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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komposit 

Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berbeda 

yang digabung atau dicampur menjadi satu secara makroskopis. Bahan komposit 

pada umumnya terdiri dari dua unsur yaitu serat (fiber) sebagai bahan pengisi dan 

bahan pengikat serat-serat tersebut yang disebut matrik. Didalam komposit unsur 

utamanya adalah serat, sedangkan bahan pengikatnya menggunakan bahan polimer 

yang mudah dibentuk dan mempunyai daya pengikat yang tinggi. Penggunaan serat 

untuk menentukan karakteristik bahan komposit seperti: kekakuan, kekuatan serta 

sifat-sifat mekanis lainnya. Sebagai bahan pengisi, serat digunakan untuk menahan 

sebagian besar gaya yang bekerja pada bahan komposit, matrik sendiri mempunyai 

fungsi melindungi dan mengikat serat agar dapat bekerja dengan baik terhadap 

gaya-gaya yang terjadi. (Schwartz, 1984).  

 Keuntungan dari penggunaan komposit sendiri adalah bobotnya yang ringan 

serta mempunyai kekuatan dan kekuatan yang baik, biaya produksi lebih murah, 

umur pemakaian yang kama serta tahan korosi. Hal demikian harus diperhatikan 

pada komposit yang diperkuat agar dapat membentuk produk yang efektif, 

disamping itu juga harus ada ikatan permukaan yang lebih kuat antara komponen 

penguat dan matriks (Djaprie,1991:593). 

1. Komposit Partikel 

komposit partikel merupakan material komposit yang bahan pemguatnya 

berbentuk partikel atau butiran. Misal bulat, serpih atau balok serta bentuk lainnya 

yang memiliki panjang sumbu hampir sama, dan bisa terbuat dari satu atau lebih 

material yang dibenamkan dalam suatu matrik dari material yang berbeda.



5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : komposit partikel ( Lumintang S, 2011 ) 

2. Komposit serpih (flake) 

Komposit ini pada umumnya menggunakan bahan penguat yang di 

distribusikan ke dalam matrik, sehingga komposit yang dihasilkan cenderung lebih 

bersifat isotropis dari pada anisoprotis. 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 : Komposit partikel serpih (flake) (Lumintang S, 2011) 

 

3.  Komposit Skeltal (filled) 

              Komposit skeltal adalah komposit yang menggandung partikel yang hanya 

dimasukan untuk memperbesar volume material dan bukan untuk kepentingan 

sebagai nbahan penguat. Di dalam komposit skeltal biasanya diberi tambahan 

material atau filler  ke dalam matriknya dengan struktur tiga dimensi. 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 : Komposit Skeltal (Filled) (Lumintang S, 2010) 
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4.    Komposit Laminar 

 

Komposit laminat merupakan jenis komposit yang tersusun atas dua atau 

lebih laminar. Komposit serat dalam bentuk lamina ini yang paling banyak 

digunakan dalam lingkup teknologi otomotif maupun industri.  

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Komposit Laminar (Lumintang S, 2011) 

5. Komposit Serat (fibrous composite) 

 Pada umumnya serat jauh lebih kuat dan kaku dibanding matriknya, sifat 

dan kandungan seratnya akan sangat menentukan sifat komposit yang dihasilkan. 

komposit serat merupakan jenis komposit yang paing banyak digunakan untuk 

struktur. Komposit serat terdiri dari serat sebagai bahan penguat dan matrik sebagai 

baan pengikat, pengisi volume dan pelindung serat - serat untuk mendistribusikan 

gaya atau beban antara serat – serat. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Komposit Serat (Fibrous Composite) (Lumintang S, 2011) 
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2.1.1 Matriks (Resin) 

               Matriks adalah fasa dalam komposit yanag mempunyai bagian atau fraksi 

volume terbesar (dominan). Matriks , umumnya lebih ductile tetapi mempunyai 

kekuatan dan rigiditas rendah. Syarat pokok matrik yang digunakan dalam 

komposit adalah matrik harus bisa meneruskan beban, sehingga serat harus bisa 

melekat pada matrik dan kompatibel antara serat dan matrik, artinya tidak ada reaksi 

yang menggangu. Umumnya matrik dipilih yang mempunyai ketahanan panas yang 

tinggi (Triyono & Diharjo, 2000). 

Komposit matrik mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut: 

 Mentranfer tegangan ke serat. 

 Membentuk ikatan koheren permukaan matrik/serat. 

 Melindungi serat. 

 Memisahkan serat. 

 Melepas ikatan. 

             Bahan komposit mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan sebagian 

besar material konvensional yang telah dikenal selama ini. Sebagian konvensional 

bersifat homogen. Bahan homogen berarti bersifat sama di semua tempat dalam hal 

ini massa jenis serat alam lebih rendah dibanding massa jenis serat sintetis (serat 

buatan). 

             Menurut Diharjo (1999), bahan matrik yang sering digunakan dalam 

komposit antara lain adalah:  
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a. Polimer 

Polimer merupakan bahan matrik yang paling sering digunakan. Adapun jenis 

polimer yaitu: 

1. Thermoset, adalah plastik atau resin yang tidah bisa berubah karena panas (tidak 

bisa di daur ulang). Misal: epoxy, polyester, dan phenotic. 

2. Termoplastik, adalah plastik atau resin yang dapat dilinakkan terus menerus 

dengan pemanasan atau dikeraskan dengan pendingin dan bisa berubah karena 

panas (bisa di daur ulang). Misal: polyamide, nylon, polysurface, dan polyether. 

 

b. Keramik 

    Pembuatan komposit dengan bahan keramik yaitu keramik dituangkan pada serat 

yang telahdiatur orientasinya dan merupakam matrik yang tahan pada temperatur 

    tinggi. Misal: SiC dan SiN yang sampai tahan pda temperatur 165ᵒ C. 

 

c. Karet  

 Karet adalah polimer bersistem cross linked yang mempunyai kondisi semi 

kristalin    dibawatemperatur kamar. 

 

d. Matrik Karbon 

Fiber yang direkatkan dengan karbon sehingga menjadi karbonisasi. 

 

          Pemilihan matrik harus didasarkan pada kemampuan elongisasi saat patah 

yang lebih besar dibandingkan dengan filler. Selain itu juga perlunya diperhatikan 
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berat jenis, viskositas, kemampuan membasahi filler, tekanan dan suhu curing, 

penyusunan dan void. 

 

2.2 Poliester 

            Matrik poliester paling banyak digunakan untuk aplikasi kontruksi ringan 

karena harga relatif lebih murah dibanding resin jenis resin lain, resin ini 

mempunyai karakteristik yang khas yaitu dapat diwarnai, transparan, dapat dibuat 

kaku dan flaksibel, tahan air, tahan cuaca dan bahan kimia. Poliester dapat 

digunakan pada suhu kerja mencapai 79ᵒ C atau lebih tergantung pertikel resin dan 

keperluannya (Schward 1984). Keuntungan lain matrik poliester adalah mudah 

dikombinasikan dengan serat, kestabilan dimensional, mudah penanganannya dan 

dapat digunakan untuk semua bentuk penguatan plastik. 

            Poliester merupakan jenis resin thermoset. Karena berupa resin cair dengan 

viskositas yang relatif rendah, mengeras pada suhu kamar dengan menggunakan 

katalis tanpa menghasilkan gas sewaktu pengesetan seperti banyak resin lainnya. 

Sifat resin ini adalah rapuh. Mengenai sifat termalnya karena banyak mengandung 

mononerstiren, maka suhu deformasi thermal lebih rendah dari resin hermosett 

lainnya dan ketahanam panas jangka panjang ± 110 – 140ᵒ C. 

           Sifat listriknya lebih baik diantara resin hermosett. Pada umumnya kuat 

terhadap asam kecuali asam pengoksid, tetapi lemah terhadap alkali. Bila 

dimasukan dalam air mendidih untuk waktu yang lama (300 jam), bahkan akan 

pecah-pecah dan retak. Bahan ini mudah mengembang dalam pelarut. Kemampuan 

terhadap cuaca sangat baik, tahan terhadap kelembaban dan sinal ultra violet bila 
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dibiarkan diluar, tetapi sifat tembus cahaya permukaan rusak dalam beberapa tahun. 

Secara luas digunakan untuk kontruksi sebagai bahan komposit. 

Pengesetan termal digunakan Benzoil Peroksida (BPO) sebagai katalis. Temperatur 

optimal adalah 135-155 o  C, namun kebanyakan pengesetan dingin yang digunakan. 

Metyl Etyl Keton Peroksida (MEKPO) digunakan sebagai katalis dan ditambahkan 

pada 1-2% (Surdia, 2001) 

Tabel 2.2 : Spesifikasi Resin Polyster Yukalac 157 BQTN- EX (Nurmaulita,2010). 

 

 

 

 

 

2.2.1 Proses Produksi Material Komposit 

            Proses pengerasan dari resin adalah efek hasil keseimbangan reaksi antara 

katalis, akserelator serta inhibitor. Resin mengeras dengan penambahan katalis 

sehingga reaksi ikatan polymerisasi terjadi biasanya resin telah dicampur dengan 

dengan inhibitor yang bereaksi sebelum terjadi polymerisasi, pada saat tersebut 

memberikan waktu bagi resin untuk berkombunasi dengan penguat dan menempati 

ruangan untuk mengeras sebelum polymerisasi terjaid. Kebanyakan katalis 

peroksida berkomposisi agak lambat saat ditambahkan pada resin, Untuk 

mendapatkan pengerasan yang cepat, akselelator ditambah sehingga mempercepat 

katalis untuk berkomposisi (Derek H, 1981) 
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2.2.2 Proses Hand Lay- Up 

           Proses pabrikasi dari material komposit banyak macammnya, proses hand 

lay-up ini adalah proses yang sangat sederhana. Caranya adalah dengan cairan resin 

yang telah diberikan katalis dan kemudian meletakan diatas penguat (fibre) yang 

terlah diletakan pada cetakan. 

cara ini dipakai dalam pembuatan spesimen pada penelitian ini, tetapi dengan 

dimensi standart benda uji, demgam iritan prosesnya sebagai berikut: 

1. Pembuatan cetakan benda uji 

2. Mengoleskan gelcoat pada permukaan cetakan 

3. Setelah gelcoat mengering, mulai mengoleskan lapisan resin pertama 

4. Meletakan penguat, tekan pada resin serta membuang udara yang terjebak 

dengan menggunakan roler 

5. Mengulangi langkah 3 dan 4 sampai ketebalan yang diinginkan  

6. Menggu sampai kering total  

7. Melepaskan benda uji sampai mengering total. 

 

 

Gambar 2.6 Proses hand lay-up 
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2.3 Sheet Moulding Compound (SMC) 

               Smc merupakan proses yang hampir sama dengan proses tertutu, karena 

menggunakan peralatan yang cukup komplek. Biasanya digunakan dalam industri 

otomotif dengan control yang bauk. Proses ini menggunakan system automatic 

countinous-flow yang terdiri dari beberapa roller yang lain menghakuskan lamina 

yang terbentuk. Proses ini dapat menimbulkan panas hingga 300o F (130oC) dan 

tekanan sebesar 1000psi. 

2.3.1 Bahan Tambahan Penyusun Komposit 

            Selain bahan pengikat dan bahan penguat, material komposit juga tersusun 

dari beberapa bahan tambahan lainnya.  Bahan tambahan tersebut memiliki 

berbagai fungsi sesuai demgam jenisnya yaitu : 

1. Aditif 

                   Berupa bahan tambahan yang digunakan untuk mengikat kemampuan 

proses atau untuk mengubah kualitas dan sifat produk dengan menambahkan bahan 

tersebut pada bahan pokok yaitu polymer (resin). Bahan aditif yang biasa dipakai 

adalah pigment atau pewarna. Pengunaan pewarna disamping untuk memberi nilai 

estetis yang tinggi dengan pewarna disamping untuk memberi nilai estesis yang 

tinggi dengan mewarnai hasil produk, juga berfungsi untuk melindungi dari 

pengaruh sinar karena mampu menyerap dan memantulkan jenis sinar tertentu. 

 

2. Katalis  

              Katalis adalah bahan yang memungkin terjadinya proses curing. Yaitu 

proses pengerasan terhadap resin. Hardner ini terdiri dari dua bahan yaitu 
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katalisator dan accelator. Katakisator dan accelator akan menimbulkan panas, 

pengaruh panas ini diperlukan untuk mempercepat proses pengeringan sehingga 

bahan jadi kuat. Namun apabila panasnya terlalu tinggi maka akan merusak ikatan 

anatara molekul dan juga akan merusak seratnya. 

         Bahan tambahan utama adalah katalis (hardner). Katalis merupakan zat curing 

(mengeraskan cairan resin) bagi sistem perekat. Pengeras bergabung secara kimua 

dengan bahan rekatnya. Pengeras berupa monomer, polimer atau senyawa 

campuran. Katalis juga dipergunakan sebagai zat curing dan meningkatkan waktu 

silang polimernya. Semakin banyak katalis, reaksi curing akan semakin cepat. 

Tetapi kelemahan katalis akan menimbulkan panas yang tinggi pasa saat curing 

sehingga akan merusak produk yang dibuat. Produk tersebut dapat menjadi bahan 

komposit getas/rapuh. Dengan demikian, pemberian katalis dibatasi sekitar 1% - 

2% dari berat resin.(Aris,2015). 

 

2.3.2 Ketangguhan Impact 

              Ketangguhan impact adalah suatu kriteria penting untuk mengetahui 

kegetasan polimer. Pengujian impact Charpy (Gambar 2.7) dalam hal ini sering 

dipakai. Untuk melihat pengaruh takikan ada cara pengujian dengan takikan opada 

batang uji. Umumnya kekuatan impact bahan polimer lebih kecil dibandingkan 

bahan logam. 

              Pengujian impact ini dilakukan untuk mengetahui ketangguhan sampel 

terhadap pembebanan dinamis. Sampel uji berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 120mm  sesuai dengan standart ASTM D – 256. Kemudian sampel 
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diletakan pada posisi awal dengan sudut 160o, kemudian Hammer dilepaskan secara 

tiba – tiba sehingga menumbuk sampel, sebelum dilakukan pengujian sampel 

terlebih dahuou dilakukan percobaan tanpa ampel penguji. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui besarya energi yang hilang akibat gesekan pada porosnya dan 

gesekannya dengan udara. Setelah penumpukan sampel hingga sampel patah/ retak 

maka pengukuran dilakukan dengan membaca skala yang ditunjukan oleh jarum 

skala. 

              Prinsip pengujian impact ini adalah menghitung energi yang diberikan 

beban dan menghitung energi yang diserap oleh spesimen. Saat beban dinaikan 

pada ketinggian tertentu, beban memiliki energi potensial, kemudian saat 

menumbuk spesimen enenergi kinetik mencapai maksimu. Energi yang diserap 

spesimen akan menyebabkan spesimen mengalami kegagalan. Bentuk kegagalan 

itu tergantung pada jenis materialnya, apakah patah getas atau patah ulet. kekuatan 

impact dapat dihitung dengan perssamaan: 

Is = Es/A 

Dimana:  

            Is  = Kekuatan impact (kJ/m2) 

 Es = Energi serap (J) 

 A  = Luas permukaan (mm2) 
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Gambar 2.7 Ilustrasi skematis pengujian impact 

2.4 Pepatahan Impak 

            Secara umum sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji tarik 

maka perpatahan impak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Perpatahan berserat (fibrous fracture), yang melibatkan mekanisme pergeseran 

bidangbidang kristal di dalam bahan (logam) yang ulet (ductile). Ditandai 

dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimpel yang menyerap 

cahaya dan berpenampilan buram. 

2. Perpatahan granular/kristalin, yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan 

(cleavage) pada butir-butir dari bahan (logam) yang rapuh (brittle). Ditandai 

dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul 

cahaya yang tinggi (mengkilat). 

3. Perpatahan campuran (berserat dan granular). Merupakan kombinasi dua jenis 

perpatahan di atas. 
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2.4.1 Patah Getas dan Patah Ulet 

Secara umum perpatahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan umum yaitu : 

 Patah Ulet/ liat 

Patah yang ditandai oleh deformasi plastis yang cukup besar, sebelum dan selama 

proses penjalaran retak. 

 

 Patah Getas 

Patah yang ditandai oleh adanya kecepatan penjalaran retak yang tinggi, tanpa 

terjadi deformasi kasar, dan    sedikit sekali terjadi deformasi mikro. 

Terdapat 3 faktor dasar yang mendukung terjadinya patah dari benda ulet menjadi 

patah getas: 

1. Keadaan tegangan 3 sumbu/ takikan. 

2. Suhu yang rendah. 

3. Laju regangan yang tinggi/ laju pembebanan yang cepat 

2.4.2 Tebu 

            Tebu (sugar cane) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan 

vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini 

termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa 

dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan 

di pulau Jawa dan Sumatra (Anonim, 2013). Dalam klasifikasi botani tanaman tebu 
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menurut USDA (2010), tanaman ini digolongkan dalam kerajaan Plantae, divisi 

Magnoliophyta, kelas liliopsida, ordo poales, famili poaceae, genus saccharum, dan 

spesies saccharum officinarun. Tanaman tebu berbatang tinggi, berumur panjang, 

dan berkulit batang tebal. Umumnya tanaman tebu membentuk rumpun dengan 

jumlah yang sangat bervariasi. Pada saat tanaman sudah tua, panjang batang tebu 

dapat mencapai 2-3 meter dengan diameter 20-30mm. 

             Tebu mengandung karbo hidrat hasil asimilasi yang tertimbun di dalam 

ruas-ruas batang tebu, terutama sebagai sukrosa. Kultivar tanaman tebu modern 

biasanya mengandung 11% -14% sukrosa. Di indonesia, tanaman tebu telah 

ditemukan tumbuh di beberapa tempat di pulau jawa dan sumatrasekitar tahun 400 

Masehi. Namaun baru pada abad ke-15 tanaman tersebut diusahakan secara 

komersil oleh sebagian imigran asal china. Industri pergulaan dalam skala yang 

besar baru berdiri seiring kedatangan Belanda yang selanjutnya mendirikan 

perusaahaan dagang Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC) pada bulan 

maret 1602. Produksi gula tesebut dipasarkan untuk memenuhi permintaan gula 

dari Eropa. DI bawah kendali VOC, industri gula indonesia pernah mencapai 

puncak produksi pada tahun 1930-an dengan area pertanaman seluas 200.000 hektar 

dengan 179 pabrik gula yang terkonsentrasi di pulau jawa. Total produksinya 

mencapai 14,8 ton gula per hektar (Anonim, 2011) 

              Tanaman tebu mempunyai banyak manfaat mulai dari daunnya dan 

batangnya (masih ada airnya maupun sudah menjadi ampas). Daunnya cocok untuk 

pakan ternak, sedangkan batangnya dapat dimanfaatkan untuk di konsumsi 

langsung. Setelah menjadi ampas pun batang tebu masih di manfatkan bagi 

manusia, diantaranya sebagai pakan ternak. Hal ini sangat memungkinkan karena 
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tebu memiliki serat kasar dengan kandungan lignin ynag tinggi yaitu 19,7% 

(Anonim 2013). 

Air banyak mempunyai manfaat yaitu: 

1. Oleh karena mudah di konsumsi, air tebu memberikan energi pada tubuh 

dalam waktu yang singkat. 

2. Air tebu juga bermanfaat mencegah dan mengobati sakit tenggorokan, 

batuk, dan flu. 

3. Air tebu mengandung beberapa nutrisi esensial, separti kalsium, kalium, 

besi, magneium, dan fosfer, dimana nutrisi tersebut snagat penting dalam 

tubuh (McCaffrey, 2011). 

2.4.3  Taksonomi 

             Tanaman tebu menurut ilmu tumbuh-tumbuhan termasuk di klasifikasikan 

kedalam famili rumput (graminae) dan golongan saccharae atau saccharum. 

Beberapa tanaman yang termasuk famili rumpaut adalah tanaman bambu, padi, 

jagung, rumput benggala, rumput gerinting, dan sebagainya. Saccharum terbagi 

dalam 2 kelompok yaitu saccharum spontaneum (glagah) dan saccharum 

officinarum (tebu) (PTP Nusantara VII (Persero, 1997). Klasifikasi tanaman tebu 

sebagai berikut: 

Kingdom       : Plantae ( Tumbuhan ) 

Subkingdom  : Trachebionta ( Tumbuhan berpembuluh ) 

Super divisi   : Spermatophyta (  Menghasilkan biji ) 

Divisi             : Magniliophyta ( Tumbuhan berbunga ) 
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Kelas              : Liliopsida ( berkepig satu / monokotil ) 

Sub kelas        : Commelinidae 

Ordo               : Poales 

Famili             : Poaceae 

Genus             : Saccharum 

Spesies           : Saccharum officinarum L 

 

2.5 Morfologi 

a. Daun  

                              Daun tanaman tebu termasuk daun tidak lengkap karena terdiri dari pelepah 

dan beberapa helaian daun. Selain itu, daun pada tanaman tebu tidak bertangkai 

panjang, namaun langsung daunnya memanjang dengan panjang 1-2 meter, daun 

ini juga memiliki garis-garis yang memanjang, dan juga berbulu, biasanya daun ini 

tumbuh di bagian ketiak daun serta daun tanaman tebu ini berwarna kehijauan muda 

hingga tua.  

Daun pada tanaman tebu berpangkal pada buku dari batang tanaman tebu dengan 

kedudukan  daun dengan pertulangan daun berseling. Pelepah daun pada tanaman 

tebu memeluk batang yang semakain ke atas akan semakin sempit. Pada pelepah 

tersebut terdapat telinga daun dan bulu-bulu daun dengan pertulangan berbentuk 

sejajar. 
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Gambar 2.8 Daun tebu 

b. Akar 

              Tanaman tebu memiliki sistem perakaran yaitu akar serabut dengan 

panjang dapat mencapai hingga 1 meter. Pada saat tanaman tebu masih berupa bibit 

atau pada saat tanaman tebu masih muda terdapat 2 macam akar pada tanaman tebu 

diantaranya yaitu akar tunas dan akar stek. 

Akar tunas sesuai dengan namanya yaitu berasal dari tunas, dengan berumur 

panjang dan tetap ada selama tebu masih tumbuh. Sedangkan akar stek berasal dari 

stek batang tanaman tebu, tidak dapat berumur panjang dan hanya ada pada saat 

tanaman tebu masih muda. 

 

Gambar 2.8.1 Akar tebu 
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C. Batang 

            Struktur morfologi batang tanaman tebu tinggi ramping, tidak mempunyai 

cabang dan tumbuh tegak ke atas. Tinggi batang tebu bisa mencapai 3 sampai 5 

meter bahkan lebih. Kulit batang tebu berstruktur keras, warnanya hijau, kuning, 

ungu, merah tua, atau gabungannya. 

Ada lapisan lilin pada batang tebu yang berwarna putih keabu-abuan dan biasanay 

terdapat pada tanaman tebu yang masih muda. Ruas-ruas batang dibatasi oleh buku-

buku yang merupakan tempat duduk daun. Pada ketiak daun terdapat sebuah 

kuncup atau mata tunas. 

Proses pembentukan gula didalam batang tebu berlangsung dari ruas ke ruas yang 

tingkat kematangannya tergantung pada umur ruas, ruas dibawah yang lebih tua, 

lebih bnayak tingkat kandungan gulanya dari pada ruas diatas yang lebih muda, 

demikian seterusnya hingga sampai ruas bagian pucuk. Tebu dapat dikatakan telah 

matang optimal jika kadar gulanya seragam sepanjang batang, kecuali beberapa 

ruas di bagian pucuk.  

 

Gambar 2.8.2 Batang tebu 
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d. Bunga  

              Bunga tanaman tebu ini termasuk ke dalam bunga majemuk, yang tersusun 

dari beberapa malai yang terbatas. Bunga tanaman ini memiliki panajang sekitar 70 

sampai 90 cm, dengan memiliki tiga daun kelopak, satu daun mahkota, tiga benang 

sari, dan dua kepala putik. Bunnga yang masak, benang sarinya panjang sehingga 

kepala sari menggantung keluar dari tajuk bunga. Pada umumnya, bunga pada 

tanaman tebu ini jarang kelihatan atau tampak karena bunga tanaman sangat rentan 

berguguran atau berjatuhan ketika masih muda atau proses pertumbuhan. 

 

Gambar 2.8.3 Bunga tebu 

2.5.1 Manfaat Tebu 

              Tebu merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat, 

terutama pada bagian airnya. Banayak orang yang menmanfaatkan untuk 

mengkonsumsi pada musim kemarau. Karena dibandingkan musim dingin. Selain 

itu tanaman tebu kini banyak sekali dijumpai di indonesia, terlebih pada wilayah 

pegunungan. Karena tanaman tebu sangat baik ditanam di wilayah udara yang 

sejuk. Selain bermanfaat sebagai pelepas dahaga, manfaat air tebu juga baik untuk 

kesehatan tubuh juga. 

                Tanaman ini memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, karena di 

dalamnya terkandung kandungan glukosa yang dapat menciptakan rasa manis 
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alami. Jadi tidak perlu lagi menambahkan gula lagi, karena pada dasarnya rasanya 

memang sudah manis. Berikut adalah beberapa kandungan yang terdapat dari tebu 

diantaranya gula, zat besi, fosfor, tembaga, lemak, protein, kalsium, dan masih 

banyak lagi. 

Manfaat air tebu sebagai berikut: 

 Manfaat air tebu sebagai penawar penyakit kuning

 Mengatasi penyakit kanker payudara

 Membantu terhindar dari penyakit infeksi lambung

 Membantu terhindar dari penyakit ginjal

 Mencegah penyakit stroke

 Mengatasi kerusakan pada gigi

 Mengobati mimisan

 Mencegah dehidrasi

 Mengontrol sirkulasi darah

 Obat dari gejala panas dalam

 Mengatasi penyakit pilek dan flu

 Mengobati masalah pada kuku

 Meringankan gejala sakit tenggorokan serta batuk berdahak.


