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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Gula merupakan bahan pangan yang penting bagi masyarakat sebagai 

kebutuhan setiap hari. Gula dibuat dari beberapa sumber bahan baku seperti air nira 

tebu dan pohon aren. Air nira tebu dijadikan sebagai bahan pembuatan gula pasir 

sedangkan air nira pohon aren dijadikan sebagai bahan pembuatan gula merah. 

Namun sebagian besar produksi gula berasal dari tanaman tebu. Tanaman tebu 

(Saccharum sp.) merupakan genus Saccharum yang memiliki kandungan sukrosa 

paling tinggi dan kandungan serat paling rendah (Wijayanti, 2008). Tanaman ini 

menjadi salah satu komoditi tanaman pangan yang ditargetkan untuk mencapai 

swasembada gula konsumsi pada tahun 2018 dan swasembada industri pada tahun 

2019.  

Perkembangan produksi tebu menurut Statistik Perkebunan Indonesia 

Tahun 2015-2017 tidak menentu atau pasang surut. Produksi tebu pada tahun 2015 

mencapai 2.497.997 ton lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 

2.222.971 ton (Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Tebu, 2016). Kebutuhan 

konsumsi gula tebu secara nasional dengan jumlah penduduk 261.1 juta (BPS, 

2016) dan kebutuhan gula per kapita 11 kg per tahun menghasilkan kebutuhan 

konsumsi nasional akan gula sebesar 2,87 juta ton per tahun (Dinamikanto, 2017). 

Akibat produksi tebu yang tidak menentu ini, kebutuhan gula untuk konsumsi 

langsung sekitar 2,87 juta ton tak bisa sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam 

negeri. Impor gula pun perlu dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

industri, tapi juga kebutuhan rumah tangga (Agustinus, 2016). 
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Penyediaan klon-klon baru menjadi salah satu pendekatan yang paling 

efektif dalam mengatasi hal tersebut karena diharapkan kedepannya klon baru 

mampu berproduksi tinggi di tengah cuaca ekstrim, tekanan cekaman biotik 

maupun abiotik, serta memiliki keragaan mutu yang sesuai dengan perubahan 

preferensi konsumen. Kegiatan pengembangan klon dapat dilakukan dengan 

beberapa pendekatan, baik secara konvensional maupun non konvensional agar 

klon-klon baru yang dihasilkan memiliki sifat keunggulan yang sesuai dengan 

tuntutan peningkatan kebutuhan produk pertanian untuk menggantikan klon yang 

sudah mengalami degenerasi genetik atau untuk melengkapi plasma nutfah yang 

sudah ada (Sinartani, 2017).  

Klon baru yang diperoleh berasal dari keragaman klon-klon uji hasil 

persilangan. Klon-klon uji tersebut akan memperlihatkan variasi fase vegetatif yang 

nantinya akan diseleksi klon mana yang memiliki pertumbuhan terbaik. Perlunya 

keragaman vegetative digunakan untuk melihat penampilan masing-masing klon 

yang diuji, dimana nantinya akan dipilih klon-klon yang memiliki performa yang 

sama atau mengungguli klon baku (KK dan BL) yang digunakan sebagai baku. 

Pertumbuhan fase vegetative dapat menjadi salah satu faktor untuk memprediksi 

hasil produksi tanaman tebu ketika panen.   

Pusat penelitian yang bergerak dalam bidang pertebuan di Indonesia adalah 

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI. Pusat penelitian tersebut 

bertempat di Kota Pasuruan. P3GI telah banyak berkontribusi dalam peningkatan 

gula nasional dengan menghasilkan klon tebu unggul. Klon unggul yang dihasilkan 

P3GI ini merupakan persilangan tebu secara intragenerik maupun intergenerik. 

Perakitan klon tebu unggul berasal dari persilangan antara tebu dengan tebu dan 
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juga tebu dengan kerabat liarnya yaitu Erianthus. Penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui variasi pertumbuhan fase vegetatif 14 klon 

tebu unggul harapan dengan 2 klon baku yakni klon Kidang Kencana dan klon 

Bululawang di Lumajang dan Pasuruan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat variasi vegetatif, tingkat serangan hama dan penyakit pada 

14 klon tebu unggul harapan P3GI di Lumajang dan Pasuruan? 

2. Apakah terdapat interaksi antara genotipe dan lingkungan pada fase 

vegetatif, tingkat serangan hama dan penyakit pada lokasi pengujian di 

Lumajang dan Pasuruan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui variasi vegetatif, tingkat serangan hama dan penyakit pada 14 

klon tebu unggul harapan P3GI di Lumajang dan Pasuruan. 

2. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara genotipe dan lingkungan pada fase 

vegetatif, tingkat serangan hama dan penyakit pada lokasi pengujian di 

Lumajang dan Pasuruan. 

1.4 Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Terdapat variasi vegetatif, tingkat serangan hama dan penyakit pada 14 klon 

tebu unggul harapan P3GI di Lumajang dan Pasuruan. 

2. Terdapat interaksi antara genotipe dan lingkungan pada fase vegetatif, 

tingkat serangan hama dan penyakit pada lokasi pengujian di Lumajang dan 

Pasuruan.
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