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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Tebu 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman perkebunan 

semusim yang dipanen satu kali dalam satu kali siklus hidupnya.Tanaman ini 

ditanam besar besaran secara monokultur di Indonesia. Menurut United States 

Department of Agriculture (2018), klasifikasi tanaman tebu adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae – Plants 

Subkingdom : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision : Spermatophyta – Seed plants 

Division : Magnoliophyta – Flowering plants 

Class  : Liliopsida – Monocotyledons 

Subclass : Commelinidae 

Order  : Cyperales 

Family  : Poaceae – Grass family 

Genus  : Saccharum L. – sugarcane P 

Species : Saccharum officinarum L. – sugarcane P 

Tanaman tebu mempunyai batang yang padat, tidak bercabang, dan di 

penampangnya terdapat lingkaran yaitu berupa ruas yang dibatasi buku-buku. 

Umumnya, buku-buku berjarak pada interval sekitar 15 sampai 25 cm; tapi lebih 

dekat di bagian batang atas dimana elongasi berlangsung. Warna dan kekerasan 

batang bervariasi sesuai varietas, dan diameter batang dapat berkisar diameter 

antara 2,5 cm - 5,0 cm. Batang tebu juga memiliki lapisan lilin yang berwarna putih 
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keabu-abuan dan biasanya banyak terdapat pada batang yang masih muda (James, 

2004). 

Daun tebu melekat pada batang di setiap buku-buku, secara bergantian 

dalam dua baris di sisi berlawanan. Daun tebu merupakan daun tidak lengkap, 

karena hanya terdiri dari pelepah dan helaian daun, tanpa tangkai daun. Pelepah 

memeluk batang, makin ke atas makin sempit. Bagian pelepah terdapat bulu-bulu 

dan telinga daun. Daun tebu memiliki pelepah yang kuat, biasanya berwarna putih 

dan cekung pada permukaan atas daun, dan hijau pucat dan cembung di permukaan 

bawah daun (James, 2004). 

Tebu mempunyai akar serabut yang panjangnya dapat mencapai satu meter. 

Sekitar 50% berat dari akarnya berada di atas 20 cm dari tanah, dan 85% di atas 60 

cm. Akar tebu dapat menembus tanah dengan potensi air < -15 sampai -20 bar, 

dengan syarat massa akar utama memiliki air yang cukup. Pertumbuhannya 

dipengaruhi oleh kelembaban tanah dan suhu tanah, serta volume tanah yang 

tersedia untuk akar menyebar. Pertumbuhan akar sangat lambat ketika suhu tanah 

di bawah 18ºC, tetapi meningkatkan secara progresif ke optimum sekitar 35ºC. 

Suhu tanah yang semakin tinggi menyebabkan pertumbuhan akar juga berkurang 

(Blackburn, 1984 dalam James, 2004). Bunga tebu berupa malai dengan panjang 

antara 50-80 cm. Cabang bunga pada tahap pertama berupa karangan bunga dan 

pada tahap selanjutnya berupa tandan dengan dua bulir panjang 3-4 mm. Terdapat 

pula benangsari, putik dengan dua kepala putik dan bakal biji (Indrawanto et al., 

2010). 
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2.2 Pertumbuhan Tebu 

 Tanaman tebu biasanya ditanam sebagai tanaman tahunan dan dipanen 

beberapa kali sebelum ditanam kembali. Siklus pertama disebut sebagai tanaman 

pertama (Plant Crop) dan tanaman selanjutnya sebagai tanaman keprasan 

(Ratoons). Menurut Kuntohartono (1999) dalam Diaul dan Ruly (2014) 

pertumbuhan tanaman tebu terdiri dari 5 fase yaitu fase perkecambahan, fase 

pertunasan, fase pertumbuhan batang, fase kemasakan, dan fase pasca panen. 

a. Fase Perkecambahan  

Fase perkecambahan adalah titik awal kehidupan tebu yang menentukan 

baik buruknya stadium berikutnya. Perkecambahan dimulai dengan 

membengkaknya mata tunas lalu pecah dan tumbuh kuncup, kuncup memanjang 

bersamaan munculnya akr stek, kuncup menjadi taji lalu menjadi daun dan mekar. 

Fase perkecambahan berlansung selama 4-6 minggu. Perkecambahan dinilai 

berhasil apabila presentasenya 60%-90% dari mata tunas yang ditanam. 

Hanjokrowati (1981) menjelaskan faktor penting dalam perkecambahan tebu 

meliputi faktor eksternal, yaitu pengolahaan kebun, pemilihan tempat, hama 

penyakit dan perlakuan bibit sedangkan faktor internal, yaitu kualitas bibit, 

kandungan glukosa, nitrogen, dan air. 

b. Fase Pertunasan  

Fase pertunasan merupakan proses keluarnya tunas–tunas anakan baru yang 

keluar dari pangkal tebu muda (tunas primer). Proses ini berlangsung mulai tebu 

berumur 5 minggu sampai 3-4 bulan (bergantung pada varietasnya). Sumber daya 

alam yang dibutuhkan pada fase ini antara lain : air, sinar matahari (berpengaruh 

pada hormone pemacu pertumbuhan anakan), hara N dan P serta oksigen untuk 
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pernafasan dan pertumbuhan akar. Kondisi sinar matahari yang kurang, ditambah 

dengan kebun drainasenya buruk dan juga tanah terlalu padat akan mengganggu 

pertumbuhan tunas anakan (Murwandono, 2013).  

c. Fase Pemanjangan Batang 

Fase perpanjangan batang sering disebut dengan pertumbuhan besar (grand 

growth period) atau pertumbuhan cepat. Biomassa tebu bertambah secara 

eksponensial dengan daun bertambah banyak, diameter batang membesar, dan 

batang bertambah memanjang dengan menumbuhkan ruas-ruasnya. Tebu 

memerlukan banyak air pada fase ini agar akar berfungsi normal (Murwandono, 

2013). Saat fase perpanjangan batang terjadi perlambatan pertumbuhan tunas. 

Pemanjangan batang berlangsung pada stadia pertumbuhan umur tanaman 39 bulan 

(Yuono, 2013). 

d. Fase Kemasakan 

Fase kemasakan berkaitan dengan pengisian batang tebu dengan sukrosa 

yang dimulai dengan pertumbuhan vegetatifnya berkurang. Fase ini merupakan fase 

pertumbuhan tahap akhir dimana kecepatan pertumbuhan mulai melambat yang 

ditandai dengan pendek dan kecilnya ruas batang tebu. Keperluan air dan unsur hara 

sudah jauh berkurang pada fase ini. Apabila kondisi lingkungan berkecukupan 

unsur nitrogen dan air, akan menyebabkan proses pemasakan terhambat karena tebu 

terus tumbuh sehingga perolehan rendemennya rendah (Hadisaputro dan Pudjiarso, 

2000). 

e. Fase Pasca Panen 

Fase terakhir yaitu pasca panen, terjadi saat tanaman tebu berumur 12 bulan. 

Tanaman mulai menunjukkan gejala mati dan daun kering, selain itu kadar gula 
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tertinggi terdapat pada batang bagian bawah. Kadar gula akan mulai berkurang 

karena mengalami perombakan menjadi bahan bukan gula (Kuntohartono, 1999). 

2.3 Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tebu 

 Pertumbuhan tanaman tebu tidak akan lepas dari pengaruh faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tebu 

diantaranya: 

a. Suhu 

Suhu sangat berpengaruh pada fase pembentukan anakan. Suhu optimum 

untuk pembentukan anakan adalah 300C. Suhu di bawah 200C akan menghambat 

pembentukan anakan. Anakan yang terbentuk lebih awal akan menghasilkan tebu 

dengan batang lebih besar dan berat. Anakan yang terbentuk lebih akhir akan mati 

atau menjadi pendek dan tidak matang (Kuntohartono, 1999). 

b. Cahaya Matahari 

Pengaruh persentase cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman tebu 

ternyata sangat kompleks. Dalam keadaan cahaya matahari penuh, batang tebu 

menjadi besar tetapi lebih pendek ruasnya, daun lebih luas, dan lebih hijau. 

Tanaman yang tumbuh di bawah kekurangan cahaya matahari mempunyai bentuk 

batang dengan ruas yang kecil dan panjang, daun yang tipis dan sempit dengan 

warna agak kekuningan (Kuntohartono, 1999). 

c. Angin 

Pengaruh langsung dari angin akan mengakibatkan tebu menderita 

kerusakan mekanis dan secara tidak langsung merugikan dalam proses transpirasi, 

kelembapan tanah, kelembapan udara dan lain sebagainya. Kerusakan mekasih 

akan terjadi apabila angin mencapai tingkat topan atau angin rebut. Selain 



10 
 

 
 

kerusakan mekanis, tebu akan menghasilkan rendemen yang rendah karena faktor 

kerobohan (Kuntohartono, 1999). 

d. Tanah 

Tanaman tebu dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah seperti tanah 

alluvial, grumosol, latosol dan regusol dengan ketinggian antara 0–1400 m diatas 

permukaan laut. Akan tetapi lahan yang paling sesuai adalah kurang dari 500 m di 

atas permukaan laut. Ketinggian lebih dari 1200 m d iatas permukaan laut 

pertumbuhan tanaman relatif lambat. Kondisi lahan terbaik untuk tebu adalah 

berlereng panjang, rata dan melandai sampai 2% apabila tanahnya ringan dan 

sampai 5% apabila tanahnya lebih berat. Tekstur tanah yang ideal bagi 

pertumbuhan tanaman tebu adalah tanah ringan sampai agak berat dengan 

kemampuan menahan air cukup dan porositas 30%. Struktur tanah yang baik untuk 

pertanaman tebu adalah tanah yang gembur sehingga aerasi udara dan perakaran 

berkembang sempurna.Tanaman tebu menghendaki solum tanah minimal 50 cm 

dengan tidak ada lapisan kedap air dan permukaan air 40 cm (Indrawanto et al, 

2010). 

e. Curah hujan 

Tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan 

berkisar antara 1.000 – 1.300 mm per tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan 

kering. Distribusi curah hujan yang ideal untuk pertanaman tebu adalah pada 

periode pertumbuhan vegetatif diperlukan curah hujan yang tinggi (200 mm per 

bulan) selama 5-6 bulan. Periode selanjutnya selama 2 bulan dengan curah hujan 

125mm dan 4–5 bulan dengan curah hujan kurang dari 75 mm/bulan yang 
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merupakan periode kering. Periode ini merupakan periode pertumbuhan generatif 

dan pemasakan tebu (Indrawanto et al, 2010). 

f. Kelembaban 

Kelembapan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena dapat 

mempengaruhi proses fotosintesis. Kelembapan yang rendah menyebabkan 

transpirasi yang tinggi pada tanaman. Bila laju transpirasi lebih besar dari laju 

fotosintesis maka tanaman akan kekurangan air. Kelembapan yang terlalu rendah 

dan terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan, oleh karena itu diperlukan 

kelembapan yang optimal agar proses-proses fisiologis dalam tanaman dapat 

berlangsung dengan baik (Nurnasari dan Djumali, 2010). Kelembaban udara erat 

kaitannya dengan jumlah uap air di udara. Tanaman tebu dapat tumbuh optimal 

pada kelembaban kurang dari 70%. Apabila kelembaban terlalu tinggi akan memicu 

pertumbuhan jamur sehingga akan menurunkan rendemen maupun produktivitas 

tebu (Rochimah et al. 2014). 

2.4 Pengujian Daya Hasil Pendahuluan 

Sebelum dilepas menjadi klon unggul, klon–klon harapan perlu diuji 

melalui uji daya hasil dan uji multilokasi. Uji daya hasil bertujuan untuk menguji 

potensi dan memilih klon–klon harapan yang berpeluang untuk dijadikan klon 

unggul. Klon–klon harapan yang terseleksi merupakan calon-calon klon unggul 

yang akan segera dilakukan uji multiloksai di berbagai unit lokasi. Pengujian daya 

hasil merupakan tahap akhir dari program pemuliaan tanaman. Pemilihan atau 

seleksi terhadap klon–klon unggul yang telah dihasilkan saat pengujian ini masih 

dilakukan. Tujuannya adalah memilih satu atau beberapa klon terbaik yang dapat 

dilepas sebagai klon unggul baru. Kriteria penilaian berdasarkan sifat yang 
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memiliki arti ekonomi, seperti hasil tanaman (Kasno, 1992 dalam Kuswanto et al., 

2005).  

Seleksi pada uji daya hasil biasanya dilakukan 3 kali, yaitu pada uji daya 

hasil, uji daya hasil lanjutan dan uji multi lokasi. Menurut Baihaki et al. (1976) 

dalam Kuswanto et al., 2005 mengatakan bahwa pengujian perlu memperhatikan 

besarnya interaksi antara genotip dengan lingkungannya, untuk menghindari 

kehilangan genotip-genotip unggul dalam pelaksanaan seleksi. Dari uji adaptasi 

akan diperoleh bermacam - macam tanggapan klon terhadap lingkungannya. Klon 

yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

adalah yang menunjukkan kemampuan adaptasi pada lingkungan luas, berarti 

interaksi genotipe x lingkungannya kecil. Kelompok ke dua yaitu kelompok yang 

menunjukkan kemampuan adaptasi sempit atau beradaptasi secara khusus, 

berpenampilan baik pada suatu lingkungan, tetapi berpenampilan buruk pada 

lingkungan yang berbeda, berarti interaksi genotipe x lingkungannya luas 

(Soemartono dan Nasrullah, 1988 dalam Kuswanto et al., 2005). 

Menurut Mirzawan dkk, (1997) terdapat beberapa masalah yang 

menghambat pelaksanaan UDHP, antara lain: (1) adanya beberapa pusat seleksi 

yang tidak mampu melaksanakannya, (2) kemungkinan masih terlalu banyak klon 

terpilih di tahap ini, (3) besarnya populasi seleksi tahap ini dapat menjadi pembatas 

dalam melakukan analisa nira guna penentuan pol dan brix sebagai komponen sifat 

rendemen. Oleh karena itu seleksi lanjutan sebagai ulangan UDHP tetap dilakukan 

sebagai pertimbangan stabilitas hasil keprasan dan tanaman pertama dari UDHP. 

Namun apabila tahap UDHP pertama berlangsung dengan baik maka tahap UDHP 

lanjutan dapat dihapuskan. 
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2.5 Uji Multilokasi Pada Tanaman Tebu 

Uji multilokasi merupakan bagian lanjutan dari program seleksi dimana 

klon-klon yang telah terpilih dan lolos UDHP diuji pada beberapa lokasi dan tahun 

untuk mengetahui potensi hasil dan stabilitasnya di berbagai kondisi lingkungan. 

Keragaman kesuburan lahan perkebunan tebu yang besar di Indonesia, ditambah 

terbatasnya sumber air di lahan kering Jawa, dan curah hujan tinggi di sebagian 

besar lahan tebu luar Jawa sangat mendorong terjadinya interaksi genotip dan 

lingkungan yang kuat (Sukarso, 1988; Mirzawan, 1995 dalam Mirzawan dkk, 

1997). Hal ini juga sependapat dengan Gauch (2006) bahwa sebelum dilakukan 

pelepasan klon harus dilakukan uji stabilitas terlebih dahulu guna memperoleh 

genotipe yang potensial. Percobaan terhadap genotipe pada beberapa lingkungan 

atau lokasi yang disebut percobaan multilokasi. Percobaan multilokasi penting 

untuk mendapatkan genotipe yang beradaptasi spesifik pada lingkungan tertentu, 

ataupun genotipe yang stabil di berbagai kondisi lingkungan.  

Uji multilokasi suatu genotipe menunjukkan data yang saling berinteraksi 

(Cullis et al., 2006). Faktor-faktor yang sering dilibatkan dalam uji multilokasi 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu genotipe dan lokasi (Zobel et 

al., 1988). Percobaan multilokasi pada tanaman tebu diperlukan karena adanya 

perbedaan respon genotipe terhadap lingkungan yang berbeda (interaksi genotipe x 

lingkungan). Interaksi yang terjadi menyebabkan perubahan performa pada tiap-

tiap genotipe yang diuji pada lingkungan yang berbeda (Klomsa-ard et al., 2013 

dalam Prasetyo, 2018). Kultivar-kultivar tanaman tebu yang akan terpilih pada 

percobaan multilokasi tidak hanya berfokus pada tingkat produksi dan stabilitas 

tanaman saja, namun kultivar baru yang sesuai pada lokasi tertentu yang nantinya 
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menjadi cultivar yang spesifik pada lokasi tersebut (Luo et al., 2014 dalam 

Prasetyo, 2018). 

2.6 Interaksi Genetik dan Lingkungan 

Keragaan tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan serta 

interaksi keduanya. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai gabungan semua 

peubah bukan genetik yang mempengaruhi ekspresi genotipik, termasuk lokasi, 

musim, dan pengelolaan tanaman. Keragaman tanaman atau hasil yang tidak 

konsisten terhadap perubahan lingkungan merupakan indikasi adanya interaksi 

genotipe x lingkungan. Adanya pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan 

terhadap hasil menyarankan dua cara pendekatan, yaitu stratifikasi lingkungan 

menjadi beberapa lingkungan yang lebih homogen, dan pengembangan klon yang 

stabil. Pendekatan pertama secara praktis didekati dengan mengembangkan klon 

yang beradaptasi khusus pada lingkungan tersebut. Apabila lokasi merupakan suatu 

lingkungan spesifik (lingkungan marginal seperti kekeringan, pH rendah, naungan, 

genangan, kawasan pantai, salinitas dan lain-lain) maka genotipe dengan keragaan 

terbaik pada lokasi tersebut diseleksi sebagai genotipe yang memiliki adaptasi 

spesifik terhadap lingkungan marginal. Pendekatan kedua adalah dengan 

mengembangkan klon yang beradaptasi luas (Trustinah dan Iswanto, 2013). 

Genotipe dengan keragaan relatif terbaik pada semua lokasi dapat diseleksi 

sebagai genotipe yang berpenampilan stabil. Genotipe stabil adalah genotipe yang 

memiliki peringkat sama pada berbagai kondisi lingkungan dan tidak memberikan 

respons terhadap perlakuan (stabil statis atau stabilitas biologis). Klon stabil 

dinamis atau stabilitas agronomis adalah klon yang memberikan respons terhadap 

kondisi lingkungan paralel dengan rata-rata respons seluruh genotipe yang diuji 
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(Kang, 2002 dalam Sumertajaya, 2005). Pentingnya interaksi genetik dan 

lingkungan dapat dilihat pada distribusi klon baru pada berbagai lokasi dan 

perbaikan manajemen untuk meningkatkan hasil dan membandingkan hasil antara 

klon lama dan klon baru dalam satu percobaan tunggal (Mattjik, 2005).  Analisis 

interaksi genetik dan lingkungan dapat digunakan untuk seleksi ketahanan terhadap 

hama dan penyakit. Jika ada interaksi antara klon dan patogen, maka perlu untuk 

mengidentifikasi suatu klon yang memiliki resistensi umum dan resistensi khusus 

(Syukur et al., 2007). 

2.7 Hama dan Penyakit pada Tanaman Tebu  

 Upaya peningkatan produktivitas tebu sering terkendala oleh serangan hama 

dan penyakit. Menurut Indrawanto et al (2010) beberapa hama dan penyakit utama 

dalam tanaman tebu adalah sebagai berikut : 

2.7.1 Hama 

1. Penggerek Pucuk (Triporyza vinella F.) 

Gambar 1. Hama penggerek pucuk  

(Sumber: Yulianti, 2018) 

Penggerek pucuk menyerang tanaman tebu umur 2 minggu sampai umur 

tebang. Gejala serangan ini berupa lubang-lubang melintang pada helai daun yang 

sudah mengembang. Serangan penggerek pucuk pada tanaman yang belum beruas 
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dapat menyebabkan kematian, sedangkan serangan pada tanaman yang beruas akan 

menyebabkan tumbuhnya siwilan sehinggga rendemen menurun.  

2. Uret (Lepidieta stigma F.) 

Gambar 2. Hama uret  

(Sumber: Yulianti, 2018) 

Hama uret berupa larva kumbang terutama dari familia Melolonthidae dan 

Rutelidae yang bentuk tubuhnya membengkok menyerupai huruf U. Uret 

menyerang perakaran dengan memakan akar sehinga tanaman tebu menunjukkan 

gejala seperti kekeringan. Jenis uret yang menyerang tebu di Indonesia antara lain 

Leucopholis rorida, Psilophis sp. dan Pachnessa nicobarica.  

3. Pengggerek batang (Chilo saccharipagus) 

Gambar 3. Hama penggerek batang  

(Sumber: Yulianti, 2018) 

Ada beberapa jenis penggerek batang yang menyerang tanaman tebu antara 

lain penggerek batang bergaris (Proceras sacchariphagus Boyer), penggerek 

batang berkilat (Chilotraea auricilia Dudg), penggerek batang abuabu (Eucosma 
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schistaceana Sn), penggerek batang kuning (Chilotraea infuscatella Sn), dan 

penggerek batang jambon (Sesamia inferens Walk). Diantara hama penggerek 

batang tersebut penggerek batang bergaris merupakan penggerek batang yang 

paling penting yang hampir selalu ditemukan di semua kebun tebu. Serangan 

penggerek batang pada tanaman tebu muda berumur 3-5 bulan atau kurang dapat 

menyebabkan kematian tanaman karena titik tumbuhnya mati. Serangan pada 

tanaman tua menyebabkan kerusakan ruas-ruas batang dan pertumbuhan ruas di 

atasnya terganggu, sehingga batang menjadi pendek, berat batang dan rendemen 

gula menjadi turun. Tingkat serangan hama ini dapat mencapai 25%. 

2.7.2 Penyakit 

1. Penyakit mosaik 

Gambar 4. Penyakit mozaik bergaris  

(Sumber: Yulianti, 2018) 

Disebabkan oleh virus dengan gejala serangan pada daun terdapat noda-

noda atau garis-garis berwarna hijau muda, hijau tua, kuning atau klorosis yang 

sejajar dengan berkas-berkas pembuluh kayu. Gejala ini nampak jelas pada helaian 

daun muda. Penyebaran penyakit dibantu oleh serangga vektor yaitu kutu daun 

tanaman jagung, Rhopalosiphun maidis.  
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2. Penyakit busuk akar 

Gambar 5. Penyakit busuk akar  

(Sumber: Maryono et al, 2017) 

Disebabkan oleh cendawan Pythium sp. Penyakit ini banyak terjadi pada 

lahan yang drainasenya kurang sempurna. Akibat serangan maka akar tebu menjadi 

busuk sehingga tanaman menjadi mati dan tampak layu. Pengendalian penyakit 

dilakukan dengan menanam varietas tahan dan dengan memperbaiki drainase lahan. 

3. Penyakit blendok 

Gambar 6. Penyakit blendok  

Disebabkan oleh bakteri Xanthomonas albilineans dengan gejala serangan 

timbulnya klorosis pada daun yang mengikuti alur pembuluh. Jalur klorosis ini 

lama-lama menjadi kering. Penyakit blendok terlihat kira-kira 6 minggu hingga 2 

bulan setelah tanam. Jika daun terserang berat, seluruh daun bergaris-garis hijau 
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dan putih. Penularan penyakit terjadi melalui bibit yang berpenyakit blendok atau 

melalui pisau pemotong bibit. 

4. Penyakit Pokkahbung 

Gambar 7. Penyakit pohkabong  

(Sumber: Yulianti, 2018) 

Disebabkan oleh cendawan Gibberella moniliformis. Gejala serangan 

berupa bintik-bintik klorosis pada daun terutama pangkal daun, seringkali disertai 

cacat bentuk sehingga daun-daun tidak dapat membuka sempurna, ruas-ruas 

bengkok dan sedikit gepeng. Akibat serangan pucuk tanaman tebu putus karena 

busuk.  

2.8 Kondisi Lokasi Pengujian 

2.8.1 Lumajang 

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 1120-53'-1130-23' Bujur 

Timur dan 70-54'-80-23' Lintang Selatan. Lumajang memiliki iklim tropis, yang 

berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian 

kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-

2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 240C – 230C. Di kawasan lereng 

Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada di atas 1.000 meter di atas 

permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 50C. Keadaan topografi 

Kabupaten Lumajang dengan kemiringan: 0-15% (65% luas wilayah) merupakan 
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daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) 

merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% 

(11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman 

perkebunan dan kehutanan dengan menggunankan prinsip konversasi, 40% keatas 

(18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihutankan sebagai 

perlindung sumber daya alam (Diskminfo, 2018). 

2.8.2 Pasuruan 

Kota Pasuruan terletak di tengah-tengah Kabupaten Pasuruan, terbentang 

antara 112°45´-112°55´ Bujur Timur dan 7°35´-7°45´ Lintang Selatan. Wilayah ini 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air 

laut. Kota Pasuruan memiliki panjang pantai 4,5 km yang terbentang dari barat ke 

timur. Iklim Kota Pasuruan menurut peta Agroklimat Jawa Madura Oldeman 

termasuk tipe D2 (agak kering) dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.337 mm. 

Musim kemarau (100 mm/bulan) selama 7 bulan yaitu Bulan Mei sampai 

Nopember. Musim penghujan (200 mm/bulan) selama 3 bulan yaitu Bulan Januari 

sampai Maret. 

Kondisi lahan termasuk jenis aluvium (tanah lumpur) dengan sifat 

batuannya intermedier sampai agak basis. Kondisi tanah bertekstur liat dengan 

kandungan Na dan Cl yang tinggi sehingga sesuai untuk budidaya tambak dan 

penggaraman. Budidaya tambak banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian 

timur yang lebih luas dari pada bagian barat. Wilayah datar yang melandai dari 

selatan ke utara dengan kemiringan 0-1% dan ketinggian 0-4 meter dari permukaan 

laut, sedangkan di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga 

pembuangan airnya terhambat (BKPM Kota Pasuruan, 2018).
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