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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Tebu 

Tebu termasuk dalam Familia Graminae, sub familia Andropogonae. Tebu 

merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Secara 

umum, klasifikasi dan sistematika ilmiah tanaman tebu menurut (Tarigan et al., 

2006; dalam Faharuddin, 2014) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi : Spermathophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas : Monocotyledone  

Ordo : Glumiflorae  

Famili : Graminae  

Genus : Saccharum  

Spesies : Saccharum officinarum L. 

Tanaman tebu memiliki syarat tumbuh yakni tumbuh pada ketinggian 0-

1400 mdpl yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, iklim panas yang 

lembab dengan temperatur antara 24oC-34oC, curah hujan antara 1.000-1.300 

mm/tahun, tanah tidak terlalu  masam pH antara 6-7 dan penyinaran 12-14 jam 

setiap harinya.  Tanaman ini termasuk jenis tanaman rumput rumputan. Umur 

tanaman tebu sampai pada siap panen bisa sampai kurang lebih satu tahun. Di 

Indonesia tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra (Faharudin, 

2014). 

Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi, tidak bercabang dan 

tumbuh tegak. Tanaman yang tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 
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meter atau lebih. Batang tebu mempunyai 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). 

2.2 Pembibitan Tanaman Tebu 

Tanaman tebu pertama adalah tanaman dari bibit tebu pilihan yang 

ditanam dengan membongkar tanah dan meletakkan bibit tersebut sesuai 

kebutuhan penanaman. Teknik budidaya tanaman pertama (plant cane) di lahan 

kering antara lain dengan penetapan masa tanam, pembukaan lahan, penanaman, 

pemupukan, pembumbunan, dan klentek (PTPN XI, 2010; dalam Rikardo, 2015). 

Pemilihan varietas yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas 

tanaman tebu. Setelah ditentukan jenis varietas yang baik, maka hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah pengadaan bibit (Pusat Penelitian Perkebunan Gula 

Indonesia, 2008; dalam Fadil, 2012). 

Bibit merupakan faktor produksi yang sangat penting, akan tetapi saat ini 

mutu dan jumlahnya masih kurang. Penyiapan bibit melalui kebun bibit 

berjenjang membutuhkan waktu 6 bulan untuk masingmasing periode tanam, 

sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menghasilkan bibit tebu 

untuk pengembangan. Teknik pembibitan tebu yang membutuhkan waktu singkat 

dibutuhkan dalam industri gula. Salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan penanaman adalah ketersediaan bibit berkualitas. Bibit berkualitas 

ditandai oleh kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat tumbuh 
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dengan baik jika ditanam di lapangan, sehat, dan seragam (Irawan dan Edi, 2012;  

dalam Ningrum et al., 2014). 

Dalam budidaya tanaman tebu, salah satu yang menjadi perhatian utama 

adalah bahan tanaman atau bibit tebu, bibit tebu adalah bagian dari tanaman tebu 

yang diperoleh dari kebun bibit yang terpilihara dan merupakan bahan tanaman 

yang dapat dikembangkan untuk pertanaman baru (Prasetyo, 2014).  Bibit yang 

digunakan untuk menanam tebu memiliki berbagai persyaratan mutlak, antara lain 

varietasnya yang unggul, murni, sehat dan cukup umur, cukup jumlah dan tersedia 

tepat waktu. Syarat syarat tersebut harus dipenuhi guna meningkatkan 

produktivitas gula nasional. Varietas unggul perlu digunakan karena memiliki 

potensi untuk memberikan produktivitas yang cukup baik (Rahmad, 2012). 

Pembibitan tebu Bud Chips dengan menggunakan satu mata tunas yang 

sebelumnya disemaikan dimedia, setelah berumur 15 hari atau sudah memiliki 2 

helai daun kemudian dipindah kedalam wadah atau polybag. Keuntungan dari 

pembibitan bila menggunakan wadah atau polibag untuk budidaya tanaman 

diantarnya, polbag sangat baik untuk drainase dan aerasi sehingga tanaman dapat 

tumbuh subur  (Irawan dan Edi, 2012; dalam Ningrum et al., 2014). 

Keuntungan bila pembibitan menggunakan wadah atau polibag adalah 

menghemat tenaga kerja karena waktu ntuk memindahkan tanamannnya menjadi 

lebih sedikit, akar dari bibit tanaman tumbuh secara rapi dan teratur mengarah 

kebawah, memaksimalkan pemakain lahan, kemudian  dapat digunakan secara 

berulang kali sehingga dapat mengurangi biaya produksi, memudahkan dalam 

menghitung bibit yang akan ditanam, dapat dipindah dengan cepat dan mudah 

(PTPN X, 2012). 
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2.3 Bibit Tebu Bud Chip 

Secara konvensional, bibit tebu berasal dari batang tebu dengan 2-3 mata 

tunas yang belum tumbuh yang disebut bagal (Indrawanto et al., 2010). Selain 

bibit bagal, dikenal juga bibit tebu yang berasal dari satu mata tunas yaitu mata 

ruas tunggal (bud set) dan mata tunas tunggal (bud chip). Bibit mata ruas tunggal 

berasal dari batang dengan panjang kurang dari 10 cm yang terdiri dari satu mata 

tunas sehat dan berada di 2 tengah, sedangkan bibit mata tunas tunggal berasal 

dari mata tunas yang diambil dengan memotong sebagian ruas batang tebu dengan 

pemotong bud chip (Hunsigi, 2001; dalam Rokhman et al., 2014).  

Pemakaian satu mata tunas tunggal sebagai bahan tanam dapat 

meningkatkan produktivitas tebu karena dapat menghasilkan jumlah anakan per 

tanaman yang lebih banyak dibandingkan dengan bibit bagal. Bibit mata tunas 

tunggal dapat menghasilkan 10 anakan tiap tanaman dibandingkan dengan bibit 

bagal hanya 5 anakan tiap tanaman (Gujja et al., 2009; dalam Rokhman et al., 

2014). Anakan bibit mata tunas tunggal akan tumbuh lebih serempak dan lebih 

banyak, karena bibit sengaja dibuat tercekam dengan hanya ditempatkan pada 

media tanam yang sedikit, sehingga pada saat bibit ditanam di kebun akan tumbuh 

dengan jumlah anakan dan pertumbuhan yang seragam (Yuliardi, 2012; dalam 

Rokhman et al., 2014). 

Metode mata tunas tunggal merupakan metode perbanyakan tanaman tebu 

yang lebih efisien, karena metode tersebut dapat mengurangi sejumlah besar 

batang yang digunakan sebagai bahan bibit (Ramaiah et al., 1977; dalam Andreas 

et al., 2013). Bibit tersebut merupakan yang paling efektif dan ekonomis 

dibandingkan dengan jenis bibit lainnya (Hunsigi, 2001; dalam Rokhman et al., 
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2014). Pengangkutan bibit mata tunas tunggal tiga kali lebih murah dibandingkan 

dengan pengangkutan bibit tebu pada umumnya (Narendranath, 1992; dalam 

Rokhman et al., 2014). Menurut Prasad dan (Sreenivasan, 1996; dalam Rokhman 

et al., 2014) metode mata tunas tunggal merupakan teknologi untuk memudahkan 

pengangkutan bahan tanam tebu.  

Pemakaian mata tunas tunggal sebagai bahan tanam dapat meningkatkan 

produktivitas tebu karena dapat menghasilkan jumlah anakan per tanaman yang 

lebih banyak dibandingkan dengan bibit bagal. Bibit mata tunas tunggal dapat 

menghasilkan 10 anakan tiap tanaman dibandingkan dengan bibit bagal hanya 5 

anakan tiap tanaman (Gujja et al., 2009; dalam Rokhman et al., 2014). Anakan 

bibit mata tunas tunggal akan tumbuh lebih serempak dan lebih banyak, karena 

bibit sengaja dibuat tercekam dengan hanya ditempatkan pada media tanam yang 

sedikit, sehingga pada saat bibit ditanam di kebun akan tumbuh dengan jumlah 

anakan dan pertumbuhan yang seragam (Yuliardi, 2012; dalam Rokhman et al., 

2014). 

2.4 Perlakuan Perendaman Air Panas 

Perlakuan perendaman air panas pada hakekatnya, dilakukan untuk 

memecahkan dormansi pada bibit tebu serta meminimalisir akan adanya jamur 

yang terbawa pada bibit tanaman tebu (Susanto, 2013; dalam Prasetyo, 2014). 

Terapi 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 (Croft et al., 2011; dalam Prasetyo, 2014). 

Menurut (Fahmi, 2013; dalam Prasetyo, 2014) metode perendaman air 

panas ada 3 jenis yaitu: 
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1. Perawatan Air Panas Waktu Panjang 

2. Temperatur yang digunakan yaitu 50oC selama 2 jam, biasa digunakan untuk 

mengendalikan RSD, garis klorosisi dan blendok 

3. Perawatan Air Panas Waktu Pendek 

4. Temperatur yang digunakan yaitu 50oC selama 30 menit, biasa digunakan 

untuk  mengendalikan garis klorosisi dan blendok. 

5. Perendaman Air Dingin Diikuti Perawatan Air Panas Waktu Panjang 

Hot Water Treatment (HWT) dapat mendukung pengembangan tunas dan 

pertumbuhan tunas khususnya tunas yang terletak pada poros bawah (Brandes, 

1948; dalam Prasetyo, 2014). 

Temperatur mempengaruhi aktivitas enzim. Temperatur rendah 

menyebabkan reaksi enzimatis berlangsung lambat, sebaliknya kenaikan 

temperatur akan mempercepat reaksi enzimatis hingga mencapai maksimum pada 

temperatur optimumnya (Wuryanti, 2004; dalam Novianti, 2012).  Baehaki, 

(2008; dalam Novianti, 2012) juga menyatakan setiap enzim memiliki aktivitas 

maksimum yang tertentu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan 

bertambahnya temperatur hingga mencapai temperatur yang optimum. 

Temperatur yang melibihi temperatur optimum menyebabkan aktivitas enzim 

menurun. 

2.5 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Peningkatan produksi tanaman selain dilakukan dengan inovasi 

pembibitan juga diperlukan penambahan ZPT. Zat pengatur tumbuh berperan 

dalam stimulasi pertumbuhan dengan memberi isyarat pada target untuk 
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membelah atau memanjang. selain menjadi memacu pertumbuhan, beberapa jenis 

ZPT juga berperan dalam menghambat pertumbuhan tanaman. pengaruh dari 

suatu ZPT bergantung pada jenis dan spesies tumbuhan, situs aksi ZPT tumbuhan, 

tahap pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta konsentrasi ZPT 

(Situmeang, 2015).  

Auksin merupakan zat pengatur tumbuh yang berperan dalam proses 

pemanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi jaringan pembuluh dan inisiasi akar 

(Heddy, 1996; dalam Gustini et al., 2012). Pengaruh rangsangngan auksin 

terhadap jaringan berbeda-beda. Pengaruh auksin terhaclap perkembangan sel-sel 

menunjukkan indikasi bahwa auksin dapat menarkkan tekanan osmotik. 

meningkatkan sintesis protein, permeabilitas sel terhadap air dan melunakkan 

dinding sel yang diikuti menurunnya tekanan dinding sel yang disertai dengan 

kenaikan volume sel. Adanya kenaikan sintesis protein, dapat digunakan sebagai 

sumber tenaga dalam pertumbuhan. Salah satu produk komersial yang 

mengandung zat pengatur tumbuh auksin dan banyak digunakan adalah Rootone-

F. Berdasarkan label kemasannya Rootone-F mengandung zat pengatur tumbuh 

dari golongan auksin dan Fungisida. Bahan-bahan yang terkandung dalam 

Rootone-F adalah NAA, NAD, MNAA, IBA dan Thyram. Dari beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh auksin mampu memacu 

pembentukan akar dan pertumbuhan anakan. Penggunaan Rootone-F 200 ppm 

dapat meningkatkan pertumbuhan stek anakan tanaman bambu Jepang (Aini et al., 

1999; dalam Gustini et al., 2012). 

Zat pengatur tumbuh Rootone-F,Indodole Acetic Acid (IAA) berperan di 

dalam mempercepat pemanjangan sel-sel pada jaringan meristem akar tanaman. 
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Indole Butyric Acid (IBA) dan Napthalene Acetamida (NAA) pada zat pengatur 

tumbuh Rootone-F mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan 

akar lanjutan dari akar-akar lateral yaitu pada pembentukan rambut -rambut akar 

(Salisbury dan Ross, 1995; dalam Irawan et al., 2015). Menurut (Lestari, 2001; 

dalam Irawan et al., 2015), penggunaan Rootone-F dengan konsentrasi dan lama 

perendaman yang sesuai dapat merangsang pertumbuhan, mengaktifkan 

penyerapan unsur hara dan dapat meningkatkan hasil tanaman serta memperbaiki 

mutu tanaman. 

Secara umum macam hormon atau zat pengatur tumbuh dapat dibagi 

dalam tiga kelompok penting, yaitu auksin, sitokinin, dan giberilin. Auksin dapat 

disusun di jaringan meristem di dalam ujung-ujung tanaman seperti pucuk, 

kuncup bunga, tunas daun dan lain-lainnya (Dwijoseputro, 2004; dalam Jinus, 

2012). (Kusumo, 2004; dalam Jinus, 2012) menyatakan bahwa perakaran yang 

timbul pada stek disebabkan oleh dorongan auksin yang berasal dari tunas dan 

daun. Tunas yang sehat pada batang adalah sumber auksin dan merupakan faktor 

penting dalam perakaran. Zat pengatur tumbuh (zpt) yang masuk ke dalam sel 

tanaman menimbulkan berbagai Reaksi. Masuknya zat pengatur tumbuh dari luar 

menyebabkan sel tanaman menstimulasi terjadinya pompa ion H+ ke bagian 

dinding sel. Kondisi ini menyebabkan beberapa enzim menjadi aktif, salah 

satunya adalah enzim pektin metilase yang berperan dalam memecah ikatan antara 

pektin dan ion Ca2+, sehingga dinding sel menjadi lentur dan mengalami elongasi. 

Air yang masuk ke dalam sel tanaman menyebabkan sel tersebut membentang 

sehingga berdampak pada pertumbuhan sekunder tanaman seperti pertambahan 

jumlah dan ukuran sel (Darmanti, 2009; dalam Jinus 2012). 
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2.6 Pertumbuhan dan Perkembangan 

Pertumbuhan adalah adanya perubahan bentuk dan bertambhanya jumlah sel 

dengan bertambahnya ukuran sel-sel, yakni akar dan batang yang semakin 

membesar. Rahardi (1993)  menyatakan bahwa pertumbuhan ditentukan bahwa 

pertumbuhan ditentukan ditentukan dengan peningkatan berat kering, tinggi 

tanaman atau diameter batang tanaman, lebih lanjut lagi (Harjanti et al., 2014) 

menyatakan bahwa pada  masa pertumbuhan vegetatif tanaman terdapat tiga 

proses yakni pembelahan sel, pemanjangan sel, dan tahap awal sel, dari ketiga 

tahap ini akan mengembangkan batang, daun dan sistem perakaran. Proses 

pembelahan sel terjadi pada pembuatan sel-sel baru, dan selanjutnya akan tumbuh 

membesar dan memanjang. Semua proses dalam pertumbuhan ini memerlukan 

karbohidrat akan berakibat terganggunya ketiga proses yang akan menyebabkan 

lambatnya pertumbuhan tanaman. (Winaya, 1983; dalam Kasniari, 2007) 

menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhu oleh faktor intrsik yaitu 

faktor genetis, dan faktor ekstrinsik yaitu faktor yang terdapat lingkungan seperti 

tanah, air, iklim. 

Perkembangan adalah perubahan dari sel, jaringan, organ dalam siklus 

kehidupan. Brillyana et al. (2016) menyatakan perkembangan yaitu perubahan 

yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk organ seperti perubahan embrio 

menjadi kecambah maupun kuncup daun menjadi daun sepenuhnya. 


