
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Pengamatan faktor lingkungan 

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan 

tempat tumbuhnya tanaman tebu yang diambil sebagai sampel di kebun tebu milik 

Pusat Penelitian Gula  PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Penataran 

Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Faktor lingkungan yang 

diukur meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan pH tanah. Hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa tanaman tebu tersebut tumbuh pada suhu udara ± 29,8°C, 

kelembaban udara ± 72,3 %, dan pH tanah ± 5,4.  

 

4.1.2. Hasil Analisis Variasi Karakteristik Fenotip Varietas Tanaman Tebu 

(Saccharum officinarum) Berdasarkan Karakter Morfologi dengan 

Deskripsi 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum) yang ditanam di kebun tebu milik 

Pusat Penelitian Gula  PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Penataran 

Djengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terdiri dari banyak varietas. 

Pada penelitian ini diambil 5 varietas tebu, yaitu PS 862, PS 881, PS 882, 

Bululawang, dan VMC 76-16 dengan rata-rata umur yang sama. 
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4.1.2.1 Deskripsi tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 862  

A. Deskripsi analitik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 862 

Tanaman tebu varietas PS 862 terdiri atas akar, batang, dan daun (Gambar 

11), serta bunga (Gambar 12). Perawakan : tanaman tebu varietas PS 862 

memiliki habitus berupa rumpun yang kokoh, ukuran tinggi tanaman mencapai 

224 cm – 259 cm, dan jumlah daun yang hijau sekitar 10-13 helai tiap tanaman, 

batang: permukaan batang licin, warna batang dominan kuning, jumlah warna 

batang 2, arah tumbuh batang tegak, mempunyai lapisan lilin sedikit, lapisan lilin 

tersebut mempengaruhi warna batang, kedudukan nodus miring, letak mata tunas 

di bawah cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di 

bagian tengah mata, permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat 

rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, panjang ruas batang 

(antarnodus) sekitar 14-17 cm, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, 

batang lunak, terdapat lubang pada teras batang, panjang lingkar batang sekitar 

10-11 cm, tingkat kemanisan nira sangat manis, pH nira ± 6, perubahan pH nira 

setelah didiamkan 12 jam  adalah ±4, mata tunas kurang tahan dalam kondisi 

kering, daun: warna permukaan atas hijau tua cerah, warna permukaan bawah 

daun hijau tua cerah pucat, bangun daun berbentuk pita, panjang maksimum daun 

136-162,5 cm, lebar maksimum daun 5,8-6,1 cm, ujung daun runcing lebar, tepi 

daun berambut, pangkal daun rata, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari 

setengah panjang daun, kedudukan telinga daun tegak, susunan tulang daun 

sejajar, jarak antar tulang daun sempit, mempunyai fine hair, tebal kutikula 2 µm, 

ukuran stomata 112-117 µm2, tipe stomata halter, kerapatan stomata 12-14, 
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ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, tebal epidermis abaksial 2-3 

µm, panjang sel penjaga 16-18 cm, lebar sel penjaga 2 cm, bentuk trikoma berupa 

rambut non glandular, ukuran trikoma 16-18 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat 

trikoma mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3;5,  tebal lamina 7-9 µm.  

B. Deskripsi diagnostik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 862 

Tanaman tebu varietas PS 862 memiliki karakter khusus warna permukaan 

atas daun hijau tua cerah, warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, 

jarak antar tulang daun sempit, ukuran trikoma 16-18 µm, sifat trikoma mudah 

patah, dan perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4. 

C. Deskripsi diagnostik diferensial tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 

862 

Tanaman tebu varietas PS 862 dapat dibedakan dari varietas PS 881 

karena varietas PS 862 mempunyai warna batang dominan kuning, mempunyai 

lapisan lilin sedikit, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna batang yang 

dikuliti kuning muda pucat, terdapat lubang pada teras batang, perubahan pH nira 

setelah didiamkan 12 jam adalah ±4, warna permukaan atas daun hijau tua cerah, 

warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, ujung daun runcing lebar, 

tepi daun berambut, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah 

panjang daun, kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sempit, 

ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, ukuran trikoma 16-18 µm, 

sifat trikoma mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3;5. Sedangkan PS 881 

mempunyai warna batang dominan hijau, mempunyai lapisan lilin banyak, ukuran 

lebar cincin tumbuh 0,4 cm, warna batang yang dikuliti kuning, tidak terdapat 
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lubang pada teras batang, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±5, 

warna permukaan atas hijau tua gelap, warna permukaan bawah daun hijau tua 

gelap pucat, ujung daun runcing sempit, tepi daun berambut, titik lengkung daun 

dari pangkal lebih dari setengah panjang daun, kedudukan telinga daun serong, 

jarak antar tulang daun lebar, ukuran ligula 0,4 cm, tebal epidermis adaksial 6-8 

µm, ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma tidak mudah 

patah, variasi sel buliform 1;2;3. 

Tanaman tebu varietas PS 862 dapat dibedakan dari varietas PS 882 

karena PS 862 mempunyai warna batang dominan kuning, tidak terdapat rambut 

jambul, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, tingkat 

kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah 

±4, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun 

hijau tua cerah, warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, ujung daun 

runcing lebar, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang 

daun, jarak antar tulang daun sempit, ukuran trikoma 16-18 µm, sifat trikoma 

mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3;5. Sedangkan PS 882 mempunyai warna 

batang dominan hijau, terdapat rambut jambul, warna batang yang dikuliti kuning, 

batang keras, tingkat kemanisan nira kurang manis, pH nira ± 6, perubahan pH 

nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, mata tunas tahan dalam kondisi 

kering, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau 

pucat, ujung daun runcing sempit, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari 

setengah panjang daun, jarak antar tulang daun lebar, ukuran trikoma 40-42 µm, 

sifat trikoma tidak mudah patah, variasi sel buliform 1;2;5. 
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Tanaman tebu varietas PS 862 dapat dibedakan dari varietas Bululawang 

karena PS 862 mempunyai warna batang dominan kuning, arah tumbuh batang 

tegak, mempunyai lapisan lilin sedikit, kedudukan nodus miring, bentuk mata 

tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian tengah mata, permukaan 

internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat rambut jambul, warna batang 

yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, terdapat lubang pada teras batang, 

tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam 

adalah ±4, warna permukaan atas daun hijau tua cerah, warna permukaan bawah 

daun hijau tua cerah pucat, ujung daun runcing lebar, kedudukan telinga daun 

tegak, jarak antar tulang daun sempit, tebal kutikula 2 µm, ukuran ligula 0,5 cm, 

tebal epidermis adaksial 5 µm, tebal epidermis abaksial 2-3 µm, ukuran trikoma 

16-18 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma mudah patah, variasi sel buliform 

1;2;3;5. Sedangkan varietas Bululawang mempunyai warna batang dominan ungu, 

arah tumbuh batang condong, mempunyai lapisan lilin banyak, kedudukan nodus 

datar, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian bawah mata, 

permukaan internodus di atas mata rata, terdapat rambut jambul, warna batang 

yang dikuliti kuning muda, kekerasan batang sedang, tidak terdapat lubang pada 

teras batang, tingkat kemanisan nira manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 

12 jam adalah ±4,5, warna permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan 

bawah daun hijau pupus pucat, ujung daun runcing sempit, kedudukan telinga 

daun serong, jarak antar tulang daun lebar, tebal kutikula 4 µm, ukuran ligula 0,6 

cm, tebal epidermis adaksial 6-8 µm, tebal epidermis abaksial 6 µm, ukuran 
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trikoma 82-108 µm, kekuatan trikoma lentur, sifat trikoma tidak mudah patah, 

variasi sel buliform 1;2;3. 

Tanaman tebu varietas PS 862 dapat dibedakan dari varietas VMC 76-16 

karena PS 862 mempunyai jumlah warna batang 2, mempunyai lapisan lilin 

sedikit, letak mata tunas di bawah cincin tumbuh, permukaan internodus di atas 

mata melingkar, tidak terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, 

terdapat lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira sangat manis, 

perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4, warna permukaan atas 

daun hijau tua cerah, warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, 

kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sempit, kerapatan stomata 

12-14, ukuran ligula 0,5 cm, tebal jaringan epidermis adaksial 5 µm, ukuran 

trikoma 16-18 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma mudah patah, variasi sel 

buliform 1;2;3;5. Sedangkan varietas VMC 76-16 mempunyai jumlah warna 

batang 3, mempunyai lapisan lilin banyak, letak mata tunas di melewati cincin 

tumbuh, permukaan internodus di atas mata rata, terdapat rambut jambul, ukuran 

lebar cincin tumbuh 0,2 cm, tidak terdapat lubang pada teras batang, tingkat 

kemanisan nira agak manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah 

±4,5, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau 

pucat, kedudukan telinga daun serong, jarak antar tulang daun lebar, kerapatan 

stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis adaksial 6 µm, ukuran 

trikoma 62-81 µm, kekuatan trikoma lentur, sifat trikoma tidak mudah patah, 

variasi sel buliform 1;2. 
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Gambar 11. Morfologi luar tanaman tebu varietas PS 862. a. habitus PS 
862, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. 
ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang 
tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. 
potongan batang tebu bagian dalam, j. lapisan lilin, mata tunas, root band 
dan nodus batang tebu. (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 12. Morfologi bunga tebu varietas PS 862. a. 
susunan malai bunga tebu, b-c. bunga tebu perbesaran 
25x. (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
 

4.1.2.2. Deskripsi tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 881 

A. Deskripsi analitik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 881 

Tanaman tebu varietas PS 881 terdiri atas akar, batang, dan daun (Gambar 

13), serta bunga (Gambar 14). Perawakan : tanaman tebu varietas PS 881 

memiliki habitus berupa rumpun yang kokoh, ukuran tinggi tanaman mencapai 

200 cm – 238cm, dan jumlah daun yang hijau sekitar 10-11 helai tiap tanaman, 

batang: permukaan batang licin, warna batang dominan hijau, jumlah warna 

batang 2, arah tumbuh batang tegak, mempunyai lapisan lilin banyak, lapisan lilin 

tersebut mempengaruhi warna batang, kedudukan nodus miring, letak mata tunas 

di bawah cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di 

bagian tengah mata, permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat 

rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, panjang ruas batang 
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(antarnodus) sekitar 12-17,5 cm, warna batang yang dikuliti kuning, batang lunak, 

tidak terdapat lubang pada teras batang, panjang lingkar batang sekitar 9,2-11,5 

cm, tingkat kemanisan nira sangat manis, pH nira ± 6, perubahan pH nira setelah 

didiamkan 12 jam adalah ±5, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, 

daun: warna permukaan atas hijau tua gelap, warna permukaan bawah daun hijau 

tua gelap pucat, bangun daun berbentuk pita, panjang maksimum daun 132-172 

cm, lebar maksimum daun 6-6,8 cm, ujung daun runcing sempit, tepi daun 

berambut, pangkal daun rata, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari setengah 

panjang daun, kedudukan telinga daun serong, susunan tulang daun sejajar, jarak 

antar tulang daun lebar, mempunyai fine hair, tebal kutikula 2 µm, ukuran stomata 

144-190 µm2, tipe stomata halter, kerapatan stomata 14-15, ukuran ligula 0,4 cm, 

tebal epidermis adaksial 6-8 µm, tebal epidermis abaksial 4-5 µm, panjang sel 

penjaga 18-19 cm, lebar sel penjaga 2 cm, bentuk trikoma berupa rambut non 

glandular,ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma tidak 

mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3, tebal lamina 8-9 µm. 

B. Deskripsi diagnostik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 881 

Tanaman tebu varietas PS 881 mempunyai karakter khusus mempunyai 

lebar cincin tumbuh 0,4 cm, warna permukaan atas daun hijau tua gelap, warna 

permukaan bawah daun hijau tua gelap pucat, ukuran ligula 0,4 cm, dan 

perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±5. 

C. Deskripsi diagnostik diferensial tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 881 

Tanaman tebu varietas PS 881 dapat dibedakan dari varietas PS 862 

karena PS 881 mempunyai warna batang dominan hijau, mempunyai lapisan lilin 
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banyak, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, warna batang yang dikuliti kuning, 

tidak terdapat lubang pada teras batang, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 

jam adalah ±5, warna permukaan atas hijau tua gelap, warna permukaan bawah 

daun hijau tua gelap pucat, ujung daun runcing sempit, tepi daun berambut, titik 

lengkung daun dari pangkal lebih dari setengah panjang daun, kedudukan telinga 

daun serong, jarak antar tulang daun lebar, ukuran ligula 0,4 cm, tebal epidermis 

adaksial 6-8 µm, ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma 

tidak mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3. Sedangkan varietas PS 862 

mempunyai warna batang dominan kuning, mempunyai lapisan lilin sedikit, 

ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna batang yang dikuliti kuning muda 

pucat, terdapat lubang pada teras batang, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 

jam adalah ±4, warna permukaan atas daun hijau tua cerah, warna permukaan 

bawah daun hijau tua cerah pucat, ujung daun runcing lebar, tepi daun berambut, 

titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, kedudukan 

telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sempit, ukuran ligula 0,5 cm, tebal 

epidermis adaksial 5 µm, ukuran trikoma 16-18 µm, sifat trikoma mudah patah, 

variasi sel buliform 1;2;3;5.  

Tanaman tebu varietas PS 881 dapat dibedakan dari varietas PS 882 

karena PS 881 mempunyai lapisan lilin banyak, tidak terdapat rambut jambul, 

ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, batang lunak, tidak terdapat lubang pada teras 

batang, tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah 

didiamkan 12 jam adalah ±5, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, 

warna permukaan atas daun hijau tua gelap, warna permukaan bawah daun hijau 
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tua gelap pucat, kedudukan telinga daun serong, jarak antar tulang daun lebar, 

ukuran ligula 0,4 cm, tebal epidermis adaksial 6-8 µm, variasi sel buliform 1;2;3. 

Sedangkan PS 882 mempunyai lapisan lilin sedikit, terdapat rambut jambul, 

ukuran lebar cincin tumbuh 0,35 cm, batang keras, terdapat lubang pada teras 

batang, tingkat kemanisan nira kurang manis, perubahan pH nira setelah 

didiamkan 12 jam adalah ±4,5, mata tunas tahan dalam kondisi kering, warna 

permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau pucat, kedudukan 

telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sedang, ukuran ligula 0,5 cm, tebal 

epidermis adaksial 5 µm, variasi sel buliform 1;2;5. 

Tanaman tebu varietas PS 881 dapat dibedakan dari varietas Bululawang 

karena PS 881 warna batang dominan hijau, arah tumbuh batang tegak, 

kedudukan nodus miring, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di 

bagian tengah mata, permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat 

rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, warna batang yang dikuliti 

kuning, batang lunak, tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira 

setelah didiamkan 12 jam adalah ±5, warna permukaan atas daun hijau tua gelap, 

warna permukaan bawah daun hijau tua gelap pucat, titik lengkung daun dari 

pangkal lebih dari setengah panjang daun, tebal kutikula 2 µm, ukuran ligula 0,4 

cm, tebal epidermis abaksial 4-5 µm, ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma 

kaku. Sedangkan varietas Bululawang warna batang dominan ungu, arah tumbuh 

batang condong, kedudukan nodus datar, bentuk mata tunas bulat dengan bagian 

terlebar ada di bagian bawah mata, permukaan internodus di atas mata rata, 

terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna batang yang 
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dikuliti kuning muda, kekerasan batang tergolong sedang, tingkat kemanisan nira 

manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, warna 

permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan bawah daun hijau pupus 

pucat, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, tebal 

kutikula 4 µm, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis abaksial 6 µm, ukuran 

trikoma 82-108 µm, kekuatan trikoma lentur. 

Tanaman tebu varietas PS 881 dapat dibedakan dari varietas VMC 76-16 

karena PS 881 warna batang dominan hijau, jumlah warna batang 2, letak mata 

tunas di bawah cincin tumbuh, permukaan internodus di atas mata melingkar, 

tidak terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, tingkat 

kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah 

±5, warna permukaan atas daun hijau tua gelap, warna permukaan bawah daun 

hijau tua gelap pucat, ujung daun runcing sempit, titik lengkung daun dari pangkal 

lebih dari setengah panjang daun, kerapatan stomata 14-15, ukuran ligula 0,4 cm, 

ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku, variasi sel buliform 1;2;3. 

Sedangkan varietas VMC 76-16 warna batang dominan kuning, jumlah warna 

batang 3, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, permukaan internodus di atas 

mata rata, terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, tingkat 

kemanisan nira agak manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah 

±4,5, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau 

pucat, ujung daun runcing lebar, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari 

setengah panjang daun, kerapatan stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, ukuran 

trikoma 62-81 µm, kekuatan trikoma lentur, variasi sel buliform 1;2. 
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Gambar 13. Morfologi ta
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 
batang tebu bagian dalam, j. lapisan lilin, mata tunas, 
batang tebu. (Sumber: 

a 

d 

h 

 0,8 cm  1,6 

 3 cm 

. Morfologi tanaman tebu varietas PS 881. a. habitus PS 881, b. 
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 

tebu bagian dalam, j. lapisan lilin, mata tunas, root band
Sumber: Dokumentasi pribadi) 

b 

c 

f e g 

j i 

1,6 cm  0,8 cm 

 

 

abitus PS 881, b. 
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 

root band dan nodus 

 3 cm 

 3 cm 

 3 cm 

 1 cm 
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Gambar 14. Morfologi bunga tebu varietas PS 881. a. 
susunan malai bunga tebu, b. bunga tebu yang belum 
mekar perbesaran 32x. c. bunga tebu yang sudah mekar 
perbesaran 20x, d. bunga tebu yang sudah mekar 
perbesaran 32x. (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 
4.1.2.3. Deskripsi tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 882 

A. Deskripsi analitik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 882 

Tanaman tebu varietas PS 882 terdiri atas akar, batang, dan daun (Gambar 

15), serta bunga (Gambar 16). Perawakan: tebu varietas PS 882 memiliki habitus 

berupa rumpun yang kokoh, tinggi tanaman 238 cm – 299 cm, dan jumlah daun 

yang hijau sekitar 12-13 helai tiap tanaman, batang: permukaan batang licin, 

warna batang dominan hijau, jumlah warna batang 2, arah tumbuh batang tegak, 

mempunyai lapisan lilin sedikit, lapisan lilin tersebut mempengaruhi warna 

batang, kedudukan nodus miring, letak mata tunas di bawah cincin tumbuh, 

bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian tengah mata, 

permukaan internodus di atas mata melingkar, terdapat rambut jambul, ukuran 

lebar cincin tumbuh 0,35 cm, panjang ruas batang (antarnodus) sekitar 15-19 cm, 

a 

d 

c 

b 

stigma stamen 

glume  

glume  

lemma 

spikelet  

stigma 

glume 0,5 mm 0,5 mm 

1,3 mm 
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warna batang yang dikuliti kuning, batang keras, terdapat lubang pada teras 

batang, panjang lingkar batang 9-10 cm, tingkat kemanisan nira kurang manis, pH 

nira ± 6, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, mata tunas 

tahan dalam kondisi kering, daun: warna permukaan atas hijau, warna permukaan 

bawah daun hijau pucat, bangun daun berbentuk pita, panjang maksimum daun 

170-193 cm, lebar maksimum daun 5,3-6,6 cm, ujung daun runcing sempit, tepi 

daun berambut, pangkal daun rata, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari 

setengah panjang daun, kedudukan telinga daun tegak, susunan tulang daun 

sejajar, jarak antar tulang daun sedang, mempunyai fine hair, tebal kutikula 2 µm, 

ukuran stomata 132-153 µm2, tipe stomata halter, kerapatan stomata 12-14, 

ukuran ligula 0,5 cm, tebal jaringan epidermis adaksial 5 µm, tebal epidermis 

abaksial 3-4 µm, panjang sel penjaga 16,5-17 cm, lebar sel penjaga 2 cm, bentuk 

trikoma berupa rambut non glandular, ukuran trikoma 40-42 µm, kekuatan 

trikoma kaku, sifat trikoma tidak mudah patah, variasi sel buliform 1;2;5, tebal 

lamina 7-9 µm.  

B. Deskripsi diagnostik tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 882 

Tanaman tebu varietas PS 882 mempunyai karakter khusus batang yang 

keras, jarak antar tulang daun sedang, variasi sel buliform 1;2;5, kemanisan nira 

tergolong kurang manis, dan mata tunas tahan dalam kondisi kering. 

C. Deskripsi diagnostik diferensial tebu (Saccharum officinarum) varietas PS 882 

Tanaman tebu varietas PS 882 dibedakan dari varietas PS 862 karena PS 

882 mempunyai warna batang dominan hijau, terdapat rambut jambul, warna 

batang yang dikuliti kuning, batang keras, tingkat kemanisan nira kurang manis, 
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pH nira ± 6, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, mata tunas 

tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan 

bawah daun hijau pucat, ujung daun runcing sempit, titik lengkung daun dari 

pangkal lebih dari setengah panjang daun, jarak antar tulang daun lebar, ukuran 

trikoma 40-42 µm, sifat trikoma tidak mudah patah, variasi sel buliform 1;2;5. 

Sedangkan PS 862 mempunyai warna batang dominan kuning, tidak terdapat 

rambut jambul, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, 

tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam 

adalah ±4, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas 

daun hijau tua cerah, warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, ujung 

daun runcing lebar, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang 

daun, jarak antar tulang daun sempit, ukuran trikoma 16-18 µm, sifat trikoma 

mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3;5.  

Tanaman tebu varietas PS 882 dibedakan dari varietas PS 881 karena PS 

882 mempunyai lapisan lilin sedikit, terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin 

tumbuh 0,35 cm, batang keras, terdapat lubang pada teras batang, tingkat 

kemanisan nira kurang manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah 

±4,5, mata tunas tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun hijau, 

warna permukaan bawah daun hijau pucat, kedudukan telinga daun tegak, jarak 

antar tulang daun sedang, ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, 

variasi sel buliform 1;2;5. Sedangkan PS 881 mempunyai lapisan lilin banyak, 

tidak terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, batang lunak, 

tidak terdapat lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira sangat manis, 
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perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±5, mata tunas kurang tahan 

dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun hijau tua gelap, warna 

permukaan bawah daun hijau tua gelap pucat, kedudukan telinga daun serong, 

jarak antar tulang daun lebar, ukuran ligula 0,4 cm, tebal epidermis adaksial 6-8 

µm, variasi sel buliform 1;2;3.  

Tanaman tebu varietas PS 882 dibedakan dari varietas Bululawang karena 

PS 882 warna batang dominan hijau, arah tumbuh batang tegak, mempunyai 

lapisan lilin sedikit, kedudukan nodus miring, bentuk mata tunas bulat dengan 

bagian terlebar ada di bagian tengah mata, permukaan internodus di atas mata 

melingkar, warna batang yang dikuliti kuning, batang keras, terdapat lubang pada 

teras batang, tingkat kemanisan nira kurang manis, mata tunas tahan dalam 

kondisi kering, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun 

hijau pucat, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari setengah panjang daun, 

kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sedang, tebal kutikula 2 

µm, ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, tebal epidermis abaksial 

3-4 µm, ukuran trikoma 40-42 µm, kekuatan trikoma kaku, variasi sel buliform 

1;2;5. Sedangkan varietas Bululawang warna batang dominan ungu, arah tumbuh 

batang condong, mempunyai lapisan lilin banyak, kedudukan nodus datar, bentuk 

mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian bawah mata, permukaan 

internodus di atas mata rata, warna batang yang dikuliti kuning muda, kekerasan 

batang sedang, tidak terdapat lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira 

manis, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun 

hijau pupus, warna permukaan bawah daun hijau pupus pucat, titik lengkung daun 
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dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, kedudukan telinga daun serong, 

jarak antar tulang daun lebar, tebal kutikula 4 µm, ukuran ligula 0,6 cm, tebal 

epidermis adaksial 6-8 µm, tebal epidermis abaksial 6µm, ukuran trikoma 82-108 

µm, kekuatan trikoma lentur, variasi sel buliform 1;2;3. 

Tanaman tebu varietas PS 882 dibedakan dari varietas VMC 76-16 karena 

PS 882 warna batang dominan hijau, jumlah warna batang 2, lapisan lilin sedikit, 

letak mata tunas di bawah cincin tumbuh, permukaan internodus di atas mata 

melingkar, ukuran lebar cincin tumbuh 0,35 cm, warna batang yang dikuliti 

kuning, batang keras, ada lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira kurang 

manis, mata tunas tahan dalam kondisi kering, ujung daun runcing sempit, titik 

lengkung daun dari pangkal lebih dari setengah panjang daun, kedudukan telinga 

daun tegak, jarak antar tulang daun sedang, kerapatan stomata 12-14, ukuran 

ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, ukuran trikoma 40-42 µm, kekuatan 

trikoma kaku, variasi sel buliform 1;2;5. Sedangkan varietas VMC 76-16 warna 

batang dominan kuning, jumlah warna batang 3, lapisan lilin banyak, letak mata 

tunas melewati cincin tumbuh, permukaan internodus di atas mata rata, ukuran 

lebar cincin tumbuh 0,2 cm, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, 

batang lunak, tidak ada lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira agak 

manis, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, ujung daun runcing lebar, 

titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, kedudukan 

telinga daun serong, jarak antar tulang daun lebar, kerapatan stomata 17-22, 

ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis adaksial 6 µm, ukuran trikoma 62-81 µm, 

kekuatan trikoma lentur, variasi sel buliform 1;2. 
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Gambar 15.  Morfologi ta
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 
batang tebu bagian dalam, j. lapisan lilin, mata tunas, 
batang tebu. (Sumber: 

a 

d 

h 

 1 cm 

 3 cm

 

.  Morfologi tanaman tebu varietas PS 882. a. habitus PS 882, b. 
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 

tebu bagian dalam, j. lapisan lilin, mata tunas, root band
Sumber: Dokumentasi pribadi) 

b 

c 

f e g 

j i 

  1 cm  0,5 cm 

cm 

 

abitus PS 882, b. 
daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. dewlap, f. ligula, g. 
batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah (kiri) serta batang tebu yang 
sudah dibersihkan (kanan), h. potongan membujur batang tebu, i. potongan 

root band dan nodus 

 2,7 cm 

 2,7  cm 

 3 cm 

 0,96 cm 
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Gambar 16. Morfologi bunga tebu varietas PS 882. a. susunan 
malai bunga tebu, b. bunga tebu yang belum mekar perbesaran 
25x. c. bunga tebu yang sudah mekar perbesaran 25x. 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

4.1.2.4. Deskripsi tebu (Saccharum officinarum) varietas Bululawang 

A. Deskripsi analitik tebu (Saccharum officinarum) varietas Bululawang 

Tanaman tebu varietas Bululawang terdiri atas akar, batang, dan daun 

(Gambar 17), serta bunga (Gambar 18). Perawakan : tanaman tebu varietas 

Bululawang memiliki habitus berupa rumpun yang kokoh, ukuran tinggi tanaman 

mencapai 213-260 cm, dan jumlah daun yang hijau sekitar 9-10 helai tiap 

tanaman, batang: permukaan batang licin, warna batang dominan ungu, jumlah 

warna batang 2, arah tumbuh batang condong, mempunyai lapisan lilin banyak, 

lapisan lilin tersebut mempengaruhi warna batang, kedudukan nodus datar, letak 

mata tunas di bawah cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian 

a b 

c 

 spikelet  

 glume   

 stigma   

1,1 mm 

1,1 mm 
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terlebar ada di bagian bawah mata, permukaan internodus di atas mata rata, 

terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, panjang ruas batang 

(antarnodus) sekitar 12-15,5 cm, warna batang yang dikuliti kuning muda, 

kekerasan batang tergolong sedang, tidak terdapat lubang pada teras batang, 

panjang lingkar batang sekitar 8-9,5 cm, tingkat kemanisan nira termasuk manis, 

pH nira ± 6, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, mata tunas 

kurang tahan dalam kondisi kering, daun: warna permukaan atas hijau pupus, 

warna permukaan bawah daun hijau pupus pucat, bangun daun berbentuk pita, 

panjang maksimum daun 157-160 cm, lebar maksimum daun 4,8-5,4 cm, ujung 

daun runcing sempit, tepi daun berambut, pangkal daun rata, titik lengkung daun 

dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, kedudukan telinga daun serong, 

susunan tulang daun sejajar, jarak antar tulang daun lebar, mempunyai fine hair, 

tebal kutikula 4 µm, ukuran stomata 128-185 µm2, tipe stomata halter, kerapatan 

stomata 11-14, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis adaksial 6-8 µm, tebal 

epidermis abaksial 6 µm, panjang sel penjaga 16-18,5 cm, lebar sel penjaga 2 cm, 

bentuk trikoma berupa rambut non glandular, ukuran trikoma 82-108 µm, 

kekuatan trikoma lentur, sifat trikoma tidak mudah patah, variasi sel buliform 

1;2;3, tebal lamina 6 µm.  

B. Deskripsi diagnostik tebu (Saccharum officinarum) varietas Bululawang 

Tanaman tebu varietas Bululawang mempunyai karakter khusus warna 

batang dominan ungu, arah tumbuh batang condong, kedudukan nodus datar, 

bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar di bawah, warna batang yang 

dikuliti kuning muda, warna permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan 
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bawah daun hijau pupus pucat, tebal kutikula 4 µm, tebal epidermis abaksial 6 

µm, dan kemanisan nira tergolong manis.  

C. Deskripsi diagnostik diferensial tebu (Saccharum officinarum) varietas 

Bululawang 

Tanaman tebu varietas Bululawang dapat dibedakan dari varietas PS 862 

karena varietas Bululawang mempunyai mempunyai warna batang dominan ungu, 

arah tumbuh batang condong, mempunyai lapisan lilin banyak, kedudukan nodus 

datar, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian bawah mata, 

permukaan internodus di atas mata rata, terdapat rambut jambul, warna batang 

yang dikuliti kuning muda, kekerasan batang sedang, tidak terdapat lubang pada 

teras batang, tingkat kemanisan nira manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 

12 jam adalah ±4,5, warna permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan 

bawah daun hijau pupus pucat, ujung daun runcing sempit, kedudukan telinga 

daun serong, jarak antar tulang daun lebar, tebal kutikula 4 µm, ukuran ligula 0,6 

cm, tebal epidermis adaksial 6-8 µm, tebal epidermis abaksial 6 µm, ukuran 

trikoma 82-108 µm, kekuatan trikoma lentur, sifat trikoma tidak mudah patah, 

variasi sel buliform 1;2;3. Sedangkan PS 862 mempunyai warna batang dominan 

kuning, arah tumbuh batang tegak, mempunyai lapisan lilin sedikit, kedudukan 

nodus miring, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian 

tengah mata, permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat rambut 

jambul, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, terdapat 

lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira 

setelah didiamkan 12 jam adalah ±4, warna permukaan atas daun hijau tua cerah, 
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warna permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, ujung daun runcing lebar, 

kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun sempit, tebal kutikula 2 

µm, ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, tebal epidermis abaksial 

2-3 µm, ukuran trikoma 16-18 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat trikoma mudah 

patah, variasi sel buliform 1;2;3;5.  

Tanaman tebu varietas Bululawang dapat dibedakan dari varietas PS 881 

karena varietas Bululawang mempunyai warna batang dominan ungu, arah 

tumbuh batang condong, kedudukan nodus datar, bentuk mata tunas bulat dengan 

bagian terlebar ada di bagian bawah mata, permukaan internodus di atas mata rata, 

terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna batang yang 

dikuliti kuning muda, kekerasan batang tergolong sedang, tingkat kemanisan nira 

manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, warna 

permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan bawah daun hijau pupus 

pucat, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, tebal 

kutikula 4 µm, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis abaksial 6 µm, ukuran 

trikoma 82-108 µm, kekuatan trikoma lentur. Sedangkan PS 881 mempunyai 

warna batang dominan hijau, arah tumbuh batang tegak, kedudukan nodus miring, 

bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian tengah mata, 

permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak terdapat rambut jambul, 

ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, warna batang yang dikuliti kuning, batang 

lunak, tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 

12 jam adalah ±5, warna permukaan atas daun hijau tua gelap, warna permukaan 

bawah daun hijau tua gelap pucat, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari 
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setengah panjang daun, tebal kutikula 2 µm, ukuran ligula 0,4 cm, tebal epidermis 

abaksial 4-5 µm, ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku.  

Tanaman tebu varietas Bululawang dapat dibedakan dari varietas PS 882 

karena varietas Bululawang mempunyai warna batang yang dominan ungu, arah 

tumbuh batang condong, mempunyai lapisan lilin banyak, kedudukan nodus datar, 

bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian bawah mata, 

permukaan internodus di atas mata rata, warna batang yang dikuliti kuning muda, 

kekerasan batang sedang, tidak terdapat lubang pada teras batang, tingkat 

kemanisan nira manis, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, warna 

permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan bawah daun hijau pupus 

pucat, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, 

kedudukan telinga daun serong, jarak antar tulang daun lebar, tebal kutikula 4 µm, 

ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis adaksial 6-8 µm, tebal epidermis abaksial 

6µm, ukuran trikoma 82-108 µm, kekuatan trikoma lentur, variasi sel buliform 

1;2;3. Sedangkan PS 882 mempunyai warna batang yang dominan hijau, arah 

tumbuh batang tegak, mempunyai lapisan lilin sedikit, kedudukan nodus miring, 

bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian tengah mata, 

permukaan internodus di atas mata melingkar, warna batang yang dikuliti kuning, 

batang keras, terdapat lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira kurang 

manis, mata tunas tahan dalam kondisi kering, warna permukaan atas daun hijau, 

warna permukaan bawah daun hijau pucat, titik lengkung daun dari pangkal lebih 

dari setengah panjang daun, kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun 

sedang, tebal kutikula 2 µm, ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 µm, 

62 
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Biosistematika Keanekaragaman 
Tanaman Tebu (Saccharum officinarum) Melalui Pendekatan Morfologi.

Yaniar Wahyu Prabawanti



 

 

tebal epidermis abaksial 3-4 µm, ukuran trikoma 40-42 µm, kekuatan trikoma 

kaku, variasi sel buliform 1;2;5.  

Tanaman tebu varietas Bululawang dapat dibedakan dari varietas VMC 

76-16 karena varietas Bululawang mempunyai warna batang dominan ungu, 

jumlah warna batang 2, arah tumbuh batang condong, kedudukan nodus datar, 

letak mata tunas di bawah cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian 

terlebar ada di bagian bawah mata, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna 

batang yang dikuliti kuning muda, kekerasan batang tergolong sedang, tingkat 

kemanisan nira termasuk manis, warna permukaan atas daun hijau pupus, warna 

permukaan bawah daun hijau pupus pucat, ujung daun runcing sempit, tebal 

kutikula 4 µm, kerapatan stomata 11-14, tebal epidermis abaksial 6 µm, variasi sel 

buliform 1;2;3. Sedangkan varietas VMC 76-16 mempunyai warna batang 

dominan kuning, jumlah warna batang 3, arah tumbuh batang tegak, kedudukan 

nodus miring, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat 

dengan bagian terlebar ada di bagian tengah mata, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 

cm, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, kekerasan batang tergolong 

lunak, tingkat kemanisan nira termasuk agak manis, warna permukaan atas daun 

hijau, warna permukaan bawah daun hijau pucat, ujung daun runcing lebar, tebal 

kutikula 2 µm, kerapatan stomata 17-22, tebal epidermis abaksial 3-4 µm, variasi 

sel buliform 1;2. 
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Gambar 17. Morfologi tanama
Bululawang, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 
dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 
membujur batang tebu, i. potongan ba
lilin, mata tunas, 
Dokumentasi pribadi)

a 

d 

h 

 1,2 cm 

 3 cm

. Morfologi tanaman tebu varietas Bululawang. a. h
Bululawang, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 
dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 
membujur batang tebu, i. potongan batang tebu bagian dalam, j. lapisan 
lilin, mata tunas, root band dan nodus batang tebu. 
Dokumentasi pribadi) 

b 

c 

f e g 

j i 

 1,1 cm  0,6 cm 

cm 
 0,9 cm 

 

n tebu varietas Bululawang. a. habitus 
Bululawang, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 
dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 

tang tebu bagian dalam, j. lapisan 
 (Sumber: 

 2,4 cm 

 2,4 cm 

 3 cm 
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Gambar 18. Morfologi bunga tebu varietas Bululawang. 
a. susunan malai bunga tebu, b. bunga tebu yang belum 
mekar perbesaran 16x. c. bunga tebu yang sudah mekar 
perbesaran 32x, d. bunga tebu yang sudah mekar 
perbesaran 25x. (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
 

4.1.2.5. Deskripsi tebu (Saccharum officinarum) varietas VMC 76-16 

A. Deskripsi analitik tebu (Saccharum officinarum) varietas VMC 76-16 

Tanaman tebu varietas VMC 76-16 terdiri atas akar, batang, dan daun 

(Gambar 19), serta bunga (Gambar 20). Perawakan : tanaman tebu varietas VMC 

76-16 memiliki habitus berupa rumpun yang kokoh, tinggi tanaman mencapai 255 

cm – 293 cm, dan jumlah daun yang hijau sekitar 11-13 helai tiap tanaman, 

batang: permukaan batang licin, warna batang dominan kuning, jumlah warna 

batang 3, arah tumbuh batang tegak, lapisan lilin banyak, lapisan lilin tersebut 

mempengaruhi warna batang, kedudukan nodus miring, letak mata tunas melewati 

cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar ada di bagian 

tengah mata, permukaan internodus di atas mata rata, terdapat rambut jambul, 

ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, panjang ruas batang (antarnodus) sekitar 14-

a 

b 

c 

d 

 stigma   

 stigma   

 stamen   

 glume   

 spikelet   

0,6 mm 

0,5 mm 

0,7 mm 
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14,5 cm, warna batang yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, tidak 

terdapat lubang pada teras batang, panjang lingkar batang sekitar 10 cm, tingkat 

kemanisan nira agak manis, pH nira ± 6, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 

jam adalah ±4,5, mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering, daun: warna 

permukaan atas hijau, warna permukaan bawah daun hijau pucat, bangun daun 

berbentuk pita, panjang maksimum daun 121,5-165,5 cm, lebar maksimum daun 

5,7-6,7 cm, ujung daun runcing lebar, tepi daun berambut, pangkal daun rata, titik 

lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah panjang daun, kedudukan 

telinga daun serong, susunan tulang daun sejajar, jarak antar tulang daun lebar, 

mempunyai fine hair, tebal kutikula 2 µm, ukuran stomata 140-176 µm2, tipe 

stomata halter, kerapatan stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis 

adaksial 6 µm, tebal epidermis abaksial 3-4 µm, panjang sel penjaga 16-16,5 cm, 

lebar sel penjaga 2 cm, bentuk trikoma berupa rambut non glandular,ukuran 

trikoma 62-81 µm, kekuatan trikoma lentur, sifat trikoma tidak mudah patah, 

variasi sel buliform 1;2, tebal lamina 6-7 µm.   

B. Deskripsi diagnostik tebu (Saccharum officinarum) varietas VMC 76-16 

Tebu varietas VMC 76-16 mempunyai karakter khusus jumlah warna 

batang 2, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, lebar cincin tumbuh 0,2 cm, 

karapatan stomata 17-22, variasi sel buliform 1;2, dan nira tergolong agak manis. 

C. Deskripsi diagnostik diferensial tebu (Saccharum officinarum) varietas VMC 76-16 

Tanaman tebu varietas VMC 76-16 dibedakan dari varietas PS 862 karena 

varietas VMC 76-16 mempunyai jumlah warna batang 3, mempunyai lapisan lilin 

banyak, letak mata tunas di melewati cincin tumbuh, permukaan internodus di atas 
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mata rata, terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, tidak 

terdapat lubang pada teras batang, tingkat kemanisan nira agak manis, perubahan 

pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±4,5, warna permukaan atas daun hijau, 

warna permukaan bawah daun hijau pucat, kedudukan telinga daun serong, jarak 

antar tulang daun lebar, kerapatan stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, tebal 

epidermis adaksial 6 µm, ukuran trikoma 62-81 µm, kekuatan trikoma lentur, sifat 

trikoma tidak mudah patah, variasi sel buliform 1;2. Sedangkan PS 862 

mempunyai jumlah warna batang 2, mempunyai lapisan lilin sedikit, letak mata 

tunas di bawah cincin tumbuh, permukaan internodus di atas mata melingkar, 

tidak terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, terdapat lubang 

pada teras batang, tingkat kemanisan nira sangat manis, perubahan pH nira setelah 

didiamkan 12 jam adalah ±4, warna permukaan atas daun hijau tua cerah, warna 

permukaan bawah daun hijau tua cerah pucat, kedudukan telinga daun tegak, jarak 

antar tulang daun sempit, kerapatan stomata 12-14, ukuran ligula 0,5 cm, tebal 

epidermis adaksial 5 µm, ukuran trikoma 16-18 µm, kekuatan trikoma kaku, sifat 

trikoma mudah patah, variasi sel buliform 1;2;3;5.  

Tanaman tebu varietas VMC 76-16 dibedakan dari varietas PS 881 karena 

varietas VMC 76-16 mempunyai warna batang dominan kuning, jumlah warna 

batang 3, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, permukaan internodus di atas 

mata rata, terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, tingkat 

kemanisan nira agak manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam ±4,5, 

warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau pucat, 

ujung daun runcing lebar, titik lengkung daun dari pangkal kurang dari setengah 
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panjang daun, kerapatan stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, ukuran trikoma 62-

81 µm, kekuatan trikoma lentur, variasi sel buliform 1;2. Sedangkan PS 881 

mempunyai warna batang dominan hijau, jumlah warna batang 2, letak mata tunas 

di bawah cincin tumbuh, permukaan internodus di atas mata melingkar, tidak 

terdapat rambut jambul, ukuran lebar cincin tumbuh 0,4 cm, tingkat kemanisan 

nira sangat manis, perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam adalah ±5, warna 

permukaan atas daun hijau tua gelap, warna permukaan bawah daun hijau tua 

gelap pucat, ujung daun runcing sempit, titik lengkung daun dari pangkal lebih 

dari setengah panjang daun, kerapatan stomata 14-15, ukuran ligula 0,4 cm, 

ukuran trikoma 21-36 µm, kekuatan trikoma kaku, variasi sel buliform 1;2;3.  

Tanaman tebu varietas VMC 76-16 dibedakan dari varietas PS 882 karena 

VMC 76-16 mempunyai warna batang dominan kuning, jumlah warna batang 3, 

lapisan lilin banyak, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, permukaan 

internodus di atas mata rata, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, warna batang 

yang dikuliti kuning muda pucat, batang lunak, tidak ada lubang pada teras 

batang, tingkat kemanisan nira agak manis, mata tunas kurang tahan dalam 

kondisi kering, ujung daun runcing lebar, titik lengkung daun dari pangkal kurang 

dari setengah panjang daun, kedudukan telinga daun serong, jarak antar tulang 

daun lebar, kerapatan stomata 17-22, ukuran ligula 0,6 cm, tebal epidermis 

adaksial 6 µm, ukuran trikoma 62-81 µm, kekuatan trikoma lentur, variasi sel 

buliform 1;2. Sedangkan PS 882 warna batang dominan hijau, jumlah warna 

batang 2, lapisan lilin sedikit, letak mata tunas di bawah cincin tumbuh, 

permukaan internodus di atas mata melingkar, ukuran lebar cincin tumbuh 0,35 
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cm, warna batang yang dikuliti kuning, batang keras, terdapat lubang pada teras 

batang, tingkat kemanisan nira kurang manis, mata tunas tahan dalam kondisi 

kering, ujung daun runcing sempit, titik lengkung daun dari pangkal lebih dari 

setengah panjang daun, kedudukan telinga daun tegak, jarak antar tulang daun 

sedang, kerapatan stomata 12-14, ukuran ligula 0,5 cm, tebal epidermis adaksial 5 

µm, ukuran trikoma 40-42 µm, kekuatan trikoma kaku, variasi sel buliform 1;2;5.  

Tanaman tebu varietas VMC 76-16 dibedakan dari varietas Bululawang 

karena varietas VMC 76-16 mempunyai warna batang dominan kuning, jumlah 

warna batang 3, arah tumbuh batang tegak, kedudukan nodus miring, letak mata 

tunas melewati cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar di 

bagian tengah mata, ukuran lebar cincin tumbuh 0,2 cm, warna batang yang 

dikuliti kuning muda pucat, kekerasan batang tergolong lunak, kemanisan nira 

termasuk agak manis, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan bawah 

daun hijau pucat, ujung daun runcing lebar, tebal kutikula 2 µm, kerapatan 

stomata 17-22, tebal epidermis abaksial 3-4 µm, variasi sel buliform 1;2. 

Sedangkan varietas Bululawang warna batang dominan ungu, jumlah warna 

batang 2, arah tumbuh batang condong, kedudukan nodus datar, letak mata tunas 

di bawah cincin tumbuh, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar di bagian 

bawah mata, ukuran lebar cincin tumbuh 0,3 cm, warna batang yang dikuliti 

kuning muda, kekerasan batang sedang, kemanisan nira termasuk manis, warna 

permukaan atas daun hijau pupus, warna permukaan bawah daun hijau pupus 

pucat, ujung daun runcing sempit, tebal kutikula 4 µm, kerapatan stomata 11-14, 

tebal epidermis abaksial 6 µm, variasi sel buliform 1;2;3.  
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Gambar 19. Morfologi tanam
VMC 76-16, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 
dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 
membujur batang tebu, i. potongan bat
lilin, mata tunas, 
Dokumentasi pribadi)   

a 

d 

h 

 0,6

 3,5 cm

                         

                      

. Morfologi tanaman tebu varietas VMC 76-16. a. h
16, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 

dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 
membujur batang tebu, i. potongan batang tebu bagian dalam, j. lapisan 
lilin, mata tunas, root band dan nodus batang tebu. 
Dokumentasi pribadi)    

b 

c 

f e g 

j i 

0,6 cm 0,7 cm  1,2 cm 

cm 

 

16. a. habitus 
16, b. daun (adaksial), c. daun (abaksial), d. telinga daun, e. 

dewlap, f. ligula, g. batang tebu yang tertutup lapisan lilin dan tanah 
(kiri) serta batang tebu yang sudah dibersihkan (kanan), h. potongan 

ang tebu bagian dalam, j. lapisan 
. (Sumber: 

 2,9 cm 

 2,9 cm 

 3,5 cm 

 1,1 cm 
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Gambar 20. Morfologi bunga tebu varietas VMC 76-16.  
a. Susunan malai bunga tebu, b. bunga tebu yang belum 
mekar perbesaran 25x. c. bunga tebu yang sudah mekar 
perbesaran 16x, d. putik dan benang sari bunga tebu 
perbesaran 20x, e. putik dan benang sari bunga tebu 
perbesaran 25x. (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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4.1.3. Kunci identifikasi varietas tebu (Saccharum officinarum) PS 862, PS 

881, PS 882, Bululawang, dan VMC 76-16. 

Berdasarkan deskripsi dari 5 varietas tebu (Saccharum officinarum), untuk 

pengenalan lebih jelas maka disusun kunci identifikasi tipe paralel menuju 

varietas sebagai berikut. 

1. a. Arah tumbuh batang condong, bentuk mata tunas bulat dengan bagian   

terlebar di bawah, kedudukan nodus datar ...............................   Bululawang 

b. Arah tumbuh batang tegak, bentuk mata tunas bulat dengan bagian terlebar  

di tengah, kedudukan nodus miring ............................................................... 2 

2. a. Jumlah warna batang 3, letak mata tunas melewati cincin tumbuh, 

permukaan internodus di atas mata rata, kekuatan trikoma lentur .......   VMC 

76-16 

 b. Jumlah warna batang 2, letak mata tunas di bawah cincin tumbuh,  

permukaan internodus di atas mata melingkar, kekuatan trikoma kaku ........ 3  

3. a. Lapisan lilin banyak, tidak terdapat lubang pada teras batang, kedudukan 

telinga daun serong ............................................................................... PS 881 

 b. Lapisan lilin sedikit, terdapat lubang pada teras batang, kedudukan telinga 

daun tegak ...................................................................................................... 4 

4. a. Warna batang dominan hijau, batang keras, titik lengkung daun dari pangkal 

lebih dari setengah panjang daun, jarak antar tulang daun sedang, sifat 

trikoma tidak mudah patah, kecepatan penurunan pH nira tergolong sedang, 

mata tunas tahan dalam kondisi kering ................................................. PS 882 
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 b. Warna batang dominan kuning, batang lunak, titik lengkung daun dari 

pangkal kurang dari setengah panjang daun, jarak antar tulang daun sempit, 

sifat trikoma mudah patah, kecepatan penurunan pH nira tergolong cepat, 

mata tunas kurang tahan dalam kondisi kering..................................... PS 862 

 

4.1.4 Hasil Analisis Hubungan Kekerabatan Antar Varietas Tanaman Tebu 

(Saccharum officinarum) PS 862, PS 881, PS 882, Bululawang, dan 

VMC 76-16 dengan Metode Fenetik 

Analisis pengelompokan untuk mengetahui hubungan antarvarietas 

tanaman tebu yang diteliti dilakukan berdasarkan 52 karakter morfologi 

(Lampiran 2) menggunakan program SPSS 16.00. Kelima puluh dua karakter 

morfologi yang digunakan sebagai dasar pengelompokkan meliputi 3 karakter 

perawakan, 22 karakter batang, dan 27 karakter daun. Pengelompokan kelima 

varietas tanaman tebu (Saccharum officinarum) dilakukan dengan menggunakan 

analisis gugus (classify hierarchial cluster) dan sebagai pelengkap digunakan pula 

analisis komponen utama (principal component analysis). Analisis gugus 

dilakukan berdasarkan pengukuran kesamaan antar satuan taksonomi operasional 

(STO) dengan menggunakan classify hierarchial cluster untuk data interval. 

Pengukuran tersebut didasarkan pada sebaran karakter morfologi dari kelima 

varietas tebu (Saccharum officinarum) yang disusun pada Lampiran 4. Data pada 

Lampiran 4 merupakan data yang telah dilakukan skoring dengan mengacu pada 

tabel dalam Lampiran 3. Dari data yang telah diskoring dan diproses dengan 

program SPSS 16.00 diperoleh hasil penghitungan indeks similaritas dengan 
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koefisien simple matching (tabel 4.1) dan nilai koefisien pengelompokan 

kesamaan karakteristik morfologi sampel dengan metode agglomerative 

(pendekatan penggabungan) berdasarkan average linkage (tabel 4.2) 

 

Tabel 4.1 Hasil penghitungan indeks similaritas dengan koefisien simple 
matching 
 

Case 
Koefisien simple matching 

1:862 2:862 3:862 4:881 5:881 6:881 7:882 8:882 9:88210:BL 11:BL 12:BL 
13: 

VMC 
14: 

VMC 
15: 

VMC 

1:862 1.000 .923 .897 .639 .570 .663 .529 .456 .451 .263 .208 .247 .356 .375 .294 

2:862 .923 1.000 .923 .543 .545 .617 .469 .456 .451 .232 .208 .154 .386 .375 .356 

3:862 .897 .923 1.000 .567 .570 .594 .499 .517 .483 .263 .298 .216 .417 .405 .325 

4:881 .639 .543 .567 1.000 .942 .950 .514 .441 .454 .395 .343 .429 .395 .404 .337 

5:881 .570 .545 .570 .942 1.000 .916 .451 .434 .448 .419 .365 .367 .360 .398 .390 

6:881 .663 .617 .594 .950 .916 1.000 .543 .500 .438 .411 .361 .368 .439 .469 .411 

7:882 .529 .469 .499 .514 .451 .543 1.000 .947 .910 .423 .359 .355 .350 .365 .204 

8:882 .456 .456 .517 .441 .434 .500 .947 1.000 .893 .441 .448 .304 .368 .381 .221 

9:882 .451 .451 .483 .454 .448 .438 .910 .893 1.000.399 .368 .355 .360 .381 .282 

10:BL .263 .232 .263 .395 .419 .411 .423 .441 .399 1.000 .947 .916 .515 .532 .441 

11:BL .208 .208 .298 .343 .365 .361 .359 .448 .368 .947 1.000 .863 .552 .533 .445 

12:BL .247 .154 .216 .429 .367 .368 .355 .304 .355 .916 .863 1.000 .469 .458 .358 

13:VMC .356 .386 .417 .395 .360 .439 .350 .368 .360 .515 .552 .469 1.000 .966 .888 

14:VMC .375 .375 .405 .404 .398 .469 .365 .381 .381 .532 .533 .458 .966 1.000 .930 

15:VMC .294 .356 .325 .337 .390 .411 .204 .221 .282 .441 .445 .358 .888 .930 1.000 

 
Keterangan: 
1:862 = PS 862 1  10:BL = Bululawang 1 
2:862 = PS 862 2  11:BL = Bululawang 2 
3:862 = PS 862 3  12:BL = Bululawang 3 
4:881 = PS 881 1  13:VMC = VMC 76-16 1 
5:881 = PS 881 2  14:VMC = VMC 76-16 2 
6:881 = PS 881 3  15:VMC = VMC 76-16 3 
7:882 = PS 882 1 
8:882 = PS 882 2 
9:882 = PS 882 3 
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Tabel 4.2 Penggabungan karakter morfologi 
berdasarkan average linkage 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Cluster 1 Cluster 2 

1 13 14 .966 

2 4 6 .950 

3 10 11 .947 

4 7 8 .947 

5 4 5 .929 

6 1 2 .923 

7 1 3 .910 

8 13 15 .909 

9 7 9 .902 

10 10 12 .889 

11 1 4 .590 

12 10 13 .478 

13 1 7 .474 

14 1 10 .348 

 
Keterangan: 
1. Angka yang tertera pada kolom cluster 1 dan cluster 

2 menunjukkan kode dari OTU yang dibandingkan, 
2. Angka yang tertera pada kolom coefficients 

menunjukkan besarnya kesamaan morfologi dari dua 
kelompok OTU yang dibandingkan serta 
menyebabkan ke 2 OTU yang dibandingkan tersebut 
mengelompok. 
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 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      1.000   0.870     0.739     0.609     0.478     0.348 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  VMC1       13   ─┬───┐ 
  VMC2       14   ─┘   ├─────────────────────────────────┐  
  VMC3       15   ─────┘                                  ├─────────┐  
  BL1        10   ─┬─────┐                                │         │ 
  BL2        11   ─┘     ├───────────────────────────────┘          │ 
  BL3        12   ───────┘                                          │ 
  PS8821      7   ─┬───┐                                            │ 
  PS8822      8   ─┘   ├─────────────────────────────────┐          │ 
  PS8823      9   ─────┘                                  │         │ 
  PS8811      4   ─┬─┐                                    ├─────────┘  
  PS8813      6   ─┘ ├───────────────────────────┐        │ 
  PS8812      5   ───┘                            ├───────┘  
  PS8621      1   ───┬─┐                          │ 
  PS8622      2   ───┘  ├─────────────────────────┘  
  PS8623      3   ─────┘  

 
 
Gambar 21. Dendrogram hubungan kekerabatan antara tanaman tebu (Saccharum 
officinarum) varietas PS 862, PS 881, PS 882, Bululawang, dan VMC 76-16 
 
Keterangan: 
VMC1 = VMC 76-16  1 PS8811 = PS 881 1 
VMC2 = VMC 76-16  2 PS8812 = PS 881 2 
VMC3 = VMC 76-16  3 PS8813 = PS 881 3 
BL1  = Bululawang 1 PS8621 = PS 862 1 
BL2  = Bululawang 2 PS8622 = PS 862 2 
BL3  = Bululawang 3 PS8623 = PS 862 3 
PS8821 = PS 882 1 
PS8822 = PS 882 2 
PS8823 = PS 882 3 
 
 

Berdasarkan dendogram pada gambar 21 di atas, dengan nilai similaritas 

34,8% didapatkan 2 kelompok atau cluster varietas tebu (Saccharum officinarum) 

berdasarkan karakter morfologi. Kelompok I beranggotakan tebu varietas PS 862, 

varietas PS 881, dan varietas PS 882, sedangkan kelompok II beranggotakan 

varietas Bululawang dan varietas VMC 76-16. Kedekatan antar varietas tebu 

dapat dilihat dari nilai  koefisien agglomerative, yaitu varietas PS 862 lebih dekat 

dengan varietas PS 881 sebesar 0,590, varietas VMC 76-16 lebih dekat dekat 
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varietas Bululawang sebesar 0,478, sedangkan varietas PS 882 lebih dekat dengan 

kelompok PS 862 dan PS 881 daripada kelompok VMC 76-16 dan Bululawang. 

Setelah dilakukan analisis cluster yang menghasilkan dendrogram, 

kemudian dilanjutkan dengan analisis PCA (Principal Component Analysis). 

Analisis PCA berguna untuk mengetahui karakter-karakter morfologi yang 

memberikan pengaruh besar dalam memisahkan kelompok varietas tanaman. 

Hasil analisis PCA ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Nilai komponen utama karakter tanaman tebu (Saccharum officinarum) 
varietas PS 862, PS 881, PS 882, Bululawang, dan VMC 76-16  

Character 
Component 

1 2 3 

Tinggi .205 -.415 -.346 

Jumlah daun yang hijau -.421 -.464 .129 

Warna batang dominan .463 .881 -.050 

Jumlah warna batang .432 -.827 .206 

Arah tumbuh batang -.745 -.510 .293 

Lapisan lilin .746 .021 .654 

Kedudukan nodus -.745 -.510 .293 

Letak mata tunas .432 -.827 .206 

Bentuk mata tunas -.745 -.510 .293 

Permukaan internodus di atas mata .961 -.259 -.072 

Rambut jambul .667 -.026 -.395 

Lebar cincin tumbuh -.440 .740 .432 

Panjang ruas antarnodus -.312 .387 -.285 

Warna batang yang dikuliti -.225 .790 .310 

Kekerasan batang .012 .540 -.542 

Lubang pada teras -.746 -.021 -.654 

Panjang lingkar batang -.509 -.514 .062 

Kemanisan nira -.181 .098 .367 

Perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam -.183 -.414 -.818 

Ketahanan mata tunas dlm kondisi kering -.360 .286 -.396 

Warna permukaan atas daun -.716 -.053 .653 

Warna permukaan bawah daun -.716 -.053 .653 

Panjang maksimum daun -.161 .446 -.318 

Lebar maksimum daun -.430 -.193 .510 

Ujung daun -.099 -.929 -.163 

Titik lengkung daun dari pangkal -.509 .513 .402 

Kedudukan telinga daun .746 .021 .654 

Jarak antar tulang daun .733 .169 .603 

Tebal kutikula .745 .510 -.293 

Ukuran stomata .402 .101 .354 

Kerapatan stomata .432 -.827 .206 

Ukuran ligula .770 -.353 -.522 

Tebal jaringan epidermis adaksial .746 .021 .654 

Tebal jaringan epidermis abaksial .745 .510 -.293 

Panjang sel penjaga -.168 .660 .272 

Ukuran trikoma .925 -.003 .170 

Kekuatan trikoma -.961 .259 .072 

Sifat trikoma .553 .311 .405 

Variasi sel buliform -.745 .192 -.554 

Tebal lamina -.566 .384 .405 
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Extraction Method: Principal Component Analysis (PCA). 

a. 3 components extracted. 
 

Dari hasil analisis PCA pada tabel 4.3 di atas terdapat 3 komponen utama 

karakter yang berperan utama dalam memisahkan kelompok varietas tebu. 

Komponen 1 merupakan karakter yang paling berperan utama dalam memisahkan 

kelompok varietas tanaman. Sedangkan komponen 2 merupakan komponen 

karakter pendukung pertama dari komponen 1 dan komponen 3 merupakan 

komponen karakter pendukung kedua dari komponen 1. Nilai yang dicetak tebal 

pada tabel 4.2 merupakan nilai karakter yang mempunyai nilai ≥ 0,750 yang 

berarti karakter tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam 

pengelompokan 5 varietas tebu. Sedangkan nilai karakter 0,500≤x<0,750 berarti 

karakter tersebut cukup mempunyai pengaruh dalam pengelompokan, dan nilai 

karakter <0,500 berarti karakter tersebut kurang berpengaruh dalam 

pengelompokan.  

 Dalam komponen 1 karakter yang berpengaruh besar (mempunyai nilai ≥ 

0,750) antara lain: permukaan internodus di atas mata, ukuran ligula, ukuran 

trikoma, dan kekuatan trikoma. Dalam komponen 2 karakter yang berpengaruh 

besar yaitu warna batang, jumlah warna batang dominan, letak mata tunas, ujung 

daun, dan kerapatan stomata. Sedangkan karakter yang berpengaruh besar pada 

komponen 3 yaitu kecepatan penurunan pH nira. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Faktor lingkungan 

Dari hasil pengamatan dan pengukuran faktor lingkungan, diketahui 

bahwa kelima varietas tebu yang diteliti (PS 862, PS881, PS 882, Bululawang, 

dan VMC 76-16) tumbuh pada kondisi lingkungan yang sama, yaitu pada  suhu 

udara ± 29,8°C, kelembaban udara ± 72,3 %, dan pH tanah ± 5,4. Pengamatan dan 

pengukuran tersebut bertujuan agar pada saat proses karakterisasi, sampel yang 

diteliti tidak mengalami perubahan morfologi yang signifikan karena pengaruh 

dari kondisi lingkungan yang berbeda.  

Menurut Hartiko (1990) faktor lingkungan mempengaruhi ekspresi gen, 

dan ekspresi gen mempengaruhi variasi karakter morfologi yang dihasilkan. 

Sehingga dalam penelitian ini kondisi lingkungan harus diperhatikan  karena 

karakter morfologi digunakan sebagai kunci untuk mengetahui jauh dekatnya 

hubungan kekerabatan. 

Selain itu, data kondisi lingkungan di atas  juga berguna sebagai referensi 

bila nantinya akan membudidayakan lagi kelima varietas tebu tersebut.  

 
4.2.2. Kunci identifikasi varietas tebu (Saccharum officinarum) PS 862, PS 

881, PS 882, Bululawang, dan VMC 76-16. 

Dari keanekaragaman karakter morfologi hasil analisis deskripsi dapat 

dibuat kunci identifikasi praktis yang disusun dari 17 karakter yang berguna untuk 

mengungkapkan identitas (jati diri) suatu tumbuhan (Hamidah, 2009). Karakter 

tersebut diantaranya arah tumbuh batang, bentuk mata tunas, kedudukan nodus, 

jumlah warna batang, letak mata tunas, permukaan internodus di atas mata, 
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kekuatan trikoma, lapisan lilin, lubang pada teras batang, kedudukan telinga daun, 

warna batang dominan, batang keras, titik lengkung daun dari pangkal, jarak antar 

tulang daun, sifat trikoma, kecepatan penurunan pH nira, dan ketahanan mata 

tunas tahan dalam kondisi kering. 

 
4.2.3   Kajian Hubungan Kekerabatan Antar Varietas Tanaman Tebu 

(Saccharum officinarum) PS 862, PS 881, PS 882, Bululawang, dan 

VMC 76-16 dengan Metode Fenetik 

Kekerabatan dalam sistematik tumbuhan dapat diartikan sebagai pola 

hubungan atau total kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau 

ciri tertentu dari masing-masing kelompok tumbuhan tersebut (Stuessy, 1990). 

Pengamatan keragaman karakter morfologi suatu tumbuhan dengan mata 

telanjang, tanpa pengukuran, hanya akan menghasilkan penampakan luar yang 

dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda antar peneliti, mengingat 

pemahaman konsep pencandraan antar peneliti kemungkinan berbeda-beda. 

Analisis dengan bantuan perhitungan matematika yaitu melalui penentuan 

koefisien keragaman dapat mengeliminasi subyektivitas (Suratman, 2000). Dari 

hasil analisis dengan metode fenetik yang menggunakan program SPSS 16.00, 

diperoleh dendrogram yang dapat menggambarkan jauh dekatnya hubungan 

kekerabatan antarvarietas tanaman tebu. Dari dendrogram pada gambar 21 

menunjukkan adanya varietas yang mengelompok maupun terpisah berdasarkan 

nilai indeks similaritas (tabel 4.1) dan koefisien agglomerative (tabel 4.2). 

Varietas VMC 76-16 menjadi satu kelompok dengan varietas Bululawang dengan 

nilai koefisien agglomerative 0,478, sedangkan varietas PS 882 lebih cenderung 
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membentuk kelompok dengan PS 881 dan PS 862 dengan nilai koefisien 

agglomerative 0,474. Hal ini berarti varietas VMC 76-16 lebih berkerabat dekat 

dengan varietas Bululawang dibanding dengan varietas PS 882, PS 881, dan PS 

862. Begitu juga sebaliknya, varietas PS 882, PS 881, dan PS 862 mempunyai 

hubungan kekerabatan yang lebih dekat bila dibandingkan dengan varietas 

Bululawang dan VMC 76-16. Namun, pada dendrogram juga nampak bahwa 

varietas tebu PS 862 dan PS 881 membentuk satu klaster lagi yang terpisah dari 

varietas PS 882. Hal ini dikarenakan PS 862 lebih mempunyai banyak kemiripan 

karakter morfologi yang dimiliki bersama dengan PS 881 bila dibandingkan 

dengan PS 882. Dengan kata lain PS 862 mempunyai jarak taksonomi yang cukup 

dekat dengan PS 881 bila dibandingkan dengan PS 882. Hal ini dapat dijadikan 

data pendukung bahwa walaupun PS 881 dan PS 882 mempunyai tahun 

penyilangan yang sama dan dalam kesehariannya sekilas terlihat hampir sama, 

belum tentu kedua varietas tersebut memiliki banyak karakter morfologi yang 

sama serta jarak taksonomi yang dekat. Dengan diketahuinya hubungan 

kekerabatan antar varietas tersebut, maka proses pemuliaan tanaman diharapkan 

dapat menghasilkan variasi yang tinggi. Menurut Martasari (2009), dalam proses 

pemuliaan tanaman, persilangan antara spesies yang berkerabat jauh diharapkan 

dapat menghasilkan variasi yang tinggi sehingga akan menambah keragaman 

genetik dalam plasma nutfah. Keragaman genetik yang bervariasi menjadi salah 

satu modal dalam mendapatkan varietas baru melalui seleksi. Jadi, varietas atau 

induk yang akan disilangkan selain harus mempunyai karakter yang diinginkan 

seperti daya hasil tinggi, mutu baik, dan tahan terhadap hama atau penyakit, maka 
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varietas atau induk tersebut juga harus jauh hubungan kekerabatannya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari terjadinya inbreeding depression (Liyanage, 1974; 

dikutip oleh Suhendi, 1999). Apabila teori tersebut diaplikasikan pada hasil 

penelitian ini, sebagai contoh bila ingin menyilangkan varietas PS 862 maka tidak 

diperkenankan menyilangkannya dengan varietas PS 881. Hal ini dikarenakan 

hubungan kekerabatan antar kedua varietas tersebut sangat dekat. Sehingga lebih 

baik PS 862 disilangkan dengan PS 882 atau lebih baik lagi dengan Bululawang 

atau VMC 76-16 yang jelas hubungan kekerabatannya jauh.  

Dalam penelitian ini, setiap 1 varietas digunakan 3 STO. Dari dendrogram 

pada gambar 21 di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing STO telah 

mengelompok sesuai dengan varietasnya. STO varietas VMC dapat mengelompok 

pada nilai koefisien agglomerative sebesar 0,909, STO varietas Bululawang dapat 

mengelompok pada nilai koefisien agglomerative sebesar 0,889, STO varietas PS 

882 dapat mengelompok pada nilai koefisien agglomerative sebesar 0,902, STO 

varietas PS 881 dapat mengelompok pada nilai koefisien agglomerative sebesar 

0,929, dan STO varietas PS 862 dapat mengelompok pada nilai koefisien 

agglomerative sebesar 0,910. Hal ini membuktikan bahwa karakter morfologi 

yang dimiliki masing-masing STO dalam satu varietas mempunyai banyak 

kemiripan, sehingga jarak taksonominya terlihat sangat dekat.  

Keanekaragaman dapat diamati pada individu dalam satu kelompok 

populasi, antar kelompok populasi dalam satu spesies dan antar spesies (Sofro, 

1991). Dari 52 karakter morfologi yang digunakan pada penelitian ini, 12 karakter 

merupakan karakter umum yang dimiliki oleh ke-5 varietas tebu, sedangkan 40 
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karakter yang lain merupakan karakter khusus yang dimiliki antar varietas tebu. 

Adanya 40 karakter khusus tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman antar 

varietas tanaman tebu. Empat puluh karakter khusus tersebut dianalisis dengan 

PCA. Dari hasil analisis PCA menunjukkan bahwa nilai komponen karakter yang 

tinggi dan terbanyak terdapat pada karakter daun. Dari tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwa karakter pada komponen 1, yaitu karakter yang paling berperan utama 

dalam memisahkan kelompok varietas tanaman dan yang mempunyai nilai >0,750 

berjumlah 4 karakter, yaitu 1 karakter batang dan 3 karakter daun. Karakter 

batang tersebut, yaitu permukaan internodus di atas mata. Sedangkan karakter 

daun meliputi ukuran ligula, ukuran trikoma, dan kekuatan trikoma. Pada 

komponen 2 (komponen pendukung pertama dari komponen 1) menunjukkan 

karakter yang paling berperan dalam memisahkan kelompok varietas tanaman dan 

yang mempunyai nilai ≥ 0,750 berjumlah 6, yaitu 4 dari karakter batang dan 2 dari 

karakter daun. Karakter batang tersebut meliputi warna batang, jumlah warna 

batang, letak mata tunas, dan bentuk mata tunas. Sedangkan karakter daun 

meliputi ujung daun dan kerapatan stomata. Pada komponen 3 (komponen 

pendukung kedua dari komponen 1) menunjukkan karakter yang paling berperan 

dalam memisahkan kelompok varietas tanaman dan yang mempunyai nilai ≥ 

0,750 adalah perubahan pH nira setelah didiamkan 12 jam. 

Dari komponen 1 pada hasil analisis PCA dapat diketahui bahwa karakter 

daun paling banyak memiliki nilai ≥ 0,750. Walaupun pada komponen 2 jumlah 

karakter daun yang memiliki nilai ≥ 0,750 lebih sedikit, namun besarnya nilai 

koefisien karakter daun tetap lebih tinggi daripada karakter lainnya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa karakter morfologi daun memang berperan utama dalam 

memisahkan kelompok varietas tanaman. Singh (1999) menyatakan bahwa 

karakter daun sangat penting dalam identifikasi palem-paleman dan beberapa 

tanaman lain dari genus Azedirachata dengan Melia, Sorbus dengan Pyrus, dan 

lain-lain.  

Dalam Sunarti (2008) dijelaskan bahwa karakter anatomi merupakan salah 

satu pendekatan untuk membantu pemecahan masalah taksonomi yang secara 

morfologi sulit dipisahkan atau masih meragukan. Adapun bukti-bukti 

pendekatannya yang umum digunakan diantaranya bentuk dan kerapatan stomata, 

trikoma, bentuk sel epidermis, jumlah lapisan palisade, dan ketebalan daun. 

Menurut Sulistiarini (1989) dalam Sunarti (2008) pencirian yang disebutkan di 

atas merupakan penciri yang cukup mantap karena bersifat konstan. Pada 

penelitian ini kerapatan stomata mempunyai nilai karakter ≥ 0,750 dan tebal 

lamina mempunyai nilai karakter 0,500≤x<0,750. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakter kerapatan stomata dan tebal lamina dapat mempengaruhi pengelompokan 

5 varietas tebu. Kegunaan trikoma dalam taksonomi cukup dikenal. Kadang-

kadang famili tertentu dapat dikenal dengan mudah dari macam rambutnya 

(Hidayat, 1995). Hal tersebut teridentifikasi pada hasil penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa karakter trikoma mempunyai nilai karakter ≥ 0,750 yang 

berarti karakter tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam 

pengelompokan 5 varietas tebu. Singh (1999) menyatakan bahwa karakter 

epidermis merupakan suatu pertimbangan dalam mempelajari taksonomi. Pada 

penelitian ini tebal epidermis mempunyai nilai karakter 0,500≤x<0,750 yang 
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berarti karakter tersebut cukup mempunyai pengaruh dalam pengelompokan, 

sehingga juga berfungsi sebagai karakter pembeda dalam pengelompokan sampel 

varietas tebu ini.  

Dalam penelitian ini, karakter daun berperan utama dalam memisahkan 

kelompok varietas tanaman tebu. Dari karakter tebal kutikula, menunjukkan 

bahwa varietas Bululawang mempunyai kutikula yang lebih tebal daripada 

varietas lainnya (Lampiran 2). Kutikula merupakan senyawa lemak yang terdapat 

di permukaan luar dinding sel epidermis (Fahn, 1982). Senyawa lemak bersifat 

kedap air sehingga mengurangi laju transpirasi (Sulistyaningsih, 1994). Kutikula 

yang tebal merupakan salah satu ciri adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering 

(Fahn, 1982). Dari teori tersebut, maka varietas Bululawang juga dapat 

beradaptasi pada lingkungan kering. 

Varietas PS 862 memiliki sel buliform yang deretan selnya lebih bervariasi 

daripada varietas lainnya (Lampiran 2). Sel buliform merupakan sel yang 

ukurannya lebih besar dibandingkan sel epidermis, fungsi sel tersebut untuk 

beradaptasi dengan cara menggulung daun pada saat tanaman mengalami 

cekaman kekeringan (Price dan Courtois, 1991). Dari teori tersebut, maka varietas 

PS 862 dapat beradaptasi ketika mengalami cekaman kekeringan. 

Varietas PS 881 dan PS 882 mempunyai lamina yang lebih tebal daripada 

varietas lainnya (Lampiran 2). Menurut Shield (1950) dalam Sulistyaningsih 

(1994) lamina yang tebal merupakan indikasi tanaman yang bersifat xerofit. Dari 

teori tersebut, maka varietas PS 881 dan PS 882 mempunyai indikasi tanaman 

yang tahan dalam kondisi kering. 
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Varietas Bululawang dan VMC 76-16 mempunyai trikoma non glandular 

yang lentur, tidak mudah patah, dan ukuran yang lebih panjang dibanding varietas 

yang lain. Kebede et al., (1994) dalam Sulistyaningsih (1994) menjelaskan hasil 

penelitian pada genus Lycopersicon bahwa Lycopersicon pennelii yang bersifat 

lebih tahan terhadap kekeringan daripada L. esculentum ternyata dijumpai trikoma 

yang lebih sedikit tetapi ukurannya lebih panjang. Ukuran trikoma berperan dalam 

mengurangi transpirasi. Dari teori tersebut maka varietas Bululawang dan VMC 

76-16 juga memiliki kecenderungan bersifat tahan terhadap kekeringan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun terdapat 

perbedaan karakter antarvarietas tanaman tebu (PS 862, PS 881, PS 882, 

Bululawang, dan VMC 76-16), namun masing-masing varietas tersebut mampu 

mengembangkan karakter khusus yang berbeda tapi sama-sama mempunyai 

kecenderungan untuk dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang kering.  
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