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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi pergulaan nasional dalam 15 tahun terakhir, menunjukkan 

kecenderungan kinerja yang merosot. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, 

antara lain produksi gula yang menurun hingga 45% dan produktivitas (tonase 

tebu per hektar) atau mutu tanaman tebu (rendemen) turun 10%. Keadaan ini 

kemudian diperburuk dengan menurunnya luas areal tebu 37%, sehingga 

sebanyak 13 pabrik gula (PG) ditutup karena kekurangan bahan baku (Mulyono,  

2004). Konsekuensi logis dari penurunan produksi gula di atas adalah 

meningkatnya impor gula. Pada tahun 1995 impor gula Indonesia mencapai 524 

ton, dan terus meningkat mencapai 2,2 juta ton pada tahun 1999 (Purwono, 2002).  

Saat ini Indonesia menduduki urutan teratas dinegara-negara Asia dan nomor dua 

di dunia dalam impor gula (BPS, 2012).  

Menurunnya kinerja industri gula nasional antara lain disebabkan oleh 

rendahnya produktivitas tebu. Produktivitas ini rendah akibat kurang tersedianya 

bibit tebu unggul, yang mana rata-rata kebutuhan benih per hektar adalah 20.000 

batang sehingga jika diperlukan sekitar 23,496 miliar mata bibit, jika diperkirakan 

akan ditanam tebu baru (plantedcane) seluas 107.482 ha (Kompas, 01-03-2010). 

Untuk memecahkan masalah di atas maka diperlukan upaya penyediaan 

benih unggul, salah satunya yaitu benih Bud chips. Bud chips tanaman tebu  

merupakan teknologi percepatan pembibitan tebu dengan satu mata tunas yang 

diperoleh dari mata tebu.  Dengan menggunakan Bud chips, diharapkan akan 
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tumbuh banyak anakan dengan pertumbuhan yang seragam (Rahmat dan yuyun 

2012).  

Permasalahan pada pembibitan Bud chiptebu, pertumbuhan tunas kurang 

maksimal pada waktu siap tanam di lahan. Oleh karena itu diperlukan upaya 

untuk memaksimalkan pertumbuhan tunas dengan menggunakan hormon dan 

penyediaan unsur hara dalam media tanam.  Hormon adalah sekumpulan senyawa 

organik bukan hara (nutrien), baik yang dihasilkan secara alami oleh tanaman 

sendiri (endogen) maupun dibuat oleh organisme non-tumbuhan atau yang sintetis 

buatan manusia (eksogen), yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, 

menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan 

(taksis) tanaman. Hormon dapat dibuat dari ekstrak kecambah. Menurut 

(Rismunandar,1992). ekstrak kecambah terdapat triptofan 1,35 % yang mana 

triptofan merupakan bahan baku sintesis IAA. Selain itu Bawang merah memiliki 

kandungan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan akar (Setyowati, 2004).  

Untuk menunjang pertumbuhan tanaman, diperlukan media tanam dengan unsur 

hara optimal.  Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara organik dan anorganik. 

Unsur hara organik adalah unsur hara yang berasal dari bahan-bahan alami, salah 

satunya dari blotong, karena setiap 1 ton blotong mengandung unsur hara yang 

setara dengan 28 kg ZA (Amonium Sulfat), 22 kg TSP (Triple Super Phosphate) 

dan 1 kg KCl (Kalium) atau 5,88 kg N (Nitrogen), 9,9 kg P (fosfor) dan 0,6 kg K 

(Kalium) (Suhadi et al, 1988). Oleh karena itu dalam penilitian ini akan dikaji 

penggunaan hormon alami untuk merangsang pertumbuhan tunas  dan pemanfaat 

blotong sebagai media tanam. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_organik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zat_hara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergerakan_tumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
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1.2 Rumusan Masalah 

 Pertumbuhan tunas dalam pembibitan tebu sangat diperlukan agar 

didapatkan tanaman yang seragam dan memiliki vigor baik.  Untuk itu perlu 

penambahan hormon untuk merangsang pertumbuhan tunas yang baik dan 

seragam.  Selain itu media tanam pembibitan memerlukan unsur hara yang 

optimal bagi pertumbuhan tunas tebu tersebut.  

Sehingga pada penelitian ini ingin dipelajari pengaruh pemberian hormon, 

khususnya hormon alami, dan pemanfaatan blotong sebagai media tanam untuk 

menghasilkan benih tebu yang unggul.  

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh macam pemberian 

sumber hormon alami terhadap Bud chip dengan  dosis blotong terhadap 

pertumbuhan Bud chip tebu  (Saccharum officinarum Linn.) varientas PS 

(pasuruan) 881. 

1.4 Hipotesa  

Hipotesis penelitian ini adalah 

1. Diduga terjadi interaksi antara macam hormon alami dan dosis blotong dalam 

pertumbuhan Bud chip tebu (Saccharum officinarum Linn.). 

2. Diduga  macam hormon yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan Bud chip. 

3. Diduga pemberian dosis blotong 65g/polibag menunjukkan pengaruh yang 

terbaik terhadap  pertumbuhan Bud chip tebu  (Saccharum officinarum Linn.). 

 

 




