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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis untuk 

pengembangan komoditas perkebunan tebu (Saccharum officinarum L.) karena 

Indonesia memiliki iklim tropis yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman tebu. 

Tebu adalah sumber bahan utama pembuatan gula. Gula merupakan kebutuhan 

primer yang permintaannya selalu meningkat setiap tahunnya. Kendala yang 

masih dihadapi oleh industri gula yaitu produksi gula yang masih lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

budidaya tanaman tebu menjadi salah satu prioritas utama di bidang pertanian 

karena peranannya sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional 

(Arista, 2015). 

Masalah klasik yang hingga kini sering dihadapi adalah rendahnya 

produktivitas tebu dan rendahnya tingkat rendemen gula. Rata-rata produktivitas 

tebu yang ditanam di lahan sawah sekitar 95 ton/ha dan di lahan tegalan sekitar 75 

ton/ha dengan rendemen gula sekitar 7,3-7,5%. Produktivitas dan rendemen ini 

masih dibawah potensi produktivitas dan rendemen yang ada, yaitu diatas 100 

ton/ha untuk pertanaman tebu di lahan sawah dan sekitar 90 ton/ha untuk 

pertanaman tebu di lahan tegalan dengan rendemen gula diatas 10%. Rendahnya 

produktivitas ini berakibat pula pada rendahnya efisiensi pengolahan gula 

nasional (Indrawanto, 2010). 
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Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat 

Indonesia. Kebutuhan gula kristal putih (GKP) saat ini diperkirakan sebesar 2.9 

juta dan gula kristal rafinasi (GKR) sebesar 2.8 juta ton sehingga total kebutuhan 

gula nasional mencapai 5.7 juta ton. Produksi gula nasional tahun 2015 

diperkirakan sebesar 2.73 juta ton menunjukkan bahwa kebutuhan gula nasional 

masih belum tercukupi (Oktavia, 2015). Varietas unggul merupakan faktor utama 

yang menentukan tingginya produksinya yang diperoleh bila persyaratan lain 

dipenuhi. Varietas unggul dapat diperoleh melalui pemuliaan tanaman, untuk 

mendapatkan varietas unggul diperlukan waktu yang cukup lama 

(Mangoendidjojo, 2012). 

Usaha pemuliaan tanaman untuk memperoleh suatu varietas unggul 

memerlukan pengetahuan mengenai sifat-sifat tanaman yang hendak dimuliakan 

dan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Contoh klasik di negara kita adalah hasil 

pemuliaan tanaman tebu, sebelum penyakit sereh timbul dan menyerang tanaman 

tebu, varietas tebu yang banyak ditanam adalah tanaman tebu Cirebon Hitam dan 

tipe Jepara Putih. Penyakit sereh kemudian menyerang hebat, akhirnya balai 

penelitian tebu pada waktu itu berusaha mencari varietas yang tahan dengan 

membuat persilangan antara varietas liar S. spontaneum dan varietas yang sudah 

dibudidayakan, yaitu S. officinarum. Tebu liar S. spontaneum mempunyai batang 

yang keras dan banyak rumpun, sedangkan tebu S. officinarum mempunyai rasa 

manis. Hasil persilangan dua varietas tersebut diperoleh diantaranya yang 

menonjol adalah POJ-2878. Varietas ini mampu menaikkan produksi gula negara 

kita sampai kira-kira 25% (Mangoendidjojo, 2012). 
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E. arundinaceus adalah tanaman tahunan (parenial) yang rimbun. Salah 

satu spesies liar penting yang berhubungan erat dengan genus S. officinarum L 

(Mukherjee, 1957 dalam Yan, 2016). Shiotsu et al. (2015) menambahkan 

spesies Erianthus adalah tanaman C4 yang memiliki produktivitas dan toleransi 

yang tinggi  terhadap tekanan lingkungan. 

E. arundinaceus memiliki banyak ciri-ciri agronomi yang diinginkan 

untuk perbaikan tebu, seperti tinggi tanaman, daya hidup, toleransi terhadap 

kekeringan, tahan akan genangan air, mempunyai serat yang tinggi, mempunyai 

daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Huang et al., 2015). Menurut 

Shiotsu et al. (2015) tanaman Erianthus dapat tumbuh di tanah marjinal sebagai 

penghasil bahan mentah bioethanol.    

Pengadaan varietas unggul dapat dilakukan melalui pemuliaan tanaman, 

untuk itu diperlukan keragaman genetik yang memadai. Tersedianya keragaman 

genetik, maka memperbesar kemungkinan untuk melakukan pemilihan, 

penggabungan sifat baik, menguji dan membentuk varietas-varietas baru. Upaya 

untuk memperbesar keragaman genetik antara lain melalui mutasi, introduksi, 

seleksi dan persilangan (Allard, 1999). 

Salah satu upaya peningkatan produksi gula adalah penggunaan varietas 

unggul yang mampu beradaptasi di lahan kering dan lahan basah. Pada tahun 

2009, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) telah melakukan 

terobosan baru dalam perakitan varietas tebu unggulan melalui persilangan dari 

kerabat liar dan telah menghasilkan beberapa klon harapan dari hasil introduksi 

sifat-sifat kerabat liar yang telah disilangkan oleh Widyasari (Supriono, 2013). 
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Konsistensi ini yang menunjukkan ke berbagai pihak dalam mengembangkan 

tanaman tebu, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

keanekaragaman hasil persilangan dan nilai kemiripannya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat keragaman sifat morfologi dan agronomi pada F1

hasil persilangan tebu (Saccharum hybrid ♀) dangan Erianthus

(Erianthus arundinaceus ♂)?

2. Bagaimana kemiripan sifat keturunan F1 persilangan tebu (Saccharum

hybrid ♀) dangan Erianthus (Erianthus arundinaceus ♂), dibandingkan

dengan kedua tetuanya ?

1.3. Tujuan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien keragaman sifat

morfologi dan agronomi pada F1 hasil persilangan tebu (S. hybrid ♀)

dangan Erianthus (E. arundinaceus ♂).

2. Mengetahui kemiripan sifat morfologi & agronomi keturunan F1 dan

kedua tetua, tetua betina tebu (S. hybrid ♀) dan tetua jantan Erianthus (E.

arundinaceus ♂).


