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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tebu merupakan tanaman perkebunan/industri yang memiliki peran 

penting sebagai bahan baku gula. Sekitar 65% produksi gula di dunia berasal dari 

tebu. Tebu juga dapat dimanfaatkan untuk industri farmasi, industri pangan, 

industri lain yang menggunakan bahan dari hasil industri gula. Gula adalah salah 

satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, 

pabrik-pabrik manisan, pabrik roti dan lain-lain, baik di skala nasional dan 

internasional.  

Gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia bahkan bagi 

masyarakat dunia. Manfaat gula sebagai sumber kalori bagi masyarakat selain dari 

beras, jagung dan umbi-umbian menjadikan gula sebagai salah satu bahan 

makanan pokok. Kebutuhan akan gula dari setiap negara tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga karena gula merupakan bahan pemanis 

utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman. 

Peranan gula semakin penting disebabkan oleh belum tersedianya bahan pemanis 

buatan yang mampu menggantikan keberadaan gula pasir (Meireni, 2006). 

Kondisi geografis Indonesia yang cukup berpotensi untuk menghasilkan 

tanaman tebu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi sebagai 

produsen gula terbesar di dunia luas areal perkebunan tebu nasional pada tahun 

2014 adalah 473.338 hektar, tahun 2015 yakni 484.569 hektar, 2016 yakni 

504.533 hektar, 2017 adalah 512.273 hektar. angka produksi gula nasional pada 

tahun  2014 adalah 2.579 juta ton, 2015 adalah 2.498 juta ton,  2016 adalah 2.529 

juta ton, 2017 adalah 2.537 juta ton. Produktivitas perkebunan tebu yang ada pada 
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tahun 2014 adalah 5.406 kg/ha, 2015 adalah 5.605 kg/ha, 2016 adalah 5.847 

kg/ha, 2017 adalah 5.846 kg/ha. Konsumsi gula nasional adalah 2014 2.443 juta 

ton, 2015 adalah 2.550 juta ton, 2016 adalah 2.652 juta ton, 2017 adalah 2.7 juta 

ton (Dirjenbun, 2017). Produktivitas perkebunan tebu nasional berdasarkan data 

diatas masih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi gula nasional.  

Rendahnya produksi gula dalam negeri salah satunya adalah kualitas bibit 

tebu. Semakin baik kualitas bibit yang digunakan maka akan meningkatkan 

produktivitasnya sehingga dapat mendorong pemenuhan kebutuhan gula nasional. 

Upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan bibit tebu dapat dilakukan dengan 

perlakuan merendam bibit ke dalam air panas. Menurut Susanto (2013) perlakuan 

Hot Water Treatment pada hakekatnya dilakukan untuk memecahkan dormansi 

pada bibit tebu serta meminimalisir akan adanya jamur yang terbawa pada bibit 

tanaman tebu. Perlakuan panas pada tebu telah digunakan di masa lalu sebagai 

obat untuk penyakit virus streak klorosis. Pada beberapa daerah perlakuan ini juga 

dapat digunakan untuk mengendalikan hama penggerek (Irawan et al., 2015). 

Peningkatan kualitas bibit tebu dapat dilakukan dengan pemberian perlakuan zat 

pengatur tumbuh (ZPT). Perendaman bibit tebu dalam larutan zat pengatur 

tumbuh diharapkan dapat membantu meningkatkan aktifitas metabolisme untuk 

mempercepat tumbuhnya tunas. Salah satu ZPT yang biasa digunakan dalam 

pembibitan suatu tanaman adalah Rootone-F. 

Menurut Rochiman dan Harjadi (2014), Rootone-F merupakan formulasi 

dari beberapa zat yang meliputi: Napthalene Acetic Acid (NAA), Indole Acetic 

Acid (IAA), dan IBA berbentuk bubuk atau tepung berwaarna putih kotor yang 

sukar larut pada air. Penggunaan ZPT Rootone-F yaitu untuk mempercepat atau 
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merangsang pembentukan serta perbanyakan akar yang nantinya diharapkan 

mampu tumbuh dengan baik dan cepat dalam usaha penyediaan bahan tanam 

dalam jumlah besar untuk meningkatkan produktivitas suatu tanaman tebu.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian untuk menguji respon bibit 

bud chip beberapa varietas tebu pada perlakuan temperatur larutan ZPT Rootone-

F perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas bibit tebu 

dan pertumbuhan awal tanaman tebu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kajian perendaman bibit tebu bud chip ke dalam air hangat sudah banyak 

dilakukan, tetapi perlakuan beberapa temperatur larutan ZPT Rootone-F untuk 

merendam bibit bud chip beberapa varietas tebu belum ditemukan laporannya. 

Melalui penelitian ini dikaji apakah terdapat perbedaan respon dari beberapa 

varietas tebu pada perlakuan temperatur larutan ZPT Rootone-F? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari: 

1. Perbedaan respon tiga varietas tebu pada perlakuan temperatur larutan 

ZPT Rootone-F. 

2. Perbedaan pertumbuhan awal dari bibit bud chip tiga varietas tebu.  

3. Perbedaan pengaruh temperatur larutan Rootone-F untuk merendam bibit 

bud chip terhadap pertumbuhan awal tebu. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terdapat perbedaan respon tiga varietas tebu pada perlakuan 

temperatur larutan ZPT Rootone-F. 
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2. Diduga terdapat perbedaan pertumbuhan awal dari bibit bud chip tiga

varietas tebu.

3. Diduga terdapat perbedaan pengaruh temperatur larutan Rootone-F untuk

merendam bibit bud chip terhadap pertumbuhan awal tebu.


