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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman rerumputan C4 dari 

genus Saccharum dengan famili Poaceae yang digunakan sebagai bahan baku 

utama gula, dibudidayakan secara intensif di daerah beriklim tropis. Tebu 

merupakan sumber pemanis utama di dunia, hampir 70% sumber bahan pemanis 

berasal dari tebu sedangkan sisanya berasal dari bit gula (Lubis et al., 2015). 

Tingkat kebutuhan gula yang terus meningkat belum bisa dipenuhi oleh beberapa 

industri gula dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh produktivitas tebu yang 

tergolong rendah. Indonesia yang berpenduduk 237,6 juta jiwa rata-rata 

mengkonsumsi gula 17 kg per kapita per tahun, sehingga kebutuhan gula per 

tahun 4.039,2 juta ton untuk gula rafinasi. Kebutuhan ini masih dipenuhi dari 

impor karena produksi gula nasional pada tahun 2014 baru mencapai 2.575,40 ton 

pada (BPS, 2014). Peningkatan produksi gula dapat dilakukan dengan perluasan 

areal, peningkatan bobot tebu/hektar dan peningkatan rendemen. Pemilihan bibit 

dari kultivar unggul yang tahan cuaca ekstrim juga harus dilakukan untuk 

meningkatkan kadar rendemen tebu. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi tebu adalah menggunakan 

varietas unggul. Sejak tahun 2009, P3GI telah melakukan terobosan baru dalam 

perakitan varietas tebu unggulan melalui persilangan dari kerabat liar dan telah 

menghasilkan beberapa klon harapan dari hasil introduksi sifat-sifat kerabat liar 

(Irsyad et al., 2016). Sebagai kerabat liar dari tebu, Erianthus arundinaceus 

memberikan kontribusi untuk perbaikan genetik dalam pemuliaan tanaman tebu 



2 
 

 
 

dan memiliki potensi tinggi untuk pengembangan dari persilangan interspesifik 

tanaman tebu (Zang et al., 2013). 

Spesies ini telah menjadi perhatian dari beberapa program pemuliaan sebagai 

sumber potensi sifat yang bernilai. E. arundinaceus  merupakan rumput besar 

dengan tangkai tinggi dan mengandung sedikit gula (Ram et al., 2001 dalam 

Piperidis et al., 2009) ruas tebal dan panjang. Spesies ini ditandai dengan 

kandungan serat tinggi, vigor yang sangat baik, dan kemampuan raton 

(kemampuan klon untuk tumbuh kembali dan produksi hasil panen yang tinggi di 

tahun berikutnya setelah panen) dan dianggap oleh sebagian pemulia tanaman 

tebu memiliki ketahanan yang baik terhadap kekeringan dan genangan air serta 

penyakit yang sangat penting yaitu busuk akar (Berding & Roach 1987;      

Piperidis et al., 2009). 

Identifikasi kultivar dan karakterisasi merupakan langkah pertama yang 

digunakan dalam pengenalan dan pengembangan suatu kultivar. Upaya dalam 

pemuliaan tanaman akan difasilitasi oleh informasi tentang keanekaragaman 

genetik dari sumber plasma nutfah yang tersedia. Identifikasi sidik jari DNA 

kultivar sangat penting, karena digunakan untuk perlindungan kekayaan 

intelektual, mendiskripsikan kultivar yang akan dilepas, mengidentifikasi 

keunggulan suatu kultivar, mengetahui tetua dari suatu kultivar dan identifikasi 

awal bibit dalam industri pembibitan (Lin et al., 2011). 

Identifikasi secara tradisional dengan menggunakan ciri morfologi dan 

fisiologis, seperti ukuran daun, waktu panen dan bentuk benih, sebagian besar 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan biasanya membutuhkan waktu dari 
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tanaman tumbuh hingga panen. Selain itu, evaluasi karakter morfologi sangat 

memakan waktu dan hasilnya tidak mudah ditransfer dari satu lingkungan ke 

lingkungan lainnya (Baird et al., 1996). Karakterisasi genetik dengan 

menggunakan teknik penanda molekuler DNA merupakan alat yang penting untuk 

mempelajari keragaman genetik dalam program pemuliaan tebu, sehingga dapat 

digunakan untuk mengembangkan kultivar hibrid dengan meningkatkan tanaman 

tebu dan rendemen gula yang dihasilkan. Penanda molekuler DNA membantu 

untuk membedah genom karena kekhususan, ketahanan, dibutuhkan sedikit DNA 

dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan selama tahap perkembangan 

tanaman (Kalwade et al., 2012). 

Ada beberapa teknik penanda molekuler DNA seperti RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA) (Kawar et al., 2009 dalam Kalwade et al., 2012), 

RLFP (Retriction Fragments Length Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism) (Selvi et al., 2005 dalam Kalwade et al., 2012), SSR 

(Simple Sequence Repeat ) atau mikrosatelit (Maccheroni et al., 2009 dalam 

Kalwade et al., 2012), STMS (Sequence Taq Micro Satellite) (Singh et al., 2005 

dalam Kalwade et al., 2012), ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) (Shrivastava 

and Gupta 2008 dalam Kalwade et al., 2012), TRAP (Target Region Amplified 

Polymorphism) (Alwala et al., 2006 dalam Kalwade et al., 2012) telah digunakan 

dalam menjelaskan keragaman genetik di antara aksesi yang berbeda dari tebu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Informasi genetik tanaman tebu penting artinya dalam pemuliaan tanaman. 

Penelitian ini akan mempelajari sidik jari DNA 15 klon harapan tebu serta 
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tetuanya berdasarkan penanda mikrosatelit. Berdasarkan hal tersebut 

permasalahan yang ditemukan adalah “Apakah terdapat perbedaan sidik jari DNA 

15 klon harapan tebu dan tetuanya berdasarkan penanda mikrosatelit?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sidik jari DNA 15 

klon harapan tebu dan tetuanya berdasarkan penanda mikrosatelit. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa 

terdapat perbedaan sidik jari DNA dari 15 klon harapan tebu dan tetuanya 

berdasarkan penanda mikrosatelit. 
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