17,5% untuk pertanaman pertama dan 41,1% untuk pertanaman 

ratoon (Tabel 3). 
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Gambar 2. Tata tanam (a) juring tunggal dan (b) juring ganda 
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Gambar 3. Penampilan tanaman tebu pada 
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jadi melalui peningkatan produktivitas dan rendemen. Namun hasil penelitian 

Magsood et al. (2005); Raskar dan Bhoi (2005); serta Bhullar et al. (2008) 

memperlihatkan peningkatan hasil hablur terjadi melalui peningkatan pro-

duktivitas saja. Perbedaan hasil tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan va-

rietas tebu yang digunakan. Penggunaan varietas Bululawang juga memperli-

hatkan peningkatan hasil hablur terjadi melalui peningkatan produktivitas saja 

(Tabel 3). 

Tabel 3. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bagal pada tata tanam juring tunggal PKP 130 cm dan juring ganda 

PKP 50/170 cm 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Juring tunggal Juring ganda Juring tunggal Juring ganda 

Panjang batang (cm) 233,30 237,70 319,90 317,30 

Diameter batang (mm) 25,80 26,80 23,10 23,70 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 506,10 600,10 421,00 501,80 

- Per batang 1 182,50 1 427,00 1 346,90 1 599,10 

Jumlah batang per m juring      9,27    9,31  10,07  10,20 

Produktivitas (ton/ha)  71,20  86,50  87,70 125,80 

Rendemen (%)    7,77    7,50    7,01    6,91 

Hasil hablur (ton/ha) 5,55   6,52 6,15 8,68 

Sumber: Djumali et al. (2014). 

Peningkatan produktivitas tebu akibat penggunaan tata tanam juring 

ganda terjadi minimal melalui peningkatan salah satu komponen produkti-

vitas. Komponen produktivitas tebu meliputi panjang batang, diameter ba-

tang, bobot batang, dan jumlah batang per m juring. Hasil penelitian Chatta et 

al. (2007) memperlihatkan peningkatan produktivitas tebu akibat penggunaan 

tata tanam juring ganda terjadi melalui peningkatan panjang batang. Pening-

katan produktivitas tebu terjadi melalui peningkatan panjang dan jumlah ba-

tang diperoleh Sajjad et al. 2014). Peningkatan produktivitas tebu terjadi me-

lalui peningkatan bobot batang dan jumlah batang diperoleh Patel et al. (2014). 

Adapun peningkatan produktivitas tebu melalui peningkatan diameter, 

panjang, bobot, dan jumlah batang diperoleh Mahmood et al. (2007) dan Singh 

et al. (2012). Perbedaan tersebut terjadi sebagai akibat dari perbedaan varietas 

tebu yang digunakan. Penggunaan varietas Bululawang menghasilkan 

diameter batang dan bobot batang yang mempengaruhi produktivitas tebu 

(Tabel 3). 

Pengembangan tebu yang menggunakan benih bud chip memerlukan 

PKP yang lebar yakni minimal 150 cm (Shanty dan Muthusamy 2012). Oleh 
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karena itu penggunaan tata tanam juring ganda lebih sesuai untuk digunakan 

dalam pengembangan tebu tersebut. Penggunaan tata tanam juring ganda pa-

da pertanaman tebu dari benih bud chip mampu meningkatkan produktivitas 

tebu sebesar 28,0% pada pertanaman pertama dan 62,6% pada pertanaman 

ratoon tanpa diikuti oleh penurunan rendemen (Tabel 4). Peningkatan pro-

duktivitas tersebut terjadi melalui peningkatan jumlah batang per m juring. 

Tabel 4.  Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bud chip pada tata tanam juring tunggal PKP 130 cm dan juring ganda 

PKP 50/170 cm 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Juring tunggal Juring ganda Juring tunggal Juring ganda 

Panjang batang (cm) 145,30 150,70 202,10 228,50 

Diameter batang (mm)  26,70 27,60 31,30 31,60 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 631,30 526,30 408,00 428,10 

- Per batang 920,10 793,90 821,90 976,00 

Jumlah batang per m juring  6,58 8,40 9,93 11,43 

Produktivitas (ton/ha) 41,00 52,50 54,30 88,30 

Rendemen (%)  7,38 7,07  9,37 9,25 

Hasil hablur (ton/ha)  3,03 3,69  5,11 8,17 

Sumber: Djumali et al. (2015a). 

Penggunaan tata tanam juring ganda dapat meningkatkan ketersediaan 

lahan (Wright et al. 2012). Ketersediaan lahan tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan populasi tanaman sehingga diproleh produktivitas yang 

meningkat (Rehman et al. 2014). Penambahan populasi tanaman yang sesuai 

dengan kondisi lahan dan manajemen nutrisinya dapat memberikan hasil ha-

blur dan pendapatan bersih/keuntungan yang lebih besar dibanding juring 

tunggal (Bhullar et al. 2008). 

Peningkatan populasi tanaman tebu dapat dilakukan melalui (a) mem-

persempit PKP atau meningkatkan faktor juring dan (b) menambah kepadat-

an benih dalam juring tanpa mengubah faktor juring. Upaya mempersempit 

tata tanam juring ganda PKP 50/170 cm menjadi 50/135 cm mampu mening-

katkan faktor juring sebesar 20%. Meskipun nutrisi yang ditambahkan sudah 

ditingkatkan sesuai dengan peningkatan populasi tanaman, namun jumlah ba-

tang per hektar yang dihasilkan tidak berbeda bahkan bobot batang dan pro-

duktivitas menjadi lebih rendah (Tabel 5). Raskar dan Bhoi (2005) juga 

memperlihatkan penurunan PKP pada tata tanam juring ganda menyebabkan 

penurunan pertumbuhan tanaman dan produktivitas yang diperoleh. Adanya 

kompetisi dalam penggunaan ruang tumbuh menyebabkan penurunan jumlah 
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batang per hektar sehingga produktivitas tebu yang diperoleh menurun (Rana 

et al. 2006). Pemilihan PKP yang sesuai kondisi lahan dalam tata tanam ju-

ring ganda dapat meningkatkan jumlah batang per hektar, bobot batang, dan 

produktivitas tebu (Suggu et al. 2010). 

Tabel 5. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon pada tata tanam juring 

ganda PKP 50/135 cm dan 50/170 cm 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

PKP 50/135 PKP 50/170 PKP 50/135 PKP 50/170 

Panjang batang (cm) 237,70 254,00 317,30 323,10 

Diameter batang (mm) 26,80 27,60 23,70 24,10 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 600,10 625,70 485,00 494,90 

- Per batang 1 427,00 1 589,10 1 539,00 1 599,10 

Jumlah batang per m juring     7,77    9,27    8,50  11,20 

Produktivitas (ton/ha)  86,50  95,50 102,00 116,10 

Rendemen (%)    7,50    8,03    6,91    7,00 

Hasil hablur (ton/ha)    6,52    7,66    7,05    8,13 

Sumber: Djumali et al. (2014). 

Penggunaan tata tanam juring ganda dengan PKP yang tepat dan mana-

jemen nutrisi yang baik mampu meningkatkan produktivitas tebu dan hasil 

hablur maksimum masing-masing sebesar 28,0 dan 21,8% untuk pertanaman 

pertama serta 62,6 dan 59,9% untuk pertanaman ratoon. Peningkatan produk-

tivitas dan hasil hablur tersebut belum memenuhi harapan sehingga perlu di-

cari tata tanam alternatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan hasil ha-

blur sesuai harapan. 

Peningkatan populasi tanaman dalam tata tanam juring ganda dengan 

mempersempit PKP justru menurunkan produktivitas dan hasil hablur. Di sisi 

lain peningkatan populasi tanaman yang disertai dengan manajemen nutrisi 

yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan hasil hablur. Oleh 

karena itu perlu penataan tanaman yang sedemikian rupa tanpa meng-ubah 

PKP agar diperoleh peningkatan produktivitas dan hasil hablur sesuai dengan 

harapan. PKP lebar dengan jumlah benih sesuai rekomendasi membe-rikan 

keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding PKP sempit (Ehsa-nullah et 

al. 2011). Di bawah ini akan dibahas penggunaan benih ganda da-lam tata 

tanam juring ganda yang dapat meningkatkan produktivitas dan hasil hablur 

sesuai harapan. 
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Tata Tanam Juring Ganda Benih Ganda 

Tata tanam juring ganda benih ganda merupakan tata tanam juring ganda de-

ngan meningkatkan populasi tanaman dua kali lipat tanpa mengubah PKP yang 

digunakan.  Dalam juring ganda biasanya menggunakan benih 3 bagal dua 

mata atau 2 bud chip per meter juring, maka dalam juring ganda benih ganda 

menggunakan benih 6 bagal dua mata atau 4 bud chip per meter juring. 

Peningkatan populasi tanaman per luasan area diikuti oleh perbaikan manaje-

men nutrisi dapat meningkatkan hasil tanaman (Ehsanullah et al. 2011). Pe-

ningkatan populasi tanaman yang tidak diikuti oleh manajemen nutrisi yang 

baik menyebabkan penurunan produktivitas dan hasil hablur (Suggu et al. 

2010). Oleh karena itu, dosis pupuk organik dan pupuk anorganik yang digu-

nakan dalam tata tanam juring ganda benih ganda menjadi dua kali lipat dari 

tata tanam juring tunggalnya. 

Penggunaan tata tanam juring ganda benih ganda dengan benih dari ba-

gal tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman (panjang, diameter, dan bobot 

batang) yang dihasilkan (Tabel 6). Hal tersebut menunjukkan tidak terjadi 

kompetisi dalam penggunaan ruang dan hara dalam tanah. Peningkatan jum-

lah populasi tanaman diikuti oleh peningkatan jumlah batang per meter juring 

rata-rata sebesar 93,0%; produktivitas sebesar 79,3%; dan hasil hablur sebe-

sar 89,2%. Dengan demikian tata tanam juring ganda benih ganda sesuai un-

tuk digunakan dengan benih bagal. 

Tabel 6. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bagal pada tata tanam juring ganda benih tunggal dan benih ganda 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Benih tunggal Benih ganda Benih tunggal Benih ganda 

Panjang batang (cm) 237,7 254,0 317,3 323,1 

Diameter batang (mm) 26,8 27,6 23,7 24,1 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 600,1 625,7 501,8 482,6 

- Per batang 1 427,0 1 589,1 1 599,1 1 559,0 

Jumlah batang per m juring     9,31  18,60  10,20  19,00 

Produktivitas (ton/ha)  86,50 191,00 125,80 177,40 

Rendemen (%)    7,50    8,03    6,91    7,00 

Hasil hablur (ton/ha)    6,52  15,33    8,68  12,43 

Sumber: Djumali et al. (2014) 

Penggunaan tata tanam juring ganda benih ganda dengan benih dari bud 

chip mampu meningkatkan bobot batang sebesar 21,0%; produktivitas sebe-

sar 37,9%; dan hasil hablur sebesar 44,2% hanya pada pertanaman pertama. 
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Adapun pada pertanaman ratoon tidak dapat meningkatkan pertumbuhan, 

produktivitas, dan hasil hablur yang dihasilkan (Tabel 7). Dengan demikian 

penggunaan tata tanam juring ganda benih ganda tidak sesuai digunakan un-

tuk benih bud chip. Oleh karena itu perlu dicari kepadatan populasi tanaman 

yang tepat dalam sistem tanam juring ganda untuk benih bud chip agar dapat 

diperoleh peningkatan produktivitas dan hasil hablur yang mendekati ha-

rapan. 

Tabel 7. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon yang berasal dari bahan 

tanam bud chip pada tata tanam juring ganda benih tunggal dan benih ganda 

Peubah penampilan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Benih tunggal Benih ganda Benih tunggal Benih ganda 

Panjang batang (cm) 150,70 155,60 228,50 217,20 

Diameter batang (mm) 27,60 29,10 31,60 30,20 

Bobot batang (g) :     

- Per meter batang 526,30 617,40 428,10 440,20 

- Per batang 793,90 960,80 976,00 952,40 

Jumlah batang per m juring  8,40 9,44 11,43 11,57 

Produktivitas (ton/ha) 52,50 72,40 88,30 87,30 

Rendemen (%) 7,07 7,33 9,25 9,59 

Hasil hablur (ton/ha) 3,69 5,32 8,17 8,37 

Sumber: Djumali et al. (2015a). 

Penggunaan PKP yang lebar dalam tata tanam juring ganda memung-

kinkan diterapkan sistem tumpang sari dengan tanaman pangan sehingga me-

ningkatkan pendapatan (Shanty dan Ramanjaneyulu 2014) dan berpotensi 

menghasilkan keuntungan ekonomi yang maksimal serta tidak menurunkan 

produktivitas tebu (Rehman et al. 2014). Pemilihan jenis tanaman legumino-

sa seperti kedelai, kacang tanah, dan Crotalaria juncea diharapkan dapat 

meningkatkan kesuburan lahan sehingga mengurangi penggunaan pupuk or-

ganik dan pupuk anorganik dalam tata tanam juring ganda benih ganda. 

Penggunaan tanaman kacang tanah sebagai tanaman tumpang sari dalam 

tata tanam juring ganda benih ganda (Gambar 4) mampu menekan pengguna-

an pupuk anorganik sebesar 50% tanpa diikuti oleh penurunan pertumbuhan, 

produktivitas tebu, dan hasil hablur. Bahkan pada pertanaman pertama mam-

pu meningkatkan rendemen dan hasil hablur (Tabel 8). Namun demikian ke-

tersediaan tenaga kerja di bidang pertanian yang terbatas menyebabkan sistem 

tumpang sari tanaman tebu dengan tanaman pangan kurang diminati oleh 

petani tebu. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan penggunaan pupuk an-

organik pada tata tanam juring ganda benih ganda dapat dilakukan dengan 

menambah bahan organik. 
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Gambar 4. Tumpang sari tebu dengan kacang tanah dalam tata tanam juring ganda 

benih ganda 

Tabel 8.  Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon pada tata tanam juring 

ganda benih ganda dalam sistem tanam monokultur dan tumpang sari dengan 

kacang tanah 

Peubah pengamatan 
Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Monokultur Tumpang sari Monokultur Tumpang sari 

Panjang batang (cm) 151,20 151,70 213,40 210,10 

Diameter batang (mm) 24,80 23,40 27,80 27,40 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 537,60 502,20 425,70 415,50 

- Per batang 811,30 763,30 911,30 877,30 

Jumlah batang per m juring 7,57 7,79 10,68 11,77 

Produktivitas (ton/ha) 46,17 48,57 76,42 82,02 

Rendemen (%) 6,64 8,46 8,43 8,33 

Hasil hablur (ton/ha) 3,09 4,12 6,45 6,82 

Sumber: Djumali et al. (2015b). 

Aplikasi bahan organik pada pertanaman tebu mampu meningkatkan ke-

tersediaan nutrisi bagi tanaman tebu, terutama N, P, dan S (Gana 2009). Apli-

kasi bahan organik yang dikombinasi dengan pupuk anorganik mampu me-

ningkatkan hara N, P, K, Ca, C-organik, bahan organik, dan KTK (Gana 2011). 

Secara umum bahan organik yang diaplikasikan dalam sistem pertanian di 

Indonesia adalah pupuk kandang. Aplikasi pupuk kandang yang disertai 

dengan penurunan dosis pupuk anorganik sebesar 50% pada tata tanam juring 

ganda benih ganda mampu meningkatkan bobot batang, jumlah batang per 

meter juring, produktivitas tebu, dan hasil hablur (Tabel 9). Namun demikian 

ketersediaan pupuk kandang untuk usaha tani tebu juga terbatas sehingga per-

lu dicari alternatif bahan organik lainnya yang lebih mudah ketersediaannya 

dan mempunyai fungsi yang tidak berbeda dengan pupuk kandang dalam me-
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ningkatkan produktivitas dan hasil hablur. Pupuk hijau merupakan salah satu 

jenis bahan organik yang dapat digunakan untuk mengganti peran pupuk kan-

dang. 

Tabel 9. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon pada tata tanam juring 

ganda benih ganda yang diaplikasi pupuk kandang dan tanpa pupuk kandang 

Peubah pengamatan 

Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Tanpa pupuk 

kandang 

Dengan pupuk 

kandang 

Tanpa pupuk 

kandang 

Dengan pupuk 

kandang 

Panjang batang (cm) 151,20 165,40 213,40 215,15 

Diameter batang (mm) 24,80 24,90 27,80 28,90 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 537,60 559,30 425,70 443,00 

- Per batang 811,30 925,00 911,30 953,90 

Jumlah batang per m juring 7,57 8,75 10,68 12,78 

Produktivitas (ton/ha) 46,17 65,46 76,42 98,51 

Rendemen (%) 6,64 7,84 8,43 8,21 

Hasil hablur (ton/ha) 3,09 5,13 6,45 8,07 

Sumber: Djumali et al. (2015b). 

Crotalaria juncea merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat di-

gunakan sebagai sumber pupuk hijau. Tanaman ini dapat ditanam sebagai ta-

naman tumpang sari dalam tata tanam juring ganda benih ganda dan dipanen 

setelah berumur 40 hari. Hasil panen brangkasan langsung diaplikasikan pada 

pertanaman tebu sebagai pupuk hijau. Pertanaman tebu yang diaplikasi pupuk 

hijau tersebut menghasilkan pertumbuhan, produktivitas, dan hasil hablur yang 

tidak berbeda dengan yang diaplikasi pupuk kandang (Tabel 10). Dengan 

demikian Crotalaria juncea dapat digunakan sebagai pengganti pupuk 

kandang dalam menekan penggunaan pupuk anorganik, meningkatkan pro-

duktivitas, dan hasil hablur. 

Secara umum penggunaan sistem tanam tumpang sari menurunkan per-

tumbuhan, produktivitas, dan hasil hablur tebu (Nazir et al. 2002; Khan et al. 

2012). Oleh karena itu perlu pengaturan populasi tanaman Crotalaria juncea 

yang dapat dimasukkan sebagai tanaman tumpang sari dalam tata tanam juring 

ganda benih ganda agar tidak menurunkan pertumbuhan, produktivitas, dan 

hasil hablur tebu (Gambar 5). Penggunaan 4 baris Crotalaria juncea per PKP 

lebar (170 cm) ternyata menghasilkan pertumbuhan, produktivitas, dan hasil 

hablur yang lebih baik dibanding dengan 2 baris Crotalaria juncea per PKP 

lebar pada pertanaman pertama (Tabel 11). Adapun pada pertanaman ratoon 

tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 4 baris dengan 2 baris 

Crotalaria juncea per PKP lebar terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan 

hasil hablur. 
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Tabel 10. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon pada tata tanam juring 

ganda benih ganda yang diaplikasi pupuk kandang dan Crotalaria juncea 

Peubah pengamatan 

Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Pupuk kandang 
Crotalaria 

juncea 
Pupuk kandang 

Crotalaria 

juncea 

Panjang batang (cm) 165,40 155,00 215,15 218,16 

Diameter batang (mm) 24,90 25,20 28,90 28,20 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 559,30 570,30 443,00 454,60 

- Per batang 925,00 883,30 953,90 992,40 

Jumlah batang per m juring 8,75  8,38 12,78 12,31 

Produktivitas (ton/ha) 65,46 60,14 98,51 98,83 

Rendemen (%) 7,84 8,09 8,21 8,20 

Hasil hablur (ton/ha) 5,13 4,86 8,07 8,09 

Sumber: Djumali et al. (2015b). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 5. Tumpang sari (a) 4 baris dan (b) 2 baris Crotalaria juncea dalam tata ta-

nam juring ganda benih ganda tebu pertanaman pertama 

Tabel 11. Penampilan pertanaman tebu pertama dan ratoon pada tata tanam juring 

ganda benih ganda yang ditumpangsari 2 dan 4 baris Crotalaria juncea per 

PKP lebar 

Peubah pengamatan 

Pertanaman pertama Pertanaman ratoon 

Crotalaria 

4 baris 

Crotalaria 

2 baris 

Crotalaria 

4 baris 

Crotalaria 

2 baris 

Panjang batang (cm) 157,90 152,00 216,50 219,80 

Diameter batang (mm) 26,00 24,30 28,30 28,20 

Bobot batang (g):     

- Per meter batang 576,40 564,20 456,60 452,70 

- Per batang 909,30 857,30 989,00 995,70 

Jumlah batang per m juring 8,84 7,91 12,67 11,96 

Produktivitas (ton/ha) 65,15 55,12 101,40 96,26 

Rendemen (%) 8,06 8,12 8,27 8,14 

Hasil hablur (ton/ha) 5,25 4,48 8,36 7,83 

Sumber: Djumali et al. (2015b) 

a 
b 
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Penutup 

Pengembangan tebu dilakukan dengan menggunakan tata tanam juring tung-

gal dengan penerapan manajemen nutrisi yang baik bahkan cenderung berle-

bihan. Penggunaan lahan kering sebagai lahan pengembangan tebu dengan 

penyediaan air menjadi faktor pembatas menyebabkan dipilihnya PKP sempit 

agar diperoleh produktivitas dan hasil hablur yang tinggi. Ketersediaan tenaga 

kerja pertanian yang terbatas memaksa dilakukan mekanisasi pada usaha tani 

tebu. Penerapan mekanisasi tersebut menyebab-kan pemilihan PKP harus 

menyesuaikan dengan peralatan mekanisasi sehing-ga penggunaan PKP 

sempit sudah harus diganti dengan PKP lebar. Sebagai konsekuensi 

penggunaan PKP lebar adalah penurunan faktor juring sehingga produktivitas 

dan hasil hablur menurun. Penurunan faktor juring dapat dihindari dengan 

menerapkan tata tanam juring ganda. Tata tanam juring ganda tidak mengubah 

faktor juring asalnya bahkan dapat ditingkatkan. Penggunaan tata tanam juring 

ganda mampu me-ningkatkan jumlah cahaya yang terintersepsi dalam tanaman 

sehingga pro-duktivitas dan hasil hablur meningkat. Tata tanam juring ganda 

juga dapat di-terapkan untuk benih bud chip yang memerlukan PKP lebar 

sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan benih tebu. Peningkatan faktor 

juring dalam tata tanam juring ganda dimaksudkan untuk meningkatkan 

populasi tanaman sehingga diperoleh peningkatan pro-duktivitas dan hasil 

hablur. Peningkatan produktivitas dan hasil hablur yang diperoleh lebih rendah 

dibanding dengan juring ganda yang tanpa peningkat-an faktor juring. 

Peningkatan populasi tanaman dapat dilakukan dengan me-nambah jumlah 

benih yang digunakan pada setiap juringnya tanpa harus me-nambah faktor 

juring. Tata tanam tersebut disebut tata tanam juring ganda be-nih ganda. 

Jumlah benih yang digunakan dua kali lipat dari tata tanam juring tunggalnya. 

Sebagai konsekuensinya jumlah nutrisi yang diberikan dua kali dosis pupuk 

juring tunggalnya. Produktivitas dan hasil hablur yang diperoleh juga 

mendekati dua kali tata tanam juring tunggalnya. Tata tanam juring gan-da 

benih ganda tidak sesuai untuk benih bud chip sehingga perlu dicari kepa-datan 

populasi tanaman yang sesuai untuk benih bud chip pada tata tanam ju-ring 

ganda. 
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Ringkasan 

Keberadaan pertanaman tebu pada saat ini didominasi oleh pertanaman ratoon (RC) yang 
memiliki kecenderungan produktivitas yang menurun seiring dengan bertambahnya periode 

ratoon. Petani lebih memilih pertanaman ratoon disebabkan karena tanam tebu baru (PC) 
memerlukan biaya tinggi dari kegiatan bongkar ratoon dan pengadaan benih tebu yang banyak 
mencapai 10 ton/ha bagal atau 17.000 budchip. Tebu kepras atau ratoon perlu dilakukan 
pemeliharaan agar produktivitas dan rendemennya tetap terjaga dengan baik. Salah satu kegiatan 
rawat ratoon adalah kepras tebu agar didapatkan tunas baru yang tumbuh dari dalam tanah 
sehingga pertunasan dan perakaran tanaman tebu lebih baik. Penyulaman merupakan kegiatan 
penanaman untuk mengantikan benih tebu yang tidak tumbuh, baik pada tanaman baru ataupun 
lama (kepras) dapat berupa benih rayungan, seblangan, atau budchip agar diperoleh populasi 

tebu yang optimal dengan jumlah batang terpanen mencapai 72.500–75.000 batang/ha. Pedot 
oyot merupakan kegiatan pemutusan akar tebu RC yang sudah tua agar didapatkan pertumbuhan 
akar baru sehingga serapan hara dan air tinggi, laju pertumbuhan calon anakan lebih baik, cepat, 
dan seragam. Pertanaman tebu RC yang diusahakan terus menerus akan mengalami penurunan 
kandungan bahan organik tanah sampai dengan 50%. Penurunan bahan organik tanah 
berpengaruh buruk terhadap sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah. Pemberian bahan organik 
berupa pupuk kandang atau kompos dapat menggemburkan tanah, meningkatkan daya simpan 
air, kegiatan jasad renik berkembang dan menyuburkan tanah. Menejemen tebu ratoon yang baik 

dapat menjadi penentu faktor keberhasilan dalam pencapaian produktivitas dan rendemen tebu 
ratoon yang optimal. Manajemen tebu ratoon meliputi manajemen seresah, populasi tanaman, 
pemupukan, kebutuhan air, pengendalian gulma dan hama penyakit. Pemberian seresah (tanpa 
dibakar) di lahan mampu mempertahankan rata-rata produktivitas mulai RC 3 sampai RC 7 
sebesar 125 ton/ha. Jumlah tunas yang di harapkan dalam fase pertunasan diupayakan di antara 
75.000–80.000 tunas per hektar. Pemupukan beberapa dosis NPK dengan pengaturan seresah 
yang diletakkan antar baris tanaman tebu ratoon dapat memberikan rata-rata produktivitas 
selama periode 8 tahun tebu ratoon berkisar antara 142–158 ton/ha. Tumpang sari menggunakan 
palawija (jagung, kacang, kedelai) didapatkan produktivitas berkisar antara 71,75–95,67 ton/ha. 

 
Kata kunci: Tebu, rawat ratoon, sistem tanam 

Ratoon Maintenance of Sugarcane 

Summary 

The existence of the sugar cane crop at this time dominated by ratoon crop (RC), which has a 
tendency productivity decreases with ratoon period. Farmers prefer RC due to planting cane 
(PC) requires a high cost of unloading ratoon activities and procurement of seed up to 10 tonnes 
budset/ha or 17,000 budchip. Ratoon maintenance was required to obtain the productivity and 
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yield to remain well preserved. One of the ratoon maintenance activities is cutting the base of 
the cane flat ground (kepras activities) in order to get the new shoots that grow from the ground 
so that the shoot and root growth better. Seeding is a seed-planting to replace sugarcane plants 
that does not grow, either in the PC or RC crops with rayungan seed, budset or bud chips. It 
aims to obtain the optimal population with the amount of sugar cane harvest reaches 72.500-

75.000 stems/ha. Pedot oyot is the old sugar cane roots termination in order to get the new root 
growth and nutrient uptake better so that the rate of growth of shacker better, faster, and 
uniforms. RC cane crop cultivated continuously can decreased soil organic matter content up to 
50%. The decline in soil organic matter adversely affect the physical properties of the soil, 
chemical and biological soil. Organic matter such as manure or compost can fertilize the soil, 
increase the water holding capacities, activity of microorganisms flourish and enrich the soil. 
Good management of ratoon cane can be the deciding factor of success in achieving the 
productivity and yield of ratoon cane optimally. Management of Ratoon cane includes 

management of litter, plant population, fertilization, water requirements, control weeds and 
pests. Giving litter (without burnt) on land capable of maintaining the average productivity 
began ratoon cane from 3rd to 7th until 125 ton/ha. The number of shoots sprouting phase is 
expected to range between 75000-80000 shoots/ha. NPK fertilizer dosage by setting some litter 
that is placed between inter-rows of ratoon cane crops can give the average productivity over a 
period of 8 years ratoon ranges between 142-158 tons/ha. Intercropping use corn, beans, or soy 
obtained productivity ranged from 71.75 to 95.67 tonnes/ha. 
 

Keywords: Sugarcane, ratoon maintenance, planting system 

Pendahuluan 

Keberadaan pertanaman tebu pada saat ini didominasi oleh pertanaman ratoon 

yang memiliki kecenderungan dengan produktivitas yang menurun seiring 

dengan bertambahnya periode ratoon. Penanaman tebu umumnya meng-

gunakan benih dari batang (vegetatif) bukan dari biji (generatif). Kebutuhan 

benih sekitar 8–10 ton batang tebu/ha (bagal) atau sekitar 17.000 budchip/ 

budset. Penanaman tebu yang menggunakan benih hanya terjadi pada tahun 

pertama yang biasa disebut PC (Plant cane). Pada tahun berikutnya sudah tidak 

memerlukan benih lagi tetapi memanfaatkan hasil ratoonnya yang biasa 

disebut RC (Ratoon cane). Berdasarkan jumlah kebutuhan benih tebu yang 

begitu banyak setiap hektarnya, maka para petani lebih menyukai pertanaman 

RC daripada PC karena harus melakukan bongkar ratoon dan mengeluarkan 

biaya cukup besar untuk pertanaman PC. 

Produktivitas tebu pada tahun pertama cukup baik dan memiliki kecen-

derungan menurun seiring dengan semakin bertambahnya usia tanaman tebu. 

Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti populasi tanaman per juring 

sudah berkurang, sistem perakaran sudah rapat sekali sehingga daya jelajah 

akar terganggu, tanah sebagai media tumbuhnya tebu mengalami pemadatan/ 

keras, tanaman tebu umurnya sudah tua sehingga kemampuan untuk mem-

bentuk tunas-tunas baru berkurang, dan rentan terhadap serangan hama penya-

kit. Kegiatan rawat ratoon dimulai setelah tanaman tebu dipanen dimana 

kegiatan panen tebu masih meninggalkan seresah tebu yang masih tertinggal 
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di lahan dan keberadaan sisa batang bawah tanaman tebu yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan pertanaman RC selanjutnya. Makalah ini 

menyajikan tentang teknologi rawat ratoon tebu dan manajemen tebu ratoon 

agar diperoleh produktivitas dan rendemen tebu yang optimal dan tidak terjadi 

penurunan yang cukup tajam. 

Panen Tebu 

Panen tebu merupakan kegiatan akhir dari proses budi daya tanaman tebu di 

lahan dan diharapkan dapat memperoleh hasil rendemen dan produktivitas tebu 

yang tinggi. Produktivitas tebu pada tahun pertama dan kedua relatif cukup 

tinggi dan cukup bertahan sampai tahun ke tiga (RC-2). Pada tahun keempat 

(RC-3) dan seterusnya, produktivitas tebu cenderung menurun secara signi-

fikan (Tabel 1). Hal ini dapat menurunkan pendapatan petani dan menjadi salah 

satu pendorong petani untuk melakukan kegiatan rawat ratoon tebu.  

Tabel 1. Produktivitas beberapa varietas tebu pada sistem pertanaman ratoon di tanah 

vertisol 

Varietas tebu 
Produktivitas tebu (ton/ha) 

PC RC 1 RC 2 RC3 

Co 6304 135,8 112,3 97,9 63,8 

Co 7314 126,0 103,7 98,4 68,1 

Co 8335 85,7 70,9 69,5 56,5 

Co 8362 123,6 112,3 103,7 98,5 

Co 8153 106,7 90,7 88,7 57,5 

Keterangan: PC= plant cane, RC= ratoon cane (Sumber: Sundara dan Tripathi 1999) 

Panen tebu dilakukan dengan cara ditebang bagian batangnya tepat 

dipermukaan tanah baik dilakukan secara manual menggunakan parang atau 

secara mekanisasi menggunakan mesin tebang tebu. Teknik penebangan tebu 

dapat dilakukan secara bundled cane (tebu ikat), loose cane (tebu urai), 

chooped cane (tebu cacah) (Indrawanto et al. 2010). Sedangkan saat panen 

tebu dilakukan berdasarkan pada tingkat kemasakan tebu. Tebu yang telah 

masuk fase kemasakan dapat dilihat dengan kondisi daun sebagian besar 

mengering. Akan tetapi kemasakan tebu tidak cukup dilihat secara visual, perlu 

dilakukan analisa kimia dengan mengukur nilai brix dan pol nira hasil perahan 

batang tebu bagian atas dan bawah. Nilai brix dan pol digunakan dalam 

penentuan faktor kemasakan (FK). Tebu dikatakan sudah masak jika FK 

kurang dari 25 (Jauhari et al. 2011) yang artinya perbedaan kandungan gula 

dibagian batang atas dan bawah selisihnya kecil sehingga peluang perolehan 

rendemen gula yang didapatkan menjadi lebih besar. 
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Kegiatan panen tebu bertujuan untuk mendapatkan batang yang sudah 

dipisahkan dari bagian pucuk dan daun kering (daduk). Limbah yang 

dihasilkan dari panen tebu berupa seresah yang terdiri dari daun kering 

(daduk), pucuk tebu, dan sisa batang tebu yang masih tertinggal di lahan 

(Gambar 1). Seresah tebu merupakan bahan organik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk kompos dan jumlahnya sangat banyak dimana serasah hasil 

tebangan dilahan tebu mencapai 20–25 ton/tahun (Toharisman 1991). Bagi 

kebanyakan petani seresah tebu setelah panen menjadi masalah karena 

mengganggu dalam pemeliharaan tanaman sehingga biasanya petani 

membakar begitu saja. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan kesuburan 

lahan, membahayakan pemukiman di sekitar perkebunan dan secara luas dapat 

menyebabkan pemanasan global. 

 

 

Gambar 1. Limbah panen tebu di lahan berupa seresah tebu  

Rawat Ratoon 

Tebu kepras atau ratoon perlu dilakukan perawatan atau pemeliharaan agar 

produktivitas dan rendemennya tetap terjaga dengan baik. Salah satu kegiatan 

rawat ratoon yang biasa dilakukan petani adalah kegiatan kepras tebu. Hasil 

tebang manual biasanya masih meninggalkan sisa batang di permukaan tanah 

maka perlu dilakukan pengeprasan agar mendapatkan tunas baru yang tumbuh 

dari dalam tanah sehingga pertunasan dan perakaran tanaman tebu lebih baik. 

Pertanaman tebu yang akan dikepras lebih dahulu dibersihkan dari seresah 

daun kering, potongan-potongan batang tebu bekas tebangan dan sisa-sisa 

kotoran yang lain. Alat kepras tebu adalah cangkul atau parang yang tajam. 
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Kepras tebu dilakukan segera setelah tebang atau paling lambat 1-2 minggu 

setelah tebang. Menurut Pawirosemadi (2011) terdapat tiga cara kepras tebu 

yaitu: 1. Kepras datar, 2 Kepras “W” dan 3. Kepras miring (Gambar 2). Cara 

kepras datar memberikan hasil kepras berbentuk datar ditengah-tengah rumpun 

tebu sepanjang juringan dengan cara berjalan searah juringan diantara dua got 

malang. Cara kepras “W” dilakukan dengan jalan mengepras dua sisi guludan 

rumpun tebu, tanah dari keprasan disusun diantara barisan tanaman sehingga 

terbentuk seperti guludan baru sehingga tampak bentuk “W”. Cara kepras 

miring dikerjakan sama dengan kepras “W” tetapi hanya dikerjakan dari satu 

sisi sehingga menghemat tenaga dan waktu. 

 

 

Gambar 2. Tipe kepras tanaman tebu (A. Kepras datar, B. Kepras “W”, C. Kepras miring) 

Populasi rumpun tebu pada pertanaman ratoon secara umum mengalami 

penurunan jumlahnya. Hal ini disebabkan banyak tunas-tunas yang mati karena 

proses pemanenan, serangan hama dan penyakit. Kondisi yang demikian dapat 

menurunkan tingkat produktivitas tebu yang dihasilkan. Kegiatan rawat ratoon 

meliputi penyulaman, pedot oyot dan penambahan bahan organik. Uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Penyulaman 

Penyulaman merupakan kegiatan penanaman untuk menggantikan benih tebu 

yang tidak tumbuh, baik pada tanaman baru ataupun lama (kepras) agar 

diperoleh populasi tebu yang optimal (Trytriono 2012). Pertanaman Tebu RC 

menghasilkan jumlah tunas anakan yang banyak, yang akan mempengaruhi 

populasi tanaman tebu per satuan luas lahan. Anakan tebu sebagai variabel 
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yang penting dalam usaha peningkatan produktivitas tebu. Tingkat 

produktivitas tebu per satuan luas lahan ditentukan oleh kemampuan tanaman 

membentuk anakan, semakin banyak anakan tebu yang terbentuk maka hasil 

tebu akan semakin melimpah (Rokhman et al. 2014). 

Penyulaman dilakukan dengan menggunakan varietas dan umur yang 

sama. Jenis benih yang dapat digunakan dalam penyulaman adalah benih 

rayungan, seblangan, dan bud chip. Petani biasa melakukan kegiatan sulam 

dengan menanam benih seblangan yaitu mengambil benih dari tunas yang 

tumbuh dalam satu rumpun tebu di lahan tersebut untuk ditanam di bagian 

kosong pada rumpun yang mati. Pada saat melaksanakan penyulaman, harus 

dipastikan tersedia cukup air, untuk daerah tadah hujan maka dilakukan pada 

awal musim penghujan dengan diikuti pemupukan N untuk mempercepat 

pertumbuhannya. Menurut beberapa peneliti Tebu (PTPN XI 2008) ada 

beberapa cara dalam penyulaman tebu yaitu: 1) Penyulaman dilakukan pada 

saat pertanaman tebu berumur 3 minggu dan daun tebu sudah berdaun 3–4 

helai, bibit berasal dari rayungan bermata dua atau dari pembibitan. 2) 

Penyulaman yang berasal dari pucuk/rose tebu, ketika tanaman sudah berumur 

lebih dari 1 bulan; 3) Penyulaman yang dilakukan setelah pembumbunan dan 

pemberian pupuk organik selesai yaitu umur 1,5 bulan. 

B. Pedot Oyot 

Sistem perakaran tebu RC lebih dangkal dari pada tanaman PC. Hal ini 

berkaitan dengan kenyataan di lapang bahwa tunas-tunas tanaman keprasan 

tumbuh dari permukaan yang lebih tinggi dibanding tanaman tahun pertama. 

Tebu berakar serabut, sehingga kedalaman jelajah akar tidak terlalu dalam 

yakni sekitar 40–50 cm. Namun perakaran yang terbanyak ditemukan pada 

kedalaman 10–30 cm dari permukaan tanah. Perakaran inilah yang perlu 

dikelola dengan baik agar fungsinya dalam mengabsorpsi unsur hara dapat 

berjalan dengan sebaik-baiknya (Hakim 2008). Pawirosemadi (2011) 

mengemukakan bahwa sistem perakaran tanaman keprasan perkembanganya 

kurang baik dibanding tanaman pertamanya. Tanaman keprasan mempunyai 

perakaran yang banyak dan akarnya sudah tua sehingga menganggu dalam 

serapan hara dan air. Oleh karena itu petani biasanya melakukan kegiatan pedot 

oyot agar dapat meningkatkan serapan hara atau air bagi tebu dan didapatkan 

peremajaan akar tanaman RC. 

Pedot oyot merupakan kegiatan pemutusan akar tebu RC yang sudah tua 

agar didapatkan pertumbuhan akar baru sehingga serapan hara dan air tinggi, 

laju pertumbuhan calon anakan lebih baik, cepat, dan seragam. Pedot oyot 

sangat diperlukan untuk pertanaman RC, tanpa perlakuan pedot oyot 
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pertumbuhan tebu akan terganggu. Menurut Depoer (2010) keteralambatan 

pedot oyot berakibat kurangnya anakan hasil keprasan dan menganggu pertum-

buhan pertanaman tebu. Berdasarkan petunjuk teknis dari PTPN XII (2014) 

dikemukakan bahwa pemotongan bekas batang tebu yang tertinggal (dong-

kelan) dilakukan pada kedalaman 5 cm dibawah permukaan tanah waras dan 

diikuti pedot oyot dan pupuk. Pemupukan tanaman RC dilakukan segera sete-

lah pedot oyot tanpa menunggu hujan. Pupuk dimasukkan ke dalam lubang 

bekas pedot oyot, kemudian ditutup dengan tanah halus dengan rapat. Kadar-

wati et al., 2015 menyatakan bahwa perlakuan pedot oyot pada pertanaman 

RC-4 di lahan tadah hujan memberikan peningkatan produksi 13,69% diban-

dingkan kontrol. 

C. Penambahan Bahan Organik 

Kemerosotan hasil tebu disebabkan oleh degradasi lahan yang ditandai dengan 

menurunnya kandungan bahan organik tanah. Lahan pertanaman tebu RC yang 

diusahakan terus menerus akan mengalami penurunan kandungan bahan 

organik tanah sampai dengan 50% (Bell et al., 2007; Yadav et al.2009; Galdos 

et al. 2009). Anaya dan Huber-Sanwald (2015) menyatakan bahwa penanaman 

tebu yang dilakukan terus menerus tanpa jeda waktu dapat menurunkan kadar 

bahan organik tanah disamping itu juga menyebakan terkurangannya 

candangan hara dari karbon dan nitrogen sebesar 25%.  

Tabel 2. Akumulasi dan pemulihan N dalam tanaman dari bahan seresah di lahan tebu  

Bagian 
tanaman 

Akumulasi N 
(kg/ha) 

N dalam tanaman 
dari seresah (kg/ha) 

Pemulihan N 
dari seresah (%) 

RC 1 RC 2 RC 1 RC 2 RC 1 RC 2 

Batang 50 ± 5 43 ± 4 2,6 ± 0,2 2,6 ± 1,5 5,7 ± 0,6 6,9 ±4,0 

Daduk 33 ± 2 9 ± 3 0,6 ± 0,0 0,4 ± 0,2 1,4 ± 0,1 1,0 ± 0,6 

Pucuk 43 ± 5 50 ± 10 0,9 ± 0,1 3,5 ± 2,5 2,4 ± 0,6 9,4 ± 6,9 

Total 126 ± 12 102 ± 17 4,1 ± 0,3 6,5 ± 4,2 9,5 ± 1,3 17,3 ± 11,5 

Keterangan: RC: ratoon cane/tebu kepras (Sumber: Vitti et al. 2010). 

Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa akumulasi N terbesar pada tanaman RC 1 

terletak di batang tebu (50 ± 5 kg/ha) dan terjadi penurunan pada tanaman RC 

2. Begitu juga keberadaan N yang dihasilkan dari dekomposisi seresah dalam 

tanaman juga cukup besar di bagian batang dengan recoveri sebesar 6,9 ± 4% 

pada tanaman RC 1. Sedangkan pada tanaman RC 2 terdapat peningkatan 

recovery N sebesar 17,3 ± 11,5% (Vitti et al. 2010). Hal ini menunjukkan 

bahwa seresah memiliki peran dalam mensuplai nitrogen dalam tanah bagi 

tanaman tebu meskipun jumlahnya kecil akan tetapi dalam kurun waktu yang 
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cukup lama dapat memberikan kontribusi pemulihan nitrogen yang besar 

sehingga dapat menurunkan pemberian unsur hara N dari luar. 

Penurunan bahan organik tanah berpengaruh buruk terhadap sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah. Kondisi demikian menyebabkan penurunan produksi 

tebu (Speir et al. 2004). Pemberian bahan organik berupa pupuk kandang atau 

kompos dapat menggemburkan tanah dan mempunyai daya menyimpan air 

yang cukup besar. Di samping itu pupuk kandang menyebabkan kegiatan jasad 

renik berkembang dan menyuburkan tanah. Pada prinsipnya pertanaman tebu 

menghendaki  tanah yang gembur dan berstruktur remah serta berdrainase 

baik. Pada lahan tadah hujan umumnya terjadi degradasi bahan organik yang 

berat diindikasikan keberadaan  bahan organik tanah hanya kurang dari 1% 

sehingga dosis pemupukan bahan organik dianjurkan sebesar minimal 5 ton/ha. 

Peran bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah (Neves et al. 2003; 

Bell et al. 2007).  

Manajemen Tebu Ratoon 

Keberhasilan pertanaman tebu RC sangat dipengaruhi oleh manajemen atau 

pengaturan dalam perawatan dan pemeliharaan tanaman mulai dari setelah 

panen sampai dengan fase pertumbuhan tanaman tebu berikutnya, meliputi 

manajemen seresah, manajemen pupuk, pengelolaan kebutuhan air, pengen-

dalian gulma, dan sistem tanam. 

A. Manajemen Seresah 

Kegiatan panen akan menghasilkan limbah biomassa berupa seresah tebu yang 

bagi sebagian besar petani dianggap sebagai masalah dalam pemeliharaan tebu 

RC selanjutnya. Akibatnya petani biasanya melakukan pembakaran seresah 

tebu karena dianggap lebih praktis (Gambar 3). 

Pembakaran seresah di lahan dapat menurunkan potensi ketersediaan 

bahan organik dan unsur hara tanah dari proses dekomposisi di lahan. 

Pembakaran seresah dapat menghilangkan bahan organik, nitrogen, dan fosfor 

sementara hanya potasium yang tersedia bagi tanaman.  Pemanfaatan kembali 

seresah tebu (daduk) dapat meningkatkan sifat fisik, kimia dan kandungan 

biologi tanah. Manajemen seresah yang efisien secara tidak langsung dapat 

menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan tanah. Teknologi yang 

sesuai untuk aplikasi manajemen seresah tebu di lapangan telah berkembang 

dan pertani dapat mengadopsi langkah ramah lingkungan ini untuk dapat 

meningkatkan hasil panen tebu tanpa menggangu kelestarian ekosistem 

(Prasanna dan Pattar 2014). Dengan demikian diperlukan manajemen seresah 

agar dapat mengantikan persepsi seresah sebagai limbah menjadi suatu yang 

bermanfaat dan bernilai lebih dalam budi daya tebu RC. 
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Gambar 3. Kondisi lahan tebu ratoon  

Pemanfaatan seresah dengan mengembalikan lagi ke lahan tebu dapat 

memberikan dampak pengaruh yang baik pada pertumbuhan tanaman tebu 

ratoon. Hal itu terlihat dengan pemberian seresah yang dibenamkan di antara 

juringan serta dikombinasikan dengan penambahan Trichoderma dan pupuk 

kandang dapat meningkatkan pertumbuhan tebu RC 1 umur 6 bulan pada 

parameter tinggi, jumlah dan bobot kering tanaman (Marbun et al. 2016). 

Pertumbuhan yang baik akan dapat berkontribusi dalam mempertahankan 

produktivitas tanaman tebu ratoon. Hal ini selaras dengan penelitian Mendoza 

et al. (2003) dengan memberikan perlakuan pembakaran dan pemanfaatan 

seresah sebagai mulsa di lahan pertanaman tebu PC sampai RC 5 (tahun ke-6). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan seresah sebagai 

mulsa tanpa dilakukan pembakaran dapat mempertahankan produktivitas tebu 

sampai RC 5 dibandingkan dengan perlakuan pembakaran seresah dengan 

kisaran produktivitas mencapai 60–80 ton/ha. Munoz-Arboleda dan Quintero-

Duran (2009) juga menyatakan peranan seresah yang cukup efektif dalam 

mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas tebu dalam periode 

ratoon yang panjang. Pemberian seresah (tanpa dibakar) di lahan mampu 

mempertahankan rata-rata produktivitas mulai RC 3 sampai RC 7 sebesar 125 

ton/ha. Sedangkan perlakuan tanpa seresah dan tanpa pemupukan didapatkan 

kecenderungan penurunan produktivitas dari 140 ton/ha untuk PC menjadi 80 

ton/ha untuk RC 7 (Gambar 4). Pola penurunan produktivitas ini diakibatkan 

karena kerusakan kesuburan kimia, fisik dan biologi tanah. 

Pemilihan bahan tanam tebu yang tepat sangat mempengaruhi 

keberlangsungan pertanaman RC. Beberapa varietas tanaman yang telah 

dilepas dengan ketahanan kepras cukup baik dapat dijadikan alternatif pilihan 

agar didapatkan produktivitas dan rendemen pertanaman RC yang relatif masih 

tinggi dan layak ekonomi pada periode ratoon yang cukup lama. Disamping itu 
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jumlah populasi tanaman RC yang optimal perlu dijadikan acuan agar 

kecukupan dalam ketersediaan hara dan air untuk tanaman dapat terjaga. Pada 

tanaman tebu ada hubungan positif antara kepadatan anakan dan populasi 

tanaman (Bashir et al. 2000). Pertunasan yang terlalu banyak memiliki potensi 

peningkatan populasi tanaman yang melebihi kondisi optimal, mengakibatkan 

diameter batang tebu kecil yang berakibat produktivitas yang dihasilkan 

rendah. Jumlah tunas yang di harapkan dalam fase pertunasan diupayakan di 

antara 75.000–80.000 tunas per hektar. Kemudian Pada lahan beririgasi yang 

bisa di kendalikan pengelolaan airnya di harapkan pada akhir fase per-

panjangan batang didapatkan jumlah batang berkisar antara 72.500–75.000 

batang/ha, dengan tinggi 2,50–3,0 m, dan berat batang berkisar antara 1,20–

1,40 kg/batang (Murwandono 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Keterangan: TR= tanpa seresah, SL= pola antar baris 1:2 (tanpa seresah:seresah), DL= pola antar 

baris 2:2 (tanpa seresah:seresah), F= (-): tanpa pemupukan, (+): dengan pemupukan 

 

Gambar 4. Pengaruh manajemen seresah pada produktivitas tanaman tebu 

B. Manajemen Pupuk 

Manajemen pupuk juga perlu dilakukan dengan baik agar dapat menjaga 

produktivitas dan rendemen tebu RC tetap tinggi. Interaksi diantara unsur hara, 

hubungan antara tanah dan tanaman, rasio unsur hara yang dibutuhkan dalam 

tanaman serta periode pemberian unsur hara berdasarkan kebutuhan tanaman 

sangat perlu diperhatikan agar didapatkan produktivitas tinggi (Prasanna dan 

Pattar 2014). Hal itu dapat dilakukan pendekatan praktis dengan mengetahui 

tingkat kandungan bahan organik tanah sebagai dasar rekomendasi pemupukan 

unsur hara N pada pertanaman RC (Tabel 3). Sehingga diharapkan kegiatan 
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pemupukan pada pertanaman tebu dapat dilakukan lebih baik dan efektif 

sehingga pencapaian produktifitas tanaman dapat mendekati potensi hasil yang 

diinginkan.  

Tabel 3. Pedoman aplikasi pupuk N pada tanaman RC berdasarkan bahan organik 

tanah C 

Potensi 

produksi 

(ton/ha) 

Bahan organik tanah C (%) 

<0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0 2,0-2,4 >2,4 

Kebutuhan N (kg/ha) 

120 160 150 140 130 120 110 100 

130 170 160 150 140 130 120 110 

150 190 180 170 160 150 140 130 

180 220 210 200 190 180 170 160 

(Sumber: Schroeder et al. (2009) 

Kombinasi antara manajemen pemupukan dengan manajemen seresah 

dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap produktivitas dan rendemen 

tebu RC pada pereiode ratoon yang relatif panjang. Hal tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4 dimana pemberian beberapa dosis pupuk NPK dengan pengaturan 

seresah yang diletakkan antar baris tanaman tebu ratoon dapat memberikan 

rata-rata produktivitas selama periode 8 tahun tebu ratoon berkisar antara 142–

158 ton/ha. Sedangkan tanpa pemupukan hanya dilakukan manajemen seresah 

saja didapatkan rata-rata produktivitas 131–132 ton/ha dan terjadi penurunan 

yang drastis ketika tidak dilakukan pemupukan dan manajemen seresah dengan 

rata-rata produktivitas mencapai 96 ton/ha. Begitu juga dengan perolehan 

rendemen tebu dimana kombinasi perlakuan pemupukan dan manajemen se- 

resah diperoleh rata-rata rendemen selama periode 8 tahun tebu ratoon berkisar 

antara 12,04–12,46% sedangkan tanpa pemupukan didapatkan rendemen lebih 

rendah sebesar 11,59% (Munoz-Arboleda dan Quintero-Duran 2009). 

Tabel 4. Pengaruh manajemen seresah dan dosis pemupukan terhadap produktivitas, 

rendemen dan bahan organik tanah dari rata-rata 8 kali periode panen tebu   

N-P-K 

(kg/ha) 

Pola antar baris 1:2  

(tanpa seresah:seresah) 

Pola antar baris 2:2  

(tanpa seresah:seresah) 
Tanpa seresah 

Prod. 

(ton/ha) 

Rend. 

(%) 

BO 

(%) 

Prod. 

(ton/ha) 

Rend. 

(%) 

BO 

(%) 

Prod. 

(ton/ha) 

Rend. 

(%) 

BO 

(%) 

100-25-30 142 12,04 3,00 142 12,14 3,17 141 12,66 3,16 

150-50-60 153 12,46 3,09 147 12,04 3,22 145 12,49 3,10 

200-75-90 154 12,30 3,11 158 12,11 3,27 139 12,46 2,91 

150-0-60 150 12,38 3,29 152 12,32 3,35 141 12,49 3,27 

150-50-0 143 12,43 3,07 146 12,01 3,36 143 12,16 3,30 

0-0-0 131 11,59 3,19 132 11,75 3,20 96 12,30 2,98 

Keterangan: Prod.= produktivitas, Rend.= rendemen, BO= bahan organik tanah 

Sumber: Munoz-Arboleda dan Quintero-Duran (2009) 
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Pengelolaan Kebutuhan Air 

Manajemen kebutuhan air bagi tanaman tebu juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan budidaya tanaman tebu. Ketersediaan 

air sangat diperlukan dalam fase pertumbuhan tanaman tebu. Pada lahan 

kering, pemilihan masa tanam yang tepat dapat meminimalkan resiko 

tanaman mengalami cekaman kekeringan (water stress) pada fase kritis, 

mengkuantifikasi volume air yang harus ditambahkan untuk mencapai 

indek kecukupan air yang diinginkan, serta memaksimalkan intensitas 

tanam (Surmaini dan Irianto 2003). Sebagian besar tanaman tebu lahan 

kering yang ditanam periode Mei sampai September mengalami 

cekaman air (water stress) pada fase kritis yaitu fase pembentukan tunas 

dan pertumbuhan vegetatif (sampai dengan umur 165 hari). Kekeringan 

yang terjadi pada fase kritis akan berdampak terhadap penurunan 

produksi tebu/hektar paling besar dibandingkan fase lainnya yaitu fase 

pembentukan gula maupun fase pematangan (Irianto 2003). Tabel 5 

menyajikan kebutuhan air selama setahun berdasarkan fase pertum-

buhan tanaman tebu. Kebutuhan air tanaman tebu paling tinggi ketika 

fase perpanjangan batang dimana kebutuhan air total dapat mencapai 

1200 WR-mm pertahun.  

Tabel 5. Kebutuhan air tanaman tebu setahun berdasarkan fase pertumbuhan  

Fase pertumbuhan 
Umur tanaman 

(hari) 

Durasi 

(hari) 

Kebutuhan air total 

(WR-mm) 

Kebutuhan air/hari 

(WR-mm) 

Perkecambahan 0–45 45 300 6,67 

Pertunasan 45–120 75 550 7,33 

Perpanjangan batang 120–270 150 1200 8,00 

Kemasakan 270–360 90 450 5,00 

Jumlah 360 - 2500 6,94 

Sumber: Kordorfer (1989) 

Curah hujan merupakan unsur iklim yang besar pengaruhnya terhadap 

suatu sistem usaha tani, terutama pada lahan kering dan tadah hujan. Curah 

hujan  sangat  menentukan  pola  dan  intensitas  tanam  yang  dicirikan  oleh 

growing season suatu lahan (Jayanti et al. 2015). Irianto (2003) menyatakan 

pendayagunaan sumber daya air untuk menekan resiko kekeringan, penurunan 

hasil tebu dapat dilakukan dengan pengembangan konsep "rainfall and rainoff 

harvesting" melalui pembangunan "channel reservoir". Berdasarkan karak-

teristik potensi sumber daya air hujan lahan kering dan hasil simulasi kebu-

tuhan air untuk seluruh fase pertumbuhan tanaman ternyata secara kuantitas 

kebutuhan air tebu dapat dicukupi apabila potensi aliran permukaan dapat 
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disimpan pada saat musimm hujan dan didistribusikan pada saat musim kema-

rau. Dengan demikian perlu perhatian lebih terutama manajemen perawatan 

tebu varietas masak awal dimana setelah tebang pada awal musim kemarau 

tebu ratoon memasuki fase kitis yang membutuhkan air untuk pertumbuhan 

sehingga keberadaan channel reservoir sangat membantu dalam menekan 

penurunan produktivitas tebu yang dihasilkan. 

C. Pengendalian Gulma 

Keberadaan gulma dapat menjadi hambatan dalam pencapaian produktivitas 

tebu secara optimal. Puspitasari et al. (2013) menyatakan tebu memerlukan 

masa bebas dari persaingan dengan gulma antara 2–3 bulan setelah tanam 

karena pada saat tersebut tanaman tebu sedang membentuk dan menumbuhkan 

tunas-tunas induk muda serta dimulainya fase peranakan. Selepas masa kritis 

tersebut tebu mampu bersaing dengan gulma. Penggunaan herbisida tunggal 

Ametrin (dosis 3 l/ha) 1 minggu sebelum olah tanah dan 1 bulan setelah tanam 

menghasilkan pertumbuhan vegetatif tanaman tebu yang lebih baik dilihat dari 

tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang maupun jumlah anakannya. 

Manajemen pengendalian gulma dapat dilakukan dengan penyemprotan her-

bisida atau dilakukan dengan menanam tanaman sela dengan sistem tumpang 

sari.  

D. Sistem Tanam  

Tumpang sari tebu lahan kering dengan tanaman palawija, unsur hara dan air 

tidak merupakan faktor pembatas karena dapat dipenuhi dari pupuk sedang air 

dari hujan. Masalah yang muncul adalah kebutuhan cahaya bagi tanaman sela 

menjadi terbatas karena tebu berhabitus tinggi sehingga dapat menaungi 

tanaman yang lebih rendah. Pengaturan saat tanam tanaman sela pada tebu 

dimaksudkan agar tanaman sela yang ditanam lebih awal mendapatkan cahaya 

matahari cukup, karena tebu masih kecil sehingga ruang tumbuh masih 

terbuka. Sebaliknya tanaman sela yang ditanam lebih lambat, cahaya matahari 

yang dibutuhkan berkurang karena mendapatkan naungan dari tajuk tebu yang 

semakin lebat (Soejono 2003). Hal itu dapat dilihat dari hasil perolehan hasil 

tebu dengan tumpangari menggunakan palawija (jagung, kacang, kedelai) 

didapatkan produktivitas berkisar antara 71,75–95,67 ton/ha (Tabel 6). 

Disamping itu dalam manajemen tebu ratoon perlu juga diperhatikan perangkat 

teknis budi daya tebu serta pengendalian hama penyakit yang dapat meng-

ganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu. Dengan demikian 
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manajemen tebu ratoon sangat diperlukan untuk didapatkan produktivitas dan 

rendemen tebu yang tetap tinggi selama periode ratoon yang relatif panjang. 

Tabel 6. Produktivitas Tebu pada tiap jenis tanaman sela 

Waktu tanam tanaman sela 

Jenis tanaman sela 

Jagung Kacang Kedelai 

Produktivitas tebu (ton/ha) 

2 minggu sebelum tanam tebu 71,75 79,58 78,92 

Bersama tanam tebu 74,00 81,75 84,33 

2 minggu setelah tanam tebu 89,00 84,75 85,25 

4 minggu setelah tanam tebu 90,17 77,50 85,33 

6 minggu setelah tanam tebu 95,67 84,67 95,58 

Tebu monokultur  

Sumber: Soejono (2003) 

Penutup 

Pemeliharaan atau rawat ratoon sangat diperlukan dalam budidaya tanaman 

kepras (RC). Hal ini dibutuhkan agar dapat menjaga tingkat produktivitas 

tanaman RC dan tidak terjadi penurunan yang terlalu tajam selama periode 

ratoon yang panjang. Kegiatan rawat ratoon meliputi kepras tebu, penyulaman, 

pedot oyot, dan pemberian pupuk organik. Manajemen tebu ratoon yang baik 

dapat menjadi penentu faktor keberhasilan dalam pencapaian produktivitas dan 

rendemen tebu ratoon yang optimal. Manajemen tebu ratoon meliputi mana-

jemen seresah, populasi tanaman, pemupukan, kebutuhan air, pengendalian 

gulma dan hama penyakit.  Pemberian seresah (tanpa dibakar) di lahan mampu 

mempertahankan rata-rata produktivitas mulai RC 3 sampai RC 7 sebesar 125 

ton/ha. Jumlah tunas yang di harapkan dalam fase pertunasan diupayakan di 

antara 75.000–80.000 tunas per hektar. Pemupukan beberapa dosis NPK 

dengan pengaturan seresah yang diletakkan antar baris tanaman tebu ratoon 

dapat memberikan rata-rata produktivitas selama periode 8 tahun tebu ratoon 

berkisar antara 142–158 ton/ha. Tumpang sari menggunakan palawija (jagung, 

kacang, kedelai) didapatkan produktivitas berkisar antara 71,75–95,67 ton/ha. 
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Ringkasan 

Tanaman tebu merupakan komoditas utama penghasil gula. Swasembada gula telah menjadi 
salah satu program pemerintah. Untuk mencapai tujuan program tersebut, maka tanaman tebu 
sebagai komoditas utama harus ditingkatkan produktivitasnya. Keberadaan hama berpotensi 
menjadi salah satu gangguan yang dapat menurunkan produktivitas. Keberadaan hama pada ta-
naman tebu dapat menyebabkan kerusakan mulai dari ringan hingga berat dan gagal panen. 

Mengenali hama merupakan langkah awal sebagai dasar untuk menetapkan strategi pengelola-
an hama yang tepat. Hama penting pada tanaman tebu dikelompokkan sebagai hama perusak 
akar, penggerek pucuk, penggerek batang dan tunas. Tidak kurang dari 24 spesies herbivora, 
terdiri atas serangga, tungau, dan binatang pengerat yang berasosiasi dengan tanaman tebu, te-
tapi sebagian besar tidak berstatus sebagai hama. Herbivora yang berstatus sebagai hama pen-
ting dan potensial berdasarkan bagian tanaman yang diserang adalah hama perusak akar, hama 
penggerek pucuk, dan hama penggerek batang. Hama perusak akar yang paling dominan di Ja-
wa adalah Lepidiota stigma Fabricius, Euchlora viridis Fabricus, dan Hollothricia helleri Bursk, 

dan di Lampung Pachnessa nicobarica Redtenbacher. Hama penggerek pucuk yang utama 
adalah Scirpophaga excerptalis Walker. Hama penggerek batang terdiri atas Chilo auricilius 
saccharipagus Dudgeon, penggerek batang berkilat Chilo auricilius Dudgeon, penggerek 
batang abu-abu Tetramoera schistaceana Snellen, penggerek batang kuning Chilo infuscatel-lus 
Snellen, penggerek batang jambon Sesamia inferens Walker, dan penggerek batang raksasa 
Phragmataecia castaneae Hubner. Pengelolaan hama tebu lebih ditekankan dengan mengan-
dalkan musuh alami yang dikombinasikan dengan penanaman varietas tahan dan mekanis. 
 
Kata kunci: Tebu, hama, perusak akar, penggerek batang, penggerek pucuk 

Sugarcane Pest and Control 

Summary 

Sugarcane is a major commodity for sugar. Self-sufficiency has become one of the Indonesian 
government's program. To achieve the objective of the program, then the plant cane sugar as a 
major commodity producer should be increased productivity. Pest has the potential to be one of 
the disorders that can reduce productivity. The existence of pests in sugarcane can cause da-

mage ranging from mild to severe and crop failure. Recognizing the pest is the first step as a 
basis for establishing appropriate pest management strategies. Important pests in sugarcane is 
classified as destructive pests root, shoot borers, stem borers, and shoots. No less than 24 spe-
cies of pests were found in sugarcane consists of insects, mites, and rodents. Herbivore associ-
ated with relatively large sugarcane crops, but most are not status as pests. Herbivorous pest 
status as important and potentially parts of the plants are attacked by pest is the root, shoot borer, 
stem borer, and shoots. Pest root consists of the most dominant species in Java is Lepidiota 
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stigma Fabricius, Euchlora viridis Fabricus, and Hollothricia helleri Bursk, in Lampung 

Pachnessa nicobarica Redtenbacher, The main shoot borer Scirpophaga excerptalis Walker. 
Stem borer and shoots consisting of Chilo auricilius saccharipagus Dudgeon, Chilo auricilius 
Dudgeon, Tetramoera schistaceana Snellen, Chilo infuscatellus Snellen, Sesamia inferens 
Walker, and Phragmataecia castaneae Hubner. Sugarcane pest management is emphasized by 
relying on the natural strength combined with planting resistant varieties and mechanical. 
 
Keywords: Sugarcane, pest, pest roots, stem  borer, shoots borer 

Pendahuluan 

Tanaman tebu merupakan komoditas utama penghasil gula. Swasembada gu-

la menjadi salah satu program pemerintah. Untuk mencapai tujuan program 

tersebut, maka tanaman tebu sebagai komoditas utama penghasil gula harus 

ditingkatkan produktivitasnya. Keberadaan hama pada tanaman tebu berpo-

tensi menjadi salah satu gangguan yang dapat menurunkan produktivitas, ka-

rena dapat menyebabkan kerusakan mulai dari ringan hingga berat dan gagal 

panen. Hama yang sering menyerang pada tanaman tebu terutama adalah 

penggerek, hama ini menyebabkan kerusakan batang 14,5% (Goebel et al. 

2014). Di Bangladesh penggerek batang tebu menyebabkan kehilangan hasil 

23–36%, sedangkan di Pakistan hama penggerek menyebabkan kehilangan 

hasil 30–70% (Chohan et al. 2014). 

Binatang pemakan tumbuhan atau herbivora dianggap sebagai hama ke-

tika binatang tersebut telah merugikan secara ekonomi. Selama kerusakan 

yang disebabkan oleh binatang belum mencapai ambang ekonomi, maka bi-

natang tersebut belum disebut sebagai hama. Dalam rantai makanan posisi bi-

natang pemakan tumbuhan merupakan tingkat tropik kedua, sehingga kebera-

daannya juga diperlukan di alam. Status binatang berubah menjadi hama, pa-

da umumnya dipengaruhi oleh manusia dalam pengelolaan alam. Untuk 

mempertahankan populasi binatang agar tidak merugikan secara ekonomi, 

maka diperlukan pengelolaan yang baik. 

Untuk itu pengelolaan hama yang tepat diharapkan dapat menekan terja-

dinya penurunan produktivitas tanaman tebu yang disebabkan oleh hama. 

Mengenali hama merupakan langkah awal sebagai dasar untuk menetapkan 

strategi pengelolaan hama yang tepat. Berdasarkan hasil survei yang dilaku-

kan oleh Achadian et al. (2012), hama utama pertanaman tebu di Jawa ialah 

penggerek pucuk, penggerek batang, uret, dan tikus. Sekitar tidak kurang dari 

24 spesies herbivora yang dijumpai pada tanaman tebu terdiri atas serangga, 

tungau, dan binatang pengerat (Achadian et al. 2011) 
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Hama Perusak Akar 

Uret merupakan hama penting tanaman tebu yang ditanam pada lahan kering 

dengan tekstur tanah ringan. Hama ini dianggap penting karena sebarannya 

yang cukup luas dan mampu menyebabkan kegagalan panen. Kerugian yang 

disebabkan oleh uret pada tanaman tebu dapat mencapai 60 ton/ha (Lutfi dan 

Melina 2011). Di Purworejo serangan mencapai lebih dari 50%, di Sleman dan 

Purworejo mencapai lebih dari 60%. Di Asembagus, Kabupaten Situbondo 

serangan uret pada tanaman tebu menyebabkan kegagalan panen (Subiyakto et 

al. 2015). 

Kemunculan uret sangat dipengaruhi oleh kelembapan tanah terutama 

yang disebabkan oleh turunnya hujan. Selama musim kemarau yaitu pada bu-

lan Juni–Oktober uret instar akhir dan pupa berada di dalam tanah hingga 

mencapai kedalaman 1 m. Saat memasuki musim hujan bulan Oktober atau 

November dimulai penerbangan kumbang untuk mencari pasangan. Imago 

tertarik dengan cahaya dan aktif pada jam 18.00–20.00. Setelah kopulasi uret 

betina meletakkan telur di tanah. Stadium larva mulai dapat dijumpai pada 

bulan Desember hingga September (Gambar 1). Larva instar III merupakan 

stadia paling berbahaya banyak dijumpai pada Februari–April. Dalam satu 

tahun hanya terjadi satu siklus. Pemahaman siklus hidup uret di lapangan yang 

demikian ini dapat digunakan sebagai strategi pengendalian uret. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar 1. Fluktuasi populasi larva uret pada tanaman tebu di Banyuputih, Situbon-

do pada tahun 2014–2015 

Secara umum gejala serangan yang disebabkan oleh berbagai spesies uret 

tidak berbeda. Uret menyerang tanaman tebu pada bagian akar atau pangkal 

batang tebu. Gejala pada tanaman muda ditunjukkan dengan pucuk tanaman 

layu dan tahap selanjutnya menguning seperti gejala kekeringan. Serangan 
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pada tanaman muda dapat menyebabkan kematian tanaman, sedangkan pada 

tanaman tua menyebabkan tanaman mudah roboh. Tanaman yang terserang 

kehilangan sebagian hingga semua akar dan terbentuk rongga-rongga gerekan. 

Sedikitnya 25 spesies uret ditemukan di Indonesia. Spesies yang menye-

rang pada beberapa daerah pengembangan tebu berbeda-beda tergantung pa-

da jenis dan tipe tanah serta sejarah penggunaan lahan. Spesies paling domi-

nan di Jawa adalah Lepidiota stigma Fabricius, Euchlora viridis Fabricius, dan 

Hollothricia helleri Bursk, di Lampung Pachnessa nicobarica Redtenbacher. 

Uret mempunyai siklus hidup relatif panjang, di daerah tropis sekitar 12 bulan, 

sedangkan di daerah subtropis sampai 24 bulan. Siklus hidup untuk beberapa 

spesies uret sebagai berikut: 

1. Lepidiota stigma Fabricius 

Lepidiota stigma Fabricius merupakan uret berukuran paling besar dibanding 

spesies uret yang lain yang menyerang tanaman tebu. Imago berwarna keco-

kelatan, berukuran 25–35 mm biasanya muncul setelah hujan atau ketika ke-

lembapan sesuai dengan syarat hidupnya yaitu berkisar pada bulan Oktober–

Desember. Masa stadia pupa berkisar 50–60 hari. Kumbang L. stigma selain 

pada tanaman tebu, juga dapat dijumpai pada johar, nyamplung, asem, kam-

boja, waru, dll. Telur diletakkan di dalam tanah yang lembap setelah 8 hari 

imago berkopulasi. Telur berbentuk bulat berukuran diameter sekitar 2 mm 

dan berwarna putih jernih yang diletakkan di dalam tanah yang lembap. Lama 

stadia telur berkisar antara 14–15 hari. Larva yang baru menetas memakan 

bahan organik. 

Dalam pertumbuhan selanjutnya larva memakan perakaran, baik pera-

karan rumput maupun tanaman tebu. Stadia larva yang paling merusak ta-

naman tebu adalah larva instar ke-3. Larva instar ke-4 yang merupakan instar 

akhir sebelum memasuki stadia pupa relatif kurang aktif makan. Larva instar 

ke-4 masuk ke dalam tanah yang lebih dalam dan lembap. Ukuran panjang 

larva instar akhir 6–8 cm dan lebar 1,5 cm. Larva berwarna putih kekuningan 

dengan kepala berwarna cokelat. Stadium larva berlangsung selama 240–290 

hari, kemudian memasuki fase prepupa selama 15 hari. Selanjutnya menjadi 

pupa berada di dalam tanah yang relatif dalam yaitu hingga lebih dari 1 m dan 

dilindungi kokon yang terbuat dari tanah. Ukuran pupa 25–30 mm. Masa stadia 

pupa berkisar antara 20–30 hari. Masa pupa dapat berlangsung lebih lama jika 

lingkungannya tidak mendukung terutama kelembapan tanah yang sangat 

rendah (Pramono 2005a). 
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Gambar 2. L. stigma stadium larva dan imago 

2. Euchlora viridis Fabricius 

Imago Euchlora viridis Fabricius berwarna hijau mengkilap. Ukuran imago 

panjang 12 mm dan lebar 6 mm. Setelah berkopulasi imago meletakkan telur 

berwarna putih susu dan berangsur berubah menjadi putih gelap menjelang 

menetas di dalam tanah. Telur berukuran diameter 1 mm. Telur menetas se-

telah 9–10 hari. Larva yang baru menetas berwarna kuning susu dengan ukur-

an panjang 5–6 mm. Larva muda makan rerumputan dan pada perkembangan 

selanjutnya memakan akar tanaman tebu. Inang uret ini adalah Axonopus 

compressus (rerumputan), Cynodon dactylon (rumput grinting), Polytria 

amaura (lamuran). Jenis tanaman yang tidak disukai adalah Amaranthus sp. 

(bayam), Portulaca sp. (krokot), dan Acasia villosa (akasia) (Kalshoven 1981). 

Larva mengalami 3 kali pergantian kulit. Ukuran larva 2–2,6 mm. Pupa berada 

dalam kokon yang terbuat dari tanah di dalam tanah Stadium pupa berlangsung 

selama 13–14 hari. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3. E. viridis stadium larva dan imago 
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3. Hollothricia helleri Bursk 

Imago Hollothricia helleri Bursk setelah muncul dari pupa pada awalnya ber-

warna kuning muda dan selanjutnya berangsur-angsur berwarna cokelat tua. 

Ukuran imago panjang 12 mm dan lebar 6 mm. Setelah berkopulasi imago 

meletakkan telur, berwarna putih susu yang berangsur berubah menjadi putih 

gelap menjelang menetas di dalam tanah. Ukuran telur berdiameter 1 mm. 

Telur menetas setelah 9–10 hari. Larva yang baru menetas berwarna kuning 

susu dengan panjang 5–6 mm. Larva muda makan rerumputan dan pada per-

kembangan selanjutnya memakan akar tanaman tebu. Inang uret ini adalah A. 

compressus (rerumputan), C. dactylon (rumput grinting), P. amaura (lamur-

an). Jenis tanaman yang tidak disukai adalah Amaranthus sp. (bayam), Portu-

laca sp. (krokot), dan A. villosa (akasia) (Kalshoven 1981). Larva mengalami 

3 kali pergantian kulit. Ukuran larva 2–2,6 mm. Pupa berada dalam kokon yang 

terbuat dari tanah di dalam tanah. Stadium pupa berlangsung selama 13–14 

hari. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Gambar 4. H. helleri stadium larva dan imago 

4. Leucopholis rorida Fabricius 

Uret ini mirip dengan L. stigma namun berukuran lebih kecil. Mempunyai 

panjang badan 31 mm dan lebar 15 mm berwarna cokelat tua hingga kehi-

taman. Imago biasanya muncul pada awal musim hujan. Telur diletakkan pa-

da kedalaman tanah 30–100 cm. Telur menetas 3–4 minggu. Larva mengalami 

3 kali pergantian kulit. Larva berada pada kedalaman 20–80 cm. Ukuran larva 

55 mm. Larva muda mulai ditemukan pada pertengahan September–Februari, 

sedang larva dewasa yang merugikan bulan Maret–Agustus. Fase prepupa 10–
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30 hari. Pupa berwarna kuning kecokelatan dan terletak dalam kokon berupa 

rongga yang tertutup oleh tanah yang keras dan kering pada kedalaman tanah 

75 cm. Masa pupa 4–5 minggu (Juni–Agustus). 

Hama Penggerek Pucuk Tebu 

Jenis penggerek yang merusak tanaman tebu dan berpotensi menyebabkan 

kerugian cukup berarti adalah penggerek pucuk tebu Scirpophaga excerptalis 

Walker. S. excerptalis mampu menyebabkan penurunan hasil panen tanaman 

tebu sampai dengan 51%. Kerusakan tanaman yang disebabkan oleh pengge-

rek pucuk bervariasi, di Papua New Guinea hama ini menyebabkan kerusak-

an 30 ton/ha tebu atau setara dengan 3 ton gula/ha (Kuniata 2010). Serangan-

nya juga mampu menurunkan bobot dan panjang tebu hingga 30%. Survei 

yang dilakukan tahun 2012 dilaporkan bahwa penggerek pucuk menyebabkan 

kerusakan berkisar 3–48% (Asbani 2012). Pramono et al. (2009) juga mela-

porkan bahwa di pertanaman yang dikelola PG Kembang Mayang, Lampung, 

intensitas serangan penggerek pucuk mencapai 6–49%. Di Indonesia hama ini 

dilaporkan menyerang di beberapa daerah antara lain Jawa, Sumatra Selatan, 

Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Hama ini merupakan hama 

penting pada tanaman tebu. 

Tingkat serangan penggerek pucuk dipengaruhi oleh faktor umur tanam-

an, varietas, lingkungan, dan perilaku pengelolaan tanaman. Serangan pada 

tanaman muda berumur kurang dari 2 bulan biasanya kurang berpengaruh 

terhadap produksi, karena kematian tanaman dapat tergantikan oleh tunas-tu-

nas baru. Serangan penggerek pucuk pada tanaman umur tengahan yaitu seki-

tar 5–6 bulan berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas. Pola penge-

lolaan perkebunan tebu rakyat di sebagian besar Pulau Jawa dilakukan tanpa 

menggunakan pestisida. Hal ini sangat baik bagi keseimbangan alam pada 

agroekosistem pertanaman tebu. Kegagalan panen yang disebabkan oleh 

penggerek pucuk hampir tidak pernah terjadi di Pulau Jawa. 

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Nurindah et al. (2013) dan Sunar-

to et al. (2015) tingkat serangan penggerek pucuk selalu dalam kategori se-

rangan ringan yaitu tidak lebih dari 5% (Gambar 5). Persentase serangan ter-

tinggi terjadi pada fase pertumbuhan yang kritis yaitu 8–14 minggu setelah 

tanam, tetapi intensitasnya sangat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kondisi keseimbangan alami pada agroekosistem perkebunan tebu rak-

yat di Malang dan Situbondo cukup baik dan tindakan pengendalian dari luar 

belum diperlukan. Kondisi ini perlu dipertahankan terus agar keseimbangan 

alam yang terbentuk tidak terganggu. Perilaku petani dalam aplikasi pestisida 
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yang biasanya cenderung tidak rasional harus dihindari agar masalah hama ti-

dak menjadi problem yang sulit dipecahkan. 

Gejala serangan S. exerptalis umumnya ditandai dengan pucuk yang ma-

ti atau mati puser pada tanaman muda dan tua. Tanda serangan terlihat dari 

aktivitas ulat yang menggerek helaian daun pucuk yang masih menggulung. 

Pola lubang gerekan pada daun teratur merupakan ciri khas dari serangan 

penggerek pucuk. Pada perkembangan selanjutnya, larva menggerek tulang 

daun dan menuju titik tumbuh tanaman. Panjang gerekan yang terbentuk oleh 

penggerek pucuk mulai dari daun sampai titik tumbuh mencapai 18,47 cm. 

Ketika larva menyerang titik tumbuh, maka dapat menyebabkan terjadinya 

mati puser atau terbentuknya siwilan pada tanaman tebu. Pada satu batang ta-

naman tebu biasanya hanya dijumpai satu ekor larva yang menyerang (Pra-

mono 2005b). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 5. Fluktuasi populasi penggerek pucuk tebu di Pakis, Malang, dan Asemba-

gus, Situbondo pada tahun 2014 

Imago S. exerptalis  sebagian  besar  keluar  dari ruas tebu ke-3 dan 4.     

S. exerptalis memiliki sayap depan dan belakang berwarna putih. Pada bagian 

ujung perut imago betina terdapat spot warna merah. Warna merah ini meru-

pakan ciri spesifik yang tidak ditemui pada spesies Scirpophaga lainnya. 

Panjang ngengat berkisar 20–30 mm dan ngengat jantan biasanya lebih kecil 

dibanding betina (Kumar dan Rana 2013b). Stadium imago berlangsung sela-

ma 4 hari. Setelah berkopulasi betina meletakkan telurnya secara berkelom-

pok di permukaan bawah daun (Gambar 6). Telur diselimuti dengan rambut-

rambut berwarna cokelat kekuningan yang berasal dari bagian ujung abdo-men 

induknya. Satu betina mampu bertelur 67–215 (Kumar dan Rana 2013a; 

Kumar dan Rana 2014) butir. Stadium telur berlangsung selama 8–9 hari. 

Larva yang baru menetas berukuran 2,5 mm dan ketika instar akhir, panjang-
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nya dapat mencapai 50 mm. Larva bersifat kanibal, sehingga dalam satu ba-

tang tebu biasanya hanya terdapat satu larva. Stadium larva berlangsung sela-

ma 35 hari. Stadium pupa terletak di dalam lorong gerek pada sisi paling ba-

wah berdekatan dengan lubang keluar. Pupa berwarna kuning pucat dengan 

bintik-bintik kuning kecokelatan. Stadium pupa berlangsung selama 8–12 ha-

ri. Total satu siklus hidup rata-rata selama 50 hari (Kumar dan Rana 2013a). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Gambar 6. Imago penggerek pucuk, telur, ulat, dan gejala kerusakan 

Hama Penggerek Batang 

Penggerek batang tebu merupakan kelompok hama yang menyerang batang. 

Penggerek batang tebu yang menyerang di Indonesia terdiri atas 6 spesies ya-

itu penggerek batang bergaris Chilo saccharipagus Bojer, penggerek batang 

berkilat Chilo auricilius Dudgeon, penggerek batang abu-abu Tetramoera 

schistaceana Snellen, penggerek batang kuning Chilo infuscatellus Snellen, 

penggerek batang jambon Sesamia inferens Walker, dan penggerek batang 

raksasa Phragmataecia castaneae Hubner. 

Keberadaan penggerek batang dijumpai mulai tanaman tebu berumur 

1,5–2 bulan. Faktor yang mempengaruhi populasi dan tingkat serangan peng-

gerek batang tidak berbeda dengan penggerek pucuk yaitu faktor umur ta-

naman, varietas, lingkungan, dan perilaku pengelolaan tanaman. Intensitas 

serangan penggerek batang di perkebunan tebu rakyat pada umumnya relatif 

rendah. Nurindah et al. (2013) dan Sunarto et al. (2015) melaporkan bahwa 

intensitas terbesar penggerek batang di Malang dan Situbondo tidak lebih da-

ri 5% (Gambar 7). Hal tersebut terjadi karena faktor mortalitas biotik mampu 

menekan populasi kompleks penggerek (Sunarto et al. 2015). Kondisi kese-

imbangan alami tersebut perlu dipertahankan dengan cara melaksanakan budi 

daya tanaman tebu yang ramah lingkungan. 
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Gambar 7. Fluktuasi populasi penggerek batang tebu di Pakis, Malang, dan Asem-

bagus, Situbondo pada Tahun 2014 

Serangan penggerek pada suatu pertanaman tebu dapat disebabkan oleh 

lebih satu spesies. Karakter serangan masing-masing spesies agak sulit dibe-

dakan, kerusakan yang timbul pada daun akibat ulat hama penggerek yang baru 

menetas dari telur yang terletak di daun. Selanjutnya ulat akan menggerek 

batang sesuai dengan pertambahan umurnya. Setiap jenis ulat penggerek akan 

meninggalkan bekas-bekas serangan sesuai dengan cara hidupnya masing-

masing. Oleh sebab itu, bekas serangan yang ada sering kali merupakan tanda 

yang khas dan dapat dijadikan pedoman untuk mengenal penggerek yang 

bersangkutan. Pada umumnya kerusakan yang disebabkan oleh penggerek 

batang tidak dirasakan oleh kebanyakan petani. Secara fisik kerusakan ta-

naman tidak nampak dan tanaman tetap terlihat tumbuh normal. Hal ini sangat 

berbeda dengan gejala serangan penggerek pucuk dan uret yang secara fisik 

kerusakannya nampak. Spesies penggerek batang yang dapat dijumpai di 

Indonesia adalah: 

1. Penggerek batang berkilat Chilo auricilius Dudgeon 

Penggerek batang Chilo auricilius Dudgeon berasal dari daerah Ultra Pradish 

India. Sebaran di Indonesia dominan dijumpai di daerah dataran rendah yang 

basah dan memiliki kelembapan udara yang tinggi. Populasi pada musim hu-

jan lebih tinggi dibanding ketika musim kemarau. Kerusakan terberat pada 

lahan tebu berpengairan dan pupuk tinggi. Infestasi pertama pada tanaman te-

bu berumur 1,5–2 bulan. Umur tebu yang paling sesuai bagi kehidupan peng-

gerek ini adalah tanaman tebu berumur 4–6 bulan. Sebaran penggerek ini 

melalui penerbangan imago dan terbawa melalui bibit yang terserang. 

Telur penggerek batang C. auricilius biasanya diletakkan pada daun 

(Gambar 8), sehingga serangannya dimulai dari daun. Larva setelah menetas 
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langsung menggerek telur dan meninggalkan luka-luka berbentuk lonjong atau 

bulat. Luka pada daun dibatasi oleh warna cokelat. Pada daun muda terdapat 

lubang-lubang yang terjadi sewaktu larva tersebut menggerek masuk ke dalam 

pucuk daun yang masih menggulung. Setelah beberapa hari hidup di dalam 

pucuk daun, larva merayap turun dan masuk celah-celah antara pelepah daun 

sebelah dalam dengan batang. Dari luar warna pelepah daun yang digerek 

terlihat berwarna merah keunguan. Pelepah daun yang digerek biasanya 

terletak pada daun nomor 4. Selanjutnya ulat melanjutkan gerekan berupa 

lorong gerek yang mengarah ke atas. Lorong gerek bentuknya agak teratur dan 

berada di tengah ruas batang. Kadang-kadang lorong gerekan dapat mencapai 

kulit ruas. Pada umumnya satu ruas hanya dijumpai satu ekor. 

Imago C. auricilius berwarna kecokelatan dengan noda berwarna hitam 

di tengahnya. Di dalam noda hitam tersebut terdapat bintik-bintik berwarna 

mengkilat. Bentuk sayap belakang agak menyudut lima dan berwarna abu-abu 

muda dengan rumbai-rumbai putih keabu-abuan. Panjang sayap betina 22–29 

mm dan jantan 18–24. Imago penggerek batang berkilat lebih tertarik pada 

cahaya dibanding jenis penggerek yang lain. Stadium imago berlangsung se-

lama 4–5 hari. Setelah berkopulasi betina meletakkan telurnya secara berke-

lompok pada permukaan daun. Satu kelompok telur 7–30 butir, satu ekor be-

tina mampu menghasilkan 285–3412 butir. Setelah 5–6 hari telur menetas 

menjadi larva. Larva C. auricilius memiliki ciri pada bagian dorsal terdapat 5 

garis membujur berwarna hitam memanjang dari toraks sampai ujung abdo-

men. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Gambar 8. Telur, ulat, pupa, dan ngengat 

Kepala dan protoraks berwarna cokelat kehitaman hingga hitam, se-dang 

warna bagian badan yang lain putih kekuningan. Ukuran larva instar akhir 

berkisar 1–2 cm. Lama stadium larva 20–40 hari dengan melalui 5–9 kali 

pergantian kulit. Pupa berada di dalam lubang gerek pada ruas tebu. Ukuran 

pupa panjang 10–15 mm. Warna pupa saat awal terbetuk kuning muda dan 

pada perkembangan selanjutnya berubah warna menjadi cokelat kehitaman. 
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Segmen ke 6–8 pada bagian dorsal mempunyai sederatan gigi kecil yang 

mengarah ke belakang. Di samping itu, garis-garis membujur juga masih 

kelihatan pada bagian punggung abdomen. Pada bagian kepala terdapat 2 

tonjolan semacam tanduk. Lama stadium pupa 5–7 hari. 

2. Pengerek Batang Bergaris Chilo saccharipagus Bojer 

Penggerek batang Chilo saccharipagus Bojer memiliki karakter dan perilaku 

yang hampir sama dengan penggerek batang berkilat. Penggerek batang ini 

lebih banyak dijumpai pada saat musim kemarau. Daerah sebaran utamanya 

adalah daerah dataran rendah yang kering dengan tingkat kelembapan udara 

yang relatif rendah. Penggerek ini sangat sulit dijumpai di daerah dengan ke-

tinggian di atas 800 m dpl. Jenis hama ini merusak tanaman tebu di berbagai 

negara, termasuk di Mauritus (Facknath 1989). 

Gejala serangan C. saccharipagus agak berbeda dengan serangan peng-

gerek berkilat. Bentuk luka memanjang dan tidak teratur. Luka-luka pada da-

un dapat berlubang, tetapi biasanya hanya daging daun yang hilang (Gambar 

9). Daging daun dimakan larva sehingga tinggal selaput tipis jaringan luar se-

belah bawah. Luka tersebut akibat gerekan larva yang baru menetas yang hi-

dup pada daun pucuk yang masih menggulung. Seiring dengan perkembang-

an larva, larva turun melalui ruas-ruas batang muda atau pucuk tanaman. Ti-

tik tumbuh dan pucuk tanaman yang masih muda sering rusak, sehingga daun 

muda akan layu dan mati. Lorong gerekan penggerek batang bergaris tidak 

teratur. Di luar ruas-ruas yang digerek biasanya ditemukan kotoran bekas ge-

rekan. Dalam satu ruas bisa dijumpai lebih dari satu larva. Seekor larva mam-

pu menggerek 1–3 ruas. Dalam satu ruas biasanya hanya dijumpai 1 ekor lar-

va besar. 

Sayap depan C. saccharipagus berwarna cokelat kelabu dengan bebera-

pa noda berwarna hitam di tengahnya. Bentuk sayap belakang agak menyudut 

lima dan berwarna kelabu kehitaman dengan rumbai-rumbai kuning keabu-

abuan. Rentang sayap 26–40 mm. Imago penggerek batang bergaris kurang 

tertarik pada cahaya. Setelah berkopulasi betina meletakkan telurnya se-cara 

berkelompok pada permukaan daun. Jumlah telur yang dihasilkan setiap ekor 

betina berkisar 50–100 butir per hari selama 3–5 hari. Selanjutnya telur 

menetas menjadi larva. Pada dorsal larva C. saccharipagus terdapat 4 garis 

membujur berwarna hitam memanjang dari toraks sampai ujung abdomen. 

Kepala dan protoraks berwarna cokelat kehitaman hingga hitam, sedang warna 

bagian yang lain putih kekuningan. Stadium larva berlangsung sekitar 29–46 

hari dengan melalui 6 kali ganti kulit, kemudian memasuki stadium pupa. Pupa 



Dwi Adi Sunarto et al.: Hama Tanaman Tebu dan Pengendaliannya | 181 

 

berada di dalam lubang gerek pada ruas tebu. Panjang pupa rata-rata 15,54 mm 

dan lebar 3,19 mm. Warna pupa pada saat awal terbentuk berwarna kuning 

muda dan selanjutnya berubah warna menjadi cokelat kehitaman. Pada bagian 

punggung atas ruas terdapat daerah yang berbintik-bintik halus seperti pasir 

dan terdapat tonjolan garis membujur yang suram dan pendek. Stadium pupa 

berlangsung selama 11–13 hari (Pramono 2005b). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Gambar 9. Gejala serangan, lubang gerek, telur dan ulat 

3. Penggerek Batang Kuning Chilo infuscatellus Snellen 

Ulat masuk ke tanaman dengan menembus pucuk dan membuat lorong gerek 

ke arah bawah dan dapat menyebabkan kerusakan pada titik tumbuh atau me-

nyebabkan mati puser (Achadian et al. 2011). Jalannya lorong gerek dan titik 

tumbuh tidak teratur, sehingga mudah dibedakan dari gejala serangan peng-

gerek pucuk. Di dalam pucuk tersebut dapat dijumpai lebih dari satu ekor ulat. 

Sayap depan C. infuscatellus berwarna cokelat suram tanpa adanya no-

da-noda di tengah sayap (Gambar 10). Stadia imago berlangsung selama 7–8 

hari. Telur penggerek kuning diletakkan secara berkelompok pada pangkal 

daun tebu. Jumlah telur per kelompok 7–30 butir. Setelah 7–8 hari telur me-

netas. Larva penggerek batang kuning mirip dengan penggerek batang berki-

lat. Pada punggungnya memiliki 5 garis membujur, tetapi tidak memiliki de-

retan gerigi kecil dan mempunyai semacam perisai berkhitin warna kuning 

keabu-abuan pada mesotoraks. Setelah 38–42 hari, larva berubah menjadi 

pupa. Pada fase pupa ini, garis-garis membujur di bagian punggung masih 

kelihatan jelas. Lama stadia pupa 7–8 hari (Pramono 2005b). 
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Gambar 10. Gejala serangan, larva, pupa, dan imago C. infuscatellus  

4. Penggerek Batang Jambon Sesamia inferens Walker 

Penggerek batang jambon Sesamia inferens Walker biasanya dijumpai me-

nyerang pada tanaman tebu muda. Spesies penggerek ini sebagai penggerek 

tunas yang tidak termasuk sebagai serangga hama utama pada tanaman tebu. 

S. inferens lebih banyak dijumpai menyerang tanaman padi dan jagung, se-

hingga banyak dijumpai pada tanaman tebu yang ditanam di sawah (Achadian 

et al. 2011). 

Ulat penggerek batang jambon semula masuk melalui pelepah daun lalu 

menembus ke dalam pucuk tanaman yang muda. Lorong gerekan ke arah ba-

wah. Titik tumbuh juga dapat dirusak. Kadang-kadang ulat masuk melalui ru-

as-ruas muda dan membuat lorong gerek lurus ke atas. 

Penggerek batang jambon S. inferens memiliki sayap depan berwarna 

kuning kecokelatan dan terdapat gambar pola seperti sisik yang berwarna co-

kelat tua (Gambar 11). Stadium imago berlangsung selama 4 hari. Setelah ko-

pulasi, imago meletakkan secara berkelompok di pelepah bagian dalam dari 

daun. Tiap kelompok telur bisa mencapai 30 butir. Setelah 4–7 hari telur me-

netas menjadi larva. Larva S. inferens berwarna jambon dan tidak dijumpai 

garis-garis membujur pada punggung badannya. Stadium larva berlangsung 

selama 21 hari. Selanjutnya larva berubah menjadi pupa. Pupa berwarna ku-

ning muda hingg cokelat tua. Bagian kepala dan toraks ruas terakhir dilapisi 

dengan serbuk berwarna biru muda. Lama stadia pupa sekitar 9–11 hari 

(Pramono 2005b). 
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Gambar 11. Larva dan imago S. inferens 

5. Penggerek Batang Raksasa Phragmataecia castaneae 
Hubner 

Penggerek batang raksasa Phragmataecia castaneae bukan termasuk hama 

utama tanaman tebu. Di Indonesia hama ini dilaporkan menyerang tanaman 

tebu di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Lampung. P. castaneae hidup ba-

ik pada daerah dengan curah hujan tinggi hingga 1.800 mm per tahun dan ke-

lembapan udara lebih dari 70%. Inang lain serangga hama ini adalah bebera-

pa jenis tebu liar antara lain Saccharum arundinaceum, S. spontaneum, Eri-

anthus munja, dan E. ravenae, beberapa jenis graminae Elusinae coracana, 

Sorghum vulgari, Vetineria zizamoides, S. robustum, dan Sorghum propi-

neum. 

Ulat yang baru menetas masuk ke dalam batang lewat celah antara daun 

dengan batang. Umumnya di daun nomor 3. Dalam waktu kurang dari 1 

minggu, ulat sudah masuk dalam ruas dan hidup dengan menggerek batang. 

Ulat dapat dijumpai dalam ruas bagian atas, tengah, maupun bawah bahkan 

dekat dengan tanah.  Selain itu satu lorong gerek dapat menembus beberapa 

ruas 

Warna sayap depan P. castaneae cokelat kelabu (Gambar 12). Abdomen 

lebih panjang dibanding sayapnya. Bagian atas kepala terdapat rambut-ram-

but menyerupai jambul berwarna putih kekuningan. Imago tertarik dengan 

cahaya lampu. Setelah berkopulasi betina meletakkan telurnya secara berke-

lompok pada gulungan-gulungan daun kering, terutama pada pucuk tanaman 

yang mati puser. Telur menetas 9–10 hari. Larva yang baru menetas mengge-

rek daun untuk masuk dan menetap di dalam pelepah daun. Larva berwarna 

putih dan merah muda, serta terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan pa-
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da setiap segmennya. Pada perisai leher terdapat sisik-sisik. Larva menggerek 

dan masuk ruas batang tebu. Setiap batang tebu dapat dijumpai lebih dari satu 

ekor larva dan jumlah ruas yang digerek bisa mencapai 3 ruas. Stadia larva 

berlangsung 78–82 hari. Pupa terbentuk dalam lubang gerekan. Menjelang 

kemunculannya menjadi imago, pupa bergerak ke ujung lubang dan keluar 

lubang gerekan untuk berubah menjadi imago (Pramono 2005b). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 12. Imago P. castaneae Hubner 

6. Penggerek Batang Abu-abu Tetramoera schistaceana 
Snellen 

Penggerek batang abu-abu T. schistaceana merupakan penggerek tunas yang 

banyak dijumpai pada pertanaman tebu di Indonesia. Penggerek ini dapat di-

jumpai di lahan sawah maupun lahan tegalan pada tanaman muda berumur 

1,5–3 bulan. Ketika menyerang tanaman muda dapat menyebabkan mati pu-

ser sedang pada tanaman tua menggerek ruas-ruas muda melalui mata, gelang 

akar atau gelang tumbuh dan membentuk lingkaran yang datar pada pangkal 

ruas tetapi tidak mengakibatkan terjadinya mati puser. 

T. schistaceana memiliki sayap depan berwarna kelabu kebiruan dengan 

gambaran-gambaran yang jelas berwarna kuning dan hitam di tengahnya 

(Gambar 13). Lama stadium imago sekitar 3–4 hari. Setelah berkopulasi be-

tina meletakkan telurnya secara berkelompok pada pelepah daun atau permu-

kaan daun. Jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor betina sebanyak 160–170 

butir per hari selama 3–4 hari. Lama stadia telur 4–5 hari. Selanjutnya te-lur 

menetas menjadi larva. Pada tubuh larva tidak dijumpai garis membujur dan 

berwarna kuning kelabu. Kepala dan prothoraks berwarna kelabu tua ke-

hitaman. Ukuran panjang larva pada instar akhir mencapai 20 mm. Stadium 

larva berlangsung selama 13–18 hari. Stadium pupa T. schistaceana berada di 

dalam lubang gerek pada ruas tebu. Pupa penggerek batang abu-abu ukuran-
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nya lebih kecil dibanding penggerek batang. Pada bagian punggung pupa dari 

ruas belakang terdapat semacam pita yang melingkari ruas pada bagian muka. 

Bagian belakang pita dibatasi oleh gerigi-gerigi pendek dan kuat. Panjang pupa 

9–13 mm. Lama stadium pupa 7–10 hari (Pramono 2005b). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 13. Larva dan imago T. schistaceana 

Pengelolaan Hama 

Pengelolaan hama terpadu (PHT) merupakan pilihan terbaik pada tanaman 

tebu untuk menekan kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama (Zeng 2004). 

PHT mengutamakan peran faktor mortalitas biotik dan abiotik dengan 

menerapkan komponen pengendalian yang ramah lingkungan. Penerapan PHT 

pada tanaman tebu dapat menekan kehilangan hasil 22–36%, mengu-rangi 

biaya pengendalian hama, konservasi musuh alami, menjaga kualitas sumber 

daya, menghindari risiko lingkungan dan lainnya bagi manusia dan hewan 

(Jaipal 2000). Sasaran pengelolaan hama pada tanaman tebu dibagi dua bagian 

yaitu untuk hama perusak akar dan kompleks penggerek (penggerek pucuk dan 

batang). 

1. Pengendalian Hama Perusak Akar 

Keberadaan hama perusak akar yang disebabkan oleh uret pada daerah ende-

mik akan dijumpai setiap tahun dan mampu menyebabkan kerusakan total. 

Kerugian yang disebabkan oleh uret sangat dirasakan oleh petani. Untuk 

mendapatkan hasil pengendalian yang optimal, maka pengendalian hama uret 
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harus dilakukan dengan memadukan beberapa komponen pengendalian. 

Langkah-langkah pengendalian uret pada tanaman tebu sebagai berikut: 

a. Waktu tanam merupakan komponen paling penting untuk menekan ter-

jadinya kerusakan tanaman tebu oleh uret. Waktu tanam yang tepat ada-

lah strategi untuk “lolos” dari serangan uret. Tebu yang ditanam tidak te-

pat waktu berpotensi gagal panen, terutama untuk daerah endemik antara 

lain di Situbondo, Bondowoso, Kediri. Sedangkan komponen pengendali-

an yang lain merupakan penunjang dari komponen pengendalian dengan 

strategi waktu tanam yang tepat. Waktu tanam didasarkan pada dinamika 

populasi uret di lapangan. Populasi uret stadium larva instar III yang me-

rupakan stadia paling merusak terjadi pada bulan Februari–Mei. Agar se-

rangan uret kurang berpengaruh terhadap tanaman, maka pada bulan 

Februari–Mei, tanaman tebu harus sudah berumur minimal 7 bulan. De-

ngan demikian, maka waktu tanam yang tepat adalah mengikuti pola I yaitu 

bulan Mei–Agustus. 

b. Pengendalian secara mekanis yaitu dengan mengumpulkan uret pada saat 

pengolahan tanah sebelum tanam untuk tanaman PC dan ketika kepras, 

pedot oyot, dan pembumbunan untuk tebu rawat ratoon. Jika tersedia air, 

penggenangan juga dapat menekan populasi uret. 

c. Pemasangan perangkap lampu di masa penerbangan di awal musim peng-

hujan merupakan komponen pengendalian yang berpotensi menurunkan 

populasi uret. Lampu perangkap ini sangat potensial menurunkan popu-

lasi karena imago uret betina maupun jantan tertarik dengan cahaya. Pe-

nempatan lampu perangkap ditempatkan di dekat pohon atau tanaman yang 

sering dihinggapi kumbang. Beberapa pohon yang sering dihinggapi 

kumbang L. stigma adalah asam, jambu mete, johar, nyamplung, cemara, 

mangga, dan beringin. Penggunaan perangkap lampu lebih efektif jika di-

terapkan secara massal. 

d. Menyisakan gulma di antara barisan tanaman tebu sebagai pakan alterna-

tif pakan uret. Dengan adanya pakan alternatif, maka potensi kerusakan 

pada tanaman tebu dapat dikurangi. 

e. Menggunakan agensia hayati. Dua agensia hayati adalah jamur Metarhi-

zium dan nematoda Steinernema spp. (Hardjaka et al. 2011; Purnomo et al. 

2012). Tekstur tanah yang paling efektif untuk aplikasi Steinernema sp. 

adalah tanah pasir dengan porositas 56,98% (Safitri et al. 2013). Ambang 

ekonomi pengendalian secara hayati dengan Steinernema spp. yang 

dikombinasikan dengan perangkap lampu untuk larva instar 1 ambang 

ekonominya 5,58; instar 2 ambang ekonominya 3,45; dan instar 3 ambang 

ekonominya 2,71 (Alimin et al. 2014). 
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f. Tekstur tanah yang paling efektif untuk aplikasi Steinernema spp. adalah 

tanah pasir dengan porositas 56,98% (Safitri et al. 2013). 

g. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida kimia sin-

tetis kurang dianjurkan. Hal ini dikarenakan dosis yang efektif menye-

babkan mortalitas uret dosisnya cukup tinggi, sehingga selain mahal 

penggunaan insektisida kimia sintetis dapat mencemari lingkungan. 

h. Jika tanaman tebu di daerah endemik terpaksa ditanam pada pola tanam II 

yaitu setelah bulan Agustus, maka cara pengendalian yang efektif adalah 

dengan melakukan penutupan lahan dengan mulsa plastik (Gambar 14). 

Penggunaan mulsa plastik selain dapat menghindari terjadinya kerusakan 

oleh uret juga dapat meningkatkan produktivitas tebu, karena secara agro-

nomis dapat menjaga kelembapan tanah (Subiyakto et al. 2015). Penggu-

naan mulsa plastik untuk pengendalian uret saat ini masih dikaji untuk 

meningkatkan efisiensinya. 

 

 
 

 

 

 
a b c 

Gambar 14. Kerusakan tanaman tebu tanpa mulsa plastik (a), pengendalian uret de-

ngan mulsa plastik (b), dan hasil pengendalian uret dengan mulsa plas-

tik (c) di Banyuputih, Situbondo  

2. Pengendalian Kompleks Penggerek 

Tindakan pengendalian kompleks penggerek di perkebunan tebu rakyat ke-

banyakan tidak mendapat perhatian secara khusus dan aplikasi insektisida ki-

mia sintetis yang ditujukan terhadapnya juga hampir tidak pernah dilakukan. 

Petani menganggap serangan kompleks penggerek tidak pernah menjadi pe-

nyebab kegagalan panen, dan kerugian yang disebabkannya tidak dirasakan 

oleh petani. Cara budi daya yang dilakukan oleh petani selama ini mendukung 

terpeliharanya keseimbangan alam pada agroekosistem pertanaman tebu. 

Sebaliknya cara budi daya tebu dengan melakukan aplikasi zat pemacu 

kemasakan dan melakukan pembakaran sebelum tebu ditebang yang dilaku-

kan beberapa perusahaan perkebunan di luar Jawa sangat mengganggu kese-

imbangan alam. Pemakaian zat pemacu kemasakan isoprophylamine glypho-

sat menyebabkan jaringan pucuk tebu menjadi lebih lunak dan disukai peng-
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gerek pucuk tebu (Sudarsono et al. 2011). Jika keseimbangan alam tergang-

gu, maka kompleks penggerek dan hama-hama lainnya akan menjadi hama 

yang serius dan merugikan. Karena itu dengan tetap mempertahankan perila-

ku petani dalam budi daya tebu yang selama ini dilakukan tanpa mengguna-

kan pestisida, maka beberapa komponen pengendalian kompleks penggerek 

ramah lingkungan perlu diterapkan untuk mempertahankan keseimbangan 

alam pada pertanaman tebu yaitu 

a. Pengendalian hayati 

Pengendalian hayati yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pa-

brik gula adalah melepaskan parasitoid telur Trichogramma japonicum. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Sunarto et al. (2015) 

faktor mortalitas biotik dan abiotik yang tersedia di alam sudah dapat be-

kerja baik untuk menjaga keseimbangan alam, sehingga belum diperlukan 

penambahan dari luar. Jika diperlukan pelepasan parasitoid telur, maka 

spesies yang terbaik untuk pengendalian penggerek batang dan tunas ada-

lah Trichogramma chilonis Ishii (Goebel et al. 2010; Nadeem dan Hamed 

2011; Ullah et al. 2012; Muhammad et al. 2012). Hasil survei yang dila-

kukan oleh Nurindah et al. (2013) spesies yang memarasit penggerek ba-

tang pada tanaman tebu di Jawa dan Sumatra 33% T. chilonis dan 67% 

Telenomus sp. Sedangkan untuk mengendalikan penggerek pucuk, digu-

nakan parasitoid telur Telenomus spp. Hal tersebut berdasarkan hasil eva-

luasi yang dilakukan oleh Nurindah et al. (2013). Mereka melaporkan 

bahwa 100% telur penggerek pucuk yang dikumpulkan dari lapang dipa-

rasit oleh Telenomus spp. Untuk mengendalikan penggerek pucuk dengan 

Telenomus sp. hanya diperlukan tiga kali pelepasan (Khan et al. 2014). 

Namun demikian, perbanyakan Telenomus spp. secara massal hingga saat 

ini masih sulit. Karena itu pengendalian hayati dilakukan dengan meman-

faatkan kekuatan faktor mortalitas yang tersedia secara alami. 

b. Pengendalian secara kultur teknis 

Pengendalian secara kultur teknis dengan menerapkan budi daya tanaman 

tebu ramah lingkungan dimaksudkan untuk optimalisasi faktor mortalitas 

biotik dan mempertahankan keseimbangan alam. Secara alami faktor 

mortalitas biotik terutama parasitoid dan predator mampu berperan men-

jaga keseimbangan alam. Pengendalian secara kultur teknis antara lain 

penggunaan bibit sehat untuk menghindari penularan melalui bibit, meng-

hindari penggunaan bahan kimia beracun dan pembakaran lahan menje-

lang atau setelah tebang untuk menjaga keseimbangan alam. 
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c. Varietas tahan 

Varietas tebu tahan terhadap penggerek merupakan komponen pengenda-

lian yang relatif mudah dilaksanakan dan dipadukan dengan komponen 

pengendalian lainnya. Beberapa varietas tebu yang tahan terhadap peng-

gerek batang dan pucuk antara lain PSJT 941, PS 851, PS 891, PS 921, 

PSBM 88-144 (Achadian et al. 2011) dan GP 11 (Sudarsono 2011). 

d. Pengendalian secara mekanis 

Pengendalian penggerek pucuk secara mekanis melalui rogesan. Rogesan 

adalah memotong pucuk tanaman yang terserang. Pemotongan dimulai 

dari daun pucuk pertama ke bawah hingga ditemukan larva. Pengendalian 

secara mekanis lainnya adalah mencari kelompok telur. 

e. Pengendalian secara kimiawi 

Pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida, aplikasinya dapat 

dilakukan dengan penyemprotan atau menaburkan/membenamkan insek-

tisida tanah. Empat bahan aktif insektisida yang terdaftar untuk mengen-

dalikan penggerek adalah carbofuran, fipronil, profenofos, dan metidation 

(Achadian et al. 2011). Ridho et al. (2012) melaporkan bahwa insektisida 

berbahan aktif klorantraniliprol dan lambda-sihalotrin efektif mengen-

dalikan penggerek pucuk dan batang tebu. Namun demikian pengendalian 

hama dengan menggunakan bahan beracun tidak dianjurkan (Ullah et al. 

2012). Pestisida kimia sintetis sangat meracuni dan membunuh banyak 

jenis organisme hidup yang berada di agroekosistem. Pestisida kimia te-

lah terbukti menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Miranda et 

al. (2013) melaporkan bahwa insektisida fipronil, imidacloprid, dan clo-

thianidin dapat menurunkan populasi semut predator sebesar 24–33%. 

Akibat jangka panjang penggunaan pestisida akan menyebabkan keter-

gantungan terhadap bahan kimia tersebut seperti terjadi pada tanaman 

hortikultura dan banyak jenis komoditas pertanian lainnya. 

Penutup 

Herbivora yang berasosiasi dengan tanaman tebu relatif banyak, tetapi seba-

gian besar tidak berstatus sebagai hama. Herbivora yang berstatus sebagai ha-

ma penting dan potensial berdasarkan bagian tanaman yang diserang adalah 

hama perusak akar, hama penggerek pucuk, hama penggerek batang dan tu-

nas. Hama perusak akar terdiri atas spesies paling dominan di Jawa adalah L. 

stigma, E. viridis, dan H. helleri, di Lampung P. nicobarica, dan di Kalimantan 

Selatan L. rorida. Hama penggerek pucuk yang utama adalah S. excerptalis. 

Hama penggerek terdiri atas: penggerek batang dan tunas C. saccharipagus, 
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penggerek batang berkilat C. auricilius, penggerek batang abu-abu T. 

schistaceana, penggerek batang kuning C. infuscatellus, penggerek batang 

jambon S. inferens, dan penggerek batang raksasa P. castaneae. Pengelolaan 

hama  tebu lebih ditekankan dengan mengandalkan kekuatan alami yang 

dikombinasikan dengan penanaman varietas tahan dan mekanis. 
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Ringkasan 

Penyakit tebu yang ditemukan di Indonesia cukup banyak, beberapa tergolong ke dalam penyakit 
penting yang berpengaruh terhadap penurunan produksi. Diperkirakan kerugian akibat serangan 

penyakit ini mencapai 0,6–1,2 trilyun rupiah setiap tahunnya. Penyakit-penyakit tersebut antara 
lain adalah luka api yang disebabkan oleh jamur Ustilago scitaminea, lapuk pangkal batang dan 
akar yang disebabkan oleh  jamur Xylaria warburgii; ratoon stunting yang disebabkan oleh bak-
teri Leifsonia xyli  subsp xyli; penyakit mosaik dan mosaik bergaris yang disebabkan oleh virus 
mosaik. Luka api ditemukan di Indonesia pada 1881, namun baru menjadi masalah pada tahun 
1980 ketika serangannya mencapai 40% di wilayah utara Jawa Tengah. Sedangkan penyakit 
lapuk pangkal batang dan akar dilaporkan pertama kali pada tahun 1993 di perkebunan tebu PT 
Gunung Madu Lampung dengan keparahan penyakit mencapai 25% dan mengakibatkan pro-

duksi tebu dan gula turun masing-masing 12,3% dan 15,4%. Penyakit mosaik untuk pertama kali 
ditemukan di Jawa Tengah pada tahun 1892 sedangkan penyakit mosaik bergaris merupakan 
penyakit eksotik yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya benih tebu (set) yang 
terinfeksi. Saat ini penyakit mosaik bergaris sudah menyebar di 59 perkebunan tebu di Jawa 
dengan tingkat keparahan penyakit 1−62%. Penyakit Ratoon Stunting Disease (RSD) atau pe-
nyakit pembuluh tebu saat ini telah tersebar di seluruh pertanaman tebu di Indonesia dengan per-
sentase serangan antara 10–100%, terutama pada lahan tegal yang tidak berpengairan. Hasil sur-
vei yang dilakukan P3GI pada tahun 2003/2004 menunjukkan bahwa hampir semua varietas 

(terutama M 442-51) terinfeksi bakteri dengan tingkat kejadian penyakit 3–54%. Pengendalian 
penyakit tebu sampai saat ini mengandalkan varietas tahan yang didukung dengan penggunaan 
benih sehat melalui beberapa perlakuan misalnya hot water treatment dan chemotheraphy, dan 
yang terakhir adalah sanitasi kebun dan alat pertanian. 

 
Kata kunci: Tebu, penyakit, , mosaik, luka api, lapuk akar, pengendalian, ratoon stunting disease 

Sugarcane Diseases in Indonesia 

Summary 

There are a large number of sugarcane diseases found in Indonesia, but only few of them are 
considered as major diseases which affect on sugar production. The yield loss caused by the di-
seases was estimated 0.6–1.2 billion rupiah annualy. Those dideases are smut, caused by Usti-
lago scitaminea, root and basal stem rot caused by Xylaria warburgii, ratoon stunting caused by 
Leifsonia xyli subsp xyli, and mosaic caused by Sugarcane Mosaic Virus (SCMV) and Sugarcane 
Streak Mosaic Virus (SCSMV). Smut was first found in Indonesia in 1881, and yet turned to a 
serious problem when the severity reached 40% in 1980. Root and basal stem rot was initially 
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occurred in Gunung Madu Sugarcane Plantation Lampung in 1993. When disease severity 
reached 25%, the cane and sugar production decreased of 12.3% and 15.4% respectively. Mosaic 
was found in Central Java in1892, whilst streak mosaic  was an exotic disease and most likely 
entered to Indonesia together with imported infected sugarcane set at the same time. At the 
moment, streak mosaic has spread in 59 sugarcane plantation in Java with disease severity 

ranged from 1−62%. To date, ratoon stunting disease has spread in almost all sugarcane 
plantation in Indonesia with severity around 10–100%, especially in rainfed areas. Survey done 
by ISRI in 2003/2004 revealed that almost all varieties (M 442-51 in particular) have infected 
by the bacteria by 3−54%. The first control measure was the use of resistant varieties supported 
with healthy sett using hot water treatment  and chemotheraphy; field and agricultural tools 
sanitation. 

 
Keywords: Sugarcane, disease, mosaic, smut, basal stem rot, control, RSD 

Pendahuluan 

Salah satu kendala rendahnya produksi gula di Indonesia adalah hama dan pe-

nyakit tanaman. Penyakit pada tanaman tebu disebabkan oleh: bakteri, jamur, 

virus, fitoplasma, nematoda, kelainan karena masalah nutrisi, lingkungan dan 

bahan-bahan kimia serta penyakit yang belum jelas penyebabnya. Saat ini pe-

nyakit penting pada tebu di Indonesia antara lain Sugarcane Streak Mosaic Vi-

rus (SCSMV), Sugarcane Mosaic Virus (SMV), ratoon stunting yang disebab-

kan oleh bakteri Leifsonia xyli subsp xyli dan penyakit luka api yang disebab-

kan oleh jamur Ustilago scitaminea (Putra dan Damayanti, 2012). Selain itu, 

beberapa penyakit yang potensial menyebabkan penurunan produksi antara la-

in penyakit blendok yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas albilineans. 

Penyakit-penyakit lain yang sering ditemukan di perkebunan tebu namun ma-

sih belum merugikan secara nyata, antara lain: penyakit pokkah boeng yang 

disebabkan oleh Fusarium moniliforme, penyakit bercak daun, penyakit nanas, 

dan penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Diperkirakan kerugian akibat 

serangan penyakit ini mencapai 0,6–1,2 trilyun rupiah setiap tahunnya. 

Untuk mengendalikan dan menekan penyebaran penyakit-penyakit ter-

sebut, deteksi dini keberadaan virus maupun bakteri pada bahan tanaman tebu 

yang akan digunakan sebagai benih merupakan langkah awal mencegah ter-

jadinya penyebaran penyakit-penyakit tersebut. Bab ini akan mengulas penya-

kit-penyakit penting yang sering dijumpai pada tanaman tebu serta cara-cara 

pengendaliannya. Penyakit yang jarang dijumpai serta kurang memberi penga-

ruh secara ekonomi tidak dibahas di sini. 

Dalam bab ini, deskripsi penyakit dibagi menjadi tiga jenis patogen pe-

nyebab penyakit, yaitu: jamur, bakteri, dan virus. Penyakit yang disebabkan 

oleh jamur antara lain adalah: 1) luka api; 2) daun hangus; 3) pokkah boeng, 

4) karat, dan 5) lapuk akar. Penyakit nanas, noda cincin, dan noda kuning tidak 
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dibahas di sini karena secara ekonomi belum terlalu penting. Penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri Ratoon Stunting Disease dan yang terakhir adalah 

penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu Mosaik. 

Selain jenis-jenis penyakit dan pengendaliannya, prinsip pengelolaan 

penyakit tebu secara umum juga dibahas di sini. 

Gejala Penyakit dan Epidemiologi 

Luka Api 

Penyakit ini termasuk salah satu penyakit penting pada tebu di Indonesia. Per-

tama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1881, namun baru menjadi 

masalah besar ketika serangannya mencapai 40% di wilayah utara Jawa 

Tengah awal tahun 1980 (Putra dan Damayanti 2012). Pada Musim Tanam 

2014 dan 2015 luka api terjadi di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Menurut 

Wibawanti (2014) sekitar 450 ha dari luas total 500 ha pertanaman tebu di 

Indramayu terserang luka api dengan intensitas serangan berat. Bahkan tahun 

2015 hampir gagal panen. Penyakit luka api sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tebu (Martinez et al. 2000) dan kualitas nira (De Armas et al. 

2007). 

Gejala 

Daun termuda berubah bentuk bulat memanjang dengan pusat agak keras dan 

menyerupai cambuk berwarna hitam (Gambar 1a). Cambuk dengan diameter 

sekitar 1 cm (sebesar pensil) dengan panjang bervariasi mulai beberapa cm 

sampai 1,5 m (Semangun 2000). Cambuk yang berasal dari cabang lateral bia-

sanya lebih pendek. Comstock (2000) melaporkan bahwa rumpun yang ter-

infeksi biasanya memiliki anakan yang banyak, menyerupai rumput dengan ba-

tang-batang yang mengecil dan pucuk/ujung tanaman membentuk cambuk 

(Gambar 1b) atau batangnya membentuk tunas samping (Gambar 1c). Hal ini 

disebabkan jamur mengeluarkan senyawa yang menstimulir tumbuhnya tunas. 

Warna hitam yang menyerupai jelaga pada cambuk merupakan kumpulan dari 

berjuta-juta spora jamur yang diliputi oleh selaput tipis. Jika spora masak, sela-

put akan pecah dan spora menyebar, terutama oleh angin atau air hujan. 
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Penyebab Penyakit 

Penyakit luka api disebabkan oleh  jamur Ustilago scitaminea H & P. Sydow. 

Klasifikasi  

Domain : Eukaryota  

Kingdom : Fungi  

Phylum : Basidiomycota  

Subphylum : Ustilaginomycotina  

Class : Ustilaginomycetes  

Subclass : Ustilaginomycetidae  

Order  : Ustilaginales  

Family : Ustilaginaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gejala Luka Api 

Klamidisopora berwarna hijau zaitun sampai cokelat, berbentuk bulat 

atau tidak teratur, dengan garis tengah 4–9 μm permukaannya licin atau dengan 

tonjolan-tonjolan halus. Klamidiospora berkecambah membentuk pro-

miselium yang pendek, bersel 3 atau 4. Tiap sel membentuk hifa yang mampu 

melakukan infeksi atau membentuk sporadium sekunder. Teliospora berwarna 

cokelat tua-hitam sedikit berbelang-belang dengan diameter 5,5–7,5 μm. 

Comstock (2000) melaporkan bahwa jamur ini memiliki beberapa strain 

yang bervariasi. Masing-masing negara ada kemungkinan memiliki starin yang 

berbeda, dan satu varietas bisa memiliki ketahanan yang berbeda terhadap 

strain yang berbeda. 
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Epidemiologi 

Infeksi primer jamur luka api ini biasanya oleh teliospora yang disebarkan oleh 

angin baik ke tanaman lain yang jauh jaraknya atau ke tanaman serumpun atau 

pucuk lateral. Sedangkan infeksi sekunder terjadi ketika menggunakan batang 

yang terinfeksi, sebagai bahan tanaman (bagal) (Comstock 2000). Ketika hing-

gap pada tanaman tebu, teliospora akan berkecambah jika ada air. Setelah ber-

kecambah, promiselium akan menghasilkan 4 sporidia haploid melalui meio-

sis. Sporidia yang dihasilkan mempunyai 2 mating type yang berbeda. Jika 

soridia yang berbeda mating type tersebut bertemu akan menghasilkan bentuk 

dikaryon. Bentuk dikaryon ini membentuk hifa yang akan menembus tunas te-

bu melalui bagian bawah tunas di bawah sisik-sisik, kemudian menginfeksi ja-

ringan meristem. Bila tunas yang terinfeksi mulai tumbuh, jamur juga ber-

kembang tepat di belakang titik tumbuh tanaman dan menginduksi pem-

bentukan struktur jaringan/bunga berbentuk tabung memanjang yang tumbuh 

diantara upih daun. Struktur bunga ini, diselimuti oleh lapisan tipis berwarna 

hitam pucat yang nantinya berubah menjadi hitam cokelat merupakan 

kumpulan teliospora. Jika selaput yang menyelimutinya pecah, maka 

teliospora akan terlepas dan tersebar oleh angin dan siap menginfeksi tanaman 

berikutnya. Teliospora ini mampu bertahan di dalam tanah. Menurut 

Semangun (2000) gejala akibat infeksi ini, biasanya terlihat waktu tanaman 

berumur 8−10 bulan.  

Jamur dapat mempertahankan diri sebagai klamidospora dalam tanah 

yang kering atau sisa-sisa tanaman sakit atau dapat bertahan pada benih-benih 

sebagai spora. Klamidospora dan sporidium yang terdapat dalam tanah dapat 

disebarkan oleh air dan mengadakan infeksi pada stek. Pada musim kemarau 

penyakit cenderung lebih berat karena tanaman menjadi lemah. 

Jika batang yang terinfeksi digunakan sebagai bagal (bahan tanaman) atau 

dikepras (ratoon), gejala penyakit sudah terlihat ± satu bulan setelah tanam. 

Rumpunnya memiliki anakan banyak dan cenderung kerdil (tidak dapat tum-

buh dengan optimum) dengan tinggi tanaman tidak lebih dari 1 m. Tanaman 

ratoon lebih banyak terserang dibandingkan dengan PC. 

Inang lain 

Menurut Comstock (2000), Saccharum hybrid atau Saccharum spp. me-

rupakan inangnya, namun jamur ini juga bisa menyerang atau sekedar mem-

pertahankan diri pada alang-alang (Imperata arundinacea Cirillo atau I. Cylin-

drica) dan Erianthus saccharoides. 
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Pengendalian 

a. Penggunaan varietas resisten, misalnya PS41 atau PSJT 941. Shen et al. 

(2014) menyatakan bahwa E. arundinaceus yang memiliki kekerabatan de-

kat dengan tebu merupakan salah satu sumber ketahanan. Persilangan de-

ngan spesies tersebut menghasilkan galur yang moderat sampai sangat ta-

han terhadap luka api. Bhuiyan et al. (2013) melaporkan bahwa tebu memi-

liki beragam mekanisme ketahanan baik eksternal maupun internal. 

b. Tanaman atau rumput yang sakit dibongkar terutama bagian cambuk de-

ngan cara membungkus dengan plastik agar spora tidak menyebar. Jika 

mungkin pembuangan tanaman sakit (rouging) sudah dilakukan pada awal 

musim sebelum cambuk keluar (Gravois 2014). Dia menyarankan peng-

gunaan herbisida glifosate untuk rouging hanya pada kebun benih yang ter-

infeksi ringan. Jika infeksi tunas sudah lebih dari 2%, sebaiknya tidak di-

gunakan sebagai sumber benih.  

c. Perawatan benih dengan air panas waktu pendek dengan suhu 52⁰C dalam 

waktu 30−45 menit disertai perendaman benih dengan fungisida difenoko-

nazol atau triadimefon atau bayleton 250 EC dengan takaran 2 ml/liter 

selama 2 jam. Pemberian fungisida pada benih yang telah dirawat dengan 

air panas dimaksudkan untuk mencegah infeksi spora jamur luka api yang 

sudah ada di dalam tanah. Perawatan benih dengan air panas cenderung 

lebih rentan dan mudah terinfeksi oleh spora jamur yang bertahan di dalam 

tanah dibandingkan dengan benih yang tidak diberi perawatan air panas 

(Waktola 2014). Meskipun Bhuiyan .et al. (2013) dalam laporannya mene-

mukan bahwa 13 klon yang diuji dalam ketahanannya terhadap luka api 

tidak menyebabkan mereka lebih rentan. 

d. Penggunaan fungisida pada benih sebelum tanam. Bhuiyan et al. (2012) 

menguji beberapa fungisida untuk mengendalikan luka api. Mereka mela-

porkan bahwa teliospora jamur tidak mampu berkecambah pada media 

yang diberi fungisida berbahan aktif azoxystrobin, quintozene dan didecyl 

dimethyl ammonium chloride 2,5 mg/l. Sedangkan propiconazole, triadi-

mefon, cyproconazole dan acibenzolar-s-methyl mampu mengurangi per-

kecambahan spora ketika media diberi 50, 100, dan 200 mg/l. Percobaaan 

di lapang menunjukkan bahwa cyproconazole, propiconazole, triadimefon 

dan azoxystrobin merupakan fungisida yang paling efektif mengendalikan 

luka api sampai 6−9 bulan. 

e. Sanitasi kebun dengan membersihkan tumbuhan inang alternatif yang tum-

buh di sekitar pertanaman tebu. 

f. Menghindari ratoon lebih dari 3 kali kepras, terutama di daerah endemik. 
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Daun Hangus (Leaf Scorch Disease) 

Penyakit ini endemik di Filipina maupun di Taiwan. Di Filipina pertama 

kali ditemukan tahun 1952 dan menyerang sekitar 5000 ha perkebunan tebu di 

distrik Victoria’s Mill dan pada tahun 1955−1956 sudah menyebar sampai 

8000 ha sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar (Plantwise 2015). 

Di Taiwan pertama kali ditemukan tahun 1950 (Lo & Ling 1950) dan pada ta-

hun 1952 penyakit ini menyebabkan kerugian sehingga menyebabkan industri 

gula di Taiwan hancur. Suranto dan Harsanto (1989) melaporkan bahwa di 

Indonesia penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil sampai 36,5% jika me-

nyerang tanaman tebu berumur 5 bulan. Jika infeksi terjadi pada tanaman tebu 

berumur 8 bulan, maka kehilangan hasil sedikit menurun (16,8%). Sedangkan 

di perkebunan tebu Gunung Madu Lampung, penyakit ini ditemukan pertama 

kali pada varietas Ragnar yang berasal dari Australia pada tahun 1986. Varietas 

Mex 69-1460 yang berasal dari Mexico banyak menunjukkan gejala ini, mung-

kin karena merupakan varietas yang rentan (Sitepu, komunikasi pribadi).  

Gejala 

Gejala awal daun hangus adalah titik putih kekuningan pada daun (Gambar 

2a), kemudian berkembang menjadi titik merah-cokelat kemerahan dengan 

halo berwarna kuning pada permukaan daun dengan ukuran 0,5−3 x 0,3–1,0 

mm. Lesi kemudian memanjang di sepanjang pertulangan daun dengan bentuk 

se-perti spindel (gulungan benang) yang nantinya bergabung membentuk 

bercak besar berukuran sekitar 5 x 0,3–17 x 1,0 cm dengan pusat berwarna 

cokelat muda seperti jerami kering dibatasi oleh warna merah (Gambar 2b). 

Pusat bercak nantinya menjadi nekrotik dan pikinidia jamur tumbuh sebagai 

titik hitam pada permukaan atas daun. Luka akhirnya berkembang di seluruh 

permukaan daun kecuali bagian pertulangan daun (Gambar 2c dan 2d). 

Semakin tua daun, semakin parah kondisinya namun biasanya bercak tidak 

memanjang membentuk garis. Daun akhirnya mengering sebelum waktunya 

dan terlihat seperti terbakar (Gambar 3) (Exconde 1963).  
Serangan jamur S. sacchari menyebabkan kerusakan hebat dan me-

nurunkan aktivitas fotosintesa tanaman tebu. Akibatnya pada tanaman-tanam-
an yang rentan, panen terjadi lebih awal daripada normal. Periode kritis infeksi 

jamur adalah saat tanaman berumur 4−5 bulan. Infeksi jamur pathogen ini akan 

menyebabkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah ruas berkurang dan 
juga daun yang hijau hanya sedikit. 
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Gambar 2. Perkembangan gejala Daun Hangus (Leaf Scorch) 

 

 
Gambar 3. Daun tebu mengering seperti terbakar  

Penyebab Penyakit 

Penyakit ini disebabkan oleh jamur Stagonospora sacchari T.T. Lo & L. Ling, 

Klasifikasi  

Domain  : Eukaryota 

Kingdom  : Fungi 

Phylum  : Ascomycota 

Class  : Dothideomycetes 

a b c d 
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Subclass  : Pleosporomycetidae 

Order  : Pleosporales 

Family  : Incertae sedis 

Genus  : Stagonospora 

Species  : S. sacchari 

Stagonospora merupakan bentuk imperfect dari jamur Leptospaheria bi-

color (Kaiser et al. 1979). S. Sacchari menghasilkan piknidia berbentuk 

globose sampai lonjong, tertancap dan sedikit muncul di permukaan jaringan 

inang (Gambar 4). Konidia terbungkus dalam selaput seperti gelatin, tidak 

berwarna (hialin), berbentuk elip dan pada bagian dasar sedikit bulat, terdiri 

dari 3–4 septa berukuran 27–48 x 9,5–14 µm (Exconde 1963). Suhu optimum 

untuk pertumbuhan miselia pada media PDA sekitar 27o C dalam kondisi gelap, 

sedangkan pembentukan piknidia paling baik pada media oatmeal agar (Kaiser 

et al. 1979). Dalam media biakan ostiol berwarna hitam menonjol dengan 

diameter sekitar 150–517 µm (Exconde 1963). Menurut Kaiser et al. (1979), 

L. bicolor tidak mampu berkembang pada media buatan, kecuali pada water 

agar yang diberi potongan daun tebu steril setelah 10−15 hari inkubasi. 

Inokulasi buatan menggunakan L. bicolor menunjukkan bahwa jamur ini 

mampu menginfeksi tebu tapi kurang patogenik ketika diinokulasikan ke 

jagung, padi, dan sorgum serta rumput gajah. 

 

 
Keterangan: A. Piknidium S. sacchari; B conidiogenous dan konidia yang baru tumbuh; C. Konidia 

Gambar 4. Piknidium dan konidia Stagonospora sacchari  

 

 

 

C 
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Epidemiologi 

Spora jamur ditularkan oleh hujan atau embun yang terbawa angin. Gejala ba-

nyak ditemukan pada tebu tua di musim hujan. Menurut Lee & Liang (2000) 

penyakit menyebar dengan cepat ketika hujan lebat namun suhu udara tinggi. 

Curah hujan dan kelembaban yang tinggi sangat cocok untuk infeksi dan per-

kembangan jamur ini. Ketika kondisi kering gejala daun hangus terlihat sangat 

parah. 

Inang Lain 

Imperata cylindrica (alang-alang), Miscanthus japonica, M. sinensis, Rottboel-

lia cochinchinensis (rumput banjangan), Saccharum spontaneum (glagah), 

Sorghum bicolor, Andropogon sorghum, Pennisetum purpureum (Lo dan Leu 

1989). 

Pengendalian 

1. Menggunakan varietas resisten, misalnya PS 41. 

2. Sanitasi: 

- Membakar sisa tanaman setelah panen agar pikinidia beserta konidia-nya 

yang bertahan pada sisa-sisa tanaman dan di dalam tanah mati. 

- Membersihkan tanaman inang alternatif yang tumbuh di sekitar per-

kebunan tebu 

3. Penggunaan fungisida cukup efektif, namun belum pernah diaplikasikan 

dalam skala lapang. Suranto dan Harsanto (1989) merekomendasikan be-

berapa fungisida seperti: mankozeb, benomil, dan karbendazim. 

Pokkah Boeng 

Pokkah boeng berasal dari bahasa jawa yang artinya rusaknya pucuk tanaman 

tebu. Penyakit ini sangat umum ditemukan pada tanaman tebu, terutama di 

daerah beriklim basah. Meskipun demikian, secara ekonomi belum merugikan, 

kecuali pada akhir tahun 1980-an, varietas POJ2878 yang rentan terserang 

sampai 38% di Jawa (Martin et al. 1989). Pokkah boeng banyak ditemukan pa-

da musim hujan pada tebu muda. Namun, biasanya tanaman yang terserang 

mampu pulih kembali. 
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Gejala 

Gejala pokkah boeng terbagi atas tiga fase, yaitu:  

1. Fase Khlorosis (PB1 & PB2) 
Gejala awal penyakit pokkah boeng adalah khlorosis pada helaian 

daun yang baru saja membuka atau terlihat bintik-bintik klorotikpada 

ujung daun muda atau terkadang pada bagian daun yang lain (Gambar 

5a). Bintik khlorotik ini kemudian berkembang ke bagian pelepah 

(pangkal daun). Gejala PB 1 hanya terlihat pada daun, khlorotik tanpa 

ada garis merah, mengkerut atau terbelah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: a. Gejala khlorotik pada helaian daun tebu; b. Daun muda mengkerut dan melintir; c. Daun-

daun yang belum membuka jika terserang, rusak dan tidak dapat membuka dengan baik 

Gambar 5. Fase Khlorosis 

a b 

c 
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Gejala khlorotik seringkali diikuti dengan mengkerutnya daun muda, 

terpelintir, dan memendek sampai berubah bentuk dan rusak (Gambar 5b). 

Pangkal daun yang sakit biasanya lebih sempit dibanding pangkal daun 

yang normal. Pada daun yang tua akan terlihat titik-titik atau garis-garis 

merah pada bagian yang khlorosis. Garis-garis merah tersebut akan 

berkembang menjadi lesi berbentuk seperti belah ketupat yang tidak teratur 

atau seperti tangga dengan batas gelap pada bagian yang memanjang 

(sejajar serat daun).  Batasan yang gelap ini nanti akan berkembang menjadi 

cokelat atau gelap kemerahan dan membentuk lesi seperti terbakar atau 

terkadang berlubang-lubang. Kalau penyakit ini meluas kedalam maka, 

daun-daun yang belum membuka juga terserang, rusak dan tidak dapat 

membuka dengan baik (Gambar 5c).  

Jadi fase PB 2, terlihat adanya luka berbentuk seperti tangga pada 

gulungan daun yang berubah warna kekuningan, keriting, membelit dan 

terlihat ada garis merah. 

2. Fase Akut atau Busuk pucuk (PB 3) 
Fase PB 3 ditandai dengan busuk pucuk, daun menggulung, bercak bergaris 

merah yang jelas, nekrosis. Cendawan juga menyerang ujung batang yang 

masih muda. Serangan ringan tidak menyebabkan pembusukan. Pada 

serangan berat menyebabkan busuk dan menyebabkan kematian (Gambar 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Busuk pucuk  
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Infeksi akan berlanjut ke daun di bagian bawahnya melalui titik tumbuh. 

Pada batang yang muda ini terjadi garis-garis merah kecokelat-cokelatan yang 

dapat meluas menjadi rongga-rongga yang dalam. Rongga-rongga ini 

mempunyai sekat-sekat melintang hingga tampak seperti tangga. Jika ujung 

batang dapat tumbuh terus maka akan terjadi hambatan (stagnasi) 

pertumbuhan dan bagian yang berongga akan menjadi bengkok. Pada infeksi 

yang berat, pada bagian ujung dan titik tumbuh rusak, daunnya berubah 

bentuk, mengkerut dan terpelintir (Gambar 7) sampai busuk diikuti adanya 

garis garis atau bercak bercak merah. 

 

 

Gambar 7. Infeksi berat fase PB 3 

3. Fase Terpotong (PB 4) 
Pada fase ini, kulit batang tebu seperti terpotong pisau tajam melintang 

dengan lesi/luka seperti tangga. Biasanya terjadi pada bagian dekat pucuk. 

Fase ini berkaitan erat dengan fase akut atau busuk pucuk. PB 3 dan PB 4 

biasanya disebabkan oleh strain yang ganas/agresif, sedangkan PB 1 dan 

PB 2 penyebabnya adalah jamur dengan strain yang kurang agresif 
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Penyebab Penyakit 

Pokkah boeng disebabkan oleh cendawan Fusarium moniliforme Sheldon. 

(bentuk perfect: Gibbrela moniliformis). 

Klasifikasi: 

Domain  : Eukaryota 

Kingdom  : Fungi 

Phylum  : Ascomycota 

Class  : Sordariomycetes 

Order  : Hypocreales 

Family  : Nectriaceae 

Genus  : Fusarium 

Species  : F. moniliforme 

Epidemiologi 

Pokkah boeng berkembang dengan baik pada kondisi yang hangat dan lembab. 

Umumnya gejala mulai terlihat pada awal musim hujan pada saat pertumbuhan 

tebu cepat. Umur tebu sekitar 37 bulan merupakan masa yang paling rentan 

terhadap serangan jamur ini. 

Cendawan yang menyerang titik tumbuh terkadang menyebabkan 

pembusukan tunas dan menimbulkan bauyang sangat tidak enak. Serangan ini 

dapat menyebabkan matinya tanaman. Kerentanan tanaman tebu terhadap 

penyakit pokkah boeng banyak dipengaruhi oleh jenis tebu, umur tebu, keada-

an lingkungan dan pengelolaan pertanaman.  

Inang Lain 

Padi, jagung, sorgum, rumput-rumpatan.  

Pengendalian 

Sampai saat ini pokkah boeng tidak dikendalikan secara khusus, karena 

tanaman biasanya mampu pulih kembali. Penggunaan varietas tahan 

(misalnya: VMC 71-238) dan bahan tanaman (bagal) yang bebas penyakit 

merupakan usaha pengendalian yang efektif.  Pengendalian secara kimiawi 

seperti Copper oxychloride, Bavistin, Blitox, dan Dithane M-45  meskipun 

efektif, namun pada skala lapang  kurang ekonomis karena terlalu mahal. 
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Tanaman tebu yang menunjukkan gejala ‘top rot’ or ‘knife cut’ harus 

segera dipangkas dan dibuang.  Sanitasi lingkungan terhadap sisa-sisa tanaman 

sakit juga perlu dilakukan untuk mengurangi sumber infeksi. 

Penggunan bakteri endofit seperti Burkholderia yang memiliki potensi 

sebagai plant growth promotor dan antagonis bisa dipertimbangkan sebagai 

salah satu agensia pengendali penyakit ini (Mendes et al. 2007). 

Penyakit Karat Daun 

Sampai saat ini penyakit karat secara ekonomi belum merugikan pada 

perkebunan tebu di Indonesia, meskipun diperkirakan penyakit ini asli berasal 

dari Irian di mana S. officinarum dan S. robustum berasal (CABI 2015).  

Namun di USA, khususnya di negara bagian Florida kerugian akibat penyakit 

karat ini diperkirakan 20–40% ketika terjadi outbreak (PBC 2015).  Sementara 

di Australia penyakit karat ini menyebabkan kehilangan hasil 35-40% dan 

merugikan industri gula sampai 200 juta dollar Australia ketika menyerang 

varietas Q124 yang rentan pada tahun 2000 (Magarey et al. 2001; Staier et al. 

2003). Di Indonesia penyakit karat oranye pada tebu tersebar luas di hampir 

seluruh perkebunan tebu yang ada di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, Irian, kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara (CABI/EPPO 2015). 

Gejala 

Lesi diawali dengan becak khlorotik yang kecil (diameter 0,5 mm) pada daun 

yang nantinya akan berkembang menjadi bercak memanjang (2–8 mm x 0,5–

2 mm) berwarna cokelat atau cokelat kemerahan yang dibatasi oleh halo 

berwarna pucat (Gambar 8a.). Terkadang bercak memanjang sampai 3 cm.  

Gejala karat biasanya semakin ke atas semakin banyak dan semakin ke bawah 

semakin sedikit. Miselia jamur biasanya akan menembus permukaan daun dan 

memproduksi urediniospora pada permukaan bawah daun (Ryan dan Egan, 

1989; Magarey et al. 2001) dalam bentuk pustul-pustul yang berkelompok 

kelompok. Jika diraba permukaaan bawah daun akan terasa kasar (Gambar 8b).  

Jika serangannya parah, seluruh permukaan daun akan tertutupi oleh pustul-

pustul tersebut sehingga daun akan menua sebelum waktunya (Gambar 8c).  

Akibatnya, jumlah dan berat batang turun sehingga bobot tebu juga akan 

menurun.  

Penyakit karat ini banyak ditemukan di  musim kemarau atau ada hujan 

sedikit pada tebu umur 2–6 bulan.  Semakin tua semakin berkurang (hampir 

sama dengan pokkah boeng). 
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Keterangan: a. Gejala awal, b. Permukaan bawah penuh spora yang jika diraba terasa kasar, c. Tanaman tebu 

yang terserang karat berat 

Gambar 8. Gejala Karat 

 

Penyebab Penyakit 
Karat daun disebabkan oleh jamur Puccinia kuehnii (W. Krüger) E.J. Butler 

1914 yang merupakan parasit obligat.  Urediniospora memiliki dinding sel 

berwarna keemasan atau oranye kecokelatan, berbentuk obovoid atau pyriform, 

ada juga yang elips dengan ukuran sangat bervariasi (25-57 x 17-34 µm). 

Klasifikasi  

Domain  : Eukaryota 

Kingdom  : Fungi 

Phylum  : Basidiomycota 

Subphylum  : Pucciniomycotina 

Class  : Pucciniomycetes 

Order  : Pucciniales 

Family  : Pucciniaceae 

Genus  : Puccinia 

Species  : Puccinia kuehnii 

Sumber: http://www.cabi.org/isc/datasheet/45818 

 

 

 

a b c 

S
u

m
b

er
: 

D
o

k
. 
T

it
ie

k
 Y

u
li

an
ti

 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/45818


Titiek Yulianti et al.: Penyakit Tanaman Tebu dan Pengendaliannya | 209 

Epidemiologi 

Kondisi yang cocok untuk perkembangan jamur karat ini adalah hangat dan 

lembab.  Spora jamur P. kuehniidisebarkan oleh angin atau percikan air hujan 

(Ryan dan Egan 1989), kemudian akan berkecambah pada permukaan daun 

tebu jika kondisinya sesuai, yaitu pada suhu sekitar 15–25°C dan berkembang 

dengan cepat pada kelembaban di atas 97% (Magarey et al. 2003).  Setelah 

jamur menginfeksi tanaman, 23 hari kemudian urediniospores dihasilkan pada 

suhu antara 10–34°C (Hsieh dan Fang 1983) dengan suhu optimum antara 15–

25°C (Magarey et al. 2003).   

Inang Lain 

Tebu telur (Saccharum edule), Saccharum robustum, Gelagah (Saccharum 

spontaneum), Saccharum arundinaceum, Sclerostachya fusca 

Pengendalian 

Pengendalian utama penyakit karat adalah penggunaan varietas tahan.  Saat ini 

yang tersedia adalah varietas Tolanghula 2 (TLH2) yang agak tahan terhadap 

karat.  Lebih baik lagi jika varietas yang digunakan beberapa macam karena 

ketahanannya yang cenderung tidak stabil.  Jika terpaksa menggunakan bahan 

kimia, fungisida yang mengandung sulfur dapat digunakan, namun secara 

ekonomi kurang efektif.  Staier et al. (2003) melaporkan bahwa Alto (bahan 

aktif : Cyproconazole ) paling efektif, namun ketika penyemprotan dihentikan, 

gejala karat muncul lagi. Selain itu, penyemprotan fungisida tidak berpengaruh 

nyata terhadap prduksi.  Usahakan pH tanah tidak asam atau mengandung P 

dan K tinggi. Johnson et al. (2007) menyatakan bahwa penyakit karat akan 

semakin parah pada tanaman tebu yang diberi pupuk berlebihan. 

Penyakit Lapuk Pangkal Batang 

Penyakit ini pertama kali ditemukan di Taiwan (Fang et al. 1986).  Sedangkan 

di Indonesia penyakit ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1993 di 

perkebunan tebu PT Gunung Madu Lampung (Sitepu, tidak dipublikasikan).  

Observasi lapang menunjukkan bahwa keparahan penyakit  bisa mencapai 

11% pada  area yang endemik. Produksi tebu dan gula akan turun  masing-

masing 12,3% dan 15,4% jika keparahan penyakit 25–26% (Sitepu et al. 2010).  

Sementara di Taiwan penyakit ini menyebabkan kerugian 5% pada tanaman 

PC dan 30% pada tanaman ratoon (Fang et al. 1994). 
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Gejala 

Gejala biasanya mulai terlihat ketika tanaman berumur 9 bulan atau lebih.  

Pada tanaman ratoon, gejala sudah mulai terlihat pada umur 5 bulan karena 

jamur sudah ada pada tunggul-tunggul tanaman yang sebelumnya (Sitepu et al. 

2010).  Gejala awal biasanya terlihat daun kekuningan dan layu lalu kering.  

Jika infeksi berlanjut dan semakin parah, akan terlihat tanaman merana dan 

mati.  Perakaran dan batang bawah membusuk (Gambar 9 ) sehingga tanaman 

mudah dicabut.   Stroma jamur akan muncul dari tanah sekitar tanaman sakit 

atau dari tunggul tanaman yang telah mati (Gambar 10).  Biasanya gejala 

terlihat jelas setelah lanjut karena terlihat spot spot pertanaman yang kuning 

dan kering di area yang endemik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9.  Gejala Lapuk Pangkal Batang, perkaran habis dan pangkal batang busuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 10.  Stroma tumbuh pada kulit luar batang tebu & yang telah lapuk 
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Penyebab Penyakit 

Penyebab penyakit lapuk batang adalah jamur Xylaria cf. warburgii. Hasil 

pengamatan Sitepu (tidak dipublikasikan), miselia Xylaria sp. berwarna putih, 

bersekat, bercabang banyak, dan berdiameter sekitar 2,57 µm. Pada media 

PDA, miselia awalnya berwarna putih  lalu perlahan memadat dan nantinya 

berkembang menjadi kehitaman hingga hitam gelap menjelang dan saat 

pembentukan stroma. Konidiofora terdapat pada ujung-ujung stroma. Konidia 

terdiri dari satu sel, transparan, dan berbentuk lonjong berukuran sekitar 5,0– 

13,0 x 2,5–8,0 µm.  

Jamur Xylaria sp. tumbuh pada suhu 10 - 35oC dengan suhu optimal 20 – 

30oC. Rentang toleransi pH antara 4–8. Pada pH yang lebih rendah, permukaan 

koloni tampak lebih tebal, kasar serta bergelombang, sedangkan pada pH yang 

lebih tinggi koloni terlihat lebih tipis, halus, serta datar.   

Epidemiologi 

Jamur ini bertahan hidup sampai satu tahun dalam tunggul tunggul bekas 

tanaman yang sakit.  Infeksi jamur berawal dari hifa yang tumbuh di sepanjang 

perakaran yang nantinya membentuk bantalan infeksi sebelum masuk ke dalam 

jaringan akar (Fang dan Lee 1999).  Menurut Sitepu (unpublished), bila tidak 

menemukan inang baru, jamur yang bertahan dalam tunggul tebu yang 

terpendam dalam tanah dengan kedalam 0 – 50 cm mampu bertahan hingga 

lebih dari 7 bulan sebagai saprofit dan akan kembali menginfeksi akar/pangkal 

batang tebu jika sudah tersedia dengan ascospora sebagai inokulum primer.  

Rumput gulma juga merupakan inang alternatif tempat jamur bertahan hidup 

ketika tunggul sudah tidak ada (Fang dan Lee, 1994). 

Inang Lain 

Menurut Fang dan Lee (1994), selain tebu, jamur ini menyerang spesies 

Saccharum, Miscanthus, jagung (Zea mays), sorgum (Sorghum bicolor), 

Cynodon dactylon, (Alang-alang (Imperata cylindrica), rumput teki (Cyperus 

rotundus),  

Pengendalian 

Meskipun penggunaan varietas tahan, merupakan alternatif terbaik, namun saat 

ini menurut Sitepu (komunikasi pribadi) tidak ada satupun varietas di PG GMP 

yang benar-benar tahan terhadap Xylaria.  Hasil pengujian ketahanan varietas 
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terhadap penyakit busuk pangkal batang oleh PG Cintamanis juga menun-

jukkan belum ada varietas yang benar-benar tahan.  Ada beberapa varietas 

yang tingkat keparahan penyakitnya rendah, misalnya PS 881 (12,5), PS 864 

(17,6%), dan PS 882 (19%) (Winarno 2016). 

Pengolahan tanah minimum, serta pengelolaan kesehatan tanah dan 

pemanfaatan musuh alami (antagonis) atau endofit merupakan cara pengen-

dalian alternatif yang saat ini sedang dalam penelitian. 

Ratoon Stunting Disease 

Penyakit Ratoon Stunting Disease (RSD) atau penyakit pembuluh tebu adalah 

penyakit yang sulit dideteksi berdasarkan gejala visual. Saat ini penyakit 

tersebut telah tersebar di seluruh pertanaman tebu di Indonesia dengan 

persentase serangan antara 10–100%. Putra dan Damayanti (2012)  

menyatakan bahwa penyakit ini banyak ditemukan pada lahan tegal yang tidak 

berpengairan.  Hasil survei yang dilakukan P3GI pada tahun 2000 

menunjukkan bahwa hampir semua lokasi perkebunan tebu di Jawa  terinfeksi 

bakteri ini dengan tingkat keparahan  1,5–74%.  Sedangkan survei pada tahun 

2003/2004 menunjukkan bahwa hampir semua varietas (terutama M 442-51) 

terinfeksi bakteri dengan tingkat kejadian penyakit 3–54%.  Hal ini terjadi 

karena kurang intensifnya tindak pengendalian penyakit. 

Gejala 

Tanaman yang sakit tidak menunjukkan gejala visual luar yang nyata, sehingga 

seringkali tanaman yang sakit tidak terdeteksi. Jika pada pertanaman tebu 

tampak pertumbuhan tidak seragam, rumpun–rumpun tidak sama tinggi 

sehingga terlihat tidak rata dan bergelombang turun naik secara acak (Gillaspie 

dan Teakle 1989), patut dicurigai tanaman tersebut terserang penyakit 

pembuluh tebu. 

Jika batang tua yang sakit dibelah maka di bagian dalamnya akan terlihat 

perubahan warna (discoloration) kemerahan pada bagian pembuluh terutama 

di bagian buku (Gambar 11). Perubahan warna ini dapat pula disebabkan oleh 

faktor abiotik, sehingga pemeriksaan secara serologi akan memberi hasil yang 

lebih dapat dipercaya.  Pada beberapa varietas, tunas–tunas muda mengalami 

perubahan warna menjadi berwarna pink. 
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Gambar 11.  Titik/garis  merah (arah panah) merupakan gejala khas RSD 

Penyebab Penyakit 
Penyakit pembuluh/RSD disebabkan oleh bakteri Leifsonia/Clavibacter xyli 

subsp xyli. 

Epidemiologi 

Menurut Putra dan Damayanti (2012), penularan utama penyakit pembuluh 

adalah melalui benih tebu yang terinfeksi. Alat pemotong dan alat panen 

berpotensi menjadi perantara menularnya bakteri yang terdapat pada 

getah/cairan batang yang terinfeksi ke benih yang sehat, baik pada saat 

penebangan, pemotongan ataupun pengangkutan.  P3GI mengungkapkan 

bahwa tingkat infeksi RSD/penyakit pembuluh pada benih sangat tinggi, yakni 

berkisar antara 25% sampai 100%. 

Gillaspie dan Teakle (1989) menyatakan bahwa kemarau dan kekurangan 

air menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terinfeksi terhambat (kerdil).  

Itulah sebabnya Penyakit pembuluh dapat menyebabkan kehilangan hasil 

hingga lebih dari 10% pada lahan sawah dan 50% pada lahan tegalan.   

Inang Lain 

Jagung (Zea mays), Sorghum spp., rumput Malela (Brachiaria mutica), rumput 

kori (B. miliiformis), rumput Rhodes (Chloris gayana), rumput grinting 

(Cynodon dactylon), rumput bebek/tuton (Echinochloa colonum), Alang-alang 

(Imperata cylindrica), rumput Benggala (Panicum maximum), rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan Rhynchelytrum repens (Gillaspie dan Teakle 

1989). 
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Pengendalian 

1. Penggunaaan benih yang sehat dan bebas patogen karena penyakit  RSD 

ditularkan melalui benih.  Untuk memperoleh benih sehat bisa melalui 

kultur jaringan atau perlakuan air panas/Hot Water Treatment (HWT) 

sebelum bagal/set ditanam. 

2. Penggunaan varietas tahan seperti F154 (agak tahan).   

3. Sanitasi alat-alat pertanian dengan desinfektan. 

Penyakit Mosaik Tebu 

Pada tanaman tebu,  gejala mosaik dapat disebabkan oleh  Sugarcane  mosaic 

virus (SCMV) dan Sugarcane streak mosaic virus (SCSMV).  Penyakit mosaik 

untuk pertama kali penyakit ini diketahui oleh Van Musscrebroek di Jawa 

Tengah pada tahun1892. Sugarcane mosaic virus (SCMV) merupakan masalah 

serius di banyak negara penghasil tebu. Sedangkan Sugarcane streak mosaic 

virus (SCSMV) merupakan virus yang  menyebabkan mosaik bergaris (streak 

mosaic) pada tebu.  Keberadaan penyakit mosaik bergaris di Pakistan dan India 

pertama kali dilaporkan oleh Hall et al. (1998) dan telah ditemukan 

Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand (Chatenet et al. 2005).  

Menurut Damayanti et al. (2010), mosaik bergaris merupakan penyakit eksotik 

yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya benih tebu (set) yang 

terinfeksi. Survei lapangan yang dilakukan P3GI pada tahun 2008/2009  

menemukan sekitar 30% perkebunan tebu milik 28 pabrik gula di Jawa  

bergejala mosaik bergaris  dan varietas PS864 merupakan varietas yang paling 

rentan (Putra et al. 2014).  Bahkan menurut Damayanti dan Putra (2011), 

penyakit mosaik bergaris sudah menyebar di 59 perkebunan tebu dengan 

tingkat keparahan penyakit 1–62%.  Penyakit mosaik ini sangat berpengaruh 

terhadap daya kecambah dan jumlah anakan, pertumbuhan tanaman dan 

produksi gula karena infeksi virus mosaik menurunkan potensi fotosintesa CO2 

(Viswanathan dan Balamuralikrishnan 2005). 

Gejala 

Gejala penyakit mosaik yaitu pada daun terdapat gambaran mosaik berupa 

garis-garis dan noda-noda berwarna hijau muda sampai kuning (Gambar 12a). 

Gejala umum penyakit mosaik bergaris pada tebu meliputi garis-garis 

halus pada helaian daun tebu yang bewarna hijau muda, kuning atau putih yang  

berselang seling dengan warna hijau yang normal pada daun tebu (Gambar 12b 
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dan 12c). Sedangkan gejala khusus adalah perbedaan pola pada warna hijau 

atau daerah kuning klorosis pada hijau daun. Daerah klorosis paling jelas  

tampak pada dasar daun. Daerah klorosis juga terdapat pada pelepah daun, 

tetapi jarang  terdapat pada batang. Tanaman muda lebih rentan dibandingkan 

tanaman yang lebih tua. 

 

   

Gambar 12. Gejala mosaik 

Penyebab Penyakit 

Penyebab mosaik pada tebu adalah Sugarcane mosaic virus  (SCMV)  yang 

dikelompokkan ke dalam genus Potyvirus dan termasuk ke dalam famili 

potiviridae dan penyakit mosaik bergaris disebabkan oleh sugarcane streak 

mosaic virus (SCSMV) yang dikelompokkan ke dalam genus Susmovirus dan 

termasuk ke dalam famili  potiviridae (Damayanti dan Putra, 2011). 

Epidemiologi 

Penyebaran  sugarcane mosaic virus di lapang umumnya terjadi melalui vektor  

aphid atau melalui benih tebu yang terinfeksi. Vektor dari SCMV adalah 

arthropoda, ordo Hemiptera, famili Aphididae; Dactynotus.  Penyebaran secara 

mekanik biasanya hanya terjadi di rumah  kaca atau laboratorium penelitian. 

Inang Lain 

Inang lain untuk SCMV adalah: Sorgum (Sorghum bicolour), Jagung (Zea 

mays), dan beberapa jenis gulma terutama dari keluarga poacea (Yang dan 

Mirkov 1997). 

a b c 
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Sedangkan inang lain untuk SCSMV adalah: Sorgum (Sorghum 

bicolour), Jagung (Zea mays), dan gulma tapak jalak (Dactylactonium 

aegypticum) (Damayanti dan Putra 2011), 

Pengendalian 

Pengendalian penyakit ini adalah secara preventif, misalnya dengan 

menggunakan bagal bebas virus; monitoring penyakit di lapang secara rutin 

untuk mencegah penyebaran penyakit; perlakuan tanaman dengan senyawa-

senyawa biotic yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan sistemik  

tanaman terhadap infeksi patogen (misalnya dengan bakteri endofit).  

Damayanti et al. (2010) melaporkan bahwa HWT dengan suhu 53oC selama 

10 menit mampu mengurangi keparahan penyakit mosaik bergaris dan 

viabilitas benih tetap baik, meskipun virus mosaik bergaris tidak tereliminasi 

100%.  Sedangkan untuk tanaman induk (mother plant), HWT dengan suhu 

55oC selama 30 menit atau 60oC selama 10 menit mampu mengeliminasi virus 

(Damayanti et al. 2009). Varietas tebu yang tahan terhadap penyakit mosaik 

antara lain adalah: Ps 56, F 154, F 156 atau M 442-51 

Prinsip–Prinsip Pengelolaan Penyakit Tebu 

Sampai saat ini penyakit tebu merupakan faktor utama dalam penurunan 

produksi tebu.  Di atas telah dikemukakan beberapa jenis penyakit tebu yang 

banyak ditemukan di perkebunan tebu di Indonesia. Memahami dan 

melaksanakan prinsip-prinsip pengendalian penyakit dalam budi daya tebu 

akan membantu petani mencegah terjadinya penyakit dan ataupun 

penyebarannya. 

1.  Penggunaan varietas tahan 

Pengendalian penyakit yang utama adalah penggunaan varietas tahan dan 

merupakan cara pengendalian yang paling efektif. Sebaiknya, di daerah-daerah 

yang endemik suatu penyakit tertentu, penataan varietas juga mempertimbang-

kan tingkat ketahanan varietas tersebut terhadap penyakit.  Tabel 1.  merupakan 

daftar varietas tebu komersial dan tingkat ketahanannya terhadap penyakit. 

Sedangkan calon varietas unggul harus diuji ketahanannya terhadap 

penyakit sebelum dilepas menjadi suatu varietas unggul baru.  Memahami pola 

pewarisan dan mekanisme ketahanan sangat penting untuk mempercepat 

proses pengujian ketahanan varietas serta mencegah timbulnya strain patogen 
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baru (Sundar et al. 2015). Di bawah ini tingkat ketahanan varietas tebu 

terhadap beberapa penyakit. 

Tabel 1.  Tingkat ketahanan varietas tebu komersial terhadap penyakit 

No Varietas 
Luka 

Api 

Daun 

Hangus 
RSD Blendok SCSMV SCMV 

4.  POJ 3016   SR R  R 

5.  POJ 3067   MR R  R 

6.  PS 41 T T    MR 

7.  M 442-51 SR SR MR T   

8.  F 154 MR  MT T  T 

9.  PS 61 R R SR    

10.  PS 77-1553 SR      

11.  PS 80-1424 R   T  T 

12.  PS 851 MR   T  T 

13.  PS 864 MT   T SR  

14.  BL ST R   MT  

15.  PSJT 941 T   T R  

16.  PS 862 MT  M T MT  

17.  Kenthung (SS 57)  T     

18.  PSBM 901  T     

19.  VMC 71-238*) T   T  T 

Sumber: Putra dan Damayanti (2012); *) Hufail (2015) 

 

Tabel 2. Kriteria ketahanan varietas tebu berdasarkan tingkat keparahan penyakit 

No 
Nama 

penyakit 

Keparahan penyakit (%) 
Waktu 

pengamatan 

Keterangan 

Tahan Sedang Rentan Unit 
Metode 

inokulasi 

1 Luka Api < 5 >5–10 >10 10–12 (R1) Rumpun Buatan 

2 Blendok < 5 >5–10 >10 4-8 Batang 

(Tanaman) 

Alami 

3 Garis Merah < 5 >5–10 >10 2–5 Batang 

(Tanaman) 

Alami 

4 Daun Hangus < 5 >5–10 >10 8–12 Daun ke 5 Alami 

5 Noda Cincin < 5 >5–10 >10 3–6 Daun ke 1–5 Alami 

6 Karat Daun < 5 >5–10 >15 2–6 Daun ke 1–5 Alami 

7 Khlorosis 

Daun 

< 5 >5–10 >15 2–5 Batang 

(Tanaman) 

Alami 

8 Pokkah 

Boeng 

< 5 >5–10 >15 3–7 Batang 

(Tanaman) 

Alami 

9 Noda Kuning < 5 >5–10 >10 5–9 Daun ke 1–5 Alami 

10 Noda Lain < 5 >5–10 >10 3–6 Daun ke 1–5 Alami 

11 RSD < 15 >15–30 >30 10 Batang 

(Tanaman) 

Buatan 

12 Lapuk Akar  < 5 >5–10 >10 12 Pangkal Batang Buatan 

Sumber: Tuntunan Teknis Pengelompokan Ketahanan Penyakit di Gunung Madu Plantation versi 2011 
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2. Penggunaan benih bebas penyakit 

Penyedia benih bertanggung jawab dalammenyediakan benih yang bebas dari 

penyakit, selain melakukan uji dan inspeksi lapang untuk memastikan kebun 

benih bebas dari penyakit, juga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus untuk 

membunuh patogen yang terbawa benih, misalnya dengan hot water 

treatment(HWT). Ada 3 jenis HWT yang umumnya digunakan untuk meng-

eliminasi penyakit, yaitu Long Hot Water Treatment (LHWT) menggunakan 

air panas dengan suhu 50oC selama 3 jam ; Cold Soak Hot Water Treatment 

(CSLHWT) menggunakan air mengalir suhu ruang selama 40 jam dilanjutkan 

dengan perendaman benih dalam air panas bersuhu 50oC selama 3 jam; dan 

Short Hot Water Treatment (SHWT) yang menggunakan air panas dengan 

suhu 50oC selama 30 menit.  Bakteri L.xyli penyebab penyakit RSD biasanya 

dieliminasi dengan LHWT; bakteri X. albineans penyebab blendok meng-

gunakan CSLHWT, dan virus penyebab penyakit garis klorotik serta hama 

penggerek berhasil dieliminasi melalui perlakuan SHWT.  Croft et al. (2000) 

menyatakan bahwa ketepatan suhu merupakan faktor kritis dalam keberhasilan 

HWT, di atas suhu 50oC, benih akan turun viabilitasnya, sedangkan di bawah 

50oC efektivitas membunuh patogen akan berkurang. 

3. Teknik Budi daya 

Ada beberapa faktor teknik budi daya yang dapat digunakan untuk mengurangi 

keparahan atau penyebaran penyakit, misalnya waktu tanam dan panen; 

pemberoan atau rotasi tanaman; perbaikan drainase dan pembubunan, 

pemupukan yang tepat; dan sanitasi. 

Sanitasi alat-alat pertanian, membuang tanaman sakit, serta mencabut 

gulma-gulma yang menjadi inang alternatif patogen akan membantu mencegah 

menyebarnya penyakit. 

4. Penggunaan Pestisida 

Penggunaan pestisida berbahan aktif kimia sintetis berselang seling merupakan 

pilihan terakhir Meskipun penggunaan fungisida ataupun bakterisida bisa 

mencegah terjadinya suatu penyakit, namun mahalnya harga pestisida dan 

biaya operasionalnya serta efektivitasnya yang Kurang terjamin, pilihan ini 

kurang dianjurkan. 
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Penutup 

Penyakit penting  tebu yang ditemukan di Indonesia antara lain adalah luka api, 

lapuk pangkal batang dan akar,   penyakit pembuluh, penyakit mosaik dan 

mosaik bergaris.  Besarnya kerugian dan sulitnya pengendalian penyakit tebu 

merupakan tantangan besar bagi industri gula dalam mendukung pemerintah 

Indonesia mewujudkan swasembada gula.  Penggunaaan benih sehat dan 

deteksi dini keberadaan patogen merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh 

untuk mencegah penyebaran penyakit.  Evaluasi ketahanan terhadap penyakit 

penyakit penting mutlak harus dilakukan terhadap klon-klon tebu yang akan 

dilepas menjadi varietas-varietas baru agar kerugian akibat penyakit yang 

endemik di suatu sentra perkebunan tebu dapat dicegah. 
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Ringkasan 

Penurunan produktivitas tebu akibat keberadaan gulma dapat mencapai sekitar 12−72%, 
tergantung tingkat intensitas penutupan gulma, jenis dan agresivitas pertumbuhannya. Kerugian 
akibat gulma terhadap tanaman budi daya bervariasi, tergantung dari jenis tanaman, iklim, jenis 

gulma, dan praktek budi daya. Persaingan antara gulma dengan tanaman dalam mengambil un-
sur-unsur hara, air, cahaya dan ruang tumbuh, menimbulkan kerugian-kerugian dalam produksi 
baik kualitas maupun kuantitas. Setiap tanaman memiliki periode kritis tertentu dalam hal peng-
gunaan faktor tumbuh di sekitarnya. Kehadiran gulma pada periode kritis akan menurunkan pro-
duksi, karena tanaman sangat peka terhadap lingkungan terutama air, unsur hara, cahaya, dan 
ruang tumbuh. Periode kritis kompetisi tanaman tebu dengan gulma terjadi pada 45 hari setelah 
tanam, jadi gulma harus dikendalikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jenis gulma 
yang umumnya tumbuh pada pertanaman tebu di lahan sawah antara lain gulma daun lebar: 
Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, dan Cleome viscosa. Gulma daun sempit terdiri atas 

Echinochloa spp., sedangkan gulma golongan teki adalah Cyperus rotundus. Pada lahan kering 
gulma lebih beragam dan lebih berbahaya. Pengendalian gulma di pertanaman tebu menerapkan 
sistem pengendalian gulma terpadu yang mengintegrasikan berbagai cara pengendalian gulma 
sehingga lebih efektif dan efisien dalam menekan gulma serta aman terhadap lingkungan. Prio-
ritas pengendalian gulma secara preventif, diikuti secara kultur teknis, mekanis, sedang pengen-
dalian secara kimia merupakan pilihan terakhir. 
 
Kata kunci: Tebu, gulma, pengendalian  

Summary 

The decline in sugarcane productivity due to the presence of weeds can reach about 12–72%, 
depending on the intensity level of weed cover, growth type and aggressiveness. Yield losses 
due to weeds on crops are varies, depending on the type of crop, climate, types of weeds, and 
cultivation practices. Competition between weeds with plants take nutrients, water, light and 
space to grow, causing losses in the production of both quality and quantity. Each plant has a 
certain critical period in terms of growth factor utilization. The presence of weeds at a critical 

period will reduce production, because the plants are very sensitive to the environment, 
especially water, nutrients, light, and growth space. Critical period of weed competition with the 
sugarcane crop occurred at 45 days after planting, so the present of weeds must be controlled to 
obtain maximum yield. Types of weeds those commonly grow on sugarcane cultivation at 
wetland area are grouping as broad leaf weeds: Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, and 
Cleome viscosa. Narrow leaf weeds consisting on Echinochloa spp., while the sedgrass weeds 
was Cyperus rotundus. On rainfed land weeds are more diverse and more dangerous. Weed 
control in the sugarcane implement integrated weed control system that integrates various 
methods of weed control so it is more effective and efficient in suppressing weeds and are safe 
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for the environment. Weed control system is priority in preventive weed control, followed by 
technical culture, mechanical, chemical control as the last choices. 
 
Key words: Sugarcane, weed, control  

Pendahuluan 

Gangguan gulma dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar karena bisa 

menyebabkan penurunan bobot tebu. Penurunan produktivitas tebu akibat ke-

beradaan gulma dapat mencapai sekitar 12–72% (Agropedia 2010), bahkan un-

tuk kasus tertentu sering menyebabkan kegagalan panen tergantung tingkat in-

tensitas penutupan gulma, jenis dan agresivitas pertumbuhannya. Khan et al. 

(2004) menyatakan bahwa rata-rata kehilangan produksi tiap hektar tanaman 

tebu akibat gulma sebesar 15,7%. Jenis gulma yang memanjat dan melilit di-

anggap paling merugikan dalam industri gula karena dapat mengurangi hasil 

secara drastis dan pada kondisi ekstrim dapat membunuh tanaman tebu (Con-

long dan Campbell 2010). 

Kerugian akibat gulma terhadap tanaman budi daya bervariasi, 

tergantung dari jenis tanaman, iklim, jenis gulma, dan praktek budi daya. 

Persaingan antara gulma dengan tanaman dalam mengambil unsur-unsur hara, 

air, cahaya dan ruang tumbuh, menimbulkan kerugian-kerugian dalam pro-

duksi baik kualitas maupun kuantitas. Kehadiran gulma akan menghambat 

pertumbuhan tanaman tebu, terutama pada saat tanaman tebu masih muda. 

Berkaitan dengan kompetisi (persaingan) gulma, dan usaha memperkecil 

kehilangan hasil, perlu diketahui periode pertumbuhan tanaman yang paling 

peka terhadap persaingan dengan gulma yang dinamakan periode kritis. Seca-

ra umum periode kritis pada tanaman semusim berlangsung seperempat sampai 

sepertiga pertama umurnya (Kuntohartono 1992). Pengendalian gulma penting 

dilakukan pada umur tanaman tebu antara 0–3,5 bulan agar pembentukan tunas 

dan pertumbuhannya tidak terganggu. 

Pengendalian gulma terpadu (PGT) adalah sistem pengendalian gulma 

yang mengintegrasikan pengendalian gulma sejak sebelum tanam, terus mene-

rus sampai panen. Dalam sistem pengelolaan gulma terpadu ditekankan pengen-

dalian gulma dengan berbagai cara sehingga lebih efektif dan efisien dalam 

menekan gulma serta aman terhadap lingkungan (Swanton dan Weise 1991). 
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Gulma di Pertanaman Tebu 

Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak di-

kehendaki, di tempat manusia bermaksud mengusahakan tanaman pokok (Isely 

1962). Gulma bersaing dengan tanaman pokok dalam memperebutkan unsur 

hara, air, cahaya matahari, dan ruang tumbuh, sehingga akan menghambat 

pertumbuhan dan menurunkan produksi tanaman pokok (Tjitrosoedirdjo et al. 

1984). Selain itu beberapa spesies gulma merupakan inang pengganti hama dan 

patogen penyebab penyakit, dan dapat mengeluarkan zat kimia (alelopati) yang 

merusak ke dalam tanah.  

Gulma dibedakan berdasarkan tempat hidup, siklus hidup dan morfologi-

nya. Menurut  Mercado (1979), secara morfologi gulma dibedakan atas gulma 

golongan daun lebar, gulma golongan daun sempit dan golongan teki. Tanam-

an  tebu umumnya dikembangkan di lahan sawah (sistem reynoso) dan lahan 

kering tadah hujan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan 

spesies dan dominasi gulma pada ekosistem sawah dan tadah hujan. Di lahan 

sawah jenis gulma yang umumnya tumbuh pada pertanaman tebu antara lain 

gulma daun lebar: Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, dan Cleome vis-

cosa (Gambar 1). Gulma daun sempit terdiri atas Echinochloa spp. (Gambar 

2), sedangkan gulma golongan teki adalah Cyperus rotundus (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. Euphorbia hirta, b. Commelina benghalensis, dan c. Cleome viscosa 

Gambar 1. Gulma daun lebar di lahan sawah 

 

Gulma merupakan kendala utama di areal pertanaman tebu lahan kering, 

karena pertumbuhan gulma yang cepat dan lebat dengan berbagai macam 

spesies yang mendominasi (Kuntohartono 1987). Pada lahan kering gulma le-

bih beragam dan lebih berbahaya. Gulma dominan yang menjadi pesaing kuat 

tanaman tebu terdiri atas gulma daun lebar, gulma daun sempit dan teki. Gulma 

daun lebar terdiri atas Borreria alata, Centrosema pubescens, Ageratum cony-

zoides, Cleome gynandra, Emilia sonchifolia, Boreria alata, Amaranthus dubi-

us, Spigelia anthelmia, Commelina elegans, Mikania micrantha, Phyllanthus 

a b c 
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a. Echinochloa crusgalli dan b. Echinochloa collonum 

Gambar 2. Gulma daun sempit di lahan sawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyperus rotundus 

Gambar 3. Gulma teki di lahan sawah 

 

amarus, Stachytarpeta indica, Portulaca oleraceae dan Tridax procumbens 

(Gambar 4). Gulma daun sempit terdiri atas Cynodon dactylon, Imperata 

cylindrica, Sorghum halepense, Digitaria sanguinalis, D. ciliaris, Echinochloa 

crusgalli, E-chinochloa colonum, Eleusine indica, Dactylocta aegyptium, 

Brachiaria distachya, Paspalum conjugatum dan Axonopus compressus 

(Gambar 5), sedangkan gulma golongan teki adalah Cyperus rotundus dan C. 

iria (Gambar 6). 

Penurunan hasil akibat gulma berbeda dalam magnitudo. Besar kecilnya 

persaingan antara gulma dan tanaman pokok dalam memanfaatkan faktor 

tumbuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kerapatan, spesies, saat 

kemunculan, lama keberadaan, kecepatan tumbuh, habitus, jalur fotosintesis 

(C3 atau C4), dan alelopati. Semakin tinggi populasi gulma di pertanaman 

tebu, persaingan semakin besar. Spesies gulma bervariasi dalam kemam-

puannya  menurunkan  hasil tanaman,  umumnya  semakin dekat kekerabatan 

a b 
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a. Borreria alata, b. Ageratum conyzoides, c. Cleome gyinandra, d. Emilia sonchifolia, e. Spigelia 

anthelmia, f. Mikania micrantha, g. Centrosema pubescens, h. Commelina elegans, dan i. Amaranthus 

dubius 

Gambar 4. Gulma daun lebar di lahan kering 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. Cynodon dactylon , b. Digitaria sanguinalis, c. Imperata cylindricad. Sorghum halepense, dan e. 

Imperata cylindrica 

Gambar 5. Gulma daun sempit di lahan kering 
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Cyperus iria 

Gambar 6. Gulma Teki di lahan kering 

 

antara tanaman pokok dan spesies gulma, derajat persaingannya semakin 

besar. Selain itu, percobaan pot oleh Guantes dan Mercado (1975) menun-

jukkan bahwa Echinochloa colona paling kompetitif dibanding Cyperus 

rotundus dan Trianthema portulacastrum.  

Semakin awal saat kemunculan gulma, persaingan yang terjadi semakin 

besar. Hasil penelitian Erida dan Hasanuddin (1996) memperlihatkan bahwa 

saat kemunculan gulma bersamaan tanam, 15, 30, 45, 60, dan 75 hari setelah 

tanam masing-masing memberikan bobot biji kedelai sebesar 166,22; 195,82; 

196,11; 262,28; 284,77; dan 284,82 g/petak (2 m x 3 m). Semakin lama gulma 

tumbuh bersama dengan tanaman pokok, semakin hebat persaingannya. Sema-

kin cepat gulma tumbuh, semakin hebat persaingannya, pertumbuhan tanaman 

pokok semakin terhambat, dan hasilnya semakin menurun. Gulma yang lebih 

tinggi dan lebih lebat daunnya, serta lebih luas dan dalam sistem perakarannya 

memiliki kemampuan bersaing yang lebih, sehingga akan lebih menghambat 

pertumbuhan dan menurunkan hasil tanaman pokok. Timbol dan Guantes 

(1979) memperlihatkan pengaruh luas penguasaan lahan oleh gulma dalam pe-

nurunan hasil. Semakin luas area yang dikuasai gulma yang tumbuh di antara 

tanaman pokok, penurunan hasil semakin tinggi.  

Gulma yang memiliki jalur fotosintesis C4 lebih efisien, sehingga persa-

ingannya lebih hebat, pertumbuhan tanaman pokok lebih terhambat, dan hasil-

nya semakin menurun. Beberapa spesies gulma menyaingi pertanaman dengan 

mengeluarkan senyawa beracun dari akarnya (root exudates atau lechates) atau 

dari pembusukan bagian vegetatifnya (Chou 1999; Kruse et al. 2000). Persa-
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ingan yang timbul akibat dikeluarkannya zat yang meracuni tumbuhan lain di-

sebut alelopati, dan zat kimianya disebut alelopat. Bagi gulma yang mengeluar-

kan alelopat mempunyai kemampuan bersaing yang lebih hebat sehingga per-

tumbuhan tanaman pokok lebih terhambat, dan hasilnya semakin menurun. 

Beberapa jenis gulma yang berpotensi mengeluarkan senyawa alelopati ialah 

Abutilon theoprasti, Agropyron repens, Agrostemma githago, Allium vineale, 

Amaranthus spinosus, Ambrosia artemisifolia, A. trifidia, Artemisia vulgaris, 

Asclepias syriaca, Avena fatua, Celosia argentea, Chenopodium album, Cy-

nodon dactylon, Cyperus esculentus, C. rotundus, Euphorbia esula, Holcus 

mollis, Imperata cylindrica, Poa spp., Polygonum persicaria, Rumex crispus, 

Setaria faberii, dan Stellaria media. 

Dominansi gulma pada tiap tahapan pertumbuhan juga berbeda-beda, 

pada awal pertumbuhan dimana kanopi tebu masih kecil didominasi oleh jenis 

rerumputan (Graminae) dan teki (Cyperasceae) (Gambar 7), sedang pada saat 

kanopi tebu sudah besar umumnya didominasi oleh gulma berdaun lebar yang 

relatif tahan naungan.  

  

Gambar 7. Kondisi tanaman tebu yang dipenuhi gulma dan bebas gulma 

Periode Kritis Kompetisi pada Pertanaman Tebu 

Kompetisi adalah salah satu bentuk hubungan antar dua tanaman atau lebih 

yang mempunyai pengaruh negatif bagi kedua pihak. Kompetisi dalam suatu 

komunitas tanaman terjadi karena terbatasnya ketersediaan sarana tumbuh (air, 

cahaya, hara, O2, dan CO2) yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh nor-

mal. Setiap tanaman memiliki periode kritis tertentu dalam hal penggunaan 

faktor tumbuh di sekitarnya. Kehadiran gulma pada periode kritis akan menu-

runkan produksi, karena tanaman sangat peka terhadap lingkungan terutama 

air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh. Secara umum periode kritis pada 

tanaman semusim berlangsung seperempat sampai sepertiga pertama umurnya 

http://1.bp.blogspot.com/-cOOaN1xgZMc/VE72GqXXDpI/AAAAAAAAANI/uVCrfGDX5I0/s1600/1.jpg
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(Kuntohartono 1992). Pada masa tebu bertunas dan memulai fase anakan, seha-

rusnya tanaman bebas dari persaingan dengan gulma. Selepas masa kritis ter-

sebut tanaman tebu mampu bersaing dengan gulma. Gulma tumbuh rapat sejak 

tanaman tebu berumur 4−6 minggu dan sangat lebat pada saat umur tanaman 

tebu 8−12 minggu (Kuntohartono 1987). 

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian gulma, maka perlu dilaku-

kan kegiatan pengamatan terhadap pertumbuhan gulma di areal perkebunan te-

bu. Kategori penutupan gulma di perkebunan tebu dilakukan berdasarkan 

pengamatan terhadap persentase penutupan gulma (weed coverage) dengan 

kriteria menurut P3GI (2010) dalam P3GI (2014) sebagai berikut: ringan 

(0−10%), sedang (10−20), berat (20−50), dan sangat berat (>50%) (Gambar 

8). 

Gejala kerusakan tebu akibat kompetisi gulma dengan tanaman tebu tidak 

segera tampak, sehingga pengendalian gulma sering terlambat dan tanaman su-

dah memasuki periode kritis yang berakibat negatif terhadap pertumbuhan dan 

berujung terhadap penurunan produksi. Periode kritis adalah periode pada saat 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ringan, b. sedang, c. berat, dan d sangat berat 

Gambar 8. Kategori penutupan gulma antara barisan tanaman tebu 

tanaman pokok sangat peka atau sensitif terhadap persaingan gulma, sehingga 

pada periode tersebut perlu dilakukan pengendalian, dan jika tidak dilakukan 

maka akan menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil tanaman pokok. 

a b 

c d 

http://1.bp.blogspot.com/-SU2b8CKizTA/VE73X-NW9CI/AAAAAAAAANk/3bpKRTgyX18/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SU2b8CKizTA/VE73X-NW9CI/AAAAAAAAANk/3bpKRTgyX18/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SU2b8CKizTA/VE73X-NW9CI/AAAAAAAAANk/3bpKRTgyX18/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SU2b8CKizTA/VE73X-NW9CI/AAAAAAAAANk/3bpKRTgyX18/s1600/4.jpg
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Periode kritis pengendalian gulma sangat penting dalam program penge-

lolaan gulma terpadu, yaitu periode dalam siklus hidup tanaman dimana gulma 

harus dikendalikan untuk mencegah kehilangan hasil (Knezevic et al. 2002). 

Periode kritis kompetisi tanaman terhadap gulma secara umum terjadi pada se-

pertiga hingga setengah dari awal siklus hidupnya. Periode kritis kompetisi ta-

naman tebu dengan gulma terjadi pada 45 hari setelah tanam, jadi gulma harus 

dikendalikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Zafar et al. 2010). 

Periode kritis yang panjang (Periode 2) menunjukkan bahwa tanaman tebu 

memiliki daya kompetisi yang rendah terhadap gulma. Grafik periode kritis 

kompetisi tanaman tebu dengan gulma disajikan pada Gambar 9. 

Keberadaan gulma pada periode 1 dan 2 harus dikendalikan karena dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu, dan berakibat pe-

nurunan produksi dan rendemen tebu. Setelah periode 2, keberadaan gulma di 

pertanaman tebu tidak mengakibatkan penurunan hasil secara nyata, karena pa-

da periode tersebut tanaman telah membentuk kanopi daun cukup lebar dan pa-

dat, serta telah berkembang sistem perakaran secara ektensif sehingga mampu 

berkompetisi dengan gulma. 

 

Gambar 9. Periode kritis kompetisi tanaman dengan gulma 

Dengan diketahuinya periode kritis suatu tanaman, maka saat penyiangan 

yang tepat menjadi penentu keberhasilan pengelolaan gulma. Penyiangan atau 

pengendalian yang dilakukan pada saat periode kritis mempunyai beberapa 

keuntungan. Misalnya frekuensi pengendalian menjadi berkurang karena ter-

batas di antara periode kritis tersebut, dan tidak harus dalam seluruh siklus hi-
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dupnya. Dengan demikian biaya, tenaga dan waktu dapat ditekan sekecil 

mungkin dan efektifitas kerja menjadi meningkat.  

Pengendalian Gulma Pada Tebu 

Pengendalian gulma adalah usaha untuk menekan populasi gulma sampai jum-

lah tertentu hingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tanaman budi daya. 

Pengendalian bertujuan hanya menekan populasi gulma sampai tingkat popula-

si yang tidak merugikan secara ekonomi, tidak bertujuan menekan populasi 

gulma sampai nol (bebas gulma). Pengendalian gulma dapat dilakukan secara 

kultur teknik, mekanik, hayati, kimiawi, dan terpadu. Pada pertanaman tebu di 

lahan sawah (sistem reynoso), pengendalian lebih dominan dilakukan secara 

manual. Sementara itu di lahan kering umumnya pengendalian gulma dilaku-

kan secara kimia yang dibedakan menjadi tiga yaitu preemergence (pra tum-

buh), late preemergence (awal tumbuh), dan postemergence (setelah tumbuh). 

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara kultur teknis dengan menciptakan 

kondisi lingkungan yang dapat menekan pertumbuhan gulma. Usaha pengen-

dalian gulma akan dapat memberikan hasil yang baik apabila pelaksanaannya 

tepat waktu, cara, alat, maupun dosis dan jenis herbisida yang digunakan. 

Pengendalian gulma yang efektif dan efisien dapat ditempuh beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi jenis gulma secara akurat sehingga dapat diketahui 

jenis-jenis gulma dominan yang perlu mendapat perhatian dalam pengen-

daliannya.  

2. Mempelajari penyebab timbulnya gulma dengan memprioritaskan pada 

cara yang paling sederhana dan disesuaikan dengan sumberdaya tersedia, 

misalnya dengan pengaturan pola tanam atau cara tanam dan pengendalian 

secara manual. 

3. Mengutamakan pengendalian gulma secara kombinasi dari dua atau lebih 

cara pengendalian dengan urutan prioritas secara kultur teknik, mekanik, 

dan kimiawi. 

4. Membandingkan alternatif cara pengendalian gulma berdasarkan optimasi 

waktu, biaya, kemudahan pelaksanaan, efektivitas dalam pengendalian, 

serta resiko terhadap kerusakan lingkungan.  

Beberapa alternatif cara pengendalian gulma yang dapat diterapkan di 

pertanaman tebu adalah: 
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A. Pengendalian Secara Kultur Teknik 

Pengendalian gulma secara kultur teknik dapat dilakukan melalui: 

1. Pengaturan populasi tanaman misalnya melalui penerapan sistem tanam 

juring ganda dengan tumpang sari palawija (bawang merah, kacang tanah, 

kedelai atau kacang hijau) yang dapat memacu pertumbuhan tebu dan 

tanaman tumpang sarinya, sehingga dapat menekan pertumbuhan gulma.  

2. Penggunaan mulsa jerami/seresah atau tanaman penutup tanah (Crotalaria 

juncea L.) untuk mencegah perkecambahan dan menekan pertumbuhan 

gulma. Penggunaan mulsa jerami dan tanaman penutup tanah selain dapat 

menekan perkecambahan dan pertumbuhan gulma, juga dapat menyubur-

kan tanah. 

 

  

Gambar 10. Tumpang sari tebu dengan kacang tanah dan bawang merah 

Peningkatan kerapatan tanaman dengan jarak tanam rapat dan kombinasi 

tumpangsari dapat mempercepat penutupan kanopi, sehingga akan mengham-

bat pertumbuhan gulma (Vera et al. 2006), dan meningkatkan produksi tanam-

an pokoknya (Borger et al. 2010). Sebagai contoh tumpangsari tanaman tebu 

+ kacang tanah atau tebu + bawang merah yang disesuaikan dengan komoditas 

tumpang sari yang berkembang di daerah tersebut (Gambar 10). Penerapan sis-

tem tanam juring ganda PKP 50/170 dengan aplikasi benih ganda (double plan-

ting) mampu meningkatkan populasi tanaman 2,36 kali lipat dari sistem tanam 

juring tunggal dan produksi hablur sebesar 12,36 ton/ha untuk PC dan 12,43 

ton/ha untuk RC. Penggunaan mulsa sisa tanaman tebu dapat mencegah per-

kecambahan dan menekan pertumbuhan gulma (Judice et al. 2009). 
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B. Pengendalian Secara Mekanis 

Pengendalian gulma secara mekanis dilakukan dengan penggunaan alat seder-

hana seperti koret, garpu, dan cangkul. Penyiangan dengan menggunakan alat 

tradisional memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Besarnya tenaga 

kerja saat penyiangan menyebabkan penyiangan sulit dilakukan terutama pada 

daerah-daerah yang terbatas tenaga kerjanya. Bahkan di daerah yang padat 

penduduknya seperti di Pulau Jawa, tenaga kerja mulai sulit didapat karena se-

bagian besar tenaga kerja terserap di sektor industri dan non pertanian lainnya. 

Pada pertanaman tebu di daerah tadah hujan dengan tektur tanah ringan peng-

gunaan alat siang tine cultivator dan ridger dapat dilakukan dengan menggu-

nakan tenaga penggerak sapi (Gambar 11). Tine cultivator dan ridger pada da-

sarnya berfungsi sebagai alat pengolah tanah, sehingga dalam penggunaannya 

sebagai alat penyiang akan memotong, mencabut, dan mengubur gulma 

(Cholid et al. 2000). 

 

   

Gambar 11. Penyiangan pada tanaman tebu secara manual, tine cultivator, dan ridger 

Hasil penelitian Pratap et al. (2013) memperlihatkan bahwa produksi tebu 

tertinggi dicapai dengan penyiangan manual pada 30, 60, dan 90 hari setelah 

ratoon yang tidak berbeda dengan pengendalian kimiawi menggunakan Metri-

buzin 0,88 kg/ha pada 3 hari setelah ratoon, diikuti penyiangan manual pada 

45 hari setelah ratoon, dan diikuti pengendalian kimiawi 2,4-D (Na garam) 

0,75 kg/ha pada saat gulma membentuk 2–4 daun. 

C. Pengendalian Secara Hayati 

Pengendalian gulma secara hayati adalah suatu cara pengendalian dengan 

menggunakan musuh alami, baik berupa hama, penyakit, atau jamur guna me-

nekan atau mematikan gulma. Penelitian agensia hayati yang dapat digunakan 

http://4.bp.blogspot.com/-55jGchhiBQo/VEvAwyO9yXI/AAAAAAAAH7E/tfHcZc7Klu0/s1600/KEGIATAN+HAND+WEEDING.jpg


Mohammad Cholid: Gulma Tanaman Tebu dan Pengendaliannya | 235 

 

untuk mengendalikan gulma lamban sekali kemajuannya di Indonesia karena 

masih banyak kesulitan yang dihadapi, antara lain disebabkan terbatasnya mu-

suh alami yang mudah dan aman digunakan. Meskipun demikian beberapa a-

gensia hayati seperti Orseoliella javanica (untuk mengendalikan alang-alang), 

Bactra truculenta, B. graminivora, dan B. minima (untuk teki) mempunyai po-

tensi yang cukup penting. Rendahnya kemajuan teknologi pengendalian gulma 

secara hayati ini memerlukan kajian dan identifikasi guna menemukan organis-

me-organisme yang berguna untuk pengendalian gulma dan tidak mengganggu 

tanaman budi daya. 

D. Pengendalian Secara Kimiawi 

Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan 

cara kimiawi menggunakan herbisida. Menurut Tjitrosoedirdjo et al. (1984), 

pengendalian dengan menggunakan herbisida memiliki beberapa keuntungan 

yaitu dapat lebih menghemat tenaga kerja, waktu dan biaya. Herbisida adalah 

senyawa kimia yang dapat merusak atau membunuh gulma. Pengendalian gul-

ma dengan herbisida tidak hanya menghemat tenaga kerja penyiangan, tetapi 

juga menguntungkan dalam hal-hal lain seperti: 

1. Herbisida dapat mengendalikan gulma yang tumbuh bersama-sama tanam-

an budi daya yang sulit disiang secara mekanis. 

2. Herbisida pratumbuh mampu mengendalikan gulma sejak awal, dimana 

kompetisi sejak awal inilah yang banyak menurunkan hasil. 

3. Pemakaian herbisida juga dapat mengurangi kerusakan akar akibat 

penyiangan secara mekanis. 

Pemilihan herbisida untuk mengendalikan gulma pada tanaman budi daya 

disesuaikan dengan jenis tanaman yang diusahakan, dan keberadaan gulma do-

minan yang ada di pertanaman. Direktorat Sarana Produksi (2006) telah men-

daftarkan 40 golongan, 80 bahan aktif, dan 374 formulasi herbisida. Beberapa 

jenis bahan aktif yang umum digunakan di perkebunan tebu adalah glifosat, 

paraquat, 2,4-D, ametrin, diuron, hexazinon, dan metribuzin.  

Herbisida berbahan aktif diuron, ametrin, dan 2,4-D umumnya digunakan 

sebagai herbisida pratumbuh, sedangkan herbisida pasca tumbuh  yang umum 

digunakan adalah paraquat dan glifosat. Ha-sil penelitian menunjukkan bahwa 

aplikasi herbisida pratumbuh diuron 80 % lebih efektif menekan pertumbuhan 

gulma dibandingkan Ametrin 80% pada taraf dosis yang sama (Wijaya et al. 

2012). 

Herbisida pratumbuh diaplikasikan sebelum tanaman tebu mulai muncul 

tunas, diaplikasikan ke tanah untuk menghambat dan mematikan biji gulma di 
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permukaan tanah pada saat berkecambah. Periode aktif herbisida pratumbuh 

dalam mengendalikan gulma secara umum sangat bergantung pada jenis her-

bisida yang digunakan, dosis aplikasi, suhu, kelembapan tanah serta struktur 

tanah. Menurut Tjitrosoedirdjo et al. (1984), bahwa pemakaian herbisida 

pratumbuh memerlukan kelembapan tanah untuk mengaktifkan senyawanya, 

sehingga kurang efektif saat kurang hujan. Keuntungan penggunaan herbisida 

pratumbuh pada pertanaman tebu adalah mampu mengendalikan gulma sejak 

awal, sehingga mencegah persaingan gulma dengan tanaman tebu. Paket kom-

binasi herbisida yang diaplikasikan secara pratumbuh disajikan pada Tabel 1. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2012) menyatakan 

bahwa Diuron 2 kg/ha, 2,5 kg/ha, dan 3,5 kg/ha mampu menekan pertumbuhan 

gulma utama yaitu Dactyloctenium aegyptium, Boreria alata, Cynodon dac-

tylon dan Cleome rutidospermae dengan lebih baik sampai dengan 8 minggu 

setelah aplikasi.  Aplikasi  herbisida  pratumbuh tidak menunjukkan pengaruh 

Tabel 1. Paket kombinasi herbisida yang diaplikasikan pratumbuh 

Paket Herbisida Bahan aktif Dosis lha 

Pratumbuh I 

Ametrin 1,5 

Diuron 1,5 

2,4 D 1,5 

Paraquat 1,0 

Pratumbuh II 

Hexazinon 2,0 

Diuron 1,0 

2,4 D 1,5 

Paraquat 0,3 

Pratumbuh III 

Ametrin 2,0 

Diuron 2,0 

2,4 D 1,5 

Sumber: PTPN 7 (2014) 

negatif terhadap pertumbuhan tunas tebu. Perlakuan kombinasi herbisida Diu-

ron + 2,4-D dengan dosis 2,5 kg/ha + 1,5 l/ha menunjukkan peningkatan popu-

lasi induk dan anakan tebu. 

Herbisida pascatumbuh yang umum digunakan untuk mengendalikan 

gulma pada pertanaman tebu adalah paraquat (1,1-dimethyl-4,4 bypiridinium), 

merupakan herbisida kontak non selektif. Paraquat tidak ditranslokasikan ke 

titik tumbuh, residunya tidak tertimbun dalam tanah, dan tidak diserap oleh 

akar tanaman (Tjitrosoedirdjo et al. 1984). Herbisida 2,4-D efektif mengen-

dalikan gulma berdaun lebar setahun dan tahunan, yang diaplikasikan melalui 

akar dan daun. Herbisida 2,4-D bersifat sistemik, senyawa 2,4-D ditranslokasi-

kan dan terkonsentrasi dalam embrio muda atau jaringan meristem yang 
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sedang tumbuh (Klingman et al. 1975). Herbisida glifosat diaplikasikan ke 

daun, bersifat sistemik non selektif yang efektif mengendalikan hampir semua 

jenis gulma (gulma daun lebar dan daun sempit). Toksisitas herbisida glifosat 

berkembang lambat, dan mulai terlihat 1–3 minggu setelah aplikasi. Paket 

kombinasi herbisida yang diaplikasikan pascatumbuh disajikan pada Tabel 2. 

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemakaian herbisida adalah e-

fektivitasnya terhadap sasaran dan selektivitasnya terhadap tanaman budi daya. 

Efektivitas herbisida dipengaruhi oleh ketepatan dalam pemakaian jenis, wak-

tu, dosis, volume aplikasi dan kondisi lingkungan. Upaya mengurangi penga-

ruh negatif dari aplikasi herbisida, diperlukan alat aplikasi yang benar, nozel 

yang tepat, kecepatan jalan penyemprot, penetapan lebar semprotan. Kalibrasi 

hendaknya dilakukan secara cermat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan 

efektivitas pengendalian (Sutiyoso 1988). 

Tabel 2. Paket kombinasi herbisida yang diaplikasikan pascatumbuh  

Paket Herbisida Bahan aktif Dosis  l/ha 

Pascatumbuh I 

Paraquat 2,0 

Diuron 1,0 

2,4 D 1,5 

agristik 0,1 

Pascatumbuh II 

Paraquat 3,0 

2,4 D 1,5 

Agristik 0,1 

Pascatumbuh III 

Ametrin 1,5 

Diuron 1,5 

Paraquat 0,5 

Agristik 0,1 

Sumber: PTPN 7 (2014) 

E. Pengendalian Gulma Secara Terpadu 

Pengendalian gulma terpadu (PGT) adalah sistem pengendalian gulma yang 

mengintegrasikan beberapa cara pengendalian gulma sehingga memberikan 

hasil (output) yang optimum. Sistem pengelolaan gulma terpadu bermuara 

pada penerapan sistem budi daya tanaman yang menjamin peningkatan 

produksi, serta melestarikan dan meningkatkan daya dukung lingkungan 

secara berkelanjutan. Dalam pengendalian gulma secara terpadu digunakan 

beberapa cara secara bersamaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang 

sebaik-baiknya.  

Walaupun telah dikenal beberapa cara pengendalian gulma antara lain 

secara budi daya, fisik, biologis, dan kimiawi serta preventif, tetapi tidak 

satupun cara-cara tersebut dapat mengendalikan gulma secara tuntas. Untuk 

dapat mengendalikan suatu species gulma yang menimbulkan masalah ternyata 
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dibutuhkan lebih dari satu cara pengendalian. Cara-cara yang dikombinasikan 

dalam cara pengendalian secara terpadu ini tergantung pada situasi, kondisi 

dan tujuan masing-masing, tetapi umumnya diarahkan agar mendapatkan 

interaksi yang positif, misalnya paduan antara pengolahan tanah dengan 

pemakaian herbisida, jarak tanam dengan penyiangan, pemupukan dengan 

herbisida dan sebagainya, di samping cara-cara pengelolaan pertanaman yang 

lain. 

Pengendalian gulma secara terpadu memberikan hasil terbaik, karena 

memadukan dua atau lebih cara pengendalian gulma sehingga dapat menekan 

gulma secara efektif dan efisien. Prioritas pengendalian gulma secara 

preventif, diikuti secara kultur teknis, mekanis, sedang pengendalian secara 

kimia merupakan pilihan terakhir (Gambar 12). 

  

Gambar 12. Sistem pengendalian gulma terpadu di pertanaman tebu 

Dalam usaha pengendalian gulma terpadu tahap-tahap yang perlu 

diperhatikan adalah: a) perpaduan semua faktor penting sehingga dapat 

dilakukan pencirian (identifikasi) masalah gulma yang dihadapi secara tepat 

dan menyeluruh; b) pemilihan cara pengendalian yang tepat; c) pengawasan 

pelaksanaan, pemilihan bahan dan peralatan yang tepat; d) pengelolaan gulma 

dalam jangka panjang yang memerlukan berbagai cara pengendalian yang 

memberikan hasil lebih baik secara ekonomi maupun ekologi dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Penutup 

Optimalisasi produktivitas tanaman tebu dapat dicapai melalui pencegahan 

penurunan hasil akibat organisme pengganggu tanaman (OPT) yang salah 

satunya adalah gulma. Penurunan produksi tebu yang diakibatkan gangguan 
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gulma berkisar 12–72%. Penurunan produksi akibat gulma tergantung pada 

jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa allelopati yang 

dikeluarkan oleh gulma. Dengan diketahuinya periode kritis kompetisi suatu 

tanaman, maka pengendalian gulma dapat dilakukan dengan akurat, sehingga 

dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu serta meningkatkan efektivitas 

pengendalian. Dalam sistem pengelolaan gulma terpadu ditekankan 

pengendalian gulma dengan berbagai cara sehingga lebih efektif dan efisien 

dalam menekan gulma serta aman terhadap lingkungan. Keberhasilan sistem 

pengelolaan gulma terpadu ditentukan oleh fleksibilitas dan tanggap terhadap 

kebutuhan yang selalu berubah.  
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Ringkasan 

Pada zaman kolonial Belanda, tebu sebagai bahan baku gula kristal putih (GKP) dikelola oleh 
pabrik gula. Produktivitas gula pada masa itu mencapai 15 ton per hektar. Pada zaman 
Pemerintahan Republik Indonesia terdapat 2 macam usaha tani tebu rakyat yaitu tebu rakyat 
bebas (TRB) dan tebu pola kemitraan antara petani dan pabrik gula dengan sistem bagi hasil. 
Setelah proses penggilingan tebu, apabila rendemen <8 persen maka petani memperoleh 64 

persen GKP dan PG memperoleh 36 persen. Apabila rendemen mencapai 10 persen maka petani 
memperoleh 70 persen dan PG memperoleh 30 persen. Petani juga memperoleh tam-bahan 
pendapatan dari nilai molasse sebesar 3 kg (dengan harga Rp600,00 s.d. Rp1.150,00 per kuintal 
tebu). Hasil penelitian pola kemitraan di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 menunjukkan bahwa 
pendapatan petani mencapai Rp26.248.046,00 dan R/C ratio sebesar 2,10. Sedangkan hasil 
pengkajian usaha tani sistem juring ganda di Kebun Percobaan Muktiharjo, Pati tahun 2013 
menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani tertinggi sebesar Rp58.132.660,00 dan R/C ratio 
sebesar 2,58. Pada tahun 2014 berlokasi di Kebun Percobaan Asembagus sistem juring ganda 

dilaksanakan dengan pemberian 4 macam bahan organik pada tebu tanam awal (PC) belum 
menguntungkan. Pada tahun 2015 (tahun kedua) di tempat yang sama (tebu ratoon pertama) 
penelitian dilaksanakan lagi dengan perlakuan yang sama memperoleh produktivitas tertinggi 
101,4 ton per hektar. Pendapatan usaha tani sebesar Rp23.069.800,00 dengan R/C ratio sebesar 
3,00. Hasil wawancara dengan pengusaha gula merah berbahan baku tebu menunjukkan bahwa 
di Kabupaten Kediri memperoleh keuntungan sebesar Rp1.778.616,00 per hari kerja dengan 
kapasitas giling 8 ton tebu dan R/C ratio sebesar 1,35. Sedangkan di Kabupaten Malang 
keuntungan mencapai Rp1.010.500,00 dan R/C ratio sebesar 1,22. 
 

Kata kunci: Tebu, usaha tani, pendapatan petani 

Sugarcane Farming Systems 

Summary 

In the era of Dutch colonial, sugarcane as raw material for white crystal sugar (WCS) was ma-
naged by the sugar mills. Sugar productivity reached 15 tons per hectare. In the era of Republic 
of Indonesia’s government, there are two kinds of citizenry’s sugarcane farming system (free 
citizenry’s sugarcane and cooperation system between farmer and sugar mill with a reve-nue 
sharing system). If the yield <8 percent, the farmers gained 64 percent WCS and sugar mill 
gained 36 percent. If the yield reaches 10 percent, the farmers gained 70 percent WCS and sugar 
mill gained 30 percent. Farmers also earn extra income from molasses value (get 3 kg with cost 

from Rp600.00 until Rp1,150.00 per quintal of sugarcane). The result of cooperation system in 
the District Mojokerto (in 2011) showed that the farmer’s income reached Rp26,248,046.00 and 
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R/C ratio is 2.10. While the results of the assessment of farming systems (section double system) 

in Muktiharjo Experimental Field, Pati showed that the highest farmer’s income is 
Rp58,132,660.00 and the R/C ratio is 2.58. In 2014, the experimental was located in Asembagus 
Field (section double system) with 4 kinds of organic matter treatment were applied on plant 
cane. The result has not been profitable. In 2015 (second year) at the same location (first ratoon 
cane), same treatment was implemented again. The highest pro-ductivity is 101.4 tons per 
hectare. Farming system’s income is Rp23,069,800.00 with R/C ratio 3,00. The results of 
interviews with brown sugar’s entrepeneur (brown sugar made from sugarcane) showed that the 
District Kediri gain profit (Rp1,778,616.00 per working day with 8 tons of sugarcane milling 

capacity and R/C ratio of 1.35). Meanwhile, in the district of Malang profit reached 
Rp1,010,500,00 and R/C ratio is 1.22. 
 
Keywords: Sugarcane, farming, farmer’s income 

Pendahuluan 

Tebu digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gula. Tanaman 

ini tumbuh di daerah beriklim tropis (Maqsood et al. 2005). Tanaman tebu 

berasal dari Papua dan sejak zaman kolonial Belanda dikembangkan di Pulau 

Jawa terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian kecil di Jawa Barat, dan 

di Pulau Sumatra. Pada tahun 1929, produksi gula sebesar 3 juta ton dihasilkan 

oleh 179 pabrik gula (PG) yang didukung dengan areal 200 ribu ha. Tingkat 

produktivitas gula saat itu adalah 15 ton/ha (Istadi 2011), dengan rendemen 

11–13,80%. Produksi puncak mencapai 3 juta ton dan ekspor gula mencapai 

2,40 juta ton. Berbagai keberhasilan tersebut didukung oleh kemudahan dalam 

memperoleh lahan yang subur, tenaga kerja murah, prioritas irigasi, dan 

disiplin dalam penerapan teknologi (Susila dan Sinaga 2005). 

Sejak tahun 1970 (era pemerintahan Orde Baru) pembangunan di Indo-

nesia pada umumnya adalah bidang infrastruktur (jalan raya, jembatan, salur-

an irigasi, waduk-waduk) digalakkan guna memelopori bidang-bidang lain-

nya. Khusus di Pulau Jawa yang “notabene” pusat pengembangan tebu di In-

donesia, pesatnya pembangunan tersebut berdampak negatif terhadap pe-

ngembangan tebu dan industri gula yang ada dikarenakan makin menyusut-

nya areal tebu lahan sawah bergeser ke lahan kering. Selama ini teknologi budi 

daya tebu pada lahan sawah banyak tersedia, namun teknologi budi daya tebu 

pada lahan kering perlu ditingkatkan agar dapat mengatasi masalah-masalah 

teknis dan sosial ekonomi. Luas areal dan produksi tebu di Indonesia menurut 

provinsi dan status pengusahaan pada tahun 2015 ditampilkan pada Tabel 1. 

Beberapa teknologi untuk pengembangan tebu di lahan kering yang te-

lah tersedia, yaitu teknologi budi daya tebu sistem juring ganda benih ganda 

dan peningkatan bahan organik tanah dengan memanfaatkan pupuk hijau 

Crotalaria juncea L. Pupuk hijau C. juncea L. ditanam di sela-sela barisan tebu 
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dan ditanam pada saat awal pertumbuhan tanaman tebu. Pada saat tanaman 

tersebut berumur ± 50 hari, tanaman ditebang dan dimasukkan ke dalam tanah 

bersamaan dengan pemupukan kedua pada tebu. Penggunaan teknologi 

tersebut terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu secara 

signifikan (Balittas 2014). Penambahan pupuk hijau C. juncea L. ini selaras 

dengan hasil penelitian Indrawati (1998) yang menyatakan bahwa pemberian 

brangkasan kacang tanah + C. juncea L. di Bobonaro, Timor Timur yang 

mempunyai lingkungan sangat kering memberikan hasil kacang hijau 233% 

lebih tinggi. Sutedjo et al. (1996) juga menyatakan bahwa dalam tanah yang 

dominan pasir peningkatan bahan organik sangat diperlukan karena dapat 

memperlambat kecepatan perkolasi air, memberikan sifat-sifat tanah 

bertekstur lebih berat dengan kapasitas penahanan kelembapan lebih tinggi, 

dan dapat memperlambat tercucinya nutrisi tanaman oleh air. 

Bahan organik tanah adalah sisa-sisa tanaman dan hewan di dalam tanah 

pada berbagai pelapukan dan terdiri atas benih yang masih hidup maupun yang 

sudah mati. Di dalam tanah bahan organik berfungsi memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah, sehingga bahan organik tanah mempunyai fungsi 

yang tidak tergantikan (Winarso 2005). Pada tanah yang dipupuk 100 kg KCl 

dan tidak diberi bagas (mulsa), kadar P dan K yang telah tersedia dalam tanah 

meningkat masing-masing sekitar 113% dan 85%. Pada tanah yang diberi 

bagas (mulsa), kadar P dan K meningkat sekitar 300% dan 107%. Keduanya 

meningkat dari harkat sangat rendah ke harkat sangat tinggi. Pemberian bagas 

12 ton/ha dapat meningkatkan jumlah polong per tanaman kacang tanah sekitar 

96%, berat kacang tanah 117%, berat biji kering 123%, dan persentase biji 

normal 38% (Ispandi 1998). 
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Tabel 1. Luas areal dan produksi tebu di Indonesia menurut provinsi dan status pengusahaan (tahun 2015)* 

No. Provinsi 

Perkebunan rakyat Perkebunan besar negara Perkebunan besar swasta Jumlah 

Luas area (ha) 
Produksi 

(ton) 
Luas area (ha) 

Produksi 

(ton) 
Luas area (ha) 

Produksi 

(ton) 
Luas area (ha) 

Produksi 

(ton) 

1 Sumatra Utara 1 348 4 726 7 154 27 779 - - 8 502 32 505 

2 Sumatra Selatan 488 2 238 12 591 60 465 11 118 53 630 24 197 116 333 

3 Lampung 6 342 24 821 6 202 50 321 102 669 675 915 115 213 751 057 

4 Jawa Barat 9 723 29 403 13 612 53 629 - - 23 385 83 032 

5 Jawa Tengah 54 289 228 323 1 636 7 960 912 4 261 56 837 240 544 

6- DI Yogyakarta 7 537 31 412 - - - - 7 537 31 412 

7 Jawa Timur 183 875 1 048 577 36 904 212 062 79 603 220 888 1 261 242 

8 Sulawesi Selatan 564 908 10 608 26 470 - - 11 172 27 378 

9 Sulawesi Tenggara - - - - 7 337 38 117 7 337 38 117 

 Total 264 166 1 370 408 88 707 438 686 122 115 772 526 475 068 2 581 620 

Wujud produksi: Gula hablur 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014) 

*Data bersifat sementara 
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Pola kemitraan adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh pihak peta-

ni tebu rakyat dengan pabrik gula dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengun-

tungkan (Hafsah dalam Wibowo 2013). Kemitraan usaha antara petani tebu 

dengan pabrik gula dilaksanakan dengan cara: petani mengusahakan tanaman 

tebu dan hasil panen tebu dikirim ke pabrik untuk diproses menjadi gula. 

Apabila rendemen tebu kurang dari 8% maka pembagiannya adalah: untuk 

petani pemilik tebu sebesar 64%, dari pabrik gula sebesar 36% dan apabila 

rendemen >10% maka petani memperoleh 70% dan pabrik gula memperoleh 

30% dari gula yang dihasilkan. Di samping petani juga memperoleh uang 

molasse (tetes) sebesar 3 kg @ Rp600,00 s.d. Rp1.150,00 dari setiap kuintal 

tebu petani yang diproses di pabrik gula tersebut (Basuki et al. 2014). Dalam 

hal untuk menunjang pengembangan tebu ini juga harus diperhatikan kesiapan 

“infrastruktur” yang berupa jalan penghubung antardesa/kecamatan yang 

dilalui oleh alat-alat/kendaraan pengangkut sarana produksi maupun tebu dari 

lahan petani ke pabrik gula, jembatan-jembatan, dan truk pengangkut, serta 

ketersediaan tenaga pemanen dan pengangkut/sopir truk (Basuki dan Verona 

2014). 

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi ten-

tang sistem usaha tani tebu di Indonesia terutama dengan adanya pergeseran 

lahan tebu dari lahan sawah ke lahan kering dan upaya-upaya yang sebaiknya 

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu dan ketersediaan tebu 

sebagai bahan baku utama dalam proses produksi gula kristal putih yang me-

rupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk Indonesia. 

Permasalahan Pengembangan Tebu di Indonesia dan 
Pemecahan Masalahnya 

Pengembangan tebu di Indonesia ada di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa sejak 

zaman kolonial Belanda menjajah Indonesia dan di luar Jawa yaitu di Lam-

pung, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo yang 

dibangun sejak masa pemerintahan Orde Baru. Berdasarkan data P3GI (2010), 

terdapat 15 perusahaan dengan 62 pabrik gula serta jumlah tebu yang digiling 

adalah 29,911 juta ton. Masalah ketersediaan tenaga kerja baik di Jawa maupun 

luar Jawa perlu diperhitungkan, sehingga perlu disediakan alat-alat mekanisasi 

untuk mengatasi hal tersebut. 

Permasalahan lain adalah keterbatasan air di areal pengembangan tebu. 

Pengadaan air tanah dengan cara penanaman vegetasi yang dapat menyerap air 
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hujan yang jatuh di bumi misalnya: menanam bambu di dekat daerah pe-

ngembangan tebu sehingga tercipta sumber-sumber air tanah yang ada di ka-

wasan tersebut, maupun pembuatan embung-embung sehingga tersedia air di 

saat musim kemarau. Sumber air tersebut dapat dimanfaatkan apabila musim 

kemarau tiba. Pada saat tanaman tebu masih pada tahap pertumbuhan (Basuki 

dan Verona 2014). 

Kemitraan antara petani pemilik lahan yang ditanami tebu dengan pabrik 

gula selama ini kurang menguntungkan bagi petani sehingga perlu dibina 

kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai petani pe-

milik lahan maupun pabrik gula dirugikan dalam kemitraan ini, karena akan 

berdampak negatif terhadap pengembangan tebu atau pengadaan gula di da-

lam negeri. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjembatani kedua 

belah pihak. Pendampingan teknologi budi daya tebu mulai pratanam sampai 

pascapanen serta pemberian kredit produksi sangat diperlukan. Indikator ke-

berhasilan petani tebu dapat dilihat dari tingkat produktivitas tebu. Alokasi 

penggunaan input produksi yang efisien menjadi kuncinya. Selain itu tingkat 

harga jual yang menguntungkan terhadap gula bagian petani menjadi insentif 

produksi yang penting (Fitriani et al. 2013). Chidoko dan Chimway (2011) 

yang menyatakan bahwa produktivitas tanaman yang rendah dikarenakan pe-

tani menggunakan input yang minim dalam budi daya, kurangnya pengetahu-

an petani akan teknologi budi daya yang baik, dan minimnya modal yang di-

miliki oleh petani. 

Produktivitas dan rendemen yang masih rendah dapat ditingkatkan de-

ngan peningkatan kesuburan lahan pengembangan tebu. Peningkatan bahan 

organik tanah sangat diperlukan misalnya dengan penanaman tanaman yang 

menghasilkan pupuk hijau, memanfaatkan sisa-sisa tanaman untuk kompos 

dan pemberian pupuk kandang setiap tahun pada lahan tebu. Penggunaan ba-

han organik memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ta-

naman, antara lain: memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan kapasitas tu-

kar kation, serta mendorong aktivitas biologi tanah menjadi lebih baik (De-

wanto et al. dalam Riyani et al. 2015). C. juncea L. merupakan suatu tanam-

an yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Tanaman ini tergolong tanaman 

hari pendek, berupa perdu dengan tinggi 1–4 meter, dan bagian vegetatif di-

tutupi bulu pendek. C. juncea L. memiliki bintil-bintil akar yang dapat ber-

fungsi sebagai penambah unsur N hingga 60% (De Resende et al. dalam Pra-

setya et al. 2014). C. juncea L. memberikan tambahan unsur hara hasil dari 

proses mineralisasi, cepat menghasilkan biomassa, menyerap karbon, dan 

menekan banyak nematoda parasit tanaman (Riyani et al. 2015; Wang et al. 

2003). 
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C. juncea L. merupakan salah satu pupuk hijau yang dapat mengungguli 

brangkasan kacang tanah maupun pupuk kandang dari aspek ketersediaan, 

efisiensi maupun efektivitasnya. Hasil penelitian/pendampingan di Kebun 

Percobaan Asembagus pada tahun/musim tanam tahun 2014 menunjukkan 

bahwa pemakaian pupuk hijau C. juncea L. menghasilkan produksi tebu lebih 

tinggi dibanding pemberian brangkasan kacang tanah, pupuk kandang, mau-

pun kontrol (tanpa pemberian bahan organik) dan dapat menghemat biaya 

pengairan sebesar Rp1.800.000,00 (2 kali pengairan) dibanding kontrol (Ba-

littas 2014; Sanchez 1992). Pengembangan tebu di kawasan Kabupaten Situ-

bondo terutama yang dekat pantai lahannya dominan pasir dan sangat rentan 

kekeringan, sehingga perlu pemberian bahan organik untuk mempertahankan 

kelembapan tanah (Hariyono et al. 2015). Di samping itu penggunaan pupuk 

hijau C. juncea L. lebih aman, mudah aplikasinya, dan biayanya lebih hemat 

dibanding penggunaan pupuk kandang maupun brangkasan tanaman palawija 

(kacang tanah). Faktor ketidakamanan penggunaan brangkasan kacang tanah 

maupun brangkasan tanaman pangan lainnya yaitu perebutan dengan peternak 

sapi/kambing, sedangkan keberadaan pupuk kandang sangat terbatas karena 

ketidakseimbangan antara jumlah pupuk kandang dengan areal pertanian dan 

keberagaman tanaman yang memerlukan pupuk kandang (Balittas 2014; 

Basuki et al. 2014). 

Prospek dan Tantangan Usaha Tani Tebu di Indonesia 

Pemanfaatan Tanaman Tebu 

Di Indonesia batang tanaman tebu dimanfaatkan untuk bahan baku gula kris-

tal putih (GKP), gula merah, spiritus, kertas, bahan bakar pengganti BBM un-

tuk menggerakkan mesin giling tebu. Sedangkan daun segar maupun daun 

kering tebu untuk pakan ternak besar (sapi dan kerbau). Khusus daun kering 

tebu dapat dimanfaatkan untuk atap rumah sederhana. Di samping itu, daun 

kering tebu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan bahan organik tanah, 

asalkan dikembalikan ke dalam tanah yang jumlahnya sekitar 5 s.d. 7 ton da-

un kering/hektar/tahun (Balittas 2014). Tebu juga dapat digunakan untuk 

menghasilkan berbagai produk turunan, seperti pupuk, makanan ternak, jus, 

dan molasse. Produk turunan molasse masih banyak diperlukan oleh industri 

di bidang fermentasi dan distilasi (Mardianto et al. 2005). 

Ampas tebu merupakan suatu residu dari proses penggilingan tanaman 

tebu setelah diekstrak/dikeluarkan niranya. Ampas tebu juga dikenal dengan 

nama bagas (Purnawan et al. 2012). Selama ini ampas tebu (serat batang te-
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bu) dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin giling pa-

brik gula di Indonesia (Basuki et al. 2014). Selain itu, ampas tebu dimanfaat-

kan untuk pakan ternak dan bahan baku pembuatan pupuk (Andaka 2011). 

Ampas tebu juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan sumber bio-

massa lignoselulosa yang dapat dikembangkan menjadi bioetanol (Hermiati et 

al. 2010). 

Usaha Tani Tebu di Indonesia 

Usaha tani adalah suatu tempat di mana seseorang atau sekumpulan orang 

berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, 

dan keterampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di 

lapangan pertanian. Suatu usaha tani dikatakan berhasil apabila usaha tani 

tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang 

digunakan, upah tenaga kerja luar serta sarana produksi yang lain, dan dapat 

menjaga kelestarian usahanya (Suratiyah dalam Ermiyati 2013). 

Sebagian besar usaha tani tebu di Indonesia dilaksanakan oleh petani te-

bu dengan pola kemitraan dengan pabrik gula maupun tebu dijual kepada pe-

dagang pengepul dan pengusaha gula merah. Pola kemitraan adalah suatu kerja 

sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak (petani tebu rakyat dengan pabrik 

gula) dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan (Hafsah 2000 dalam 

Wibowo 2013). Pada pola kemitraan petani tebu mendapatkan paket sarana 

produksi berupa uang garap, uang pembelian bibit tebu, pupuk anorganik/ 

organik yang harus dikembalikan oleh petani pada saat setelah tebu dikirim ke 

pabrik serta diproses menjadi gula kristal putih (GKP) dan molasse (tetes). 

Berdasarkan tingkat rendemen (kadar gula dalam tebu) dilakukan bagi hasil 

antara pabrik gula dan petani pemilik tebu. Makin tinggi tingkat produktivitas 

dan rendemen, maka petani tebu mendapatkan penerimaan (nilai produksi) 

makin tinggi. Apabila rendemen sebesar 6–7% maka bagian petani dengan 

pabrik gula masing-masing 64% dan 36%, sedangkan apabila rendemen 

sebesar >8% maka petani mendapatkan 68% dan pabrik gula memperoleh 

32%. Jika rendemennya >10% maka petani mendapatkan 70% dan pabrik gula 

30% (Istadi 2011; Basuki et al. 2014). 

Usaha Tani Tebu di Daerah Pengembangan 

Adapun contoh hasil analisis usaha tani kemitraan antara petani tebu dengan 

pabrik gula seperti pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis kelayakan usaha tani tebu pola kemitraan di Desa Ngusikan, Keca-

matan Gedeg, Kabupaten Mojokerto MTT 2011 (Rum 2011) 

Uraian Nilai 

Biaya (Rp/ha)  

 Biaya tetap 13 000 014,00 

 Biaya variabel  

- Biaya tenaga kerja 8 955 549,00 

- Biaya sarana produksi 2 003 197,00 

 Biaya total (Rp/ha) 23 958 760,00 

Penerimaan  

 Tebu (kw) 1 034,00 

 Gula (kw) 76,83 

 Rendemen (%) 7,43 

Bagi hasil petani (%) 66,00 

 Gula (kw) 50,71 

 Harga gula (Rp/kw) 800 000,00 

 Penerimaan gula (Rp/ha) 40 566 240,00 

 Penerimaan tetes (Rp/ha) 9 640 566,00 

 Penerimaan total (Rp/ha) 50 206 806,00 

 Pendapatan (Rp/ha) 26 248 046,00 

R/C Ratio 2,10 

Biaya tetap padaTabel 2 yaitu biaya sewa lahan seluas 1 hektar selama 1 

tahun. Pada umumnya tata tanam tebu rakyat sistem juring tunggal dengan ja-

rak tanam antarbaris (PKP 110 cm sampai dengan 130 cm). 

Pendampingan teknologi budi daya tebu sistem juring ganda benih ganda 

telah dilaksanakan di Kebun Percobaan Muktiharjo, Pati MTT 2013. Ada 8 

perlakuan kombinasi dosis pupuk Phonska dan ZA dengan variasi jarak tanam. 

Dosis pupuk normal yaitu 600 kg Phonska + 500 kg ZA per ha. Adapun tampil-

an usaha tani per hektar dari delapan perlakuan tersebut seperti tercantum pada 

Tabel 3. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sistem tanam juring ganda benih ganda 

(perlakuan 8) paling besar biayanya karena besarnya biaya pembelian bibit 

tebu dan pupuk anorganik (Phonska dan ZA). Produktivitas tebu perlakuan 8 

ini paling tinggi dibanding 7 perlakuan lainnya karena populasi tanaman juga 

lebih banyak. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pada empat perlakuan (5, 

6, 7, dan 8)/sistem juring ganda benih ganda >Rp40.000.000,00/ha dibanding 

rata-rata sistem juring tunggal bibit tunggal yang besarnya maksimal 

Rp12.337.980,00 per hektar. Hal ini selaras dengan pernyataan Maqsood et al. 

(2005) dan Mahmood et al.(2007) bahwa sistem tanam tebu juring ganda 

menghasilkan peningkatam jumlah ba-tang produksi per meter juring, bobot 

batang, diameter batang, produktivitas, rendemen, dan indeks panen. 
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Tabel 3. Analisis kelayakan usaha tani per hektar dari 8 perlakuan sistem tanaman tebu dan variasi penggunaan dosis pupuk di KP 

Muktiharjo, MTT 2013 

Perlakuan 

sistem 

tanam tebu 

Produktivitas 
Penerimaan 

(Rp/ha) 

Biaya 

tenaga kerja 

(Rp/ha) 

Sarana 

produksi 

(Rp/ha) 

Total 

biaya 

(Rp/ha) 

Pendapatan 

(Rp/ha) 

R/C 

Ratio 
Tebu 

(ton/ha) 

Gula untuk petani Tetes 

Fisik (kg/ha) Nilai (Rp/ha) Fisik (kg/ha) Nilai (Rp/ha) 

1 79,98 3 803 34 227 000 2 399,0 2 159 100 36 .386 110 19 232 400 8 336 100 27 568 400 8 817 710 1,32 

2 85,45 4 063 36 567 000 2 563,5 2 307 150 38 874 150 24 104 400 9 096 300 33 200 700 5 673 450 1,17 

3 103,34 4 914 44 246 000 3 100,2 2 790 180 47 016 180 24 104 400 10 567 800 34 678 200 12 337 980 1,36 

4 89,04 4 234 38 106 000 2 671,2 2 404 080 40 510 080 19 520 400 9 834 600 29 355 000 11 155 080 1,38 

5 157,54 7 491 67 419 000 4 726,2 4 253 580 71 672 580 19 472 400 11 590 400 31 062 800 40 609 780 2,31 

6 180,47 8 582 77 238 000 5 414,1 4 872 690 83 110 690 19 472 400 13 768 700 33 241 100 49 869 590 2,50 

7 196,49 9 343 84 087 000 5 894.7 5 305 230 89 392 230 21 152 400 12 521 400 33 673 800 55 718 430 2,65 

8 208,78 9 928 89 352 000 6 263,4 5 637 060 94 989 060 21 252 400 15 704 000 36 856 400 58 132 660 2,58 

Keterangan: 

Perlakuan 1: Pupuk normal juring tunggal (PKP 130 cm) 

Perlakuan 2: Sistem juring ganda (PKP 50/135 cm) + bibit tunggal, pupuk normal 

Perlakuan 3: Sistem juring ganda (PKP 50/135 cm) + bibit tunggal + pupuk 1,4 x normal 

Perlakuan 4: Sistem tanam tunggal (PKP 110 cm) + bibit tunggal+ 1,18 x normal 

Perlakuan 5: Sistem juring ganda (PKP 50/210 cm) + bibit ganda (rel sepur) + pupuk normal 

Perlakuan 6: Sistem juring ganda (PKP 50/210cm) + bibit ganda (rel sepur) + pupuk 2 x normal 

Perlakuan 7: Sistem juring ganda (PKP 50/170 cm) + bibit ganda (rel sepur) + pupuk normal 

Perlakuan 8: Sistem juring ganda (PKP 50/170 cm) + bibit ganda (rel sepur) + pupuk 2,36 x normal (Djumali et. al. 2013) 
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Pada musim tanam tahun 2014 pendampingan teknologi budi daya tebu 

sistem juring ganda mata ganda dilanjutkan di Kebun Percobaan Asembagus, 

Situbondo, Jawa Timur. Perlakuan terbaik dari aspek produktivitas, biaya, dan 

pendapatan usaha tani yaitu perlakuan 7 yang dilaksanakan di Kebun 

Percobaan Muktiharjo, Pati, Jawa Tengah MTT 2013. Pada musim tanam ta-

hun 2014 dan 2015, perlakuan 7 diaplikasikan di Kebun Percobaan Asemba-

gus. Perlakuan tersebut dikombinasikan dengan penambahan pupuk organik 

sehingga ada 5 perlakuan yang dicoba pada luas lahan masing-masing 1.000 

m2. Pemberian mulsa/bahan organik sebanyak 12,5 ton per hektar per tahun 

dapat menekan erosi >90% dari jumlah tanah yang hilang (Purwowidodo 

1982). C. juncea L. merupakan tanaman pupuk hijau yang ideal karena me-

miliki tiga ciri utama (Balittas 2014; Buckman dan Brady 1982): 

1. Pertumbuhan cepat 

2. Bagian tanaman di atas tanah yang lebat dan sukulen 

3. Mampu tumbuh dengan lebat dan baik di atas tanah miskin 

Kombinasi hasil brangkasan kering C. juncea L. yang ditanam pada sela 

tebu sistem tanam juring ganda dengan daun klenthek tebu kering per hektar 

jumlahnya sebanyak 14,50 ton per hektar per tahun (Balittas 2015). 

Pendampingan kegiatan tersebut pada tahun 2014 (tanam awal tebu) dan 

dilanjut pada tahun 2015 (tebu ratoon pertama). Tampilan data usaha tani 

disajikan pada Tabel 4 (tahun 2014) dan Tabel 5 (tahun 2015). 

Peranan bahan organik dalam tanah (Suripin 2002; Buchman dan Brady, 

1982; Adianto 1993): 

1. Memperbaiki peresapan air ke dalam tanah 

2. Mengurangi aliran permukaan 

3. Mengurangi perbedaan kandungan air dalam tanah dan sungai antara mu-

sim hujan dan musim kemarau 

4. Menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Kapasi-

tas tukar kation menjadi tinggi 

5. Sumber energi bagi mikroorganisme 
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Tabel 4. Penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usaha tani per hektar penggunaan beberapa bahan organik pada lahan sistem tanam 

tebu juring ganda mata ganda di KP Asembagus, Situbondo MTT 2014 (tebu PC) 

No. Uraian 

Macam perlakuan 

CTR  CT ½ R  
Brangkasan kacang 

tanah 
 Pupuk kandang  Kontrol (pembanding) 

Fisik Nilai 

(Rp/ha) 

 Fisik Nilai 

(Rp/ha) 

 Fisik Nilai 

(Rp/ha) 

 Fisik Nilai 

(Rp/ha) 

 Fisik Nilai 

(Rp/ha) 

1 Produksi tebu (kg/ha) 65 115   55 120   48 570   65 460   46 170  

  Rendemen (%) 8,06   8,12   8,46   7,84   6,64  

  Produksi gula (kg/ha) 3 674 28 288 169  3 133 24 124 100  2 876,3 22 147 628  3 592 27 661 824  2 085 16 051 942 

  Produksi tetes (kg/ha) 1 953 1 171 800  1 653,6 992 160  1 457,1 874 260  1 963,8 1 178 280  1 385,1 831 060 

  Produksi kacang 

tanah (kg/ha) 

       2 196 450       

 Penerimaan (Rp/ha)  29 459 969   25 116 260   25 218 338   28 840 104   16 883 002 

2 Biaya produksi               

  Biaya tenaga kerja  13 861 250   12 084 500   14 918 750   12 219 500   11 534 750 

  Biaya sarana produksi  9 250 000   9 150 000   11 444 000   12 614 000   8 900 000 

 Jumlah biaya  23 111 250   28 234 500   33 362 750   31 833 500   27 434 750 

3 Pendapatan UT  6 348 719   3 881 760   -1 144 412   4 006 604   -3 551 748 

  Pendapatan bila sewa 

lahan dihitung 

 -5 651 281   -8 118 240   -13 144 412   -7 993 396   -15 551 748 

 R/C Ratio  1,27   1,18   0,96   1,16   0,83 

Keterangan: 

Perlakuan 1 (CTR): Tanaman C. juncea L. tanam rapat (25 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 2 (CT 1/2 R): Tanaman C. juncea L. tanam 1/2 rapat (50 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda benih ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 3: Tanaman kacang tanah ditanam rapat (25 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 4: Pemberian pupuk kandang  ± 12 ton per hektar pada lahan sebelum ditanami tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 5: Kontrol (tanpa pemberian bahan/pupuk organik) pada sistem bertanam tebu juring ganda mata ganda (rel sepur) dengan dosis pupuk 2x normal (1.200 kg Phonska 

+ 1.000 kg ZA) (PKP 50/170 cm) 
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Tabel 5. Penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usaha tani per hektar penggunaan beberapa bahan organik pada lahan sistem tanam 

tebu juring ganda mata ganda di KP Asembagus, Situbondo MTT 2015 (tebu ratoon pertama) 

No. Uraian 

Macam perlakuan 

CTR  CT ½ R  Brangkasan kacang tanah  Pupuk kandang  Kontrol (pembanding) 

Fisik Nilai (Rp/ha)  Fisik Nilai (Rp/ha)  Fisik Nilai (Rp/ha)  Fisik Nilai (Rp/ha)  Fisik Nilai (Rp/ha) 

1 Produksi tebu (kg/ha) 101 390   96 260   82 020   98 510   76 420  

  Rendemen (%) 8,27   8,14   8,33   8,21   8,43  

  Produksi gula putih 

untuk petani (GKP) 

(kg/ha) 

5 702 50 747 800  4 643 41 322 700  4 643 41 322 700  5 498 48 861 000  4 381 38 990 900 

  Produksi tetes (kg/ha)  1 825 020   1 732 680   1 476 360   1 773 180   1 375 560 

  Produksi kacang 

tanah (kg/ha) 

      22 220 000       

 Jumlah  52 572 820   43 055 380   43 019 060   50 634 180   40 336 460 

2 Biaya produksi               

  Biaya tenaga kerja  14 103 000   11 782 000   12 526 500   15 157 750   14 457 750 

  Biaya sarana produksi  3 400 000   3 275 000   5 544 000   6 912 000   5 173 000 

 Jumlah Biaya  17 503 000   15 057 000   18 070 500   22 069 750   19 630 750 

3 Pendapatan  35 069 820   27 998 380   24 948 560   28 564 430   20 705 710 

  Pendapatan bila sewa 

lahan dihitung 

 23 069 820   15 998 380   12 948 560   16 564 430   8 705 710 

 R/C Ratio  3,00   2,86   2,38   2,30   2,05 

Keterangan: 

Perlakuan 1 (CTR): Tanaman C. juncea L. tanam rapat (25 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 2 (CT 1/2 R): Tanaman C. juncea L. tanam 1/2 rapat (50 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda benih ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 3: Tanaman kacang tanah ditanam rapat (25 cm x 25 cm) di sela-sela barisan tanaman tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 4: Pemberian pupuk kandang  ± 12 ton per hektar pada lahan sebelum ditanami tebu sistem juring ganda mata ganda (rel sepur) (PKP 50/170 cm) 

Perlakuan 5: Kontrol (tanpa pemberian bahan/pupuk organik) pada sistem bertanam tebu juring ganda mata ganda (rel sepur) dengan dosis pupuk 2x normal (1.200 kg Phonska 

+ 1.000 kg ZA) (PKP 50/170 cm) 
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Penanaman tebu di lahan kering memerlukan biaya pengairan yang cu-

kup besar. Pada awal tanam (tebu PC) memerlukan minimal 10x pengairan 

pada MT 2014. Sedangkan pada tahun 2015 (tebu ratoon pertama) memerlu-

kan 4x pengairan. Penambahan bahan organik dapat menghemat biaya peng-

airan dan meningkatkan produktivitas tanaman tebu pada tahun pertama. Di 

samping itu, produktivitas tebu meningkat sebesar 2–19 ton per hektar diban-

ding kontrol. Penambahan bahan organik yang berasal dari kacang tanah ti-dak 

banyak berefek terhadap peningkatan produktivitas. Hal ini dikarenakan 

brangkasan kacang tanah banyak yang hilang karena diambil oleh peternak 

sapi di sekitar kebun percobaan (Tabel 4). 

Pada tahun kedua (ratoon pertama tanaman tebu) penambahan bahan or-

ganik C. juncea L. tanam rapat, C. juncea L. tanam ½ rapat, penambahan 

brangkasan kacang tanah dan penambahan pupuk kandang dapat meningkat-

kan produktivitas dari 6 ton sampai dengan 25 ton per hektar dibanding kon-

trol (tanpa penambahan bahan organik) (Tabel 5). Perlu dipertimbangkan da-

lam hal penggunaan pupuk kandang karena keterbatasan jumlahnya dibanding 

luas areal lahan pengembangan tebu dan ketidakamanan penggunaan 

brangkasan kacang tanah karena berebut dengan fungsinya sebagai pakan ter-

nak. Kemudahan dalam penggunaan input dan tingkat pendapatan usaha tani 

yang diperoleh merupakan faktor yang menentukan kelancaran/kecepatan 

adopsi teknologi baru budi daya tanaman (Soekartawi et al. 1984). 

Di samping sebagai bahan baku gula kristal putih (GKP) tebu juga seba-

gai bahan baku gula merah tebu (gula merah berbahan baku tebu). Gula me-

rah tebu tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi juga 

dimanfaatkan untuk kebutuhan berbagai industri, seperti industri kecap, ma-

kanan, dan jamu (Melly dan Nofialdi 2015). Proses pengolahan nira tebu 

menjadi gula merah melibatkan proses pemanasan untuk mengurangi kadar air 

sehingga tercapai kekentalan tertentu. Setelah proses pemanasan dilakukan 

proses pencetakan sehingga diperoleh produk gula tebu/gula merah tebu 

(Muhlisin et al. 2015). Pengusaha gula merah membeli tebu dengan harga se-

kitar Rp50.000,00 sampai dengan Rp60.000,00 per kuintal. Hasil survei di 

Kabupaten Kediri dan Malang tertera pada Tabel 6 (Basuki dan Verona 2014). 

Produk gula merah tebu/gula merah di Kabupaten Kediri dicetak dalam 

bentuk “gula batok” maupun “gula koin” sehingga biaya produksinya lebih 

mahal. Sedangkan di Kabupaten Malang produk gula merah berbentuk “gula 

mawur”. Nilai jual “gula batok”/”gula koin” lebih tinggi dibanding “gula ma-

wur” sehingga pendapatan pengusaha “gula batok”/”gula koin” di Kabupaten 

Kediri lebih tinggi dibanding pendapatan “gula mawur” di Kabupaten Ma-

lang. Tengkulak dari Klaten (Jawa Tengah) membeli gula koin/gula batok da-
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ri pengusaha di Kediri dan dijual ke beberapa supermarket di Jakarta, sedang-

kan pengusaha “gula mawur” di Kabupaten Malang menjual produksinya ke 

pengusaha kecap di Kota Malang (Basuki dan Verona 2014). 

Tabel 6. Analisa usaha gula tebu di Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri 

Biaya usaha Kabupaten Kediri (Rp) Kabupaten Malang (Rp) 

- Pembelian 8 ton tebu/merah 4 000 000 3 600 000 

- Tebang + angkut 400 000 400 000 

- BBM (solar) 15 liter 82 500 82 500 

- Pembelian 70 ikat daduk/40 ban bekas 105 000 105 000 

- Tenaga kerja memasak nira 240 000 240 000 

- Pengepakan (8 kg gula merah/tebu) 40 000 - 

- Perawatan/penyusutan mesin/alat 29 500 29 500 

- Upah mandor 80 000 80 000 

- Sewa tanah 2 740 3 000 

- Pajak usaha 1 644 1 500 

- Karung plastik 40 000 48 000 

Total biaya 5 021 384 4 589 500 

Produksi 800 kg gula tebu* 6 800 000 5 600 000 

Pendapatan/keuntungan usaha 1 778 616 1 010 500 

RC ratio 1,35 1,22 

* Harga gula mawur Rp7.000,00/kg; harga gula batok/koin Rp8.500,00/kg 

Penutup 

Tanaman tebu merupakan tanaman yang memerlukan teknik budi daya yang 

inovatif agar dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani yang 

mengusahakannya. Bantuan sarana produksi dalam bentuk pinjaman yang di-

bayar pada saat panen sangat diperlukan yang disertai dengan bimbingan tek-

nis (pendampingan) dari petugas pabrik gula maupun penyuluh perkebunan 

agar produktivitas dan rendemen serta pendapatan petani tebu meningkat. Di 

samping itu pengusahaan gula merah skala rumah tangga (home industry) ter-

bukti menguntungkan bagi pengusahanya. 

Teknik budi daya tebu di lahan kering perlu ditingkatkan agar dapat 

mengatasi pemasalahan yang ada sehingga petani mendapat keuntungan dari 

usaha tani tebu. 

Revitalisasi pabrik gula dan kelembagaan penunjang pengembangan te-

bu agar segera direalisasikan untuk meningkatkan kinerja pabrik gula dan ke-

lembagaan penunjang yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan pro-

duktivitas, rendemen, dan pendapatan petani, serta keuntungan pabrik gula. 

Teknologi menyimpan air hujan perlu direalisasikan di kawasan pe-

ngembangan tebu agar kebutuhan air untuk tebu tercukupi terutama pada saat 
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musim kemarau panjang. Selain itu penggunaan tanaman C. juncea L. Seba-

gai pupuk hijau guna meningkatkan bahan organik tanah terbukti paling efisi-

en dari aspek biaya, efektif dari aspek aplikasinya, dan keberadaan serta ke-

amanannya pada saat diaplikasikan dibanding pupuk kandang dan brangkas-

an kacang tanah. 

Daftar Pustaka 

Adianto. 1993. Biologi Pertanian, Pupuk Kandang, Pupuk Organik Nabati, dan Insektisida. 
Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 132–133. 

Andaka, G. 2011. “Hidrolisis ampas tebu menjadi furfural dengan katalisator asam sulfat”. 
Jurnal Teknologi, 4 (2):180–188. 

Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. Statistik Tebu Indonesia. http://www.bps.go.id. Diakses pada 
tanggal 27 November 2015. 

Balittas. 2014. Laporan Hasil Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat TA 2014. Malang: Balai 
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. 

Balittas. 2015. Laporan Hasil Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat TA 2015. Malang: Balai 
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. 

Basuki, T. dan L. Verona. 2014. “Manajemen dan pemasaran gula merah berbahan baku tebu di 
Jawa Timur”. Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 20(2) Agus-tus:16–
18. 

Basuki, T., M. Romli, dan Nurindah. 2014. “Pengembangan integrasi tebu dan ternak pada 
perkebunan tebu rakyat”. Prosiding Semiloka Nasional Tanaman Pemanis, Serat, Temba-
kau, dan Minyak Industri. Inovasi Teknologi Mendukung Swasembada Gula dan Pening-
katan Produktivitas Tanaman Serat, Tembakau, dan Minyak Industri. Bogor: Badan Litbang 
Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. hlm. 83–89. 

Buchman, H.O. dan N.C. Brady. 1982. Ilmu Tanah. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 694 hlm. 

Chidoko, C. and L. Chimway. 2011. “Economic challenges of sugarcane production in the 
Lowveld of Zimbabwe”. International Journal of Economic and Research, 2(5):1–13. 

Djumali, M. Romli, T. Basuki, dan S.E. Susilowati. 2013. “Penelitian sistem juring ganda untuk 
meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu”. Laporan Hasil Penelitian TA 2013. 
Malang: Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. 

Ermiyati. 2013. “Kelayakan usaha tani beberapa tanaman obat”. Penguatan Inovasi Teknologi 
Mendukung Kemandirian Usaha Tani Perkebunan Rakyat. Bogor: Pusat Penelitian dan Pe-
ngembangan Perkebunan. hlm. 86–113 

Fitriani, Sutarni, dan L. Irawati. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, curahan 
kerja dan konsumsi petani tebu rakyat di Provinsi Lampung”. Jurnal Ilmiah ESAI, 7(1) 
Januari. 11 hlm. 

Hariyono, B., Djajadi, dan R. Syaputra. 2015. “Pengelolaan lahan untuk jarak pagar” Bunga 
Rampai Inovasi Teknologi Jarak Pagar Penghasil Bioenergi Masa Depan. Jakarta: IAARD 
Press. 

Hermiati, E., D. Mangunwidjaja, T.C. Sunarti, dan O. Suparno. 2010. “Pemanfaatan biomassa 
lignoselulosa ampas tebu untuk produksi bioetanol”. Jurnal Litbang Pertanian, 29(4):121–
130. 

http://www.bps.go.id/


Teger Basuki: Sistem Usaha Tani Tebu | 257 

 

Indrawati. 1998. “Pengelolaan lengas tanah dalam usaha tani lahan kering”. Prosiding Seminar 

Nasional dan Pertemuan Tahunan Komisariat Daerah Himpunan Ilmu Tanah Indonesia 
Tahun 1998. Buku 2. HITI Komda Jatim. hlm. 185. 

Ispandi, A. 1998. “Pengaruh bagas terhadap status hara tanah dan produksi ubi jalar/kacang 

tanah di tanah alfisol”. Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Komisariat 
Daerah Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Tahun 1998. Buku 2. HITI Komda Jatim. hlm. 
135–136. 

Istadi. 2011. Pabrik Gula Mini di Indonesia. Bekasi: Penerbit Pustaka Inti. hlm. 29. 

Mahmood, A., M. Ishfaq, J. Iqbal, and S. Nazir. 2007. “Agronomic performance and juice 

quality of autumn planted sugarcane (Saccarum offocinarum L.) as affected by flat, ditch, 
and pot planting under different spatial arrangements”. International Journal Agriculture 
Biology, 9(1):167–169. 

Maqsood, M., M. Iqbal, and M. Tayyab. 2005. “Comparative productivity performance of 
sugarcane (Saccarum officinarum L.) born in different planting patterns at farm field”. 
Journal Agriculture Source, 42(3–4):25–28. 

Mardianto, S., P. Simatupang, P.U. Hadi, H. Malian, dan A. Susmiadi. 2005. “Peta jalan (road 
map) dan kebijakan pengembangan industri gula nasional”. Forum Penelitian Agro 
Ekonomi, 23(1):19–37. 

Melly, S. dan Nofialdi. 2015. “Analisa sosioekonomi penerapan pengumpanan tebu dalam 
pengembangan agroindustri gula merah tebu di Lawang”. Jurnal Teknologi Pertanian 
Andalas, 19(1) Maret:59–64. 

Muhlisin, A., Y. Hendrawan, dan R. Yulianingsih. 2015. “Uji performansi dan keseimbangan 
massa evaporator vakum double jacket tipe water jet dalam proses pengolahan gula merah 
tebu (Saccharum officinarum L.)”. Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem, 
3(1):24–36. 

P3GI. 2010. Laporan Produksi Giling Tahun 2009 PTPN/PT Gula di Indonesia. Pasuruan: Pusat 
Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). 

Prasetya, M.H.E., M.D. Maghfoer, dan M. Santoso. 2014. “Pengaruh macam dan kombinasi 
bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman stevia” (Stevia rebaudiana B.). 
Jurnal Produksi Tanaman, 2(6):503–509. 

Purnawan, C., Hilmiyana, Wantini, dan Fatmawati. 2012. “Pemanfaatan limbah ampas tebu 
untuk pembuatan kertas dekorasi dengan metode organosolv”. Jurnal Ekosains, IV(2):1–5. 

Purwowidodo. 1982. Teknologi Mulsa. Malang: Dewa Ruci Press. hlm. 108. 

Riyani, N.W., T. Islami, dan T. Sumarni. 2015. “Pengaruh pupuk kandang dan Crotalaria jun-

cea L. pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L.)”. Jurnal Produksi 
Tanaman, 3(7):556–563. 

Rum, M. 2011. “Kajian usaha tani tebu dengan pola kemitraan di Kecamatan Ngusikan, Kabu-

paten Jombang”. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 
Penguatan Sosial Ekonomi Pertanian Menuju Kesejahteraan Masyarakat. Universitas 
Gajah Mada. Jurusan Sosial Ekonomi UGM. Yogyakarta. hlm. 188. 

Sanchez, P.A. 1992. Sifat dan Pengelolaan Tanah Tropika. Penerbit Institut Teknologi Ban-
dung. hlm. 195. 

Soekartawi, A. Sukoharjo, J.L. Dillon, dan J.R. Handaker. 1984. Ilmu Usahatani dan Penelitian 
untuk Petani Kecil. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. 

Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm. 22–
24. 



258 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula  

 

Susila, W.R. dan B.M. Sinaga. 2005. “Pengembangan industri gula Indonesia yang kompetitif 
pada situasi persaingan yang adil”. Jurnal Litbang Pertanian, 24(1):1–9. 

Sutedjo, M. Mulyani, A.G. Kartasaputra, dan R.D.S. Sastroatmojo.1996. Mikrobiologi Tanah. 
Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. hlm. 426. 

Wang, K.H., R. McSorley, and R.N. Gallaher. 2003. “Crotalaria juncea amendment on nema-
tode communities in soil with different agricultural histories”. Journal of Nematology, 
35(3):294–301. 

Wibowo, E. 2013. “Pola kemitraan antara petani tebu rakyat kredit (TRK) dan mandiri (TRM) 
dengan Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung”. Jurnal Manajemen Agribisnis, 
3(1):1–12. 

Winarso. 2005. Kesuburan Tanah, Dasar Kesehatan, dan Kualitas Tanah. Yogyakarta: Pener-
bit Gava Media. hlm. 34. 

 



Gatot Suharto Abdul Fatah: Tebang, Muat, dan Angkut Tebu | 259 

 

Tebang, Muat, dan Angkut Tebu 

Gatot Suharto Abdul Fatah 

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 

Jln. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang 65152 

e-mail: gsafatah@gmail.com 

Ringkasan 

Tebang muat angkut (TMA) merupakan proses menebang, memuat, dan mengangkut tebu dari 
kebun menuju pabrik gula untuk siap digiling. TMA adalah tiga kegiatan yang tidak dapat 
dipisah dalam kegiatan pemungutan hasil batang tebu layak giling untuk dibawa ke pabrik. 
Kegiatan TMA dapat mempengaruhi kualitas kadar gula atau rendemen jika tidak ditangani 

dengan baik. Tulisan ini mengulas tentang kegiatan tebang, muat, dan angkut tebu yang harus 
dilakukan agar tebu sampai ke pabrik gula tepat waktu dengan kandungan gulanya tetap tinggi. 
Risiko kehilangan produksi gula karena tebang dan angkut sangat besar, baik dari aspek 
kuantitas seperti pasokan bahan baku tebu dan tebu tertinggal/terbuang, maupun aspek kualitas 
seperti umur panen tebu yang tepat dan varietas tebu yang ditanam. Kriteria keberhasilan pe-
laksanaan TMA diukur dari kemampuan kontinuitas pasokan bahan baku sesuai kapasitas gi-
ling pabrik gula dan mutu tebang yang layak giling. Tebu hasil tebangan sangat dipengaruhi oleh 
kesiapan prasarana, sarana angkutan, sumber daya tenaga tebang, kondisi lingkungan, ke-

lancaran giling pabrik, dan sistem angkutan. Kegiatan tebang tebu dilakukan saat masak opti-
mal, dan segera dimuat dengan alat angkut untuk dibawa ke pabrik sebelum 48 jam agar tidak 
terjadi susut rendemen. 
 
Kata kunci: Tebu, tebang, muat,  angkut, rendemen 

Role of Harvesting, Loading, and Delivering in Reducing 
Cane Yield Losses 

Summary 

Harvesting, loading, and delivering (HLD) are three sequence activities of sugarcane from field 
to be processed in cane industry. These activities should be well managed because they 
determine cane yield and quality. This paper elucidates about the important role of harvesting 
loading and delivering in determining cane yield. The risk of loosing cane yield is high due to 
improper harvesting and delivery of sugarcane. Indicator of well managed HLD is expressed by 
continue row material supply as demanded by cane industry. Sugarcane yield is influenced by 

many aspects of quality and quantity related to harvesting and delivering, such as transportation, 
labour, environment, and operational of industry machine. To minimize the cane yield lost, 
sugarcane should be harvested in when it is mature optimally, and it should be loaded on the 
truck and delivered to cane industry soon. 
 
Keywords: Sugarcane, harvesting, loading, delivering, yield of cane 
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Pendahuluan 

Kegiatan tebang, muat, angkut (TMA) pada tanaman tebu adalah tiga kegiat-

an yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan memungut hasil batang tebu 

layak giling untuk dibawa ke pabrik. Kegiatan TMA dapat mempengaruhi 

kualitas kadar gula jika tidak ditangani dengan baik. Kesulitan mendapatkan 

tenaga tebang tebu yang terampil menjadi titik kritis yang harus segera diatasi 

(Sandi 2013). Umumnya tenaga tebang lebih banyak dilakukan oleh tenaga 

kerja yang berumur di atas 50 tahun. Tenaga kerja muda lebih memilih untuk 

bekerja di bidang lain yang lebih memberikan pendapatan lebih tinggi serta 

lebih nyaman (Grahara 2014). 

Menurut Susila dan Hutagaol (2005), pelaksanaan TMA merupakan ke-

giatan pascapanen yang harus mendapat perhatian secara cermat. Risiko ke-

hilangan produksi gula karena tebang, muat, dan angkut sangat besar, baik dari 

aspek kuantitas seperti pasokan bahan baku tebu dan tebu tertinggal/ter-buang, 

maupun aspek kualitas seperti umur panen tebu yang tepat dan varie-tas tebu 

yang ditanam. 

Kriteria keberhasilan pelaksanaan TMA diukur dari kontinuitas pasokan 

bahan baku sesuai kapasitas giling dan mutu tebang yang layak giling (Har-

yanto et al. 2006). Menurut Bantacut et al. (2012) mutu tebu hasil tebangan 

sangat dipengaruhi oleh kesiapan prasarana, sarana angkutan, sumber daya 

tenaga tebang, kondisi lingkungan, kelancaran giling pabrik, dan sistem 

pengupahan tenaga tebang dan angkutan. 

Penebangan tebu pada dasarnya sama dengan prinsip panen tanaman la-

innya, yaitu memilih tebu yang masak untuk ditebang terlebih dahulu, dengan 

asumsi bahwa tebu yang masak akan diperoleh rendemen yang tinggi (Putra 

2012; Ditjenbun 2013b). Pelaksanaan tebang tebu akan berjalan dengan lancar 

bila tebu di lapangan dalam kondisi layak tebang. Menurut Fakhmi et al. 

(2014) tebu layak tebang apabila kondisi tebu tidak roboh, bersih (daunnya 

sudah di-klenthek), tinggi tebu cukup (>2m) dan sudah masak (kemasakan 

>20%). 

Tebu yang ditebang dengan kualitas baik (Bhullar et al. 2008), akan ber-

pengaruh terhadap pendapatan petani tebu, karena tebu tersebut mempunyai 

rendemen yang tinggi (Sutrisno 2009; Disbun Jatim 2013). Dari rendemen 

tersebut maka harga beli dari pabrik juga tinggi, oleh karena itu pengukuran 

rendemen menjadi hal yang sangat penting bagi pabrik maupun petani tebu 

(Emam dan Musa 2011). Menurut Trisnobudi et al. (2006), alat pengukur 

rendemen tebu yang cepat dan akurat menggunakan gelombang ultrasonik 
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dapat diterapkan pada pabrik gula, hal demikian akan sangat membantu pihak 

pabrik maupun petani tebu. Makalah ini menyajikan tentang peranan tebang, 

muat, angkut tebu dalam mengurangi susut rendemen. 

Pemanenan Tebu 

Panen tebu adalah kegiatan memungut seluruh batang tebu yang telah siap di-

panen dan dapat diolah menjadi gula dalam keadaan yang optimum (Gambar 

1). Ketersediaan tenaga tebang amat penting guna memperlancar kegiatan 

TMA (Sandi 2013). Selain harus berfisik kuat untuk memuat batangan-ba-

tangan tebu yang diikat ke bak truk, penebang harus terampil memotong ba-

tang tebu. Kelancaran panen akan menghasilkan penyediaan tebu di pabrik 

secara berkesinambungan dan dalam jumlah sesuai dengan kapasitas giling, 

sehingga tebu dapat diolah dalam keadaan relatif segar, kelancaran panen 

mempengaruhi efisiensi pengolahan. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Tanaman tebu yang siap dipanen 

Menurut Sutarman (2011), cara pemanenan yang tidak tepat atau tidak 

sesuai dengan kriteria teknis pemanenan, akan menimbulkan kerugian cukup 

besar. Sebagai contoh, kesalahan dalam menentukan saat panen, atau teknis 

pola tebang yang tidak didasarkan pada kemasakan, sebaran lokasi, dan pem-

batasan penebangan akan berdampak pada hasil yang lebih sedikit maupun 

kualitas yang kurang baik. Dua hal pokok yang harus dilakukan agar 
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pemanenan tanaman tebu dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh 

pabrik gula antara lain adalah penentuan saat panen dan kegiatan tebang muat 

angkut. 

Seperti tanaman lain, panen tebu dilakukan pada tingkat kemasakan op-

timum, yaitu saat tebu dalam kondisi mengandung gula tertinggi (Trisnobudi 

et al. 2006). Tipe kemasakan tebu dibagi menjadi tiga, yaitu masak awal, ma-

sak tengah, dan masak lambat. Pada tebu yang masak awal umur optimalnya 

antara 8 sampai 10 bulan, masak tengah berumur lebih dari 10 sampai 12 bu-

lan, dan masak lambat berumur lebih dari 12 bulan. 

Prinsip panen tebu adalah manis, bersih, dan segar (MBS). Untuk me-

ngetahui tingkat kemasakan tebu dilakukan analisis kemasakan tebu secara 

periodik (15 hari sekali) sejak dua atau tiga bulan sebelum mulai giling (Rana 

et al. 2006). Analisis yang dilakukan dengan cara menggiling contoh tebu di-

giling kecil di laboratorium. Setelah dilakukan berbagai perhitungan akan 

menghasilkan data tentang tingkat kemasakan, rendemen, kemampuan pe-

ningkatan rendemen, dan daya tahan tebu. 

Dengan menganalisis data tersebut dan memperhatikan faktor lingkung-

an dan kapasitas giling, dapat disusun jadwal panen berbagai kebun sesuai sa-

at optimum kemasakannya. Penyusunan jadwal panen tersebut dimusya-

warahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) karena petani 

pemilik tebu mempunyai hak ikut menetapkan saat panen miliknya. 

Dalam kegiatan TMA termasuk di dalamnya pengaturan jadwal pene-

bangan, pemuatan tebangan, dan pengangkutan sampai di pabrik gula. Pada 

tebu rakyat, panen tebu termasuk dalam tanggung jawab petani, karena petani 

menyerahkan di tempat penimbangan pabrik gula. Namun dalam pelaksana-

annya, sebagian besar petani menyerahkan pelaksanaan panen kepada pabrik 

gula yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengaturan kegiatan 

tersebut. Kadang-kadang petani juga menguasakan pelaksanaan panen kepada 

Koperasi Unit Desa (KUD) ataupun Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), 

tetapi umumnya KUD/KPTR lebih cenderung melaksanakan sebagian saja, 

yaitu kegiatan angkutan yang kebanyakan dilakukan dengan truk (Susila dan 

Hutagaol 2005). 

Kegiatan TMA merupakan kegiatan kritis dalam proses produksi di pa-

brik gula, karena tidak tepatnya penanganan dapat menimbulkan kerugian 

yang cukup besar (Bantacut et al. 2012). Panen tebu dilakukan dengan mene-

bang batang-batang tebu yang sehat (tebu layak giling), mengumpulkan dan 

mengangkut ke pabrik gula untuk digiling (GMP 2009). Penebangan dapat 

dilakukan secara manual maupun secara mekanis/tenaga mesin seperti mesin 
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tebang tebu (Manhaes et al. 2014). Penebangan tebu secara manual dilakukan 

dengan cara membongkar guludan tebu dan mencabut batang-batang tebu se-

cara utuh untuk kemudian dibersihkan dari tanah, akar, pucuk, daun kering, 

dan kotoran. 

Teknik pola tebang harus didasarkan pada kriteria kemasakan, sebaran 

lokasi dan pembatasan penebangan, kotoran tidak boleh lebih dari 5%. Untuk 

tanaman tebu yang akan dikepras, pangkal tebu disisakan di dalam tanah se-

batas permukaan tanah asli agar dapat tumbuh tunas yang akan dipelihara la-

gi sebagai tanaman ratoon. Aturan tebang tebu antara lain sebagai berikut: (1) 

Tebu yang ditebang sudah masak optimal, yaitu kandungan gula maksi-mal 

sedangkan kandungan asam-asam organik dan gula reduksi minimal, (2) 

Bagian pucuk batang tebu dibuang, bagian ini kaya dengan kandungan asam-

asam amino dan miskin kandungan gula, (3) Ditebang hingga bagian pangkal 

batang, pada bagian tersebut kandungan gulanya tertinggi, (4) Tebu tunas di-

buang karena tebu ini kaya kandungan asam-asam organik, gula reduksi dan 

asam amino, dan miskin kandungan gula, (5) Tebu bersih dari kotoran, uta-

manya daun tebu kering yang mengandung silika, tanah, dan kotoran lainnya, 

yang dapat mempercepat keausan pada rol-rol gilingan tebu di pabrik gula. 

Masalah yang umum timbul dalam tebang muat antara lain adalah pe-

nentuan giliran tebang. Hal ini disebabkan karena saat tanam belum sepenuh-

nya dapat diatur sesuai dengan tipe kemasakan tebu dan giliranan tebang. 

Selain itu, saat kemasakan optimum tebu jatuh hampir pada masa yang bersa-

maan sehingga penebangan harus diatur secara bergilir. Dengan demikian se-

bagian tebu terpaksa digiling lebih awal atau lebih lambat dari umur kemasa-

kannya (Ditjenbun 2013a). Pada pabrik gula yang mengolah tebu petani, pe-

nentuan gilir tebang sulit diterapkan sehingga pola tebang lebih banyak diten-

tukan oleh hasil kompromi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pere-

butan giliran tebang (Rohmatulloh et al. 2009). Dalam praktiknya tebang di-

selenggarakan berdasarkan jatah bagi kelompok tani. Faktor ini menjadi ken-

dala utama untuk menghasilkan tebu giling bermutu tinggi. 

Menurut Chougule et al. (2013), faktor lain yang merupakan kendala 

teknis dalam kegiatan TMA yang optimal adalah lokasi kebun tebu yang jauh 

dari pabrik gula dengan kondisi jalan yang buruk, sehingga waktu tunggu an-

tara tebang dan giling menjadi lama, umumnya melebihi 48 jam. Menurut Fi-

lianty et al. (2010), waktu tunggu yang lama menyebabkan tingkat kadar gula 

dalam tebu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan sukrosa yang terkan-

dung dalam batang tebu akan terhidrolisis oleh enzim invertase menjadi gula 

sederhana (Kuspratomo et al. 2012; Destriyani et al. 2014). Untuk itu harus-
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lah diupayakan agar tebu yang dipanen telah sampai di pabrik dalam waktu 

kurang dari 48 jam (Sohu et al. 2011; Bantacut et al. 2012). 

Sarana pelaksanaan tebang muat angkut tebu adalah: (1) Timbangan be-

rupa jembatan timbang, (2) Alat pengangkut tebu dari lahan ke pabrik, (3) Alat 

tebang manual berupa: parang, golok, maupun sabit khusus, dan (4) Alat muat 

manual oleh manusia atau alat muat mekanis. Sedangkan prasarana tebang 

muat angkut tebu menurut Nurjanah (2012), adalah: (1) Jalan lori, (2) Jalan 

mobil, dan (3) Jembatan. Ketiga prasarana tersebut harus dipersiapkan dengan 

baik, agar dapat  memperlancar lalu lintas angkutan tebu dari kebun ke pabrik 

gula sehingga kontinuitas pasokan tebu sesuai kapasitas giling, dengan sisa 

pagi maksimal 15% dari kapasitas giling dengan mutu tebang layak giling 

sesuai standar manis, bersih, dan segar (MBS), sebagai berikut: 

1. Manis (M) dapat dilakukan dengan memanen tebu pada umur minimal 10 

bulan dan maksimal 14 bulan sesuai kemasakan tebu. Bebas sogolan (te-

bu muda) yang panjangnya kurang lebih 1,50 meter, karena kandungan 

gulanya rendah. Jika dipanen dengan cara tebang bawah, maka sisa batang 

bawah maksimal 5 cm dari permukaan tanah. 

2. Bersih (B) dapat dilakukan dengan cara hasil tebangan tebu yang akan di-

giling harus bersih dari kotoran-kotoran berupa daun kering dan hijau, 

pucuk tebu, tebu muda  (sogolan) ± 1,50 meter, tebu mati, tanah, akar, dan 

rumput, atau bahan lain non-tebu. 

3. Segar (S) dapat diperoleh dengan cara hasil tebangan tebu berwarna hijau 

atau tidak terbakar. Waktu tunda sejak tebu ditebang sampai digiling 

maksimal 48 jam di kebun dan di pabrik gula dengan sistem first in first 

out (FIFO). Waktu tunda tebang terjadi karena angkutan tidak lancar. 

Tebang Tebu 

Menurut Gomathi et al. (2013) tebang tebu dapat dilakukan pada plant cane 

(tanaman yang berasal dari bibit baru atau PC) maupun ratoon (tanaman yang 

tumbuh setelah penebangan) dilakukan dalam bentuk tebu segar (green cane). 

Untuk menentukan waktu tebangan maka faktor yang perlu dipertim-bangkan 

adalah sebagai berikut: (1) Umur 8–12 bulan dan dapat dilihat dari masa 

tanamnya, (2) Gejala-gejala visual antara lain daun-daun tanaman tebu secara 

keseluruhan telah menguning maupun munculnya bunga. Selain itu tipe 

kemasakan tebu, masak awal, tengah, dan lambat adalah untuk memenuhi daya 

tampung pabrik pada masa giling. 
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Pada saat penebangan tebu yang tidak ada hujan, diusahakan menebang 

pada kebun yang jauh dari pabrik dan pada saat ada hujan, di kebun-kebun 

yang dekat dengan pabrik gula (Susila dan Hutagaol 2005). 

Cara penebangan yang dapat dilakukan terbagi menjadi 2: 

1. Manual: penebangan ini dilakukan dengan menggunakan alat tebang be-

rupa sabit (Gambar 2). Alat tebang tebu umumnya dibawa oleh penebang 

atau bisa juga dipinjam dari pabrik gula atau kebun bersangkutan kemu-

dian setelah selesai tebang harus dikembalikan. Cara tebangan adalah 

“pandas”, artinya tepat pada permukaan tanah. 

2. Mekanis: penebangan dilakukan dengan menggunakan cane harvester 

(Gambar 3), alat ini hanya digunakan pada pabrik gula swasta maupun 

perseroan terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mempunyai lahan 

luas seperti PTPN X dan XI. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2. Pemanenan tebu secara manual 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3. Mesin panen tebu 
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Muat Tebu 

Memuat tebu yang telah ditebang menggunakan alat angkut yang berupa lori 

maupun truk. Pemuatan tebu tersebut dapat dilakukan dengan dua cara: 

1. Cara mekanis, yaitu menggunakan mesin pemanen tebu yang langsung 

ditampung ke dalam lori maupun truk pemuat tebu (Singh et al. 2013). 

2. Cara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan cara dipanggul, 

dimuat dalam bentuk bundle cane (ikatan), setiap ikatan terdiri atas 20–25 

batang tebu (Shanthy et al. 2014). 

Batang tebu yang akan dimuat menggunakan alat angkut ada tiga ma-cam 

yaitu tebu ikat, tebu urai, dan tebu potong. Adapun penjelasannya seba-gai 

berikut: 

1. Tebu ikat: Pangkal batang tebu ditebang rata dengan permukaan tanah 

menggunakan golok, demikian juga pucuk tebunya dipotong pada ruas 

terakhir. Kurang lebih 30 batang tebu diikat dengan tali bambu atau dapat 

juga dengan kulit tebu. Namun bila menggunakan kulit tebu membawa 

sampah ke pabrik sekitar 8%, jika menggunakan tali bambu hanya sekitar 

2,87%. Tebu yang sudah diikat dinaikkan ke atas truk kemudian diangkat 

ke pabrik. Rata-rata tiap orang mampu menebang tebu 2–3 ton per hari. 

Untuk truk dengan bak terbuka, muatannya dibongkar dengan mengguna-

kan cane stacker (mesin pengambil ikatan tebu), sedangkan truk dengan 

bak kotak (box truck) dibongkar dengan menggunakan tipper (mesin 

pengangkat truk, agar muatan tebu mengalir ke tempat penampungan). 

2. Tebu urai: Pangkal batang tebu ditebang rata dengan permukaan tanah 

menggunakan golok dan dipotong bagian pucuknya pada ruas terakhir, 

selanjutnya tanpa diikat tebu ditumpuk sehingga membentuk onggokan 

sebesar cakupan mesin pemuat. 

3. Tebu potong: Tebu dipotong-potong sepanjang ± 25 cm, menggunakan 

mesin potong. Mesin bekerja di setiap petak mulai dari baris tanaman pa-

ling tepi, di sampingnya diikuti box truck dan dipastikan bahwa potongan 

tebu yang keluar dari cerobong mesin potong jatuh tepat di dalam bak truk. 

Pekerjaan ini dilakukan sampai ujung petak selanjutnya pindah ke baris 

tanaman berikutnya sampai bak truk penuh. Demikian seterusnya sampai 

dengan petak selesai. Sistem ini biasanya hanya dioperasikan pa-da saat 

jumlah tenaga tebang menurun yaitu pada bulan Agustus dan Hari Raya 

Idul Fitri. 
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Pemuatan tebu tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat menen-

tukan dalam proses produksi, untuk itu dalam pelaksanaannya harus direnca-

nakan dengan cermat sehingga waktu tempuh menuju pabrik tidak lebih dari 

24 jam (Chougule et al. 2013). Apabila muat tebu tersebut >24 jam, maka te-

bu akan mengalami susut rendemen (Larrahondo 2006). Adapun tebang muat 

angkut tebu menggunakan mesin panen dan truk dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 4. Tebang muat angkut tebu menggunakan mesin panen dan truk 

Angkut Tebu 

Tebu yang diangkut truk masuk pabrik melalui portal yang digunakan sebagai 

pembatas ketinggian muatannya, jika muatan terlalu tinggi maka truk 

pengangkut tebu tidak dapat melewati atau sebagian muatan yang di bawa akan 

jatuh dengan sendirinya karena tersangkut portal pintu masuk tersebut. 

Selanjutnya truk antri untuk mengecek rendemen/kadar gula dari tebu yang 

dibawa. Menurut Purina (2010) tebu yang dibawa ke pabrik gula harus me-

menuhi kriteria: 

1. Tebu yang dibawa ke pabrik bersih, yaitu terbebas dari daun kering dan 

hijau, pucuk tebu, tebu muda/sogolan, tebu mati, tanah, akar, dan rumput, 

atau bahan lain non-tebu. 

2. Tebu yang dibawa ke pabrik gula harus segar dan bukan tebu hasil te-

bangan yang sudah beberapa hari yang lalu atau tebu yang sudah layu. 
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Apabila truk yang membawa tebu yang tidak sesuai dengan kriteria ter-

sebut di atas maka akan dikembalikan atau tidak diterima oleh pabrik gula 

(Larrahondo et al. 2006). Selanjutnya pada truk yang memenuhi kriteria pa-

brik, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel kadar gula. Untuk mengeta-

hui kadar gula dilakukan dengan mengambil contoh/sampel sebatang tebu se-

cara acak, lalu tebu itu diperas dan perasan air tebu diteteskan ke alat ukur 

kadar gula (Trisnobudi et al. 2006). Setelah dilakukan cek kadar gula (brix) 

selanjutnya dicatat di faktur tebang angkut dan dibubuhi cap dan paraf petu-

gas. 

Setelah tebu di dalam truk diukur kadar gulanya, maka dilanjutkan de-

ngan penimbangan berat tebu. Truk melintasi jembatan timbang, pada saat 

penimbangan tersebut sopir dan penumpang wajib turun. Berat truk beserta 

muatan dicatat pada faktur dan dibubuhi cap dan tanda tangan petugas. 

Truk selanjutnya antri menuju crane atau alat untuk membongkar muat-

an truk tebu (Gambar 5). Setelah giliran untuk dibongkar, crane diturunkan 

selanjutnya sopir/kenek mengaitkan rantai yang telah terpasang di truk saat 

akan muat tebu. Petugas menyiapkan lori kereta tebu, setelah siap, tebu dide-

rek/diangkat dengan crane dari bak truk dipindah ke lori. 

Setelah muatan dipindahkan ke lori, selanjutnya truk tersebut digeser 

maju ke depan untuk memberi kesempatan bongkar pada truk antrian yang 

berikutnya. Tebu yang telah berada di lori dibawa masuk ke dalam pabrik. 

Untuk menarik deretan lori menggunakan lokomotif  penarik gerbong lori te-

bu. Dengan masuknya tebu tersebut ke pabrik, maka kegiatan angkut tebu te-

lah selesai (Nurjanah 2012). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gambar 5. Pengangkatan tebu dengan crane  
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Menurut Saputra (2013), penentuan sampling nira tebu untuk menentu-

kan rendemen individu, dengan menggunakan alat core sampler (sistem core 

sampling). Sistem ini mampu memberikan akurasi data yang tinggi, sistem 

core sampling terbukti mampu menjadi dasar screening kualitas tebu secara 

cepat bagi pabrik, sehingga kemungkinan untuk menyeragamkan kualitas te-

bu yang akan digiling di pabrik dapat dilakukan. Penerapan Sistem core 

sampling untuk mendukung penghitungan rendemen individu yang lebih aku-

rat sudah terbukti dapat menambah keharmonisan hubungan kemitraan antara 

petani dan pabrik gula. Adanya transparansi proses pengambilan sampel per 

truk (Gambar 6), analisa di minilab dan kecepatan penghitungan rendemen 

individu dapat meningkatkan kepercayaan petani pada pabrik gula. Selain itu, 

karena sampel tebu per truk tidak tercampur, maka petani yang membawa te-

bu dengan kualitas baik akan mendapatkan apresiasi rendemen individu yang 

baik pula, dan sebaliknya petani yang membawa tebu dengan kualitas jelek 

akan mendapatkan hasil penghitungan rendemen individu yang rendah. Hal ini 

tentu saja dapat menjadi pemicu bagi petani untuk menyediakan tebu dengan 

kualitas yang baik (layak giling). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 6. Pengambilan sampel pada truk yang mengangkut tebu 

 

 

S
u

m
b

er
: 

P
T

P
N

 X
 



270 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula  
 

Penutup 

Kegiatan tebang, muat, dan angkut (TMA) tebu merupakan kegiatan kritis 

dalam proses produksi gula karena tidak tepatnya penanganan dapat me-

nimbulkan kerugian cukup besar. Panen tebu dilakukan dengan menebang 

batang-batang tebu yang sehat, mengumpulkan dan mengangkut ke pabrik gula 

untuk digiling. Tebang dan muat tebu dapat dilakukan secara manual maupun 

secara mekanis atau tenaga mesin. Sedangkan angkut tebu menggunakan truk 

maupun lori. TMA harus direncanakan dengan baik agar tebu bermutu baik 

dan pelaksanaannya sesuai dengan periode giling pabrik gula serta 

berkesinambungan. 
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Ringkasan 

Produk utama terbesar tanaman tebu adalah berupa GKP (gula kristal putih) yang diproduksi di 
PG, sedangkan produk utama tebu yang lain adalah berupa gula merah tebu dan gula cair yang 

dapat diproduksi secara home industry di daerah pengembangan tebu. Bahan dasar pembuatan 
gula merah dan gula cair tebu adalah berasal dari nira hasil pemerahan batang tebu yang me-
miliki kandungan terbesar berupa sukrosa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 
nira adalah rendemen, kadar air, dan kadar sukrosa. Kualitas nira berpengaruh terhadap warna, 
rasa, tekstur gula merah, dan gula cair. Kerusakan nira terjadi karena aktivitas mikroorganisme 
yang mendegradasi sukrosa. Penghambatan degradasi sukrosa dalam nira dapat dilakukan se-
cara kimia dengan penambahan inhibitor dan secara fisika dengan penambahan gelembung gas 
inert (nitrogen). Gula merah tebu merupakan hasil pengolahan nira tebu dengan proses pema-

nasan sampai didapatkan hasil akhir berupa serbuk dan padatan. Gula merah tidak dapat digan-
tikan karena memiliki sifat spesifik yaitu manis, asam dan berbau karamel. Pembuatan gula 
merah dan gula cair dibagi menjadi dua yaitu sistem open pan dan closed pan. Perbedaan ke-
dua sistem tersebut adalah dari proses pemanasan dimana sistem open pan menggunakan suhu 
tinggi (100–110oC) sedangkan closed pan menggunakan suhu rendah (70–80oC) karena meng-
gunakan tekanan vakum. Gula merah yang dihasilkan dari sistem closed pan lebih baik diban-
dingkan open pan. Sistem open pan biasa dipakai dalam pembuatan gula merah tebu secara 
tradisional yang proses produksinya meliputi penggilingan, penyaringan, penjernihan, pema-

nasan, pencetakan dan pengemasan. Gula cair tebu dinilai memiliki nilai efisiensi dan efekti-
fitas lebih baik dibandingkan gula merah tebu. Gula cair memiliki tingkat kekentalan tertentu 
dengan total padatan terlarut 65–75obrix. Bentuk cair bagi produsen dapat mengurangi biaya 
bahan bakar dan tenaga kerja, sedangkan bagi pengguna tidak kesulitan untuk melarutkan gula 
yang masih padat. Hasil gula cair secara open pan berwarna cokelat gelap dan keruh karena re-
aksi karamelisasi sedangkan sistem closed pan berwarna cokelat terang dan bening. Proses 
pembuatan gula cair sistem closed pan adalah ekstraksi, purifikasi, decolouring, filtrasi, ion ex-
change, pemasakan (65oC), dan pengemasan. Diversifikasi produk tebu selain diproses dalam 

bentuk GKP, gula merah, dan gula cair juga memiliki peluang pengembangan produk gula 
yang lain yaitu sebagai gula cair glukosa, fruktosa, dan gula invert baik dari nira tebu maupun 
dari molase yang merupakan produk sampingan tebu. 
 
Kata kunci: Tebu, gula merah, gula cair  
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Sugarcane for Production of Brown and Liquid Sugar 

Summary 

The main products of the sugarcane crop is white crystal sugar that is produced in sugar facto-
ry, whereas other major product of sugarcane are brown sugar and liquid sugar that can be ma-

nufactured by home industry in development area of sugarcane. The manufacture of brown su-
gar and liquid sugar is derived from sugarcane juice that has the highest sucrose content. Fac-
tors affect the quality of the sugarcane juice are sugar yield, moisture content, levels of su-
crose. Sugarcane juice quality affect the color, flavor, texture of brown and liquid sugar. Su-
garcane juice damage due to the activity of microorganisms that degrade sucrose. Inhibition of 
sucrose degradation in the juice can be done by chemically with the addition of inhibitor and 
by physically with the addition of inert gas bubbles (nitrogen). Brown sugarcane is the result of 
the heating process sugarcane juice and obtained the form of powders or solids. Brown sugar 

can not be replaced by another sugar because it has specific properties of sweet, sour, and 
smelled of caramel. Brown sugar processing divided into two system, namely open pan and 
closed pan systems. Open pan systems use high heating process (100–110 oC) while closed pan 
system using low heating process (70–80 oC) with vacuum pressure. Brown sugar produced 
from closed pan system is better than open pan system. Open pan systems commonly done by 
traditional sugarcane manufacture, which production processes include milling, filtration, puri-
fication, heating, molding, and packaging. Liquid sugarcane rated more efficient and effective 
than solid sugarcane. Liquid sugar has a certain viscosity level with total dissolved solids 65–

75obrix. Liquid sugar form for producer can reduce the cost of fuel and labor, while for the 
user have no difficulty in dissolution of liquid sugar. The process production of liquid sugar is 
also known as an open pan and closed pan system. The results of the open pan system is dark 
brown and feculent due to caramelization reaction while the closed pan system result light 
brown color and clear. The process production of liquid sugar with closed pan system consists 
of extraction, purification, decolouring, filtration, ion exchange, heating (60oC), and pac-
kaging. Diversification products others than white crystal sugar, brown sugar, and liquid sugar 
may also be produced other sugar products such as glucose syrup, fructose syrup, and invert 

sugar either from juice sugarcane or molasses which is a by-product of sugarcane. 
 
Keywords: Sugarcane, brown sugar, liquid sugar  

Pendahuluan  

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman penghasil gu-

la yang popular di Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Bagian tanam-

an tebu yang banyak mengandung gula adalah batang tebu. Kebutuhan akan 

gula tebu terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan untuk gula 

konsumsi maupun industri. Luas area tebang tebu nasional pada 2015 men-

capai 449.500 ha. Produksi nasional gula kristal putih (GKP) pada 2015 men-

capai 2.497.997 ton yaitu dihasilkan dari 61 pabrik gula (PG) baik BUMN 

maupun swasta dengan menggunakan bahan baku tebu dalam negeri. Sedang-

kan konsumsi nasional GKP pada 2015 mencapai 2.972.630 ton dan gula 

kristal rafinasi (GKR) mencapai 2.803.400 ton sehingga total konsumsi na-
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sional untuk pemenuhan konsumsi dan industri adalah 5.731.040 ton (NSC 

2016).  

Produksi gula nasional masih belum mampu memenuhi kebutuhan kon-

sumsi gula nasional sehingga pemerintah masih melakukan impor gula. Pro-

duk utama terbesar tanaman tebu adalah berupa GKP yang diproduksi di PG, 

sedangkan produk utama tebu yang lain adalah berupa gula merah dan gula 

cair tebu yang dapat diproduksi secara home industry di daerah pengembang-

an tebu. Dengan pengembangan produk utama tebu selain GKP diharapkan 

dapat mendukung dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional baik sebagai 

gula konsumsi maupun industri. Tujuan penulisan ini adalah memberikan in-

formasi dan perkembangan teknologi proses pengolahan gula merah dan gula 

cair tebu agar didapatkan produk akhir yang memiliki kualitas tinggi dengan 

menggunakan bahan baku utama berupa nira tebu. Kualitas nira tebu yang di-

pakai dalam pembuatan gula sangat mempengaruhi produksi dan kualitas gu-

la yang dihasilkan. 

Nira Tebu 

Nira tebu merupakan cairan berwarna cokelat tua kehijauan yang dihasilkan 

dari proses pemerahan atau pemerasan dengan menggunakan mesin penggi-

ling batang tebu. Nira tebu yang dihasilkan dari proses pemerahan batang te-

bu mengandung gula dan komponen selain gula. Kandungan terbesar gula da-

lam nira tebu adalah sukrosa. Selain sukrosa, nira tebu juga mengadung ba-

han pengotor berupa bahan-bahan non gula seperti gula pereduksi, asam or-

ganik, asam anorganik, asam amino, protein, pati, lilin, gum, mineral (seperti 

kalium, magnesium, kalsium, silika), bahan pembentuk warna (klorofil), dan 

bahan tersuspensi lainnya (Abbara et al. dalam Suprihatin 2007).  

Kandungan sukrosa dalam batang tebu berbeda-beda dipengaruhi oleh 

cara pemeliharaan (pemupukan, air, dan lain-lain), jenis tebu, iklim, dan umur 

tebu (Warsa 2006). Istilah yang tidak dapat dipisahkan dengan nira adalah 

rendemen, yaitu persen jumlah kandungan gula (sukrosa) di dalam batang te-

bu (Nusyirwan 2007). Rendemen tebu yang tinggi berpengaruh pada peroleh-

an gula yang dihasilkan baik GKP maupun gula merah tebu.  

Nira tebu merupakan bahan baku utama proses produksi gula sehingga 

harus memiliki kualitas yang baik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas nira adalah rendemen, kadar air, kadar sukrosa. Kualitas nira berpe-

ngaruh terhadap warna, rasa, tekstur gula merah dan gula cair. Rendemen te-

bu merupakan kadar gula berada dalam tebu. Perhitungan rendemen tebu di-

lakukan dengan pengukuran brix dan pol nira tebu. Nilai brix adalah persen-
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tase bahan kering larut yang ada dalam nira terhadap berat tebu, sedangkan 

nilai pol adalah bagian gula dari brix yang dipersentasekan terhadap berat te-

bu (Indrawanto et al. 2010). Semakin tinggi brix dan pol nira, semakin tinggi 

rendemen dan kadar sukrosa yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar sukrosa 

dalam nira maka gula pereduksi dalam nira rendah, sehingga kadar air sema-

kin rendah dan warna, rasa dan tekstur semakin baik pada gula merah. Kan-

dungan gula pereduksi yang tinggi akan mempercepat penggosongan (kara-

melisasi) selama pemanasan dan juga menyebabkan lebih higroskopis sehing-

ga cepat menjadi lembek dalam penyimpanan gula merah (Dewi et al. 2014). 

Tabel 1. Komposisi nira tebu 

No. Parameter Nilai (%) 

1. Kadar air 70–75 

2. Sukrosa 11–16 

3. Gula reduksi 0,4–2 

4. Bahan organik selain gula 0,5–1 

5. Bahan mineral 0,5–1 

6. Kadar sabut 10–16 

Sumber: Loto et al. (2012) 

Nira tebu yang dihasilkan dari proses pemerahan memiliki kandungan 

gula yang tinggi sehingga mudah mengalami kerusakan oleh mikroba dan ter-

jadi proses penguraian sukrosa menjadi gula reduksi dan komponen senyawa 

lainnya. Kerusakan nira ditandai dengan rasa nira menjadi masam, berbuih 

putih, dan berlendir. Sukrosa merupakan salah satu sumber karbon bagi mi-

kroorganisme yang mudah dihidrolisa oleh enzim invertase menjadi D-glu-

kosa dan D-fruktosa. Peristiwa ini sering disebut reaksi inversi. Hasil proses 

reaksi ini disebut gula invert atau gula reduksi (Santoso dan Kurniawan 

1997). Proses hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dapat diper-

cepat dengan adanya panas (Sandana et al. 2014). 

Penghambatan degradasi sukrosa dalam nira dapat dilakukan dengan ca-

ra kimia dan fisika. Penghambatan secara kimia dengan penambahan bahan 

pengawet atau inhbitor dalam nira tebu (Azmi et al. 2009) dan penghambatan 

aktivitas enzim secara fisika dapat dilakukan dengan menggunakan gelem-

bung gas inert (nitrogen) (Caussete et al. 1998). Upaya mengurangi keru-

sakan nira secara kimia dilakukan dengan menambahkan zat anti inversi, ya-

itu senyawa pengawet yang berfungsi untuk menginaktifkan mikroorganisme 

penghasil enzim invertase sehingga enzim invertase yang dihasilkan dapat 

mempertahankan sukrosa dari inversi. Anti inversi dibuat dari natrium ben-

zoat dan kalium sorbat dengan perbandingan 1:1. Hasil penyemprotan anti in-

versi pada ujung batang tebu menunjukkan bahwa konsentrasi anti inversi 
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3.000 ppm dengan kondisi penyimpanan yang teduh dapat menghambat reak-

si inversi dalam nira tebu selama tiga hari penuh dengan kadar rendemen 

11,08%, nilai pH 5,63, jumlah pertumbuhan mikroba (5,87 log cfu/ml), kadar 

gula pereduksi yang rendah sebesar 0,65% (Prasetiyo et al. 2016). Upaya me-

ngurangi kerusakan nira secara fisika dilakukan dengan menggunakan gelem-

bung gas nitrogen. Azmi et al. (2009) berhasil menghambat degradasi sukro-

sa dalam nira sebesar 4,2% dengan gelembung gas nitogen menggunakan re-

aktor venturi bersirkulasi pada laju alir nira 25 l/m, laju alir gas 0,6 m/s, ukur-

an nosel 6 mm dengan suhu reaktor sebesar 70oC.  

Gula Merah Tebu 

Gula merah tebu merupakan hasil pengolahan nira tebu dengan proses pema-

nasan dan pemekatan sampai didapatkan hasil akhir berupa gula serbuk (gula 

semut, gula mawur) dan gula padat (gula batok, tumbu, ondrongan, dan seba-

gainya). Peran gula merah tidak dapat digantikan oleh jenis lainnya karena 

memiliki sifat-sifat spesifik dan rasa yang khas yaitu manis, asam, dan berbau 

karamel (Maharani et al. 2014). Pemanfaatan gula merah juga relatif beragam 

baik untuk sektor makanan maupun minuman. Sebenarnya gula merah tebu 

tidak hanya diproduksi di Indonesia, tetapi juga di India, Cina, Pakistan, 

Bangladesh, Afrika Timur, Bolivia, Jepang, dan Amerika Selatan. Di bebera-

pa daerah dan negara gula merah tebu dikenal dengan nama daerah, misalnya 

gula saka dari Sumatera Barat, gula gur di India dan Bangladesh, jaggery di 

Afrika, Panela di Amerika Selatan, dan kuro sato (black sugar) di Jepang. Di 

pasar internasional gula merah dikenal dengan sebutan brown sugar (Sukardi 

2010). 

Pada umumnya gula merah diproduksi oleh industri kecil atau rumah 

tangga dengan sistem multiple open pan yaitu menggunakan banyak wajan 

terbuka sebagai tempat pengentalan nira dan menggunakan sarana atau per-

alatan sederhana (Gambar 1). Proses pengolahan gula merah telah mengalami 

perkembangan dan kemajuan dari aspek teknologi diantaranya penggunaan 

sistem pengolahan closed pan dengan kombinasi pemasakan sistem vakum. 

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kualitas gula merah yang lebih baik sesuai 

dengan standar dan persyaratan mutu yang telah ditentukan terutama dalam 

pemenuhan pasar internasional. 
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Gambar 1. Skema model teknologi pengolahan gula merah sistem multiple open pan 

Pembuatan gula merah tebu perlu memperhatikan pemilihan bahan baku 

dengan memilih batang tebu yang sudah masak secara fisiologis karena me-

miliki kandungan gula tinggi agar didapatkan rendemen gula merah yang ju-

ga tinggi. Cara sederhana mengetahui batang tebu telah masak dengan meng-

gunakan alat refraktometer dimana akan diketahui total gula yang terukur se-

bagai padatan terlarut (nilai brix). Jika nilai brix batang bawah sama atau per-

bedaannya kecil dengan batang atas maka tebu dikatakan telah masak. Batang 

tebu dengan nilai brix di bawah 16 sebaiknya tidak dipilih karena dalam pro-

ses produksi kurang efisien dan dapat mengakibatkan kegagalan proses pen-

cetakan gula merah. 

Nira bersih hasil proses pemerahan menggunakan gilingan kecil dengan 

kapasitas 2 ton/hari berkisar antara 40–70% tergantung dari kondisi batang 

tebu, mesin giling dan jumlah proses penggilingan. Penggilingan yang diu-

lang 2 (dua) kali dapat meningkatkan jumlah nira yang dihasilkan sebesar 

13–14%. Nira hasil penggilingan batang tebu mempunyai pH 5,5 sampai 6,5. 

Jika tidak segera dimasak, nira akan tambah asam akibat proses fermentasi. 

Sukrosa yang terkandung di dalam nira tebu dipengaruhi pH karena sukrosa 

labil pada asam (Deman 1997).  

Pemasakan sistem open pan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara 

lambat dan cara cepat. Perbedaan antara cara lambat dan cepat terletak pada 

suhu yang digunakan. Cara lambat menggunakan suhu antara 80–90 oC se-

dangkan cara cepat menggunakan suhu antara 95–105 oC. Pada volume nira 

yang sama, pemasakan cara lambat membutuhkan waktu lebih lama (8 jam) 

dibanding cara cepat (3 jam). Gula merah tebu yang dihasilkan dengan meng-
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gunakan cara lambat terlihat lebih terang (Gambar 2). Hal ini disebabkan ka-

rena suhu yang tinggi menstimulasi reaksi pencokelatan. Reaksi pencokelatan 

nonenzimatis yang diduga terjadi pada proses pembuatan gula merah adalah 

reaksi maillard dan karamelisasi, yang disebabkan oleh keberadaan gula pe-

reduksi, protein, dan lemak dalam nira. Reaksi maillard adalah reaksi yang 

terjadi antara asam amino dengan gula pereduksi apabila dipanaskan bersa-

ma-sama. Sedangkan reaksi karamelisasi adalah reaksi yang terjadi pada pe-

manasan gula dalam asam, basa, dan pemanasan tanpa air (Ozdemir 1997). 

Selain itu, perbedaan gula merah tebu yang dihasilkan oleh kedua cara ter-

sebut adalah rasa. Gula merah tebu hasil pemasakan dengan metode cepat ter-

dapat rasa pahit. Semakin tinggi suhu pemasakan mengakibatkan caramelisasi 

berlebihan sehingga gula yang dihasilkan menjadi gosong (Dewi et al. 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Hasil gula merah tebu: a. Serbuk, b. Cetak 

Secara umum proses pembuatan gula merah tebu secara tradisional ada-

lah dimulai dengan penggilingan batang tebu, didapatkan ampas tebu/bagas 

dan nira tebu. Bagas yang telah kering digunakan sebagai bahan bakar tungku 

pemanas. Nira disaring dan dijernihkan dengan menambahkan larutan kapur 

dan pemanasan pada suhu 70oC. Setelah penjernihan nira dilakukan pemanas-

an di wajan pada suhu 100–110 oC selama 3–4 jam sampai didapatkan kon-

disi kekentalan tertentu. Minyak kelapa biasanya ditambahkan pada saat nira 

mulai mendidih. Pengadukan dilakukan untuk membantu mempercepat peng-

uapan. Buih dan kotoran yang terbentuk dibuang. nira yang sudah mengental 

terus dipanaskan hingga kental dan pekat serta membentuk benang-benang 

gula. Proses terakhir adalah pendinginan dan pencetakan sesuai dengan yang 

diinginkan dan selanjutnya dilakukan pengemasan (Utami 2008).  

 

b. a. 
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Gambar 3. Diagram alur proses pembuatan gula merah tebu sistem vacuum closed pan  

Kualitas gula merah tebu yang dihasilkan dari pengolahan secara tra-

disional masih relatif rendah dan sulit bersaing di pasar internasional, sehing-

ga dibutuhkan perbaikan proses pengolahan agar didapatkan kualitas gula 

merah yang lebih baik, salah satunya adalah dengan pengolahan menggu-

nakan teknologi vakum. Proses pengolahan gula merah dengan teknologi va-

kum dapat dilakukan pengentalan nira tebu dengan pemanasan suhu rendah 

(<100oC) sehingga diperoleh warna dan kualitas gula merah tebu yang lebih 

baik. Hasil penelitian Maharani et al. (2014) pada pembuatan gula merah te-

bu menggunakan sistem vacuum closed pan dengan suhu pemanasan 80oC, 

tekanan -700 mmHg dibawah tekanan atmosfir dan penambahan natrium bi-

sulfit 0,3 g/liter menunjukkan parameter sifat kimia, fisik, uji organoleptik 

dan persyaratan SNI gula merah tebu (Tabel 2) yang paling baik. Nilai ma-

sing-masing parameter tersebut adalah kadar air 8,97%, gula reduksi 7,96%, 
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kadar abu 2,65%, total padatan tak larut 0,60%, nilai kekerasan 15,68 kg/cm2, 

warna 5,50, rasa 5,04 dan tekstur 5,36. 

Tabel 2. Standar mutu gula merah tebu SNI 01-6237-2000 

Jenis uji Satuan 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

Keadaan 

Bau - Khas Khas 

Rasa - Khas Khas 

Warna - Cokelat muda 

sampai tua 

Cokelat muda 

sampai tua 

Penampakan - Tidak berjamur Tidak berjamur 

Bagian yang tidak larut dalam air, b/b % Maks. 1 Maks. 5 

Air  % Maks. 8 Maks. 10 

Gula (dihitung sebagai sakarosa) b/b % Min. 65 Min. 60 

Gula pereduksi (dihitung sebagai glukosa) b/b % Maks. 11 Maks. 14 

 

Bahan tambahan makanan 

Residu  mg/kg Maks. 20 Maks. 20 

Benzoat mg/kg Maks. 200 Maks. 200 

 

Cemaran logam 

Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2 Maks. 2 

Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2 Maks. 2 

Seng (Zn) mg/kg Maks. 40 Maks. 40 

Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 Maks. 40 

Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 Maks. 0,03 

Cemaran arsen  mg/kg Maks. 0,1 Maks. 0,1 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2000) 

Gula Cair Tebu 

Gula merah hasil pengolahan secara konvensional berbentuk padat dan cukup 

keras yang mengharuskan pengguna untuk mengiris dan melarutkannya ter-

lebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini dinilai sebagai budaya yang tidak e-

fisien bagi konsumen dan bagi perajin gula tradisional. Bentuk cair dengan 

kekentalan tertentu bagi para perajin atau produsen akan dapat mengurangi 

biaya bahan bakar dan mengurangi tenaga untuk mencetak (Diniyah et al. 

2012). Dengan demikian keunggulan gula cair bagi konsumen dalam peng-

gunaan lebih praktis dan tidak kesulitan untuk melarutkan gula yang masih 

padat sedangkan bagi produsen dapat mempercepat waktu proses produksi 

dengan mengurangi beberapa tahapan sehingga proses produksi lebih efisien.  

Pada prinsipnya proses pembuatan gula cair tebu adalah dengan cara 

menguapkan kandungan air dalam nira sampai pada tingkat kekentalan, kece-
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rahan dan nilai total padatan terlarut tertentu. Pembuatan gula cair dapat dila-

kukan secara tradisional dengan sistem pemasakan open pan seperti pada pro-

ses gula merah yaitu dengan menggunakan pemanasan suhu tinggi (100–

110oC). Hasil akhir gula cair yang dihasilkan secara tradisional memiliki kua-

litas yang kurang baik meskipun akan diperoleh gula cair dengan kekentalan 

dan nilai total padatan terlarut tertentu. Diniyah et al. (2012) telah membuat 

gula cair dengan pemasakan tradisional pada pemanasan suhu 100‒110 oC se-

lama 3,5 jam didapatkan karakteristik produk akhir sebagai berikut: nilai pH 

6,22; intensitas kecerahan (L*) 23,52; intensitas kemerahan (a*) 4,59, intensi-

tas kekuningan (b*) 10,49; viskositas 7,07 x 103 cP; gula pereduksi 8,31 total 

padatan terlarut 77,4obrix. Produk akhir gula cair secara tradisional cende-

rung berwarna cokelat gelap. Warna cokelat yang terbentuk disebabkan oleh 

proses pemanasan yang merupakan faktor terbentuknya reaksi pencokelatan 

non enzimatis yaitu reaksi maillard dan karamelisasi. Reaksi karamelisasi ter-

jadi karena perubahan komposisi gula pada suhu tinggi, sedangkan reaksi 

maillard terjadi antara asam amino dan gula pereduksi (Bozkurt et al. 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Proses produksi gula cair tebu  

Proses produksi gula cair tebu dengan cara vakum (Gambar 4) di-

mulai dari pemilihan bahan baku tebu yang baik agar diperoleh nira te-

bu dengan rendemen tinggi ketika proses ekstraksi. Tahap purifikasi 

dilakukan untuk mematikan jasad renik yang dapat merusak nira dan 

dilakukan penjernihan nira dari pengotor untuk didapatkan nira akhir 

kualitas terbaik. Nira jernih diproses agar hilang unsur warna dan bau 

(de colouring) serta penghilangan logam berat yang membahayakan 

kesehatan dan pengaturan keasaman nira yang mendekati netral (ion 
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exchange). Pemasakan nira dilakukan dengan penguapan hampa (va-

cuum evaporator) pada suhu 65oC agar terhindar dari proses karameli-

sasi. Produk akhir didapatkan gula cair yang bening dengan tingkat 

konsentrasi gula cair dengan nilai total padatan terlatur 65–75obrix. 

Tahap akhir adalah pengemasan dan pendistribusian ke konsumen 

(GEN 2013). Proses produksi gula cair menggunakan teknologi vakum 

pada pemasakan suhu 65oC dan tekanan 150 mBar didapatkan karak-

teristik produk akhir sebagai berikut: total padatan terlarut 76,7obrix, 

intensitas kecerahan (L*) 34,55; intensitas kemerahan (a*) 8,83; inten-

sitas kekuningan (b*) 22,35; pH 6,6; viskositas 6,99x103 cP dan kadar 

gula pereduksi 7,23 % (Diniyah et al. 2012). 

Jenis gula cair yang digunakan sebagai bahan baku industri ma-

kanan, minuman serta industri farmasi adalah gula cair atau sirup glu-

kosa dan fruktosa. sirup glukosa dapat dibuat dengan cara hidrolisis a-

sam atau dengan cara enzimatis. Sirup fruktosa dibuat dari glukosa me-

lalui proses isomerisasi menggunakan enzim glukosa isomerase. Sirup 

fruktosa memiliki tingkat kemanisan 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan 

sirup glukosa dan 1,4–1,8 kali lebih tinggi dibandingkan gula sukrosa 

(Richana 2006). Kelebihan sirup glukosa dibandingkan sukrosa dianta-

ranya sirup glukosa tidak mengkristal seperti halnya sukrosa jika dila-

kukan pemasakan pada suhu tinggi, inti kristal tidak terbentuk sampai 

larutan sirup glukosa mencapai kejenuhan 75%. Pada aplikasi pembu-

atan produk, misalnya es krim, glukosa dapat meningkatkan kehalusan 

tekstur dan menekan titik beku dan untuk kue dapat menjaga kue tetap 

segar dalam waktu lama dan mengurangi keretakan. Untuk permen, 

glukosa lebih disenangi karena dapat mencegah kerusakan mikrobiolo-

gis, dan memperbaiki tekstur (Hartiati dan Yoga 2015). 

Disamping itu juga dikenal istilah gula cair invert. Gula invert a-

dalah gula yang mengandung glukosa dan fruktosa dengan jumlah sa-

ma (equimolar) yang banyak digunakan dalam industri pangan dan far-

masi. Dalam industri pangan gula invert digunakan sebagai pemanis, 

pemberi aroma dan pengawet olahan pangan. Sedangkan dalam indus-

tri farmasi, gula invert digunakan sebagai pemanis pada obat bentuk si-

rup. Gula invert dihasilkan dari hidrolisis sukrosa baik secara enzima-

tik maupun secara kimia dengan katalis asam bebas. Hidrolisis sukrosa 

secara enzimatik menghasilkan gula invert yang jernih dan bermutu 

tinggi, tetapi proses produksinya memerlukan biaya yang tinggi karena 

harga enzim mahal (Razak et al., 2012).  
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Diversifikasi produk tebu selain diproses dalam bentuk GKP, gula 

merah dan gula cair tebu juga memiliki peluang pengembangan produk 

gula yang lain yaitu sebagai gula cair glukosa, fruktosa dan gula invert. 

Disamping itu tetes tebu yang merupakan salah satu limbah pabrik gula 

yaitu sisa dari hasil kristalisasi gula yang berulang-ulang sehingga ti-

dak memungkinkan lagi unuk diproses menjadi gula. Dimana tetes te-

bu masih mengandung 50% sampai 60% gula (Syahman et al. 2014). 

Diharapkan perkembangan teknologi dan inovasi mampu untuk meng-

olah limbah molase atau tetes yang memiliki kandungan gula yang cu-

kup tinggi untuk dioleh menjadi produk gula cair glukosa, fruktosa, 

dan gula invert. 

Penutup 

Produk utama tebu selain GKP adalah gula merah dan gula cair te-

bu yang dapat diproduksi secara home industry. Bahan baku utama 

proses pembuatan gula adalah nira tebu. Kerusakan nira terjadi karena 

aktivitas mikroorganisme yang mendegradasi sukrosa. Penghambatan 

degradasi sukrosa dalam nira dapat dilakukan secara kimia (penambah-

an inhibitor) dan secara fisika (gelembung gas inert). Gula merah me-

miliki sifat spesifik yaitu manis, asam dan berbau karamel. Pembuatan 

gula merah dibagi menjadi dua yaitu sistem open pan (suhu tinggi 

100–110oC) dan closed pan (suhu rendah 70–80oC dengan tekanan va-

kum). Gula merah yang dihasilkan dari sistem closed pan lebih baik di-

bandingkan open pan. Gula cair tebu memiliki tingkat kekentalan ter-

tentu dengan total padatan terlarut 65–75obrix. Proses pembuatan gula 

cair juga dikenal sistem open pan dan closed pan. Hasil gula cair seca-

ra open pan berwarna cokelat gelap dan keruh karena reaksi karameli-

sasi sedangkan sistem closed pan berwarna cokelat terang dan bening. 

Proses pembuatan gula cair sistem closed pan adalah ekstraksi, purify-

kasi, decolouring, filtrasi, ion exchange, pemasakan (65oC), dan pe-

ngemasan. Diversifikasi produk tebu selain diproses dalam bentuk 

GKP, gula merah dan gula cair tebu juga memiliki peluang pengem-

bangan produk gula yang lain yaitu sebagai gula cair glukosa, fruktosa 

dan gula invert baik dari nira tebu maupun dari molase yang meru-

pakan produk sampingan tebu. 
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Ringkasan 

Tebu (Saccharum oficinarum) merupakan salah satu tanaman pemanis yang telah lama di 

budidayakan di Indonesia. Program swasembada gula yang digulirkan oleh pemerintah Indo-

nesia menjadikan tebu sebagai komoditas pertanian prioritas yang dikembangkan.  Pada proses 

pemanfaatannya sebagai bahan baku industri gula, produk samping juga dihasilkan antara lain 

pucuk tebu, ampas, molase, blotong, dan abu ketel.  Produk samping tersebut dapat dikembang-

kan menjadi produk turunan yang luas sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan men-

dukung program industri tanpa limbah (zero waste).  Diversifikasi produk samping tebu di-

antaranya bioetanol, pupuk hayati, dan papan partikel. Tulisan ini membahas pemanfaatan 

limbah tebu yang dihasilkan mulai dari limbah pascapanen tebu sampai limbah dari pabrik 

pembuatan gula kristal putih. 

 

Kata kunci: Tebu, bioetanol, limbah pabrik gula, pupuk 

Use of Sugarcane Waste 

Summary 

Sugarcane (Saccharum oficinarum) is a plant producing sugar that has long been cultivated in 

Indonesia. Sugar self-sufficiency program initiated by the government of Indonesia makes 

sugarcane as a priority crop in the agricultural development program in Indonesia. In the pro-

cess of sugarcane as a raw material in the sugar industry, some byproducts are also generated 

e.g sugarcane top plants, bagasse, molasses, filter cake and boiler ash. Byproducts from the 

processing of sugar cane into sugar can be developed into a comprehensive derivative products 

that can generate added value and support the industry without waste (zero waste). Diversifi-

cation of products from sugarcane byproducts includes bioethanol, biological fertilizer, particle 

board. This paper is discussing the use of sugarcane by products generated from the sugarcane 

post harvest to the sugar factory. 

 

Keywords: Sugarcane, bioethanol, fertilizers, sugar mill waste 

Pendahuluan 

Tanaman tebu (Saccharum oficinarum) adalah tanaman yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi. Tebu menghasilkan nira yang diolah menjadi gula kristal putih 

dan gula merah. Kebutuhan gula secara nasional semakin lama semakin 
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meningkat. Tahun 2015 kebutuhan gula sebesar 5,7 juta ton, sekitar 2,5 juta 

ton dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sisanya sebesar 3,2 juta ton harus 

diimpor dari negara lain (Ditjen Perkebunan 2016). 

Produk samping yang berasal dari perkebunan tebu setelah panen seperti 

pucuk tebu dan daun klentekan dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan 

pupuk organik. Dalam 1 hektar lahan tebu akan dihasilkan pucuk tebu sekitar 

30%.  Jadi apabila produktivitas tebu sebesar 69,6 ton/ha (NSC 2016) maka 

akan dihasilkan pucuk tebu sebesar 20,9 ton. Jumlah yang sangat besar ini 

sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan untuk menambah pendapatan 

petani tebu. Untuk menambah kualitas pakan ternak dari pucuk tebu maka 

perlu diolah menjadi silase dengan tambahan bahan-bahan tertentu antara lain 

molase, urea, dan mikroorganisme pengurai sehingga meningkatkan daya 

cerna dan nutrisi untuk ternak (Nurhayu et al. 2001). 

Di Indonesia terdapat 61 pabrik gula dan dari industri gula tersebut 

dihasilkan produk samping seperti molase, ampas tebu, blotong dan abu ketel 

yang jumlahnya cukup besar. Menurut data dari Ditjen Perkebunan (2016) 

produksi molase atau tetes sebesar 1,29 juta ton. Jumlah yang sangat besar 

tersebut sebagian sudah dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk 

fermentasi seperti asam glutamat dan etanol, namun produksinya masih belum 

optimal. Masih diperlukan teknologi yang dapat meningkatkan produksi 

produk samping dari molase. 

Produksi ampas tebu, secara nasional diestimasi sekitar 32 % dari 

produksi tebu. Apabila setiap tahun dihasilkan tebu 32 juta ton, maka akan 

diperoleh ampas sekitar 10,2 juta ton ampas tebu per tahun atau per musim 

giling se-Indonesia (Syahputra et al. 2011; Ariningsih 2014). Ampas tebu 

dapat dimanfaatkan menjadi papan partikel (particle board), pulp selulosa, 

furfural dan pakan ternak. Ampas tebu termasuk biomassa lignoselulosa 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku produksi bioetanol 

generasi kedua. Potensi ampas sebagai bahan baku produksi bioetanol telah 

banyak diteliti, salah satunya adalah oleh Abo-State et al (2013) dimana 

produksi bioetanol dari ampas tebu oleh Trichoderma viride F-94 dan 

Aspergillus terreus F-98 sebesar 226 kg etanol/ton ampas tebu. 

Produk samping yang lain dari industri gula adalah blotong dan abu ketel. 

Abu dihasilkan sekitar 0,1% dari berat tebu sehingga apabila dihasilkan tebu 

sebesar 32 juta ton maka akan dihasilkan abu sekitar 32 ribu ton (Almazan et 

al. 1998). Selama ini abu dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk atau untuk 

menimbun lahan (urug lahan). Demikian juga untuk blotong, pemanfaatannya 

masih kurang optimal padahal produksi blotong secara nasional adalah sekitar 

1 juta ton. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan teknologi 
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pembuatan pupuk berbahan baku abu ketel dan blotong agar dihasilkan pupuk 

yang memiliki nilai teknologi dan nilai jual yang tinggi sehingga menambah 

pendapatan PG. 

Beberapa hasil penelitian tentang pemanfaatan produk samping tersebut 

dapat digunakan sebagai produk tambahan dalam industri. Produk yang di-

hasilkan diharapkan memiliki manfaat dan bernilai jual tinggi sehingga dapat 

menambah pendapatan pabrik gula dan khususnya para petani tebu. Tulisan ini 

akan membahas hasil-hasil penelitian produk limbah tebu yang belum dan 

telah dimanfaatkan, sebagai upaya untuk mengolah produk samping tebu dan 

merubahnya menjadi produk yang lebih bermanfaat. 

Molase 

Molase merupakan hasil samping pembuatan gula kristal putih, berupa cairan 

kental berwarna cokelat tua (Gambar 1). Molase merupakan sisa sirup terakhir 

dari proses pengolahan yang telah dipisahkan gulanya melalui kristalisasi 

berulangkali sehingga tidak mungkin lagi menghasilkan gula dengan 

kristalisasi konvensional (Ariningsih 2014). Di Indonesia, molase juga dikenal 

dengan sebutan tetes.  Pada setiap proses penggilingan tebu, molase yang 

dihasilkan sebesar 4,5%, kandungan gula sebesar 45–54,6%, abu 9,6–12,69%, 

protein kasar 4,3%, lemak kasar 0,06%, dan 8,9% ion logam (kalium, kalsium, 

besi, natrium, tembaga, magnesium, aluminium, dan fosfor) (Elena et al. 2009; 

Gasmala et al. 2012; Li et al. 2013; Wardani dan Pertiwi 2013).  Pemanfaatan 

molase sampai dengan saat ini sangat beragam antara lain: 

 

 

 

 

Gambar 1.  Molase  
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1. Produksi Bioetanol 

Isu negatif yang ditimbulkan atas penggunaan bahan bakar berbasis minyak 

bumi terhadap lingkungan mengakibatkan meningkatnya penelitian untuk 

memunculkan sumber alternatif bahan bakar baru.  Bahan bakar yang sedang 

dikembangkan di dunia adalah etanol.  Bioetanol adalah etanol yang berbahan 

dasar dari bahan-bahan hayati.  Selain ramah lingkungan, bahan hayati mudah 

ditemukan dan bersifat terbarukan (renewable). 

Etanol atau alkohol merupakan hasil aktivitas fermentasi jenis 

karbohidrat seperti gula, pati dan lignoselulosa oleh mikrobia (Elena et al. 

2009). Etanol memiliki oktan lebih tinggi (99) daripada nilai oktan gasoline 

(88). Selain itu, etanol tidak bersifat toksik, tidak meninggalkan residu 

pembakaran, dan emisi rumah kaca yang rendah (Periyasamy et al. 2009; 

Walker 2010). 

Salah satu bahan baku pembuatan bioetanol adalah molase.  Kadar gula 

yang masih tinggi (45%–54,6%) menjadikan molase sebagai bahan baku 

prospektif pada industri etanol.  Selain itu pula, penggunaan molase sebagai 

bahan baku etanol tidak akan menimbulkan persaingan antara fungsinya 

sebagai pangan atau sebagai bahan baku pembuatan etanol karena molase 

merupakan produk samping industri.  Pada umumnya, etanol dibuat dari bahan 

dengan sumber gula tinggi dan biasanya digunakan untuk bahan pangan seperti 

singkong, jagung dan sebagainya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Diagram alir proses pembuatan etanol dari molase 
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Pembuatan etanol dari molase (seperti pada gambar 2), diawali dengan 

perlakuan pretreatment.  Perlakuan ini bertujuan untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran yang terkandung dalam molase.  Menurut Maiorella dalam 

Highina et al. (2011), kandungan garam anorganik yang tinggi yang 

terkandung dalam molase dapat mengganggu pertumbuhan khamir dalam 

proses fermentasi.  Selain itu pula kehadiran logam berat dalam molase seperti 

kalium memberikan dampak negatif bagi khamir (Ngwenya 2012).  Oleh 

karena itu proses pretreatment sangat memegang peranan penting dalam 

proses pembuatan etanol dari molase. 

Proses selanjutnya adalah proses fermentasi.  Proses ini dilakukan dengan 

sebelumnya mengencerkan molase.  Molase yang telah diencerkan  kemudian 

diberi mikrobia fermentasi.  Mikrobia ini akan mengkonversi gula sederhana 

yang terdapat dalam molase menjadi alkohol.   Pada umumya mikrobia yang 

digunakan pada proses fermentasi ini adalah dari jenis khamir, yaitu 

Saccharomyces cerevisiae (Elena et al. 2009).  Etanol yang dihasilkan dari  

proses ini sebesar 7,68% dari molase dengan kadar gula 15% (Tahir et al. 

2010). 

2. Biogas dan Pupuk dari Vinase 

Pembuatan bioetanol dari molase akan menghasilkan limbah cair yang disebut 

dengan vinase. Dalam proses pembuatan 1 liter etanol akan dihasilkan vinase 

sebanyak 13 liter (1:13). Oleh karena itu semakin banyak etanol yang 

diproduksi maka akan semakin banyak pula limbah cair yang dihasilkan. 

Limbah tersebut  jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan 

pencemaran lingkungan (Wati dan Prasetyani 2012). Kerusakan lingkungan 

akan terjadi apabila vinase dibuang secara langsung ke dalam sungai. Dari 

beberapa penelitian vinase dapat meningkatkan kualitas tanah serta produk-

tivitas pertanian (Prado et al. 2013). 

Vinase mempunyai suhu antara 70–80°C, berwarna cokelat, bau me-

nyengat, pH rendah (± 4,0), konsentrasi zat kimia tinggi, memiliki nilai 

Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) 

yang tinggi (Hermawati et al. 2009). Vinase masih mengandung bahan-bahan 

organik  dan unsur-unsur mineral yang cukup tinggi sehingga berpeluang 

untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Berikut ini adalah 

komposisi zat organik yang terdapat dalam vinase (Tabel 1). 
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Tabel 1. Zat organik yang terdapat pada vinase PG Madukismo 

Zat organik Mol (%) 

Etanol 8,57 

Asam asetat 52,74 

Asam butanoat 8,67 

2-pentadecanon 1,61 

Asam palmitat 1,22 

Olealdehid 1,21 

2-oktadecanon 1,15 

Gula total 3,34* 

Total phenol 0,32* 

Keterangan: * persen dalam berat/volume 
Sumber: Hermawati et al. 2009 

 

Vinase dapat diolah menjadi biogas dan pupuk, hal ini karena di dalam 

vinase masih terdapat banyak mineral dan zat-zat organik yang jumlahnya 

cukup tinggi (Tabel 2). Bahan organik, unsur K, N, Ca dan Mg merupakan 

komponen kimia utama yang terdapat dalam vinase. 

Tabel 2. Kandungan COD, BOD, dan mineral dalam vinase 

Parameter Vinasse 

COD (mg/l) 21 450 

BOD (mg/l) 10 000 

TDS (mg/l) 7 940 

pH 4,5 

N (mg/l) 410 

P (mg/l) 160 

K (mg/l) 3 100 

Na (mg/l  350 

Ca (mg/l) 640 

Mg (mg/l) 340 

Sumber: Prado  et al. 2013 

Berdasarkan Tabel 2, dalam vinase masih terdapat mineral-mineral dengan 

jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi pupuk. Berdasarkan 

penelitian Prado et al. (2013) penggunaan vinase sebagai pupuk dapat 

meningkatkan kualitas tanah baik secara kimia, fisika dan biologi. Penggunaan 

pupuk dari vinasse dapat meningkatkan konsentrasi K, Ca dan Mg, agregat 

makro tanah. Pupuk dari vinase juga dapat meningkatkan produksi dan kadar 

sukrosa pada tebu (Mo et al. 2009: Li et al. 2008). 
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3. Produk Fermentasi Lainnya 

Selain untuk pembuatan etanol, molase juga dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan monosodium glutamat (MSG) dan asam sitrat.  MSG merupakan 

bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai penguat rasa pada masakan 

atau minuman.  Fungsi dari MSG adalah sebagai penyedap yang menimbulkan 

rasa gurih.  Glutamat merupakan komponen utama dari protein yang 

terkandung dalam bahan pangan seperti daging, ikan, susu dan beberapa 

sayuran (Adeyemo dan Farinmade 2013).  

MSG dibuat melalui proses fermentasi molase oleh bakteri Brevibac-

terium lactofermentum. Tahap pertama dalam proses fermentasi ini mengha-

silkan asam glutamat. Asam glutamat hasil fermentasi kemudian ditambahkan 

soda (Sodium Carbonat) sehingga akan terbentuk MSG setelah melalui proses 

pemurnanian dan pengkristalan. 

Molase juga dapat diproses menjadi asam sitrat. Asam sitrat digunakan 

sebagian besar untuk industri  makanan dan minuman, yaitu sebesar 70%, 

industri farmasi 12% dan sisanya digunakan pada berbagai industri. Besarnya 

pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan dan minuman karena sifat 

asam sitrat menguntungkan dalam pencampuran, yaitu kelarutan relatif tinggi, 

tak beracun dan menghasilkan rasa asam yang disukai. Kegunaan lain, yaitu 

sebagai pengawet, pencegah kerusakan warna dan aroma, menjaga turbiditas, 

penghambat oksidasi, pemecah sukrosa, penghasil warna gelap pada kembang 

gula, selai dan jelly, pengatur pH (Sumo et al. 1993; Widyanti 2010). 

Asam sitrat merupakan senyawa alami yang banyak terdapat pada 

berbagai jenis tanaman, terutama buah-buahan. Sejak tahun 1893 asam sitrat 

dapat dihasilkan oleh jenis-jenis fungi yang berfilamen, tetapi proses 

fermentasi baru dipraktekkan pada tahun 1923. Dengan adanya peningkatan 

kebutuhan sebesar 10.400 ton produksi asam sitrat dunia, sekitar 80% atau 

8.600 ton diproduksi melalui proses fermentasi dengan mempergunakan 

Aspergillus niger (Rahman 1992). 

Ampas 

Ampas tebu merupakan hasil samping dari pembuatan gula kristal.  Pada 

setiap ton batang tebu yang diolah menjadi gula kristal putih akan 

menghasilkan 290 kg ampas (Bhagat 2012). Ampas ini pada umumnya di-

gunakan sebagai bahan bakar pada proses pembuatan gula kristal putih. 
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Ampas tebu merupakan biomassa yang mengandung lignoselulosa.  

Komponen utama penyusunnya adalah lignin (17%–31%), selulosa (33%–

52%), dan hemiselulosa (17%–22%). Kadar lignin, selulosa, dan hemiselulosa 

ampas tebu tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa dalam ampas tebu 

Komponen (%) 
Referensi 

Lignin Selulosa Hemiselulosa 

24,2 52,7 17,5 Samsuri et al. 2007 

27,53 41,96 19,20 Chandel et al. 2013 

31,4 41,1 22,7 Pitarelo dalam Canilha 2012 
17,56 53,75 20,89 Widyawati dan Argo 2014 

21,11 33,71 - Wardani dan Kusumawardini 2015 

 

Lignin merupakan polimer aromatik yang tersusun atas tiga monomer 

phenil propana alkohol yang berbeda.  Lignin berfungsi sebagai perekat pada 

struktur selulosa atau hemiselulosa.  Selain itu lignin juga berfungsi untuk 

membentuk sifat kaku atau keras pada biomassa dan memberikan perlindung-

an pada serangan mikrobia atau kimia (Kuhad et al. dalam Canilha et al. 2012; 

Walford 2008). 

Selulosa merupakan polimer padat yang tersusun atas glukosa yang ter-

ikat oleh ikatan β glikosidik (14), tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

beracun.  Selulosa memiliki peran dalam sifat penting biomasa seperti 

kekuatan mekanik, biokompabilitas, kemampuan hidrofilik, ketahanan relatif 

terhadap panas, kapasitas serap dan penampilan optis yang dapat berubah.  

Pada biomasa, selulosa biasanya terlindungi oleh lignin dan hemiselulosa 

(Walford 2008; Canilha et al. 2012; Klemm et al. dalam Qiu dan Hu 2013). 

Hemiselulosa adalah heteropolisakarida yang tersusun oleh gula-gula 

heksosa (D-glukosa, D-galaktosa, dan D-mannosa), gula pentosa (D-xylosa 

dan L-arabinosa), asam asetat,asam D-glukuronik, dan asam 4-O-metil-D-

Gambar  3. Ampas tebu  
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glukuronik.  Hemiselulosa pada ampas tebu tersusun atas “tulang punggung” 

yang terdiri dari xilan dengan cabangnya yang tersusun atas unit-unit arabinosa 

dan glukosa (Sun et al dalam Walford 2008; Canilha et al. 2012). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, ampas tebu selain digunakan untuk 

bahan bakar boiler di pabrik gula, pemanfaatannya menjadi lebih luas antara 

lain: bioetanol generasi II, asam laktat, papan partikel, dan energi ko-generasi. 

1. Bioetanol generasi II 

Selain dari molase, bioetanol juga dapat dihasilkan dari fermentasi ampas tebu.  

Kandungan gula yang terdapat dalam ampas dapat dimanfaatkan dan 

dikonversi menjadi etanol.  Struktur ampas yang begitu kompleks, menjadikan 

proses konversi dari gula menjadi etanol melalui tahap yang cukup panjang. 

Tahap pertama adalah perlakuan pendahuluan (pretreatment).  Tahap ini 

bertujuan untuk menghilangkan lignin.  Proses ini dapat dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu secara kimia, fisik atau biologi.  Tahap ini merupakan 

tahap terpenting dalam seluruh rangkaian proses konversi karena pada tahap 

ini sangat menentukan kemudahan selulosa untuk dipecah menjadi gula 

sederhana dan dikonversi menjadi etanol, keberadaan senyawa yang bersifat 

toksik yang dapat menghambat proses fermentasi, energi yang dibutuhkan, dan 

perlakuan terhadap limbah yang dihasilkan (Galbi dan Zacchi dalam Alvira et 

al. 2010).  Tahap kedua adalah hidrolisis.  Pada proses ini, selulosa yang ada 

dipecah atau di depolimerisasi menjadi gula-gula sederhana sehingga dapat 

digunakan oleh khamir. Tahap ketiga adalah tahap fermentasi dimana gula 

yang dihasilkan dari tahap sebelumnya difermentasi oleh khamir menjadi 

etanol. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bioetanol dari ampas tebu ini 

beragam besarnya.  Menurut Soccol et al. (2010), dalam sirup biomassa 

dengan kandungan glukosa 70 g/l akan menghasilkan etanol sebesar 35 g/l 

(50%). Sedangkan dalam penelitian lain,  fermentasi ampas tebu menghasilkan 

kadar etanol antara 3,46–19 g/l (Cardona et al. 2010; Chandel et al. 2013). 

2. Asam laktat 

Produk fermentasi lain yang bisa dihasilkan oleh ampas tebu adalah asam 

laktat. Asam laktat merupakan senyawa asam organik yang banyak dimanfa-

atkan pada industri pangan, kosmetik, farmasi, kulit, dan tekstil (Laopaiboon 

et al. 2010; Zhou et al. 2014). Sama halnya dengan pembuatan etanol, 

pembuatan asam laktat juga terdiri dari beberapa proses yaitu perlakuan 

pendahuluan, hidrolisis kemudian fermentasi. Pada proses fermentasi, 
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mikrobia yang digunakan adalah mikrobia asam laktat.  Pada umumnya, 

mikrobia asam laktat ini berasal dari jenis Lactobacilus dan Bacillus atau jamur 

Rhizopus.  Menurut Zhou et al. (2014) fermentasi 20 g/l selulosa pulp ampas 

tebu dengan menggunakan Lactobacillus coagulans strain CC-17 pada pH 7 

menghasilkan asam laktat sebesar 20, 68 g/l.  Sedangkan Peng et al.(2014), 

melaporkan bahwa dengan menggunakan Bacillus sp. Strain P38, asam laktat 

yang dihasilkan sebesar 185 g/l.  Perbedaan jumlah asam laktat yang dihasilkan 

dikarenakan perbedaan mikrobia fermentasi, sistem produksi maupun proses 

pretreatment yang digunakan. 

3. Papan Partikel 

Papan partikel banyak digunakan pada industri furnitur.  Pada umum-nya, 

papan partikel dibuat dari kayu,  kemudian berkembang menggunakan bahan 

lain non kayu namun memiliki sifat yang hampir sama dengan kayu, salah 

satunya adalah limbah lignoselulosa.  Ampas tebu termasuk dalam limbah 

lignoselulosa.  Selain ramah lingkungan, keberadaannya yang mudah didapat 

menjadikan ampas tebu menjadi salah satu sumber bahan baku pembuatan 

papan partikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Papan partikel dari ampas tebu 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa papan partikel yang berasal dari 

ampas tebu memiliki sifat fisik dan mekanik yang sesuai untuk digunakan 

sebagai bahan dasar furniture.  Menurut Oliveira et al. (2016), papan partikel 

yang terbuat dari ampas tebu memiliki sifat fisik yang hampir sama atau lebih 

baik dari papan partikel yang terbuat dari kayu Eucalyptus.  Sedangkan pada 

sifat mekaniknya, papan partikel dari ampas tebu sebagian besar memiliki 

persamaan atau dalam beberapa sifat bahkan lebih baik dibandingkan dengan 
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papan partikel dari kayu Pinus dan Eucalyptus.  Sedangkan menurut Iskandar 

dan Supriadi (2013), papan partikel dengan bahan dasar ampas tebu 

menggunakan perekat urea-formaldehida (UF) memiliki kadar air dan modulus 

patah papan partikel yang sesuai dengan standar papan partikel di Indonesia, 

Jepang dan FAO. 

4. Energi listrik ko-generasi 

Pengembangan energi ramah lingkungan dengan emisi rendah semakin 

digalakkan.  Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber energi fosil 

yang selama ini menjadi sumber utama pembangkit energi.  Selain itu, emisi 

yang dihasilkan dari bahan bakar fosil juga telah menjadi perhatian dunia 

karena menimbulkan pencemaran bagi lingkungan.  Alternatif sumber energi 

lain pun terus bermunculan salah satunya adalah biomasa.   

Ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik gula.  Kalori 

yang dihasilkan pada pembakaran setiap satu kilogram ampas ini sebesar 

1825–4130 kkal, tergantung pada kadar air yang terkandung dalam ampas (40–

50%) (Saechu 2009; Ramjeawon 2008) dan bisa mencapai 4584 kkal/kg bila 

air yang terkandung dalam ampas sebesar 0% (Ramjeawon 2008). Pembakaran 

ampas ini bila diefisienkan dapat membangkitkan dua energi sekaligus yaitu 

uap atau panas dan listrik secara simultan yang dikenal dengan istilah 

kogenerasi. 

Menurut Subiyono (Agrofarm 2014) ampas tebu juga bisa digunakan 

untuk memproduksi listrik melalui program cogeneration. Satu ton ampas tebu 

bisa untuk membangkitkan listrik dengan cogeneration sebesar 220–240 kWh. 

Di sejumlah negara, cogeneration untuk memproduksi listrik dari ampas tebu 

sudah dijalankan dengan mengganti boiler bertekanan rendah (7–21 bar) 

dengan boiler bertekanan tinggi (di atas 80 bar) serta melakukan elektrifikasi 

pada semua penggerak (Ariningsih 2014). Implementasi teknologi kogenerasi 

ini telah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara penghasil gula seperti di 

Brazil.  Brazil menggunakan teknologi ini pada pabrik gula yang beroperasi  

dan mampu memproduksi listrik sebesar 150 kWh/t tebu dengan menggunakan 

teknologi condensing/extraction turbines (Kurniawan dan Santoso 2009). 

Peningkatan efisiensi pada pabrik gula dapat dilakukan sehingga dapat 

menyediakan surplus ampas yang dapat digunakan untuk bahan bakar 

teknologi kogenerasi.  Selain bisa memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, 

teknologi kogenerasi ini diharapkan dapat menghasilkan surplus energi listrik 

yang dapat dijual kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Adanya regulasi 

Menteri Pemberdayaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
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melalui Permen ESDM nomor 27 Tahun 2014 tentang pembelian tenaga listrik 

dari pembangkit listrik tenaga biomasa dan pembangkit listrik tenaga biogas 

oleh PLN dapat menjadi pemacu pabrik gula di Indonesia untuk memanfaatkan 

teknologi kogenerasi ini. 

Abu Ketel 

Ampas tebu yang telah digunakan sebagai bahan bakar ketel meninggalkan 

residu berupa abu.  Setiap satu ton tebu akan menghasilkan 0,62% atau 6,2 kg 

abu (Srinivasan dan Sathiya 2010).  Abu ketel ini mengandung SiO2 65,58–

72,8%; Al2O3 5,87–6,4%; Fe2O3 4,32–5,5%; CaO 1,78–3,8%; MgO 1,23–

2,3%; K2O 2,7–6,41% Na2O 1,2% (Hailu dan Dinku 2012; Agredo et al. 2014).  

Limbah ini dimanfaatkan untuk pupuk organik. 

Berdasarkan hasil penelitian, abu ketel mengandung unsur-unsur yang 

bermanfaat bagi tanah.  Khan dan Qasim (2008) melaporkan bahwa penambah-

an abu ampas dapat meningkatkan jumlah ketersedian unsur-unsur fosfor (P), 

sulfur (S), kalium (K), besi (Fe), mangan (Mn) dan tembaga (Cu) dalam tanah 

berkapur.  Penambahan abu ketel juga dapat meningkatkan porositas tanah. 

Jamil et al. (2004) juga menyatakan bahwa penambahan abu ketel sebesar 2% 

dapat meningkatkan produksi gandum (5,2 ton/ha) di tanah berkapur. 

Keberadaan unsur Si pada abu ketel juga dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pupuk Si organik bagi tanaman.  Guntzer et al. (2012) menyatakan 

bahwa Si memiliki beberapa fungsi penting bagi tanaman antara lain dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, dapat meningkatkan 

penyerapan unsur-unsur penting tanaman seperti P, K, N dan Ca, dapat 

mengikat unsur logam seperti Fe, Mn, Cd, Zn, Al, dan As, meningkatkan 

ketahanan terhadap cekaman kekeringan, dan manfaat lainnya.  Pemanfaatan 

abu ketel sebagai sumber Si pada tanaman dapat dilakukan baik dengan 

menambahkan bahan organik lain seperti ampas tebu, daun tebu atau dapat 

dicampur dengan bahan kompos sehingga diperoleh campuran bahan organik 

yang memiliki kandungan bahan organik yang diperlukan bagi tanaman. 

Blotong 

Blotong  merupakan hasil samping pembuatan gula kristal putih, berupa 

padatan lunak berwarna gelap. Setiap penggilingan satu ton tebu akan 

menghasilkan 30–40 kg blotong (Prado et al. 2013; Santos et al. 2014).  

Blotong merupakan hasil samping yang sering dipermasalahkan karena 

menimbulkan bau yang tidak sedap.  Blotong mengandung senyawa-senyawa 
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mineral yang bermanfaat bagi tanah.  Oleh karena itu, pemanfaatannya pada 

umumnya digunakan untuk pupuk.  Kandungan detail blotong dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Kandungan bahan organik dan anorganik dalam blotong 

Unsur 
Jumlah (%) menurut 

Santos (2014) Saleh-e-In et al. (2012) Abejahu (2015b) 

Materi organik 7,25 - - 

N 0,9 1,63–2,29 1,12 

P 0,3 8,40–9,52 0,43 

K 0,4 2.51–4,08 - 

Ca 0,9 21,30–29,97 - 

S 0,7 3,77–7,36 - 

 

Menurut Abejahu (2015a), pemberian blotong pada dua jenis tanah yang 

berbeda (luvisol dan lempung) di daerah Wonji-Shoa, Etiopia, dapat 

meningkatkan kualitas tanah khususnya jumlah fosfor dan C organik dalam 

tanah.  Kombinasi pemberian blotong dangan penambahan pupuk urea sebagai 

sumber N dapat meningkatkan produksi tebu serta gula yang dihasilkan.  Hasil 

terbaik diperoleh dari kombinasi blotong 60 ton/ha dan N sebanyak 92kg/ha 

pada kedua jenis tanah yaitu sebesar 29,9% (luvisol) dan 23,1% (lempung).  

Sedangkan pada produksi gula, peningkatnnya sebesar 31,7% (luvisol) dan 

23,8% (lempung). 

Pada tempat yang berbeda (Metahara, Etiopia), Abejahu (2015b) 

melakukan percobaan serupa dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

penambahan blotong yang dikombinasikan dengan penambahan N juga dapat 

meningkatkan produksi tebu dan gula yang dihasilkan.  Hasil terbaik diperoleh 

dari kombinasi 60 ton/ha blotong dan 78 kg/ha N (luvisol dan lempung) dengan 

peningkatan produksi tebu yang dihasilkan sebesar 30, 8% (luvisol) dan 20,9% 

(lempung).  Sedangkan Santos et.al (2014) melaporkan bahwa penambahan 

blotong sebesar 1 ton/ha dan 2 ton/ha yang dikombinasikan dengan P2O5 

terlarut (100 kg/ha dan 200 kg/ha) dapat meningkatkan produksi tebu pada 

tanaman ratoon.  Hal ini terjadi karena penambahan blotong dapat 

memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sehingga tanaman memperoleh nutrisi 

yang cukup untuk tumbuh.  Selain diberikan secara tunggal blotong juga dapat 

diolah menjadi kompos apabila dicampur dengan limbah industri gula lainnya 

seperti ampas, abu ketel atau molase. 
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Pucuk Tebu 

Pucuk tebu merupakan hasil samping dari proses penebangan tebu.  Tebu yang 

digunakan untuk proses pembuatan gula adalah bagian batang tanpa bagian 

pucuk (3 ruas paling atas hingga pangkal daun).  Pada setiap tebang, pucuk 

tebu yang dihasilkan adalah 30% dari berat tebu keseluruhan (Lamid et al. 

2012). 

Pada umumnya pucuk tebu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan 

ternak.  Menurut Muchtar et al dalam Muhtarudin (2007), pucuk tebu dapat 

digunakan sebagai pengganti rumput gajah.  Pada area pertanaman tebu, pucuk 

tebu dapat digunakan langsung tanpa perlakuan sebagai pakan ternak.  

Kandungan nutrisi pada pucuk tebu dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kandungan nutrisi pucuk tebu 

Parameter Jumlah (%) 

Berat kering 21,42–25,50 

Protein kasar 5,24–5,57 
Lemak kasar 1,37–2,42 

Serat kasar 29,04–37,90 

Bahan ekstrak tanpa nutrien 45,60–50,20 
Total digestible nutrient  55,29 

Sumber: Analisa proksimat laboratorium pakan Lolit Sapi Potong, Grati, Pasuruan; Sutardi (1992); 

Musofie dalam Nurhayu et al. ( 2001). 

Pada umumnya, hijauan pakan ternak memiliki kandungan serat tinggi 

namun kadar protein rendah. Padahal, protein merupakan salah satu komponen 

penting dalam pertumbuhan ternak sehingga berpengaruh pada produktivitas 

dan kualitas ternak.  Menurut Indraningsih et al. (2006) kisaran standar pakan 

antara lain kadar protein 12–15%, serat kasar 15–21%, kadar abu 2–3%, kadar 

lemak 0%, dan tingkat kecernaan 58–65%.  Berdasarkan tabel nutrisi pucuk 

tebu, pucuk tebu belum memenuhi standar pakan.  Oleh karena itu, pucuk tebu 

yang ada perlu disuplementasi dengan bahan lain agar bisa memenuhi standar 

nutrisi pakan ternak. Selain itu, pucuk tebu juga sulit dicerna sehingga 

diperlukan perlakuan agar mudah dicerna. 

Beberapa penelitian telah dapat memperbaiki kualitas pucuk tebu sebagai 

pakan ternak.  Usaha perbaikan kualitas pucuk tebu dilakukan dengan 

penambahan amonia, penambahan mikrobia, pembuatan hay, pembuatan 

wafer dan beberapa perlakuan lain.  Penambahan amonia pada beberapa 

percobaan telah dapat meningkatkan kandungan kimia pucuk tebu.  Seperti 

yang dilaporkan oleh Tiwari et al (2013), penambahan amonia (urea) sebesar 

3% dengan tingkat kelembaban 40% dan waktu pemeraman tiga minggu dapat 

meningkatkan kadar protein kasar sebesar 8,85%. Pucuk tebu yang teramoniasi 
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jika ditambahkan dengan pakan lain juga akan dapat meningkatkan daya cerna 

bahan organik pakan pada sapi seperti yang dilaporkan oleh Muhtarudin 

(2007). 

Proses fermentasi juga dilakukan pada pucuk tebu untuk dapat 

meningkatkan daya cernanya.  Penambahan mikrobia pada pucuk tebu yang 

telah dicacah juga telah banyak dilakukan.  Pucuk tebu ditambahkan dengan 

sumber pakan lain, dicampur kemudian diberikan agensia fermentasi seperti 

khamir, bakteri asam laktat atau mikrobia lignoselulosa.  Mikrobia yang 

ditambahkan berfungsi untuk merombak lignoselulosa yang terkandung dalam 

pakan sehingga mudah dicerna oleh ternak yaitu dengan menurunkan kadar 

NDF (neutral detergent fiber) dan serat kasar yang terkandung dalam pakan 

(Fariani dan Akhadiarto 2012; Sandi et al. 2012). 

Penutup 

Limbah tebu (molase, ampas, abu ketel, dan blotong) merupakan hasil samping 

dari pabrik gula, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan memerlukan biaya yang besar untuk memper-

baikinya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengolah produk samping 

atau limbah tebu menjadi produk yang bermanfaat dan memberikan nilai 

tambah bagi para petani tebu pada khususnya dan pabrik gula pada umumnya. 

Potensi pemanfaatan limbah tebu sangat besar sehingga diharapkan pabrik tebu 

tidak hanya memproduksi gula tetapi juga mengolah semua potensi tanaman 

tebu dari hulu hingga hilir. 
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Pemerintah beberapa kali mencanangkan target swasembada gula, dua target 

terakhir dan tidak tercapai adalah tahun 2009 dan 2014. Pada tahun 2016 ini 

pemerintah kembali mencanangkan swasembada gula untuk konsumsi rumah 

tangga langsung dapat dicapai pada tahun 2019 dengan prediksi produksi gula 

nasional mencapai 3,26 juta ton dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga 

3,12 juta ton. Untuk swasembada total (pemenuhan kebutuhan 80%) gula 

kristal putih (GKP) baik konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri 

Pemerintah mencanangkan dapat dicapai pada tahun 2025 dengan prediksi 

produksi gula nasional mencapai 6,19 juta ton dan tingkat kebutuhan GKP 6,34 

juta ton. 

Berbagai asumsi yang digunakan oleh Pemerintah dalam  pencapaian 

swasembada gula antara lain harus dilakukan deregulasi kebijakan on farm 

merevisi beberapa Peraturan Pemerintah (PP 72/2010, PP 11/2010, PP 60/2012 

dan PP 33/2013), pemanfaatan lahan perhutani sebagai lahan tambahan sekitar 

705 ribu ha, peningkatan produksi dan produktivitas areal existing utamanya 

pembangunan kebun benih. Sedangkan kebijakan off farm antara lain revita-

lisasi dan amalgamasi PG, kebijakan industri gula satu pintu dan terintegrasi, 

stabilisasi harga, pengembangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan jembat-

an), pengembangan riset dan teknologi dan kelembagaan petani (Ditjenbun 

2016).  

Penyebab tidak tercapainya swasembada gula beberapa waktu yang lalu 

antara lain tidak terlaksananya asumsi perluasan areal, tidak ada penambahan 

PG yang signifikan dari 10 PG baru yang diharapkan hanya ada tiga PG baru 

dan belum beroperasi secara optimal serta belum berjalanan revitalisasi PG. 

Untuk mencapai swasembada gula diperlukan sinergi berbagai kementerian/ 

lembaga, tidak mungkin diserahkan kepada Kementerain Pertanian saja. 

Kementerian Pertanian diperkirakan hanya mempunyai andil 20–30% 

dalam pencapaian swasembada gula. Berdasarkan inventarisasi sedikitnya ada 

18 kementerian/lembaga yang terkait dengan pencapaian swasembada gula. 

Sebagai contoh perluasan lahan ranahnya ada pada Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, pendirian PG baru ranahnya ada di kementerian  Perin-
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dustrian, revitalisasi PG ranahnya ada di Kementerian BUMN, pengairan dan 

infrastruktur ranahnya ada di Kementerian PUPR.  

Banyaknya kementerian/lembaga yang terkait pencapaian swasembada 

gula, maka harus ada sinergisme antar kementerian/lembaga terkait. Oleh 

karena itu sebaiknya segera dilakukan penyusunan peta jalan swasembada gula 

sebagai tujuan nasional, bukan tujuan masing-masing kementerian/lembaga. 

Peta jalan harus realistis, lebih komprehensif, berdaya saing, berkeadilan serta 

berkelanjutan dan dilaksanakan secara bertahap (jangka pendek, menengah 

dan panjang). 

Mandat Kementerian Pertanian sebaiknya lebih fokus pada masalah on 

farm, misalnya untuk mendapatkan varietas tebu unggul dengan produktivitas 

dan rendemen tinggi, rekayasa budi daya sampai tebang muat dan angkut, 

diversifikasi produk tebu untuk gula cair dan gula merah serta pemanfaatan 

limbah tebu.  Sebagimana mandat utama Kementerian Pertanian lebih fokus 

dalam bidang on farm, maka dalam bagian penutup buku ini akan dibahas 

dukungan teknologi on farm yang dapat diberikan dalam rangka percepatan 

tercapainya swasembada gula.  

Untuk percepatan swasembada gula perlu dukungan teknologi 

tersedianya varietas unggul tebu dan hal itu dapat diperoleh dengan program 

pemuliaan. Prinsip utama program pemuliaan tebu adalah mendapatkan 

segregan yang mempunyai heterosis maksimum dari suatu persilangan. Proses 

perakitan varietas unggul tebu disamping membutuhkan waktu yang cukup 

lama, yaitu antara 10–12 tahun juga memerlukan kontinuitas. Beberapa 

varietas unggul tebu yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian antara lain PS 

865, Kidang Kencana, PS 881, PSBM 901, PS 921, dan PS 951. Varietas-

varietas tersebut produksinya berada di atas 80 ton/ha dengan rendemen di atas 

8,5%. 

Untuk percepatan swasembada gula diperlukan benih tebu dalam jumlah 

yang cukup, saat dibutuhkan tersedia dan benih yang berkualitas. Pengadaan 

benih tebu dapat dilakukan dengan cara konvensional dan kultur jaringan. 

Benih tebu konvensional dapat dibedakan menjadi beberapa macam di 

antaranya: benih bagal, lonjoran, dederan, rayungan, benih bud set, dan benih 

bud chips. Pengadaan benih bud set dan bud chips, serta pengadaan benih 

dengan metode kultur jaringan menghasilkan benih lebih bermutu 

dibandingkan dengan benih bagal, lonjoran, dederan, dan rayungan. Oleh 

sebab itu, disarankan kepada penangkar benih agar menggunakan benih bud 

chips.  

Dalam program perbanyakan benih, diperlukan penjenjangan benih tebu 

sebagai berikut: Kebun Benih Pokok (KBP) setara dengan generasi nol (G0), 
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Kebun Benih Nenek (KBN) setara dengan generasi satu (G1), Kebun Benih 

Induk (KBI) setara dengan generasi dua (G2), dan Kebun Benih Datar (KBD) 

setara dengan generasi tiga (G3). Benih tebu G3 kemudian digunakan untuk 

penanaman tebu di areal pengembangan. Sertifikasi dilakukan oleh tim 

pengendali mutu/pemulia tanaman tebu untuk menjaga kemurnian benih dan 

kebenaran varietas. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus yang meliputi 

antara lain kemurnian varietas, kesehatan benih, dan kondisi benih. Persyaratan 

mutu benih berdasarkan BSNI (2008). 

Saat ini pengembangan tebu umumnya diarahkan di lahan kering dan 

keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dari curah hujan. 

Pemahaman mengenai iklim dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

produksi sangat penting karena kebutuhan air pada setiap fase pertumbuhan, 

dan pengelolaan air tanaman sangat dibutuhkan untuk mem-peroleh 

produktivitas tebu yang tinggi. Fase pertunasan sampai pemanjangan batang 

merupakan periode pembentukan komponen hasil yang paling kritis terhadap 

kebutuhan air, sehingga stres air yang terjadi pada periode tersebut 

berpengaruh terhadap penurunan hasil. Tingkat ke-tersediaan air pada periode 

pemanjangan batang menentukan tinggi batang, sedangkan pada periode 

kemasakan akan menentukan tingkat rendemen.  

Tebu merupakan tanaman yang berumur panjang hingga satu tahun 

dengan produksi biomassa yang tinggi sehingga kebutuhan air juga tinggi. Bila 

kandungan air tanah berkurang sampai 50% maka pertumbuhan dan produksi 

batang akan berkurang. Pengairan diberikan apabila curah hujan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan tanaman, dan diberikan berdasarkan kapasitas tanah 

memegang air. Produksi tanaman tebu sangat ditentukan oleh jumlah dan 

bobot batang, sehingga usaha untuk menjamin ketersediaan air selama 

pertumbuhan sangat diperlukan. Drainase dibutuhkan apabila curah hujan me-

lebihi kebutuhan tanaman dan kapasitas tanah memegang air.  

Pada kondisi anomali iklim yang mengarah pada curah hujan tinggi 

menyebabkan potensi genangan pada lahan berdrainase bu-ruk dan bila terjadi 

pada musim kemarau akan menurunkan rendemen. Pemilihan lahan yang 

sesuai sebaiknya mempunyai drainase lancar untuk menghindari genangan, 

dan untuk mendukung hal tersebut maka usaha untuk perbaikan saluran 

drainase sangat diperlukan agar diperoleh produktivitas tebu dan rendemen 

yang tinggi. 

Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu selain melalui rekayasa 

budi daya dapat juga dilakukan rekayasa bioteknologi. Oleh karena itu 

mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman tebu sangat diperlukan.  Tanaman tebu termasuk dalam golongan C4 
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yang mempunyai tingkat efisiensi fotosintesa yang tinggi yaitu dalam merubah 

energi matahari menjadi energi kimia. Biosintesa gula atau akumulasi sukrosa 

berasal dari hasil fotosintesa dan disimpan pada sel-sel somatik sebagai sink 

dalam 2 jalur yaitu menuju sel-sel penyimpan pada sink karena enzim Sucrose 

Phosphte Sintase (SPS) dan Sucrose Phosphate Phosphatase (SPP).  

Pada tanaman tebu aktifitas SPS berkorelasi dengan kandungan 

sukrosa,  disamping itu dapat terjadi sebaliknya yaitu oleh enzim Sucrose 

Synthase(SuSy) yang dapat merombak sukrose menjadi fruktosa dan UDP–

glukosa. Selain itu juga terjadi pembongkaran sukrosa menjadi heksosa yang 

dimanfaatkan untuk energi pertumbuhan tebu yang dikatalisa oleh enzim 

invertase. Mekanisme fisiologi terkait dengan toleransi terhadap cekaman 

abiotik juga berpengaruh terhadap produktivitas dan rendemen tebu.  

Oleh karena itu untuk mendapatkan varietas tebu rendemen tinggi baik 

melalui rekayasa budi daya dan rekayasa bioteknologi diperlukan strategi 

dengan pendekatan multi disiplin antara lain fisiologi, pemuliaan, dan 

agronomi. Penguasaan mekanisme fisiologi baik untuk metabolisme gula, 

efisiensi fotosintesa dan toleran cekaman abiotik dapat mendukung program 

pemuliaan untuk perakitan varietas baru. 

Percepatan swasembada gula antara lain dapat ditempuh dengan 

melakukan budi daya tebu di jenis tanah yang sesuai. Tanaman tebu dapat 

tumbuh dalam berbagai jenis tanah, namun tanah yang baik untuk 

pertumbuhan tebu adalah tanah yang dapat menjamin kecukupan air yang 

optimal, dengan solum dalam (>60 cm), lempung berpasir dan lempung liat. 

Derajat keasaman (pH) tanah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tebu 

berkisar antara 5,5–7,0. Tanaman tebu sangat tidak menghendaki tanah dengan 

kandungan Cl tinggi. Tanah dengan ketinggian kurang dari 500 m dpl. dengan 

curah hujan 1.000–1.300 mm per tahun. 

Nitrogen merupakan salah satu dari unsur utama (major element) yang 

sangat diperlukan oleh tanaman tebu untuk pertumbuhan vegetatif (tunas, 

batangdan daun) dan meningkatkan hasil dan kualitasnya. Ketersediaan P-

tanah dan aplikasi pupuk P sangat memperbaiki pertumbuhan tebu, hasil tebu 

dan kualitas rendemen.  Pemberian kalium melalui pemupukan pada tanaman 

tebu sering dilakukan.  K dibutuhkan dalam jumlah banyak pada fase 

pemanjangan batang, maka pemberiaan pupuk K dapat dilakukan pada saat 

bersamaan tanam (dikarenakan K tidak mudah hilang tercuci) atau pada saat 

tanaman tebu berumur 1–2 bulan. 

Dukungan teknologi yang dapat mempercepat swasembada gula adalah 

melalui rekayasa tata tanam. Pengembangan tebu saat ini dilakukan dengan 

menggunakan tata tanam juring tunggal dengan penerapan manajemen nutrisi 
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yang baik bahkan cenderung berlebihan. Penggunaan lahan kering sebagai 

lahan pengembangan tebu dengan penyediaan air menjadi faktor pembatas 

menyebabkan dipilihnya PKP sempit agar diperoleh produktivitas dan hasil 

hablur yang tinggi. 

Ketersediaan tenaga kerja pertanian yang terbatas memaksa dilakukan 

mekanisasi pada usahatani tebu. Penerapan mekanisasi tersebut menyebabkan 

pemilihan PKP harus menyesuaikan dengan peralatan mekanisasi sehingga 

penggunaan PKP sempit sudah harus diganti dengan PKP lebar. Sebagai 

konsekuensi penggunaan PKP lebar adalah penurunan faktor juring sehingga 

produktivitas dan hasil hablur menurun. 

Penurunan faktor juring dapat dihindari dengan menerapkan tata tanam 

juring ganda. Tata tanam juring ganda tidak mengubah faktor juring asalnya 

bahkan dapat ditingkatkan. Penggunaan tata tanam juring ganda mampu me-

ningkatkan jumlah cahaya yang terintersepsi dalam tanaman sehingga pro-

duktivitas dan hasil hablur meningkat. Tata tanam juring ganda juga dapat di-

terapkan untuk benih bud chip yang memerlukan PKP lebar sehingga dapat 

mengefisiensikan penggunaan benih tebu. 

Peningkatan faktor juring dalam tata tanam juring ganda dimaksudkan 

untuk meningkatkan populasi tanaman sehingga diperoleh peningkatan 

produktivitas dan hasil hablur.Peningkatan produktivitas dan hasil hablur yang 

diperoleh lebih rendah dibanding dengan juring ganda yang tanpa peningkat-

an faktor juring. Peningkatan populasi tanaman dapat dilakukan dengan me-

nambah jumlah benih yang digunakan pada setiap juringnya tanpa harus me-

nambah faktor juring.  

Tata tanam tersebut disebut tata tanam juring ganda benih ganda. Jumlah 

benih yang digunakan dua kali lipat dari tata tanam juring tunggalnya. Sebagai 

konsekuensinya jumlah nutrisi yang diberikan dua kali dosis pupuk juring 

tunggalnya. Produktivitas dan hasil hablur yang diperoleh juga mendekati dua 

kali tata tanam juring tunggalnya.Tata tanam juring gan-da benih ganda tidak 

sesuai untuk benih bud chip sehingga perlu dicari kepa-datan populasi tanaman 

yang sesuai untuk benih bud chip pada tata tanam juring ganda. 

Selain rekayasa tata tanam melalui tanam awal atau PC, rawat ratoon 

harus mendapat perhatian. Keberadaan pertanaman tebu pada saat ini 

didominasi (80%) oleh pertanaman ratoon (RC) yang memiliki kecenderungan 

produktivitas yang menurun seiring dengan bertambahnya periode ratoon. 

Petani lebih memilih pertanaman ratoon disebabkan karena tanam tebu baru 

(PC) memerlukan biaya tinggi dari kegiatan bongkar ratoon dan pengadaan 

benih tebu yang banyak mencapai 10 ton/ha bagal atau 17.000 budchip. Tebu 
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kepras atau ratoon perlu dilakukan pemeliharaan agar produktivitas dan 

rendemennya tetap terjaga dengan baik.  

Salah satu kegiatan rawat ratoon adalah kepras tebu agar didapatkan tunas 

baru yang tumbuh dari dalam tanah sehingga pertunasan dan perakaran 

tanaman tebu lebih baik. Penyulaman merupakan kegiatan penanaman untuk 

mengantikan benih tebu yang tidak tumbuh, baik pada tanaman baru ataupun 

lama (kepras) dapat berupa benih rayungan, seblangan, atau bud chip agar 

diperoleh populasi tebu yang optimal dengan jumlah batang terpanen mencapai 

72.500–75.000 batang/ha.  

Pedot oyot merupakan kegiatan pemutusan akar tebu RC yang sudah tua 

agar didapatkan pertumbuhan akar baru sehingga serapan hara dan air tinggi, 

laju pertumbuhan calon anakan lebih baik, cepat, dan seragam. Pertanaman 

tebu RC yang diusahakan terus menerus akan mengalami penurunan 

kandungan bahan organik tanah sampai dengan 50%. Penurunan bahan organik 

tanah berpengaruh buruk terhadap sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah. 

Pemberian bahan organik berupa pupuk kandang atau kompos dapat 

menggemburkan tanah, meningkatkan daya simpan air, kegiatan jasad renik 

berkembang dan menyuburkan tanah. 

Menajemen tebu ratoon yang baik dapat menjadi penentu faktor 

keberhasilan dalam pencapaian produktivitas dan rendemen tebu ratoon yang 

optimal. Manajemen tebu ratoon meliputi manajemen seresah, populasi 

tanaman, pemupukan, kebutuhan air, pengendalian gulma dan hama penyakit.  

Pemberian seresah (tanpa dibakar) di lahan mampu mempertahankan 

rata-rata produktivitas mulai RC 3 sampai RC 7 sebesar 125 ton/ha. Jumlah 

tunas yang di harapkan dalam fase pertunasan diupayakan di antara 75.000–

80.000 tunas per hektar.Pemupukan beberapa dosis NPK dengan pengaturan 

seresah yang diletakkan antar baris tanaman tebu ratoon dapat memberikan 

rata-rata produktivitas selama periode 8 tahun tebu ratoon berkisar antara 142–

158 ton/ha. Tumpang sari menggunakan palawija (kacang, kedelai) didapatkan 

produktivitas berkisar antara 71,75–95,67 ton/ha. 

Produktivitas tebu yang diharapkan sering tidak tercapai, karena adanya 

serangan hama. Keberadaan hama berpotensi menjadi salah satu gangguan 

yang dapat menurunkan produktivitas. Keberadaan hama pada tanaman tebu 

dapat menyebabkan kerusakan mulai dari ringan hingga berat dan gagal panen. 

Mengenali hama merupakan langkah awal sebagai dasar untuk menetapkan 

strategi pengelolaan hama yang tepat. Hama penting pada tanaman tebu 

dikelompokkan sebagai hama perusak akar, penggerek pucuk, penggerek 

batang dan tunas.  
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Tidak kurang dari 24 spesies herbivora, terdiri atas serangga, tungau, dan 

binatang pengerat yang berasosiasi dengan tanaman tebu, tetapi sebagian besar 

tidak berstatus sebagai hama. Herbivora yang berstatus sebagai hama penting 

dan potensial berdasarkan bagian tanaman yang diserang adalah hama perusak 

akar, hama penggerek pucuk, dan hama penggerek batang. Hama perusak akar 

yang paling dominan di Jawa adalah Lepidiota stigma Fabricius, Euchlora 

viridis Fabricus, dan Hollothricia helleri Bursk, dan di Lampung Pachnessa 

nicobarica Redtenbacher. Hama penggerek pucuk yang utama adalah 

Scirpophaga excerptalis Walker. 

Hama penggerek batang terdiri atas Chilo auricilius saccharipagus 

Dudgeon, penggerek batang berkilat Chilo auricilius Bojer, penggerek batang 

abu-abu Tetramoera schistaceana Snellen, penggerek batang kuning Chilo 

infuscatel-lus Snellen, penggerek batang jambon Sesamia inferens Walker, dan 

penggerek batang raksasa Phragmataecia castaneae Hubner. Pengelolaan 

hama tebu lebih ditekankan dengan mengan-dalkan musuh alami yang 

dikombinasikan dengan penanaman varietas tahan dan mekanis. 

Selain hama, penyakit tebu yang ditemukan di Indonesia cukup banyak, 

beberapa tergolong ke dalam penyakit penting yang berpengaruh terhadap 

penurunan produksi.  Diperkirakan kerugian akibat serangan penyakit ini 

mencapai  0,6–1,2 trilyun rupiah setiap tahunnya.  Penyakit-penyakit tersebut 

antara lain adalah luka api yang disebabkan oleh jamur Ustilagoscitaminea, 

lapuk pangkal batang dan akar yang disebabkan oleh  jamur Xylaria 

warburgii; ratoon stuntingyang disebabkan oleh bakteri Leifsonia xyli  subsp 

xyli; penyakit mosaik dan mosaik bergaris yang disebabkan oleh virus mosaik.  

Luka api ditemukan di Indonesia pada 1881, namun baru menjadi 

masalah pada tahun 1980 ketika serangannya mencapai 40% di Wilayah 

Utara Jawa Tengah. 

Pengendalian penyakit tebu sampai saat ini mengandalkan varietas tahan 

yang didukung dengan penggunaan benih sehat melalui beberapa perlakuan 

misalnya  hot water treatment  dan chemotheraphy, dan yang terakhir adalah 

sanitasi kebun dan alat pertanian. Evaluasi ketahanan terhadap penyakit 

penyakit penting mutlak harus dilakukan terhadap klon-klon tebu yang akan 

dilepas menjadi varietas-varietas baru agar kerugian akibat penyakit yang 

endemik di suatu sentra perkebunan tebu dapat dicegah. 

Keberadaan gula di pertanaman tebu sering menjadi penyebab penuruan 

produksi. Penurunan produktivitas tebu akibat gulma dapat mencapai sekitar 

12−72%, tergantung tingkat intensitas penutupan gulma, jenis dan agresivitas 

pertumbuhannya. Kerugian akibat gulma terhadap tanaman budi daya 

bervariasi, tergantung dari jenis tanaman, iklim, jenis gulma, dan praktek budi 
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daya. Persaingan antara gulma dengan tanaman dalam mengambil unsur-unsur 

hara, air, cahaya dan ruang tumbuh, menimbulkan kerugian-kerugian dalam 

produksi baik kualitas maupun kuantitas.  

Setiap tanaman memiliki periode kritis tertentu dalam hal penggunaan 

faktor tumbuh di sekitarnya. Kehadiran gulma pada periode kritis akan 

menurunkan produksi, karena tanaman sangat peka terhadap lingkungan 

terutama air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh.Periode kritis kompetisi 

tanaman tebu dengan gulma terjadi pada 45 hari setelah tanam, jadi gulma 

harus dikendalikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Jenis gulma yang umumnya tumbuh pada pertanaman tebu di lahan sawah 

antara lain gulma daun lebar: Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, dan 

Cleome viscosa. Gulma daun sempit terdiri atas Echinochloa spp., sedangkan 

gulma golongan teki adalah Cyperus rotundus. Pada lahan kering gulma lebih 

beragam dan lebih berbahaya. Pengendalian gulma di pertanaman tebu 

menerapkan sistem pengendalian gulma terpadu yang mengintegrasikan 

berbagai cara pengendalian gulma sehingga lebih efektif dan efisien dalam 

menekan gulma serta aman terhadap lingkungan. Prioritas pengendalian gulma 

secara preventif, diikuti secara kultur teknis, mekanis, sedang pengendalian 

secara kimia merupakan pilihan terakhir. 

Akhir dari tahapan budi daya tebu yang tergolong penting adalah 

pengelolaan tebang muat angkut (TMA). Kegiatan TMA merupakan proses 

menebang, memuat, dan mengangkut tebu dari kebun menuju pabrik gula 

untuk siap digiling. TMA adalah tiga kegiatan yang tidak dapat dipisah dalam 

kegiatan pemungutan hasil batang tebu layak giling untuk dibawa ke pabrik. 

Kegiatan TMA dapat mempengaruhi kualitas kadar gula atau rendemen jika 

tidak ditangani dengan baik.  

Risiko kehilangan produksi gula karena tebang dan angkut sangat besar, 

baik dari aspek kuantitas seperti pasokan bahan baku tebu dan tebu 

tertinggal/terbuang, maupun aspek kualitas seperti umur panen tebu yang tepat 

dan varietas tebu yang ditanam. Kriteria keberhasilan pelaksanaan TMA 

diukur dari kemampuan kontinuitas pasokan bahan baku sesuai kapasitas gi-

ling pabrik guladan mutu tebang yang layak giling.  

Tebu hasil tebangan sangat dipengaruhi oleh kesiapan prasarana, sarana 

angkutan, sumber daya tenaga tebang, kondisi lingkungan, kelancaran giling 

pabrik dan sistem angkutan. Kegiatan tebang tebu dilakukan saat masak opti-

mal, dan segera dimuat dengan alat angkut untuk dibawa ke pabrik sebelum 12 

jam agar tidak terjadi susut rendemen. Upaya ini sangat penting, jangan sampai 

terjadi rendemen di kebun tinggi dan hanya karena tunda giling yang cukup 
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lama menjadikan rendemen pabrik menjadi rendah. Tebu semakin yang cepat 

digiling mengurangi kehilangan gula sehingga menguntungkan petani tebu. 

Dukungan teknologi yang dibahas di atas harus memberikan keuntungan 

dalam usaha tani tebu. Suatu teknologi akan diadopsi oleh petani kalau tek-

nologi tersebut secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomis menguntung-

kan dan murah serta secara ekologis menunjang keberlanjutan. Berdasar 

analisa usaha tani, mananam tebu memberikan keuntungan yang cukup tinggi. 

Pola kemitraan di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 menunjukkan bahwa 

pendapatan petani mencapai Rp26,2 juta dan R/C ratio sebesar 2,10. Sedang-

kan hasil pengkajian usaha tani sistem juring ganda di Kebun Percobaan 

Muktiharjo, Pati tahun 2013 menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani 

tertinggi sebesar Rp58,1 juta dan R/C ratio sebesar 2,58.  

Pada tahun 2014 berlokasi di Kebun Percobaan Asembagus sistem ju-ring 

ganda dilaksanakan dengan pemberian empat macam bahan organik pada tebu 

tanam awal (PC) untuk tahun pertama belum menguntungkan. Tetapi untuk 

tahun kedua yaitu pada tahun 2015 di tempat yang sama (tebu ratoon pertama) 

penelitian dilaksanakan lagi dengan perlakuan yang sama memperoleh 

produktivitas tertinggi 101,4 ton per hektar. Pendapatan usaha tani sebesar 

Rp23 juta dengan R/C ratio sebesar 3,00.  

Apabila tebu dibuat gula merah, maka dari hasil wawancara dengan 

pengusaha gula merah di Kabupaten Kediri memperoleh keuntungan sebesar 

Rp 1,7 juta per hari kerja dengan kapasitas giling 8 ton tebu dan R/C ratio 

sebesar 1,35. Sedangkan di Kabupaten Malang keuntungan mencapai Rp 1 juta 

dan R/C ratio sebesar 1,22. 

Produk utama terbesar tanaman tebu adalah berupa GKP (gula kristal 

putih) yang diproduksi di PG, sedangkan produk utama tebu yang lain adalah 

berupa gula merah tebu dan gula cair yang dapat diproduksi secara home 

industry di daerah pengembangan tebu. Bahan dasar pembuatan gula merah 

dan gula cair tebu adalah berasal dari nira hasil pemerahan batang tebu yang 

me-miliki kandungan terbesar berupa sukrosa.  

Gula merah tebu merupakan hasil pengolahan nira tebu dengan proses 

pema-nasan sampai didapatkan hasil akhir berupa serbuk dan padatan. Gula 

merah tidak dapat digantikan karena memiliki sifat spesifik yaitu manis, asam 

dan berbau karamel. Pembuatan gula merah dan gula cair dibagi menjadi dua 

yaitu sistem open pan dan closed pan. Gula cair tebu dinilai memiliki nilai 

efisiensi dan efektifitas lebih baik dibandingkan gula merah tebu. Diversifikasi 

produk tebu selain diproses dalam bentuk GKP, gula merah, dan gula cair juga 

memiliki peluang pengembangan produk gula yang lain yaitu sebagai gula cair 



316 | Bunga Rampai Peningkatan Produktivitas Tebu untuk Mempercepat Swasembada Gula 
 

glukosa, fruktosa, dan gula invert baik dari nira tebu maupun dari molase yang 

merupakan produk sampingan tebu. 

Pada proses pemanfaatannya sebagai bahan baku di industri gula, 

beberapa hasil samping juga dihasilkan seperti pucuk tebu, ampas, molase, 

blotong, dan abu ketel.  Limbah tebu tersebut apabila tidak dikelola dengan 

baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan memerlukan biaya yang 

besar untuk memperbaikinya. Limbah tersebut dapat dikembangkan menjadi 

produk turunan yang luas sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan 

mendukung program industri tanpa limbah (zero waste).   

Diversifikasi produk dari limbah tebu diantaranya bioetanol, pupuk hayati 

dan papan partikel. Dengan demikian akan memberikan manfaat dan nilai 

tambah bagi para petani tebu pada khususnya dan pabrik gula pada umumnya. 

Potensi pemanfaatan limbah tebu sangat besar sehingga diharapkan pabrik tebu 

tidak hanya memproduksi gula tetapi juga mengolah semua potensi tanaman 

tebu dari hulu hingga hilir. PG diharapkan tidak hanya mengolah tebu menjadi 

gula saja, tetapi juga melakukan hilirisasi terintegrasi. Upaya diversifikasi 

produk non-gula bagi industri berbasis tebu di Indonesia sangat berpeluang 

untuk dilaksanakan walaupun dengan segala tantangan yang dihadapi dan 

strategi untuk mencapainya. Diversifikasi non-gula untuk industri berbasis 

tebu di Indonesia adalah bagian dari tujuan pembangunan pertanian dan energi.  

Upaya untuk mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2025 harus 

didukung tetapi upaya percepatan swasembada gula harus dilakukan.   

Swasembada gula bukanlah akhir dari segala-galanya dan juga bukan tujuan 

utama. Tujuan utama Pemerintah adalah ingin menuju kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani. Semua upaya dari Pemerintah tersebut akan terwujud 

kalau pemerintah konsekuen memberi dukungan yang kuat dan konsisten. 
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