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ABSTRAK 

 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas gula adalah tersedianya benih 

tebu unggul. Pengembangan industri benih unggul dengan teknik kultur jaringan 

menghasilkan benih yang sehat, dalam jumlah banyak, dan waktu yang relatif singkat. 

Informasi mengenai keunggulan benih kultur jaringan dibandingkan dengan stek batang di 

Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data real dan membandingkan pertumbuhan, perkembangan, dan multiplikasi 

benih tanaman tebu asal kultur jaringan dan stek batang melalui pengamatan agronomi dan 

fisiologi yang terjadi pada tanaman dalam proses budidaya. Penelitian ini dirancang 

menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial. Eksperimen ini dilakukan pada 

bulan Juni hingga Nopember 2016 di Kebun Percobaan Pasuruan menggunakan benih asal 

kultur jaringan dan stek batang dengan tiga varietas tebu yaitu PS 881, PS 862, dan BL. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tanaman benih asal kultur 

jaringan menunjukkan karakter unggul meliputi produksi benih dalam jumlah besar yaitu 

dengan multiplikasi benih tertinggi dari  BL asal kultur jaringan sebesar 43,63 kali; 

produksi benih bebas hama dan penyakit dengan ketahanan terhadap serangan penggerek 

pucuk, mosaik, dan penyakit pembuluh ratoon stunting disease; transportasi bahan benih 

lebih mudah dengan diameter batang lebih kecil dibanding stek batang, yaitu pada BL 

sebesar 2,59 cm. Dengan demikian, hasil saat ini mengungkapkan bahwa sumber benih asal 

kultur jaringan adalah alternatif yang realistis dan lebih baik dibanding sumber benih stek 

batang pada tanaman tebu. 
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