
5 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1. Tanaman Tebu 

Tebu (S. officinarum L.) merupakan jenis tanaman rumput-rumputan yang 

dibudidayakan sebagai tanaman penghasil gula. Loganadhan et al. (2012) 

menyatakan bahwa tebu dapat menjadi salah satu tanaman yang dapat menyumbang 

perekonomian nasional dan sumber mata pencaharian bagi jutaan petani. Sebagai 

produk olahan tebu, gula merupakan komoditas penting bagi masyarakat dan 

perekonomian Indonesia baik sebagai kebutuhan pokok maupun sebagai bahan 

baku industri makanan atau minuman. Bertambahnya jumlah penduduk 

mengakibatkan kebutuhan gula saat ini semakin meningkat, tetapi peningkatan 

konsumsi gula belum dapat diimbangi oleh produksi gula dalam negeri. 

Tanaman tebu termasuk golongan tanaman yang tumbuh di daerah beriklim 

sedang sampai panas, yaitu terletak di antara 40º LU dan 38º 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 diberi air akan mati sebelum 

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

pertumbuhan vegetatif tebu tetap giat, sehingga tidak mencapai kadar gula tertinggi. 

Tanaman tebu sulit dibudidaya di tempat-tempat yang dekat dengan garis 

katulistiwa pada umumnya perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau 
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tidak jelas (Soepardiman, 1996). Indonesia merupakan salah satu negara yang 

strategis untuk pengembangan komoditas perkebunan tebu (S. officinarum L.) 

karena Indonesia memiliki iklim tropis yang sesuai dengan syarat tumbuh  tanaman 

tebu  (Syakir, 2010 dalam Arista, 2011). 

Tebu (S. officinarum L.) merupakan salah satu tanaman terkemuka di 

dunia dan tanaman paling penting kedua dalam perdagangan, terutama wilayah 

utara dan selatan Bangladesh. Menyediakan makanan murah berupa “sugar” dan 

“gur (zaggary)”. Masyarakat juga menggunakan sebagai makanan ringan dan 

minuman jus tebu. Wilayah utara selatan dan tengah dari Bangladesh 

diperintahkan untuk membudidayakan tanaman tebu 2% dari total lahan area 

pertanian (Ullah et al., 2013). 

2.2. Tanaman Erianthus ( E. arundinaceus) 

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.  
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E. arundinaceus sinonim dari S. arundinaceum Retz. adalah tanaman 

tahunan, dapat tumbuh tinggi, spesies asli China selatan ini juga tumbuh di  negara-

negara asia tenggara dengan lingkungan daerah beriklim tropis. Secara luas 

menyebar di China provinsi Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, 

Hainan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanxi, Sichuan, Taiwan, 

Xinjiang, Xizang, Yunnan, dan Zhejiang (Zhang et al., 2013) 

E. arundinaceus tipe I secara luas disalurkan pada musim semenanjung 

Indochina. Tipe I tumbuh pada daerah lereng dan bukit, sisi lapangan, pinggir jalan, 

dan lain lain. Memperlihatkan lebih luas variasi dalam kuantitas rambut dan lapisan 

lilin di bagian belakang menyelubungi daun, tapi tidak ada aksesi tanpa rambut. 

Perkecambahan tunas tidak begitu buruk, tetapi beberapa aksesi menunjukkan 

kemampuan dalam kurang baik dalam perbanyakan vegetatif. Waktu berbunga 

terjadi pada bulan November sampai dengan Januari (Gambar 2, Tabel 1). 

(JIRCAS, 2010), penjelasan dapat dilihat  di bawah ini pada Tabel 1 dan tempat 

tumbuh dari macam-macam jenis tanaman Erianthus dapat dilihat pada Gambar 1. 

Tabel 1. Karakteristik dari E. procerus dan beberapa tipe E. arundinaceus dari 

beberapa lokasi di Thailand (JIRCAS, 2010)  
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E. arundinaceus mempunyai peran penting dalam perkembangan hasil 

gula yang tinggi (Nagai, 1983 dalam Yan, 2016) karena dalam tanaman tebu 

terjadinya perebutan zat makanan cukup tinggi, perakaran yang kuat, mudah 

beradaptasi, mempunyai kemampuan perlawanan terhadap tekanan lingkungan 

biotik dan abiotik. Meskipun sulit disilangkan E. arundinaceus dengan tebu, para 

peneliti telah menyilangkan tanaman dengan bahan Erianthus-Sugarcane hybrid 

(Kole, 2011 dalam Yan et al., 2016). 

Gambar 1. Habitat E. arundinaceus (JIRCAS, 2010) 

 

2.3. Persilangan Tanaman Tebu 

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul yang baru 

atau mempertahankan keunggulan suatu varietas yang sudah ada. Metode 

pemuliaan tanaman berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang 

pada hakikatnya dapat dilakukan dengan cara pemilihan dari keragaman populasi 

baik yang alami, hasil persilangan, penggandaan kromosom, dan mutasi, serta yang 
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secara inkonvensional dengan cara rekayasa genetika. Cara-cara tersebut dalam 

prakteknya saling terkait satu sama lain (Mangoendidjojo, 2003). 

Tebu merupakan tanaman menyerbuk silang dengan bantuan angin sering 

bersifat poliploid, dan terkadang aneuploid, dikarenakan menyerbuk silang dapat 

diperbanyak secara klonal maka heterozigotnya tinggi dan tidak toleran terhadap 

inbreeding (penyerbukan sendiri). Persilangan antar klon akan meningkatkan 

keragaman pada progeni F1, dan pemuliaan tebu dapat menggunakan keragaman 

ini untuk  membentuk klon yang baru. Persilangan dapat bersifat berpasangan 

(biparental cross, dimana baik tetua jantan dan betina diketahui), atau dapat pula 

berupa persilangan jamak (polycross, dimana tetua betina diketahui, sedangkan 

tetua jantan beragam genotipnya dan tidak diketahui). Perlu diketahui daya gabung 

umum dan daya gabung khusus untuk masing-masing klon calon tetua. Program 

persilagan biparental lebih sering dilakukan dibanding persilangan polycross. 

Beberapa metode dalam melakukan persilangan yang dapat membantu untuk 

mempermudah persilangan. Persilangan terjadi, selanjutnya dilakukan seleksi. 

Seiring berjalannya waktu akan diperoleh akumulasi pool tetua, beberapa di 

antaranya dapat dilepas sebagai klon terbaik untuk daerah tertentu, beberapa lagi 

tidak cukup baik untuk diusahakan secara komersial, sebagian lagi disingkirkan 

karena tidak sesuai dengan tujuan pemuliaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Program pemuliaan pool tersebut akan selalu berubah dimana pendatang baru akan 

masuk sedangkan yang lainnya keluar (Blackburn, 1984). 

Kemajuan pemuliaan sangat bergantung kepada potensi dan ketersediaan 

sumber keragaman genetik. Bertujuan menciptakan keragaman genetik yang luas, 
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di antaranya melalui kegiatan persilangan buatan (hibbridisasi) untuk mendapatkan 

turunan yang memiliki sifat yang unggul (efek heterosis yang tinggi dari kedua 

tetuanya). Melalui proses hibridisasi juga diharapkan munculnya beberapa genotipe 

baru yang mewarisi sifat tetuanya heritabilitas yang tinggi. Tingkat keragaman 

genetik yang dihasilkan bergantung kepada hubungan kekerabatan genetik dari 

tetua yang digunakan dalam persilangan. Persilangan dengan kekerabatan yang 

jauh, diharapkan dapat menghasilkan turunan yang lebih unggul yang terekspresi 

melalui daya waris kepada turunan pertamanya (F1) (Sayurandi & Daslin, 2011). 

2.4 Macam-macam persilangan tebu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Janaki Ammal (1941) 

dalam Oecd, (2013) menyilangkan S. spontaneum ‘Glagha’ dengan E. ravennae 

dan diperoleh hibrida,  Ming et al. (2006) dalam Oecd (2013) menambahkan 

persilangan tebu dengan kerabat liar spesies S. spontaneum dan E. arundinaceus 

yang sedang dilakukan untuk meningkatkan hasil biomassa tebu sebagai sumber 

energi. 

Daniels & Roach (1987) dalam Australia Goverment (2004) 

menambahkan S. barberi dan S. sinense dianggap spesies liar namun telah di 

budidayakan di India dan China sejak zaman prasejarah. S. barberi dianggap 

produk dari S. officinarum x Erianthus, sedangkan S. sinense adalah berasal 

persilangan dari S. officinarum x Miskantus introgression, sehingga S. barberi 

termasuk hibrida kuno. 

Oecd (2013) pernah menggunakan E. rockii sebagai bahan persilangan. 

Persilangan dilakukan dengan menyilangkan S. officinarum x S. spontaneum 
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sebagai induk betina untuk menghasilkan tetua hibrida yang baik. Benih diuji 

menggunakan penanda DNA yang dikonfirmasi dari persilangan berikut: S. 

officinarum dengan E. arundinaceus Saccharum spp. hibrid dengan E. 

arundinaceus, dan Saccharum spp dengan E. rockii. 

2.5 Persilangan Antar Genus 

E. arundinaceus merupakan kerabat liar yang terkait erat dengan spesies 

dari S. officinarum. Spesies ini mempunyai potensi besar sebagai sumber plasma 

nutfah untuk memodifikasi kemampuan berkembangbiakan seperti tunas (sogolan), 

daya hidup, toleransi terhadap tekanan lingkungan, dan tahan akan penyakit dari 

tanaman tebu (George et al., 2000 dalam Fukuhara et al., 2013) 

Janaki-Ammal (1941) dalam Oecd, (2013) melaporkan beberapa spesies 

Erianthus telah digunakan untuk persilangan dengan tebu. Ada laporan awal 

mengenai persilangan antara S. Spontaneum dan E. ravennae, yang menghasilkan 

anakan yang banyak, meskipun ini tidak dikonfirmasi menggunakan metode 

molekuler. 

Persilangan antara E. arundinaceus dan Saccharum spp. hybrid diduga hasil 

intergeneric yang telah diproduksi memiliki karakteristik dari E. arundinaceus 

tetua jantan (Lee et al., 1998 dalam Oecd, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh 

Marwoto et al. (2012) pada “Persilangan Interspesifik dan Intergenerik Anggrek 

Phalaenopsis Untuk Menghasilkan Hibrid Tipe Baru” menghasilkan hibrida baru 

dengan karakter unik dapat dibuat dengan memanfaatkan informasi pewarisan sifat 

tetua jantan dan betina. Beberapa spesies dapat mewariskan karakter kualitatif tetua 

unggul. 
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2.6 Saccharum spp 

Tanaman tebu (S. officinarum L.) tergolong dalam famili Graminae yaitu 

rumput-rumputan. S. officinarum merupakan spesies paling penting dalam genus 

Saccharum sebab kandungan sukrosanya paling tinggi dan kandungan seratnya 

paling rendah (Wijayanti, 2008). Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa tanaman 

tebu berasal dari India, berdasarkan catatan-catatan kuno dari negeri tersebut. Bala 

tentara Alexander the Great mencatat adanya tanaman di negeri itu ketika mencapai 

India pada tahun 325 SM (Tjokroadikoesoemo & Baktir, 2005). 

Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi, tidak bercabang dan tumbuh 

tegak. Tanaman yang tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meter atau 

lebih. Pada batang terdapat lapisan lilin yang berwarna putih dan keabu-abuan. 

Lapisan ini banyak terdapat sewaktu batang masih muda. Ruas-ruas batang dibatasi 

oleh buku-buku yang merupakan tempat duduk daun. Pada ketiak daun terdapat 

sebuah kuncup yang biasa disebut “mata tunas”. Bentuk ruas batang dan warna 

batang tebu yang bervariasi merupakan salah satu ciri dalam pengenalan varietas 

tebu (Wijayanti, 2008). Tebu memilki daun tidak lengkap, karena hanya terdiri dari 

helai daun dan pelepah daun saja. Daun berkedudukan pada pangkal buku. Panjang 

helaian daun antara 1-2 meter, sedangkan lebar 4-7 cm, dan ujung daunnya 

meruncing (Supriyadi, 1992). Pelepah tumbuh memanjang menutupi ruas. Pelepah 

juga melekat pada batang dengan posisi duduk berselang-seling pada buku dan 

melindungi mata tunas (Miller & Gilbert, 2006). Akar tebu dapat tumbuh panjang 

mencapai 0,5-1,0 meter pada tanah yang cocok. Tanaman tebu berakar serabut 

maka hanya pada ujung akar-akar muda terdapat akar rambut yang berperan 
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mengabsorpsi unsur-unsur hara (Wijayanti, 2008). Tanaman tebu memiliki akar 

setek yang disebut juga akar bibit, tidak berumur panjang, dan hanya berfungsi pada 

saat tanaman masih muda. Akar ini berasal dari cincin akar dari setek batang, 

disebut akar primer (Miller & Gilbert, 2006). Kemudian pada tanaman tebu muda 

akan tumbuh akar tunas. Akar ini merupakan pengganti akar bibit, berasal dari 

tunas, berumur panjang, dan tetap ada selama tanaman tebu tumbuh (James, 2004). 

Tanaman tebu yang dibudidayakan saat ini adalah anakan dari hasil 

persilangan, terutama hasil persilangan antara tanaman S. officinarum dan S. 

spontaneum (Dillon et al., 2007 dalam Cheavegatti-Gianotto, 2011). Tanaman 

semusim ini mempunyai batang atau culms yang dapat tumbuh menjadi beberapa  

meter tingginya dan banyak mengandung air (bahan baku pembuatan gula 

kristal), dengan konsentrasi sukrosa yang tinggi. Sistem perakaran tebu terdiri 

dari akar adventif dan akar permanen. Akar adventif muncul dari daerah culm 

(batang)  dan bertanggung jawab terhadap pengambilan air selama tanaman 

tumbuh, hingga mempunyai akar  permanen. Akar permanen tumbuh di dasar 

tunas dan diklasifikasikan ke dalam akar pendukung akar utama dan memperluas 

penyerapan unsur hara dan mineral. (Moore dan Nuss, 1987 dalam Cheavegatti-

Gianotto, 2011). 

Perbandingan salah satu jenis akar pada spesies tertentu. S. officinarum 

umumnya mengandung lebih sedikit akar pendukung dari pada S. Spontaneum 

(Moore, 1987 dalam Cheavegatti-Gianotto, 2011), karakteristik ini yang 

menyebabkan S.spontaneum mempunyai peningkatan daya hidup dan ketahanan 

terhadap tekanan lingkungan (Cheavegatti-Gianotto, 2011). 
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Bagian batang terdapat buku (node) atau tempat daun melekat dan ruas (internode), 

pada node, ada bekas luka daun, bud axillary dan band melingkar primordia 

aksila akar. Morfologi batang sangat bervariasi dari genotip satu dengan yang 

lain dan merupakan elemen penting untuk karakterisasi varietas (Martin, 1961 

dalam Cheavegatti-Gianotto, 2011).  

Gambar 2. Tebu muda menampilkan dua jenis akar tanaman: sett roots dari 

primordia akar dari pemotongan, dan shoot roots berasal dari 

primordia akar tunas (mata akar). (Martin 1938 dalam James, 2004). 

 

Daun tebu berselang-seling dan melekat pada batang, dengan satu daun 

per ruas. Sheathes terdiri dari selubung yang tepat dan banyak lebih kecil 

akropetal (adalah terbentuk secara berurutan dari bagian dasar ke arah ujung 

sehingga bagian yang paling ujung merupakan yang termuda) menempel pada 

leher daun, pisau bersama adalah tempat di mana dua daerah berbentuk seperti baji 

yang disebut  dewlaps, ligule (adalah tambahan membran bagian dalam selubung 

yang memisahkan selubung dari pisau daun) dan auricles (pelengkap berbentuk 

telinga yang terletak di bagian atas selubung margin). Bentuk, ukuran dan 

distribusi trichoma dan bentuk lidah daun dan auricles adalah sifat-sifat 



15 

pentingnya taksonomi untuk identifikasi varietas. Daun tebu diberi nomor dari 

atas ke bawah dimulai dengan daun teratas yang menampilkan dewlap terlihat 

yang ditunjuk sebagai daun + 1 (Gambar 3) (Moore, 1987 dalam Cheavegatti-

Gianotto, 2011), bunga tanaman tebu adalah berbentuk malai yang bercabang, 

berbentuk kerucut dengan batang utama, disebut rachis, yang merupakan 

kelanjutan dari ruas tangkai terakhir. Rachis memegang cabang sekunder yang 

pada gilirannya memegang tersier cabang. Spikelets berada di dasar tersier 

cabang dan di atas dahan sekunder. Setiap spikelet memiliki satu bunga (Gambar 

3), yang dibuang bergantian sepanjang  perbungaan sekunder dan tersier cabang. 

Spikelet, ada cincin halus, trikoma tidak berwarna (bulu bulu daun) (coma) yang 

mencakup spikelet (Gambar 4a) dan bantuan dengan dispersi spikelet. 

Berikutnya, ada serangkaian bentuk seludang bunganya yang disebut glumes (' 

glume I ' dan 'glume II'), keduanya tidak memiliki rambut (Gambar 4b dan c), 

lemma bagian atas (adalah bagian penutup yang besar), dan palea (bagian penutup 

yang kecil, yang mana hialin dan tanpa vena dan  dan mungkin belum sempurna 

atau tidak ada (Gambar 4d). 

Gambar 3. Sistem penomoran daun Kuijper’s (1915) dalam Cheavegatti-Gianotto (2011) 
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Gambar 4. Diagram propagul tebu (alat penyebaran atau reproduksi): propagul 

jelas, cupulate coma, tangkai berlubang dan ditambah spikelet 

menempel pada cabang pembungaan. Tokoh-tokoh lain 

menggambarkan berbagai spikelet. b glume I. c glume II. d Palea. e 

bunga dengan dua lodicules, tiga benang sari,  putik dengan ovarium, 

dua putik (ilustrasi: Klei Sousa) dalam Cheavegatti-Gianotto, 2011 

 

Ketika perbungaan jatuh tempo, pelepasan propagule anemochory (Biji 

dilengkapi kabu-kabu atau parasut) (oleh angin) penyebaran dimulai dari bagian 

propagul. Propagul terdiri dari coma, beberapa kelompok bunga mengandung 

spikelet (Gambar 4a). Bunga-bunga (Gambar 4e) terdiri dari dua lodicules, 

androecium dan putik. Biji-bijian serbuk sari bulat ketika dibuahi dan berbentuk 

prismatik ketika gagal dibuahi. Buah tebu, disebut caryopsis (Gambar 4), kering, 
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indehiscent (tidak membuka secara spontan pada saat jatuh tempo untuk 

melepaskan biji), hanya ada satu biji, dan bijinya tidak dapat dipisahkan. Buah 

hanya dapat dibedakan dari benih ketika melihat dengan scanning mikroskop 

elektronik (Cheavegatti-Gianotto, 2011). 

2.7  Erianthus arundinaceus 

E. arundinaceus merupakan kerabat liar yang terkait erat dengan spesies 

dari S. officinarum. Menurut Indian Institute of Integrative Medicine  (2016) E. 

arundinaceus juga disebut dengan S. arundinaceum Retz. Spesies ini mempunyai 

potensi besar sebagai sumber plasma nutfah untuk memodifikasi kemampuan 

perkembangbiakan seperti tunas, daya hidup, toleransi terhadap tekanan 

lingkungan, dan tahan akan penyakit tanaman tebu (George et al., 2000 dalam 

Fukuhara et al., 2013) (Gambar 5). 

Tinggi tanaman mencapai 4 meter. Helaian daun mencapai 90 cm, lebar 

helaian daun mencapai 3-10 mm, helaian daun pipih, sebagian besar adalah pelepah 

daun, warna pelepah hijau keabu-abuan. Anak bulir (Spikelets) sedikit 

heteromorphous (berbeda dari spesies yang sama), panjang bunga 3.8-5.5 mm, 

Batangnya terdapat bulu halus dengan sedikit putih keabu-abuan panjangnya 

hingga 2.5 mm,   di bagian bawahnya terdapat sepasang pelindung lapis kedua yang 

disebut glume. Glume Terdiri dari dua, glume yang bawah mempunyai bulu halus 

dibagian punggungnya, sedangkan glume yang atas tidak terdapat bulu halus 

(gundul), kedua tangkai glume memiliki bulu halus (Kapoor, 1952) (Gambar 6). 
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Gambar 5. (a) Tanaman E. arundinaceus R. dan (b) herbarium S. arundinaceum 

Retz.  

(Sumber: Janaki Ammal Herbarium, Indian Institute of Intgerative Medicine, 2016) 

 

Gambar 6. Bagian-bagian bunga Poaceae (Sumber: Palomar.edu, 2016) 

 

 

Menurut sumber yang lain, Efloras (2016) mengatakan E. arundinaceus 

mempunyai batang kuat, tinggi tanaman mencapai 1-6 meter, diameter batang 1-

2 cm, tidak mempunyai bulu halus pada batang. Pada pelepah dewasa tidak 

memiliki bulu halus, pada daun terdapat bulu halus di bagian tepi, ukuran helaian 

daun 1-2 cm, permukaan bawah daun tidak berbulu, sedangkan permukaan atas 

a b 
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daun sedikit kasar dan mempunyai bulu halus, pada tepian daun sedikit  bergigi, 

dengan bagian bawah sempit, tipis pada ujung daun, lidah daun 1-2 mm. Malai 

30-80 cm.   

2.8 Identifikasi Keragaman Morfologi 

Identifikasi keragaman genetik bisa dilakukan menggunakan beberapa 

macam teknik seperti penanda morfologi dan penanda agronomi. Teknik ini dipilih 

karena mempunyai kelebihan dengan biaya yang minimal dan termasuk mudah 

dalam pengidentifikasian. 

2.8.1 Penanda Morfologi 

Karakterisasi sifat morfologi merupakan cara menentukan yang paling 

akurat untuk menilai sifat agronomi dan klasifikasi taksonomi tanaman (Li et al., 

2009 dalam Das, 2012). Karakterisasi morfologi dapat digunakan untuk identifikasi 

duplikasi koleksi plasma nutfah, studi pendugaan keragaman genetik dan studi 

korelasi antara morfologi dengan sifat penting agronomi (Talebi et al., 2008 dalam 

Das, 2012). Karakter morfologi (fenotip) bisa digunakan sebagai indikator yang 

signifikan untuk gen yang spesifik dan penanda gen dalam kromosom karena sifat-

sifat yang mempengaruhi morfologi dapat diturunkan (Sofro, 1994 dalam Das, 

2012). Keragaman genetik antara individu atau populasi dapat diduga dengan 

menggunakan penanda morfologi (Garcia et al., 1998 dalm Das, 2012). Penanda 

morfologi dalam jumlah besar telah dipelajari dan dipetakan untuk manusia, 

mencit, drosophila, jagung tomat, ubi jalar, serta hewan dan tumbuhan lainnya 

(Karuri et al., 2010 dalam Das et al., 2012). Penelitian yang dilakukan Haqiqi et al. 

(2012) untuk mengetahui keberhasilan dari persilangan stroberi (Fragaria x 
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ananassa Duch) melalui analisis keragaman morfologi buah stroberi sehingga dapat 

diketahui keberhasilan persilangan tersebut. 

2.8.2 Penanda Agronomi 

Karakter agronomi merupakan karakter tanaman berdasarkan morfologi dan 

hasil tanaman yang dibagi ke dalam karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. 

Karakter kualitatif umumnya dicirikan dengan sebaran fenotipnya tidak 

berkesinambungan yang dikendalikan oleh gen monogenik ataupun oligogenik 

yang pengaruh gen secara individu mudah dikenal. Karakter kuantitatif umumnya 

dicirikan oleh sebaran fenotipenya berkesinambungan atau menunjukkan sebaran 

normal dan dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing gen berpengaruh 

kecil terhadap ekspresi suatu karakter (Trustinah, 1997 dalam Nugroho, 2013). 

Pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka perbaikan sifat-sifat agronomi 

dari aksesi-aksesi terpilih harus didasarkan pada determinasi genetik yang lebih 

akurat sehingga penentuan individu tanaman sebagai material dalam perbaikan 

genetik dapat dilakukan dengan tepat (Mohanty et al., 2010 dalam Syafaruddin & 

Nasution, 2012) dan automatisasi peralatannya telah memberikan sumbangan yang 

besar dalam memacu perkembangan bidang biologi molekler dan genetika (Chan 

et al., 2004 dalam Syafaruddin & Nasution, 2012) 

Evaluasi koleksi inti terhadap sifat agronomis terhadap sifat-sifat penting 

perlu dioptimalkan. Melalui cara ini keunggulan dan kelemahan sifat varietas baru 

baik dapat segera diketahui sehingga pemanfaatan plasma nutfah untuk 

memperkaya basis genetik varietas yang dihasilkan dapat segera dilakukan. 

Keunggulan suatu varietas hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. 
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Penyebab perubahan lingkungan tumbuh dan perkembangan strain penyakit yang 

menyerang tanaman sehingga varietas yang semula tahan kemudian menjadi rentan. 

Penggunaan suatu varietas harus memiliki pola yang dinamis dan tidak perlu ada 

fanatisme terhadap suatu varietas (Mirzawan, 1999). 

 

 

 

 

 

 


