
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keanekaragaman Hayati  

Keanekaragaman hayati ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, 

berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/ ekosistem (ruang hidup) 

yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia (McAllister (1998) 

dalam Medrizam dkk., 2004). Keanekaragaman hayati dipelajari dengan tiga 

pendekatan dalam membaca keanekaragaman hayati, yakni tingkat ekosistem, 

tingkat spesies, dan tingkat genetik (Medrizam dkk., 2004). 

Keanekaragaman ekosistem mencakup keanekaan bentuk dan susunan 

bentang alam, daratan maupun perairan, di mana makhluk atau organisme hidup 

(tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) berinteraksi dan membentuk keterkaitan 

dengan lingkungan fisiknya. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman 

spesies organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun perairan. 

Dengan demikian masing-masing organisme mempunyai ciri yang berbeda satu 

dengan yang lain. Keanekaragaman genetik adalah keanekaan individu di dalam 

suatu spesies. Keanekaan ini disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. 

Gen adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme serta dapat 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Medrizam dkk., 2004). 
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2.2 Biosistematika  

Menurut Simpson (2006), biosistematika atau sistematik adalah telaah 

(studi) tentang keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatan antar 

organisme-organisme tersebut. Camp dan Gilly dalam Vicklery (1983) 

menyatakan biosistematika bertujuan untuk (1) menentukan batasan-batasan unit 

takson, (2) menerapkan unit tersebut dalam sistem tata nama yang memadai, (3) 

menunjuk secara tepat informasi yang berkaitan dengan unit takson dan hubungan 

kekerabatan.  

Sneath dan Sokal (1973) menyatakan bahwa biosistematika telah 

mengalami perkembangan yang menakjubkan seiring dengan metode kimiawi, 

biologi molekular serta aplikasi komputer dalam sistem yang menggunakan data 

untuk merevisi dan mengembangkan sistem klasifikasi dan identifikasi. Kemajuan 

biosistematika dapat ditelusuri dengan digunakannya komputer untuk 

mengembangkan biosistematika numerik. 

Pengkajian keanekaragaman dan hubungan kekerabatan antar individu 

atau antar populasi merupakan aspek yang sangat penting dalam biosistematika. 

Keanekaragaman tumbuhan tidak hanya menyangkut bentuk luarnya saja tetapi 

juga sifat-sifat yang lain. Secara genetik tidak ada dua individu dalam satu spesies 

yang sama. Faktor lingkungan juga ikut berpengaruh dalam timbulnya ciri-ciri 

yang muncul sebagai fenotip. Perbedaan yang tampak pada tiap anggota spesies 

menyebabkan adanya keragaman dalam spesies. Keragaman dalam spesies 

menyebabkan tiap anggota spesies dapat dilihat adanya kekerabatannya satu sama 

lain (Ashary, 2010).   
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Menurut Davis dan Heywood (1973) kekerabatan antar kelompok 

taksonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu fenetik dan filetik. 

Kekerabatan fenetik, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada kesamaan sifat 

menyeluruh (overall similarity) dari kelompok-kelompok tumbuhan yang ada. 

Semakin banyak kesamaan ciri yang dipunyai oleh kelompok-kelompok 

tumbuhan maka dianggap semakin dekat kekerabatan kelompok-kelompok 

tersebut, demikian pula sebaliknya. Kekerabatan filetik, yaitu kekerabatan yang 

didasarkan pada sifat tumbuhan secara filogenetik (Stuessy, 1990). 

Semakin banyak persamaan ciri-ciri yang dimiliki semakin dekat 

kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan dalam ciri-ciri yang 

dimiliki semakin jauh kekerabatannya (Ashary, 2010). 

Kedekatan kekerabatan antara kultivar maupun varietas berguna sebagai 

informasi di bidang pemuliaan tanaman karena jika tanaman yang berkerabat 

dekat disilangkan, maka variasi sifat keturunannya tidak jauh berbeda dari 

induknya. Semakin jauh jarak genetik antar kultivar, maka akan menghasilkan 

variasi yang lebih banyak jika disilangkan. Walaupun demikian, dalam seleksi 

materi untuk persilangan tidak hanya faktor jarak genetik yang diperhitungkan, 

tetapi ciri lain yang menarik dan menonjol perlu dipertimbangkan untuk 

menghasilkan rekombinan yang baik (Ashary, 2010). 

 

2.3 Metode Fenetik 

Hubungan kekerabatan didapatkan dengan dua jalan, yaitu menggunakan 

metode fenetik dan filogenetik atau kladistik (Singh, 1999). Metode fenetik 

didasarkan pada seluruh similaritas (kesamaan) fenotip, sementara kladistik 
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berdasarkan sejarah evolusioner, atau pola keturunan, dengan atau tanpa korelasi 

dengan seluruh similaritas fenotip (Simpson, 2006). 

Dalam Singh (1999), fenetik atau taksonomi numerik memiliki beberapa 

sebutan, yaitu taksonomi matematik (Jardine dan Sibson, 1971), taksometrik 

(Mayr, 1966), taksimetrik (Rogers, 1963), dan morfometrik multivariate (Blackit 

dan Reyment, 1971). Dalam taksonomi numerik (fenetik) adalah salah satu 

metode untuk penentuan jauh dekatnya hubungan kekerabatan yang 

mengupayakan untuk mengurangi efek subyektifitas peneliti di bidang taksonomi. 

Hubungan fenetik direpresentasi oleh dendogram yang lebih lazim disebut 

fenogram. 

Dalam analisis kekerabatan fenetik, dilakukan dengan membandingkan 

morfologi, anatomi, dan polinologi (Sivarajan (1984) dalam Martasari dkk., 

2009). Walaupun morfologi bunga (termasuk polinologi) merupakan bahan 

penting untuk klasifikasi, namun karakter morfologi lainnya juga ikut berperan 

pada kelompok-kelompok tanaman tertentu (Singh, 1999). Salah satu contoh dari 

kelompok tanaman tersebut adalah keluarga Poaceae. Bunga pada Poaceae 

tereduksi dan tidak menunjukkan banyak variasi struktural. Anatomi daun dapat 

membantu taksonomi pada keluarga tersebut (Singh, 1999). 

Pengamatan morfologi dilakukan secara visual, sementara pengamatan 

anatomi dilakukan di bawah mikroskop cahaya binokuler. Semua data 

pengamatan yang diperoleh dikumpulkan untuk dianalisis kekerabatannya dengan 

metode Sokal dan Michener (1958) dalam Stuessy (1990) dengan tahapan sebagai 

berikut: 
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1. Penyusunan tabel data berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari hasil 

pengamatan. 

2. Ciri-ciri yang didapatkan kemudian diseleksi untuk menentukan karakter 

yang mantap untuk klasifikasi dan disusun dalam tabel satuan taksonomi 

operasional (STO). Ada 2 jenis karakter, yaitu karakter kualitatif dan 

kuantitatif. Karakter kuantitatif adalah karakter yang dapat dihitung, 

sedangkan karakter kualitatif adalah karakter yang tidak dapat dihitung 

(Sivarajan (1984) dalam Martasari dkk., 2009). 

3. Berdasarkan tabel STO dibuat matriks jumlah ciri-ciri taksonomi. Satuan 

taksonomi operasional (STO), yaitu satuan taksonomi yang akan dijadikan 

dasar penelitian, mungkin berupa infraspesies, jenis, atau marga. Dalam 

penelitian ini, STO adalah varietas Saccharum officinarum yang diamati. Dari 

setiap STO dipilih ciri sebanyak mungkin. Agar diperoleh hasil penelitian 

yang memuaskan maka paling sedikit diperlukan 50 karakter atau ciri yang 

bersifat mantap, yaitu ciri yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. 

4. Untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara 2 takson, 

pasangan-pasangan STO diukur indeks kemiripannya dengan menggunakan  

koefisien asosiasi.  

5. Selanjutnya dilakukan pengelompokan terhadap STO dengan menggunakan 

analisis cluster. Pengelompokkan didasarkan pada tingkat kesamaan tertinggi. 

Hasil hubungan kekerabatan ditunjukkan dalam fenogram. 
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2.4 Karakter Morfologi dan Anatomi sebagai Bukti Taksonomi 

Bukti taksonomi terdiri dari karakter yang digunakan dalam analisis yang 

menjadi dasar dalam klasifikasi tanaman. Karakter sendiri oleh Davis dan 

Heywood (1973) didefinisikan sebagai atribut yang mengarah pada bentuk, 

struktur, dan tingkah laku (behavior) dari seluruh organisme, yang dipisahkan 

oleh taksonomis dengan tujuan khusus seperti perbandingan atau interpretasi. 

Bukti taksonomi dapat dikumpulkan dari variasi sumber yang luas, yaitu seluruh 

bagian tanaman, pada semua tahap perkembangannya (Judd et al., 1999). Bukti 

taksonomi tersebut meliputi morfologi, anatomi, embriologi, palinologi, 

kromosom, dan kemotaksonomi (Singh, 1999). 

 

2.4.1 Karakter morfologi  

Karakter morfologi mempunyai peran penting di dalam sistematika, sebab 

walaupun banyak pendekatan yang dipakai dalam menyusun sistem klasifikasi, 

namun semuanya berpangkal pada karakter morfologi (Davis dan Heywood, 

1973). Selain itu, pendekatan ini memberikan jalan tercepat memperagakan 

keanekaragaman dunia tumbuhan, dan dapat dipakai sebagai sistem pengacuan 

umum yang dapat menampung pernyataan data-data dari bidang lainnya (Rahayu 

dan Handayani, 2008). Karakter morfologi mudah dilihat sehingga variasinya 

dapat dinilai dengan cepat jika dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya, 

karena menurut Stace (1981) dalam Rahayu dan Handayani (2008) pembatasan 

takson yang baik dilakukan dengan menggunakan karakter-karakter yang mudah 

dilihat, dan bukan oleh karakter-karakter yang tersembunyi. Data morfologi yang 
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dapat digunakan adalah semua bagian tubuh tumbuhan yang meliputi habitus, 

akar, daun, bunga, dan buah (Singh, 1999) (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi tanaman tebu meliputi 
akar, batang, dan daun (Sumber: Anonim, 
2011a) 

                 

2.4.2 Karakter anatomi 

Pendekatan anatomi dapat menunjukkan korelasi antara karakter anatomi 

dan karakter-karakter yang lain. Oleh karena itu, data ini dapat digunakan untuk 

menguatkan batasan-batasan takson, terutama untuk bukti-bukti taksonomi seperti 

karakter morfologi yang masih meragukan. Menurut Stone (1976) dalam Rahayu 

dan Handayani (2008) umumnya karakter anatomi merupakan basis yang dapat 

diandalkan untuk membedakan jenis, tetapi biasanya karakter anatomi ini 

memiliki kegunaan yang besar pada takson infragenerik. Karakter-karakter ini 

cukup konstan dan dapat bersifat diagnostik. 

Karakter anatomi digunakan baik untuk praktek identifikasi maupun untuk 

menentukan hubungan filogenetik (Judd et al., 1999). Secara anatomi, daun 

14 
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Yaniar Wahyu Prabawanti



 

sangat bervariasi dan menyediakan banyak

(Carquist 1961; Dickison

Karakter-karakter yang 

lapisan permukaan epidermis

dan mesofil daun (Singh, 1999) (Gambar 2 dan Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2
tebu, menunjukkan 
dalam sel epidermis yang bervariasi. 
(Sumber: Esau, 1977)
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Potongan melintang helaian daun tebu, kultivar RB855113. 
Vascular bundles (VB); bundle sheath cells (BS); schlerenchyma (SC); 
epidermis (E); buliform (BUL); xyle
(M). (Sumber: Anonim, 2011b)

 

bervariasi dan menyediakan banyak karakter yang secara si

Dickison 1975; dan Stuessy 1990; dalam Judd 

karakter yang digunakan adalah trikoma, karakter epidermis seperti 

epidermis, stomata dan anatomi daun seperti ikatan pembuluh

dan mesofil daun (Singh, 1999) (Gambar 2 dan Gambar 3).   

 
Gambar 2. Bagian epidermis daun 
tebu, menunjukkan distribusi stomata 
dalam sel epidermis yang bervariasi. 
(Sumber: Esau, 1977) 
 

 

 

 

 

 

.  Potongan melintang helaian daun tebu, kultivar RB855113. 
Vascular bundles (VB); bundle sheath cells (BS); schlerenchyma (SC); 
epidermis (E); buliform (BUL); xylem (X); phloem (P), dan mesophyll 
(M). (Sumber: Anonim, 2011b) 

 

karakter yang secara sistematik nyata 

Judd et al., 1999). 

trikoma, karakter epidermis seperti 

ikatan pembuluh 

.  Potongan melintang helaian daun tebu, kultivar RB855113. 
Vascular bundles (VB); bundle sheath cells (BS); schlerenchyma (SC); 

m (X); phloem (P), dan mesophyll 
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2.5 Kategori Takson: Spesies, Sub Spesies, dan Varietas 

Spesies adalah sekelompok individu/populasi yang memiliki 

keanekaragaman karakter morfologi, anatomi, dan fisiologi, memiliki jumlah 

kromosom yang sama serta diturunkan ke generasi selanjutnya, interbreeding 

antarindividu bersifat fertil dan menempati wilayah geografi tertentu. Ada tiga 

aspek yang menjadi kajian dalam mendefinisikan spesies menurut konsep  

biologi, yaitu: morfologi, perilaku berkembang biak, dan habitat. Sub spesies 

adalah variasi morfologi utama spesies yang mempunyai distribusi geografi 

sendiri yang berbeda dari area yang ditempati oleh sub spesies lain dari spesies 

yang sama. Varietas adalah suatu varian morfologi spesies tanpa memandang 

distribusinya (Lawrence (1955) dalam Hamidah, 2009). Salah satu kategori yang 

dapat digunakan untuk menyatakan suatu takson berada pada kategori spesies 

dengan analisis dendogram, yang dinyatakan oleh Singh (1999), yaitu pada 

tingkat kesamaan 85% (garis fenon 85%) individu dapat digolongkan dalam satu 

jenis yang sama, sedang pada tingkat kesamaan 65% digolongkan dalam satu 

marga, dan 45% digolongkan dalam satu keluarga.  

 
2.6 Tanaman Tebu (Saccharum officinarum) 

2.6.1 Deskripsi umum tanaman tebu (Saccharum officinarum) 

Tanaman tebu dalam dunia tumbuh-tumbuhan memiliki sistematika 

sebagai berikut (Singh, 1999): 

Kingdom :Plantae 

Division :Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 
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Subclass : Commelinidae 

Order  : Poales 

Family  : Poaceae 

Genus  : Saccharum 

Species  : Saccharum officinarum 

Tanaman tebu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga (Naruputro, 

2010). Tanaman tebu memiliki akar serabut yang tumbuh di bagian pangkal 

batang. Di tanah yang subur dan gembur, akar-akar tebu dapat tumbuh menjalar 

hingga panjangnya dapat mencapai 0,5-1 meter. Akar-akar ini tidak tahan 

terhadap genangan air, bila terlalu lama tergenang maka akar akan membusuk 

sehingga tanaman layu dan mati (Adisewojo (1971) dalam Yukamgo dan 

Yuwono, 2007). 

Batang tebu merupakan bagian yang penting karena bagian inilah yang 

akan dipanen hasilnya. Pada bagian ini banyak terdapat nira yang mengandung 

gula dengan kadar mencapai 20%. Gula pada tebu berupa sukrosa yang akan 

mencapai kadar maksimum jika tebu berumur 12 – 14 bulan atau telah mencapai 

masak fisiologis. Bagian internode (ruas batang) dibatasi oleh node (buku) yang 

merupakan tempat duduk daun tebu (Gambar 4). Pada ketiak daunnya terdapat 

mata atau kuncup, letak mata pada ketiak daun berseling. Begitu juga dengan 

letak daun pada batang juga berseling (Naruputro, 2010). 
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Gambar 4. Potongan batang tebu 
yang menunjukkan nodus dan 
internodus (Martin et  al., 1960) 
  

    

Tanaman tebu memiliki daun yang terdiri dari pelepah daun dan helai daun 

(Gambar 5). Pelepah daun berfungsi sebagai pembungkus ruas daun, batang muda 

yang masih lunak, dan mata. Helai daunnya berbentuk pita dengan panjang 1 – 2 

m dan lebarnya 2 – 7 cm sesuai dengan varietas masing-masing dan keadaan 

lingkungan (Setyamidjaja dan Azharni dalam Naruputro, 2010) (Gambar 6). Tepi 

daun dan permukaan daun kasar. Daun-daun yang pertama keluar dari kuncup 

mempunyai helai yang kecil dengan pelepah yang membungkus batangnya sampai 

umur 5-6 bulan (Adisewojo (1971) dalam Yukamgo dan Yuwono, 2007). 
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Gambar 5. Struktur dari 
daun dan pelepah daun. 
Pelepah ditunjukkan tanpa 
bagian batang tebu (Martin 
et al., 1960) 
 

Seperti halnya keluarga Poaceae pada umumnya, bunga pada tanaman tebu 

tersusun berupa malai (Gambar 6). Tipe penyerbukan pada tanaman ini adalah 

penyerbukan silang yang secara alami dibantu oleh angin. Pembungaan terjadi 

setelah tebu mencapai umur dewasa, yaitu antara 12 – 14 bulan (Naruputro, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bunga dan daun tanaman 
tebu. (Sumber: Anonim 2011c) 
 

19 
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Yaniar Wahyu Prabawanti



 

 

2.6.2 Varietas tebu (Saccharum  officinarum)  

Hasil atau produktivitas tanaman sebagian besar dipengaruhi oleh varietas 

yang ditanam. Menurut Jumin (2008) dalam Naruputro (2010) varietas merupakan 

hasil pemuliaan tanaman yang bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman, 

baik secara kualitatif maupun kuantatif. Sebagai contoh perbaikan sifat-sifat 

unggul dari varietas, yaitu kesesuaian lahan, potensi rendemen tinggi, diameter 

batang besar, pertumbuhan anakan cepat, tahan keprasan, tahan kekeringan, tahan 

terhadap hama penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Penggunaan varietas 

tanaman bersifat sangat dinamis. Setiap periode waktu, varietas yang telah lama 

digunakan secara terus menerus tidak selalu menguntungkan, sebagai akibat akan 

terjadinya penurunan kualitas genetik, kepekaan terhadap hama dan penyakit yang 

dapat menyebabkan merosotnya perolehan hasil gula. Oleh karena itu, untuk 

menghindari kondisi demikian diupayakan selalu terjadi regenerasi varietas di 

lapangan untuk mempersiapkan perolehan varietas pengganti (Naruputro, 2010). 

 

2.6.2.1 Varietas PS 862 

Morfologi tanaman tebu varietas PS 862 terdiri dari akar, batang, dan daun 

(Gambar 7). Batang terdiri dari ruas-ruas yang tersusun lurus agak berbuku, 

berbentuk konis sampai kumparan dengan penampang melintang bulat. Warna 

ruas hijau kekuningan. Permukaan batang dilapisi lapisan lilin sedang dan lapisan 

ini mempengaruhi warna ruas. Tidak dijumpai retakan tumbuh. Alur mata sempit, 

dangkal, dan tidak mencapai tengah ruas. Buku ruas berbentuk konis terbalik, 
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mata akar terdiri dari 2 - 3 baris, dan baris paling atas tidak melewati puncak 

mata. Teras berlubang agak besar. 

Daun tebu varietas PS 862 berwarna hijau, ukuran lebar daun sedang, 

ujung melengkung kurang dari setengah panjang helai daun. Pada pelepah 

terdapat telinga dengan pertumbuhan kuat dan kedudukan tegak. Rambut pelepah 

lebat, condong, panjang 2-3 mm, dan membentuk jalur sempit namun tidak 

mencapai ujung pelepah daun. 

Mata tunas tebu varietas PS 862 terletak pada bekas pangkal pelepah daun. 

Berbentuk bulat dengan bagian terlebar pada tengah mata. Pusat tumbuh terletak 

di atas tengah mata. Tepi sayap mata tunas rata, pangkal sayap di atas tengah tepi 

mata. Tidak mempunyai rambut tepi basal dan rambut jambul. 

Sifat agronomis dari pertumbuhan tebu varietas PS 862 meliputi 

perkecambahan sedang, berbunga sedang, diameter batang berukuran besar, dan 

kerapatan batang sedang. Ketahanan terhadap hama penyakit tebu varietas PS 

862, yaitu toleran terhadap serangan alami hama penggerek pucuk dan penggerek 

batang, tahan terhadap penyakit mosaik dan blendok, serta peka terhadap 

pokahboeng (Anonim, 2011d).  
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Gambar 7. Morfologi ta
utuh, b) pelepah dan helaian daun serta kedudukan daun pada ruas batang 
tebu, c) ruas batang tebu (i dan ii:  ruas ba
membujur batang tebu
Anonim, 2011d)
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Morfologi tanaman tebu varietas PS 862. a) t
pelepah dan helaian daun serta kedudukan daun pada ruas batang 

tebu, c) ruas batang tebu (i dan ii:  ruas batang utuh; iii dan iv: potongan
membujur batang tebu, d) mata tunas  pada batang tebu

d) 

 

                                                                                                                                            

            

(ii)     (iii)   (iv)  

tunas 

naman tebu varietas PS 862. a) tanaman tebu 
pelepah dan helaian daun serta kedudukan daun pada ruas batang 

tang utuh; iii dan iv: potongan 
d) mata tunas  pada batang tebu. (Sumber: 
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2.6.2.2 Varietas PS 881 

Morfologi tanaman tebu varietas PS 881 terdiri dari akar, batang, dan daun 

(Gambar 8). Tanaman tebu varietas PS 881 mempunyai batang dengan bentuk 

ruas tersusun lurus dan berbentuk konis sampai silindris. Permukaan batang 

berwarna hijau kecoklatan dan mempunyai lapisan lilin yang tebal sehingga 

mempengaruhi warna ruas. Tidak mempunyai alur mata. 

Daun tebu varietas PS 881 berwarna hijau kecoklatan. Warna dari pelepah 

daun hijau agak kecoklatan. Ukuran lebar daun tergolong lebar dengan helaian 

tegak. Mempunyai telinga daun yang tinggi dengan kedudukan serong. Terdapat 

bulu bidang punggung sedikit dengan kedudukan rebah. Daun yang sudah tua 

mudah lepas. 

Mata tunas tebu varietas PS 881 terletak pada pangkal pelepah daun. 

Bentuk mata tunas bulat dan melebar pada tengah mata. Sayap mata berukuran 

sama lebar, dengan tepi sayap rata. Tidak mempunyai rambut jambul. Pusat 

tumbuh terletak di atas tengah-tengah mata. 

Sifat agronomis dari pertumbuhan tebu varietas PS 881 meliputi 

perkecambahan yang sedang, kerapatan batang sedang, diameter batang sedang, 

pembungaan sedang, tipe kemasakannya awal, dan kadar sabut 13,47 %.  

Ketahanan hama dan penyakit dari tebu varietas PS 881 yaitu toleran terhadap 

penggerek batang dan penggerek pucuk, tahan terhadap blendok, leaf scorch, dan 

mosaik, serta toleran terhadap luka api.  

Kesesuaian lokasi tebu varietas PS 881 ini cocok untuk tipologi lahan 

tegalan dengan jenis tanah inceptisol, vertisol dan ultisol (Anonim, 2011e). 
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Gambar 8. Morfologi tanam
utuh, ii. potongan membujur ba
pada batang tebu, c) t
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. Morfologi tanaman tebu varietas PS 881. a) i. r
ii. potongan membujur batang tebu, iii. helai daun, b) m

ebu, c) tanaman tebu utuh. (Sumber: Anonim, 2011e

 

an tebu varietas PS 881. a) i. ruas batang 
tang tebu, iii. helai daun, b) mata tunas 

Sumber: Anonim, 2011e) 
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2.6.2.3 Varietas PS 882 

Morfologi tanaman tebu varietas PS 882 terdiri dari akar, batang, dan daun 

(Gambar 9). Tanaman tebu ini memiliki batang dengan ruas tersusun lurus, 

berbentuk silindris, dan sedikit konis. Permukaan batang berwarna kuning 

kehijauan dan dilapisi dengan lapisan lilin tebal yang mempengaruhi warna ruas. 

Teras dan lubang pada batang kecil. Tidak mempunyai alur mata.   

Daun tebu varietas PS 882 berwarna hijau kekuningan. Mempunyai telinga 

daun yang tinggi dengan kedudukan tegak. Mempunyai bulu bidang punggung 

yang lebat dengan kedudukan condong. Daun agak sulit lepas. Ujung daun 

melengkung kurang dari ½ helai daun. 

Mata tunas tebu varietas PS 882 terletak pada pangkal pelepah daun. 

Bentuk mata tunas bulat dan melebar pada tengah mata. Sayap mata tunas 

berukuran sama lebar dengan tepi sayap rata. Tidak mempunyai rambut jambul. 

Pusat/titik tumbuh  terletak di atas tengah mata.  

Sifat-sifat agronomis dari pertumbuhan tebu varietas PS 882 meliputi 

perkecambahan sedang, kerapatan batang sedang, diameter batang berukuran  

sedang, pembungaan sporadis, tipe kemasakan dari awal–tengah. Kadar sabut 

13,42 %. Ketahanan hama dan penyakit dari tebu varietas PS 882, yaitu toleran 

terhadap hama penggerek batang dan penggerek pucuk, tahan terhadap penyakit 

blendok, leaf scorch, luka api, dan mosaik. Tanaman tebu varietas PS 882 cocok 

dikembangkan pada tipologi lahan tegalan dengan jenis tanah inceptisol, vertisol 

dan ultisol (Anonim, 2011f). 
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Gambar 9.  Morfologi ta
b) i.  ruas batang utuh; ii. potongan  membujur ruas 
daun dan  pelepah daun tebu, c) mata
Anonim, 2011f) 
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Morfologi tanaman tebu varietas PS 882. a) tanaman tebu
b) i.  ruas batang utuh; ii. potongan  membujur ruas batang tebu; iii. helai 

elepah daun tebu, c) mata tunas pada batang tebu. 
 

 

(ii)              (iii) 

anaman tebu utuh, 
batang tebu; iii. helai 

pada batang tebu. (Sumber: 
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2.6.2.4 Varietas Bululawang 

Morfologi tanaman tebu varietas Bululawang terdiri dari akar, batang, dan 

daun (Gambar 10). Tanaman tebu varietas Bululawang memiliki batang yang 

berbentuk silindris dengan penampang bulat. Permukaan batang berwarna coklat 

kemerahan dan terdapat lapisan lilin dengan ketebalan sedang. Tidak terdapat 

retakan batang. Cincin tumbuh melingkar datar di atas pucuk mata tunas. Teras 

dan lubang batang bersifat masif.  

Daun tebu varietas Bululawang berwarna hijau kekuningan dengan ukuran 

yang panjang melebar. Lengkung daun  kurang dari ½ daun dan cenderung tegak. 

Pertumbuhan telinga daun lemah sampai sedang dan kedudukannya serong. 

Memiliki bulu punggung yang lebat serta condong membentuk jalur lebar.  

Mata tunas tebu varietas Bululawang terletak pada bekas pangkal pelepah 

daun. Bentuk mata segitiga dengan bagian terlebar di bawah tengah-tengah mata. 

Tepi sayap mata rata. Mempunyai rambut basal dan rambut jambul.  

Sifat agronomis dari pertumbuhan tebu varietas Bululawang meliputi 

perkecambahan yang lambat, diameter batang berukuran sedang sampai besar, 

berbunga sedikit sampai banyak, tipe kemasakan dari tengah sampai lambat, kadar 

sabut  13-14 %. Ketahanan hama dan penyakit dari tebu varietas Bululawang ini, 

yaitu tahan terhadap luka api dan mosaik (Anonim, 2011g). 
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Gambar 10. Morfologi tanaman tebu varietas Bululawang
tebu utuh, b) pelepah, helaian daun, dan
batang tebu, c) mata tunas
utuh; iii dan iv potongan membujur ruas batang tebu 
2011g) 
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. Morfologi tanaman tebu varietas Bululawang
tebu utuh, b) pelepah, helaian daun, dan kedudukan helaian daun pada 
batang tebu, c) mata tunas pada batang tebu, d) i dan ii ruas batang tebu 
utuh; iii dan iv potongan membujur ruas batang tebu (Sumber: Anonim
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. Morfologi tanaman tebu varietas Bululawang. a) tanaman 
kedudukan helaian daun pada 

pada batang tebu, d) i dan ii ruas batang tebu 
Sumber: Anonim, 
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2.6.2.5 Varietas VMC 76-16 

VMC 76-16 adalah varietas introduksi dari Filipina hasil pertukaran 

varietas pada CFC/ISO/20 Project tahun 2000-2005. Sifat-sifat agronomis dari 

tanaman tebu varietas VMC 76-16 diantaranya yaitu, pertumbuhannya sedang, 

proses perkecambahan cepat, tidak berbunga - berbunga sporadis, diameter batang 

berukuran sedang, kerapatan batang sedang, tipe kemasakan termasuk awal tengah 

(AT). Tanaman tebu varietas VMC 76-16 toleran terhadap hama penggerek pucuk 

dan penggerek batang, serta tahan terhadap penyakit mosaik, blendok, pokahbung 

dan luka api (Anonim, 2011h) 

 

2.6.3 Ekologi tanaman tebu (Saccharum  officinarum) 

Tanaman tebu termasuk golongan tanaman yang tumbuh di daerah 

beriklim sedang sampai panas, yaitu terletak di antara 40°LU dan 38°LS. Selama 

masih dalam fase pertumbuhan, tanaman tebu membutuhkan banyak air akan 

tetapi setelah tua (6-8 bulan) dan pada saat proses pemasakan/panen (12-14 bulan) 

tanaman tebu membutuhkan bulan kering dan ini sebaiknya tiba pada saat 

berakhirnya pertumbuhan vegetatif. Bila musim kering tiba sebelum pertumbuhan 

vegetatif berakhir, maka tanaman tebu yang tidak diairi akan mati sebelum 

mencapai tingkat masak, sebaliknya jika hujan turun terus-menerus maka 

pertumbuhan tebu tetap giat, sehingga tidak mencapai kadar gula tertinggi 

(Soepardiman (1996) dalam Yukamgo dan Yuwono, 2007). 

Tebu termasuk kelompok tanaman C-4 yang memiliki sifat antara lain 

dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang terik (panas) dan 
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bertemperatur tinggi, fotorespirasinya rendah dimana sangat efisien dalam 

menggunakan air serta toleran terhadap lingkungan yang mengandung garam 

(Elawad et.al. (1982) dalam Yukamgo dan Yuwono, 2007). 

Di Indonesia tanaman tebu ditanam di berbagai jenis tanah, misalnya tanah 

pasir, tanah lempung, tanah masam, dan tanah garaman (pasir pantai) (Adisewojo 

(1971) dalam Yukamgo dan Yuwono, 2007). Sifat dan keadaan tanah tentu saja 

mempunyai pengaruh atas tumbuhnya tanaman dan kadar gulanya dalam batang 

tebu. Hal yang harus diperhatikan adalah tanah harus subur, gembur, kemampuan 

menahan air, infiltrasi, dan permeabilitas baik. Pertumbuhan tanaman tebu sangat 

lambat dan produksi gulanya rendah ketika tumbuh di dataran yang terlalu tinggi 

(lebih dari 1300 meter di atas permukaan laut) (Richard (2005) dalam Yukamgo 

dan Yuwono, 2007). 

 

2.6.4 Kandungan tanaman tebu (Saccharum  officinarum)  

Proses kemasakan tebu merupakan proses yang berjalan dari ruas ke ruas 

yang tingkat kemasakannya tergantung pada ruas yang bersangkutan. Tebu yang 

sudah mencapai umur masak, keadaan kadar gula di sepanjang batang seragam, 

kecuali beberapa ruas di bagian pucuk dan pangkal batang (Anonim, 2011). 

Pada dasarnya, gula dibuat bukan di pabrik melainkan dibuat di dalam 

batang tebu. Pabrik hanya memisahkan saja. Tebu terdiri dari sabut dan nira. Nira 

tebu adalah cairan yang diekstraksi dari batang tanaman tebu. Nira tebu sendiri 

terdiri dari air dan padatan. Padatan ini masih bisa dipisahkan lagi menjadi gula 

dan bukan gula (Anonim, 2011i). 
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Sifat dari nira tebu pada umumnya asam (pH 4,5-6,0). Oleh karena itu, 

nira tebu mudah mengalami kerusakan sakarosa (gula) karena inversi. Kadar 

bahan-bahan yang terlarut dalam nira yaitu air (77-88%), sakarosa (8-21%), 

monosakarida (0,3-3,0%), unsur organik (0,5-1,0%), dan unsur anorganik (0,2-

0,6%) (Anonim, 2004).  
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