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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Taxonomy Tanaman Tebu  

Tanaman tebu diperkirakan berasal dari Papua dan mulai dibudidayakan sejak 

8000 SM. Tanaman ini menyebar seiring dengan migrasi manusia. Tebu 

menyebar, mulai dari Papua ke Kepulauan Solomon, New Hibride, dan Kaledonia 

Baru (Suwarto et al., 2014). Menurut Suwarto dan Octavianty (2010), tanaman tebu 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae   

Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo  : Poales   

Familia : Poaceae  

Genus  : Saccharum  

Spesies  : Saccharum officinarum L. 

 Genus Saccharum terdiri dari 6 spesies yaitu S. officinarum, S. spontaneum,      

S. robustum, S. edule, S. barberi, dan S. sinense (D’Hont et al., 1998 dalam 

Australian Government, 2008). Tebu merupakan introgresi dari beberapa genera 

yang berbagi karakteristik umum dan membentuk kelompok interbriding tertutup 

yang saling terkait, dikenal sebagai Saccharum kompleks. Saccharum kompleks 

terdiri dari Saccharum, Erianthus golongan Ripidium, Mischantus golongan 

Diandra, Narenga dan Sclerostachya (Daniel & Roach, 1987 dalam Australian 

Government, 2008). 
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 Genus Saccharum terdiri dari 35-40 spesies dan memiliki 2 pusat keragaman 

yaitu The Old World (Asia dan Afrika) dan New World (Amerika Utara, Tengah 

dan Selatan). Asia memiliki sekitar 25 spesies asli, Amerika Utara 6 spesies asli 

dimana baru 4-5 spesies yang dikenal, Amerika Tengah 3-4 spesies asli dan 

beberapa spesies introduksi, Afrika 2 spesies asli dan Australia 1 spesies 

naturalisasi (Gianotto et al., 2011). 

2.2  Genom Tanaman Tebu  

 S.officinarum diduga dihasilkan dari introgresi kompleks antara 

S.spontaneum, Erianthus arundinaceus dan Miscanthus sinens (Daniels & Roach 

1987). S. officinarum memiliki jumlah kromosom 2n=80 dengan jumlah 

kromosom dasar (x) 10 sehingga termasuk poliploidi (lebih dari 2 set kromosom 

misalnya octaploidi (2n=80, 8 set kromosom lengkap). S. officinarum bukan 

poliploidi sederhana tetapi merupakan spesies hibrida kompleks yang berbeda 

karena autopoliploidi (lebih dari 2 set kromosom homolog berasal dari 1 spesies) 

dan juga allopoliploidi (memiliki 2 atau lebih set kromosom) (Sreenivasan et al., 

1987 dalam Australia Government, 2008). 

 Kultivar komersial merupakan hibrida yang bersal dari Saccharum 

officinarum (Klon Noble, 2n = 80, oktaploid), dan S. spontaneum (spesies liar, 

tidak mengandung gula dan batang tipis, 2n = 40-128) dengan kontribusi kecil 

dari S. sinense Roxb (Klon Cina, 2n = 80-124) dan S. barberi Jesw (Klon India 

Utara, 2n = 111-120). Pemisahan keturunan dengan pengulangan silang balik 

terhadap klon S. officinarum untuk memperoleh alel yang menguntungkan terkait 
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kadar gula dan gen ketahanan penyakit dari spesies liar S. spontaneum. Proses ini 

disebut sebagai introgesi (Roach, 1972 dalam Singh, 2014).  

Karena berasal dari multispesifik, tebu merupakan salah satu yang 

memiliki genom komplek, membawa jumlah variabel kromosom             

(umumnya 2n =100-130) dengan kandungan DNA cukup besar (Lu et al., 1994 

dalam Singh, 2014). Ukuran genom dasar pada tebu berkisar 930 Mbp untuk       

S. officinarum dan 750 untuk S. spontaneum mirip dengan sorgum (800 Mbp) 

dibandingkan dengan padi (430 Mbp) dan jagung (1.250 Mbp) (D’Hont & 

Glaszman, 2001). 

Tanaman tebu (Saccharum spp. hibrid) merupakan tanaman rerumputan 

yang kompleks secara genetis karena daerah asal multi spesiesnya yang 

menghasilkan kromosom mosaik (umumnya 2n = 100 – 130). Disebabkan 

tingginya tingkat ploidi dan genom yang kompleks, maka perkembangan dalam 

pemecahan genetik tebu dirasakan lambat. Marka morfologi sering digunakan 

dalam analisa keragaman genetik, tetapi belakangan ini lebih banyak 

menggunakan teknik penanda molekuler dan telah berkembang menjadi suatu 

sarana yang sangat penting untuk menganalisa genotipe tebu terhadap 

ekploitasinya secara komersil dan seleksi khusus berbagai tetua secara genetis 

untuk keperluan pemuliaan (Kawar et al, 2009 dalam Kalwade 2012.). 

2.3 Tanaman Erianthus (Erianthus arundinaceus) 

 Erianthus merupakan kelompok dari rerumputan suku Andropgononeae 

dan famili Poaceae. Erianthus arundinaceus dapat ditemukan di India, Cina, 

Indonesia, dan New Guinea. Spesies ini dicirikan dengan adanya batang vegetatif 
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dan daun lebar, tumbuh hingga ketinggian 7 meter (Kole, 2011).               

Erianthus arundinaceus (Retz) Jeswiet (2n = 60) merupakan genus Erianthus 

golongan ripidium, termasuk dalam Saccahrum kompleks (Mukherjee 1957 dalam 

Piperidis et al., 2000). Spesies ini memiliki potensi besar sebagai kontributor 

plasma nutfah untuk kultivar saat ini dalam kemampuan dan kekuatan yang lebih 

baik, toleransi terhadap cekaman lingkungan seperti kekeringan dan banjir, dan 

ketahanan terhadap penyakit termasuk busuk akar yang disebabkan oleh  

Pachymetra chaumorhiza Croft dan Dick (Piperidis et al., 2000). 

 E. arundinaceus merupakan hexaploid. Namun, sebagai pemulia tanaman 

terus meningkatkan plasma nutfah. Penggunaan E. arundinaceus bisa menjadi 

rumit jika tingkat ploidi dari plasma nutfah yang dikenal tidak jelas. Selain itu, 

tingkat ploidi berhubungan dengan banyak karakteristik yang diinginkan, seperti 

ukuran, adaptasi terhadap stress, dan kemampuan hibridisasi intraspesifik dan 

interspesifik (Yan et al.,2016). Beberapa analisis jumlah kromosom telah 

dilaporkan dan menunjukkan tiga jenis dari jumlah kromosom E. arundinaceus 

yaitu 2n = 20 dan 60, 2n = 20 dan 2n = 40 jenis yang relative jarang (Cai et al., 

2002; Nair et al., 2006 dalam Yan et al.,2016). Xiao (1994) melaporkan 

bahwalebar daun dari E. arundinaceus secara negative dan signifikan berkorelasi 

dengan tingkat ploidi. Meskipun tingkat ploidi E. arundinaceus telah ditentukan, 

data yang ada terbatas pada beberapa kultivar. 

2.4 Sidik Jari DNA  

Sidik jari DNA adalah suatu metode untuk mengidentifikasi kekhasan pola 

DNA setiap organisme (Sudjadi, 2008). Konsep profil DNA diperkenalkan pada 
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tahun 1985 oleh Alex Jeffreys ketika dia menemukan bahwa bagian tertentu dari 

DNA yang berbeda antara individu. Analisis bagian polimorfik DNA ini 

menghasilkan “sidik jari DNA”. Analisa DNA fingerprinting adalah teknik 

analisis untuk mengidentifikasi suatu individu berdasarkan pada fragmen DNA-

nya. Keuntungan dari analisis fingerprinting ini, dapat mengetahui kekerabatan, 

karakterisasi, dan penanda suatu spesies baik hewan maupun tumbuhan   

(Mongelli et al., 2004) 

Sidik jari DNA merupakan suatu teknologi DNA untuk melihat keragaman 

individu, dapat untuk membedakan individu yang dekat kekerabatannya 

sekalipun. Pemeriksaan DNA semakin banyak digunakan untuk menganalisis 

bahan biologis karena DNA memiliki beberapa keunggulan diantaranya DNA 

bersifat spesifik (setiap makhluk hidup mempunyai sekuen DNA yang unik), 

relatif stabil, dapat diperbanyak secara invitro (dapat menggunakan teknik 

Polymerase Chain Reaction (PCR)), dan pada organisme tingkat tinggi 

distribusinya luas yaitu hampir pada semua sel tubuh. Metode sidik jari DNA 

dapat diterapkan pada semua makhluk hidup, baik prokariotik maupun eukariotik 

(Madigan et al., 2009 dalam Farida, 2009). Sidik jari DNA dalam amplifikasinya 

juga bermanfaat dalam penentuan kemurnian benih, dalam resolusi mengenai 

ketidak jelasan tetua, untuk proteksi secara legal dari varietas yang telah maju, 

dan uji genetik (Weishing et al., 1995 dalam Nuraida, 2012). 

Analisis sidik jari DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

menggunakan metode PCR. Sidik jari DNA dengan metode PCR lebih mudah 

dilakukan karena tidak memerlukan enzim restriksi, tidak memerlukan hibridisasi 
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dengan suatu pelacak tertentu, tidak memerlukan pemindahan fragmen-fragmen 

DNA dari gel ke suatu membran, dan dapat dilakukan terhadap sampel DNA 

dalam jumlah sedikit (Yuwono, 2006 dalam Farida, 2009). 

Karakterisasi varietas tanaman atau plasma nutfah menggunakan sidik jari 

DNA, selain akurat juga dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan efektif 

dibandingkan dengan karakterisasi konvensional karena dapat digunakan pada 

stadium awal tanaman, bahkan dapat dilakukan pada benih, tidak bersifat merusak 

karena hanya dibutuhkan sedikit sampel, dan tidak bias oleh faktor lingkungan 

(netral). Data molekuler akan melengkapi data konvensional yang telah ada dan 

akan terus digunakan untuk menentukan keunikan sebuah varietas baru. Usaha 

pembuatan pangkalan data sidik jari DNA untuk keperluan identifikasi dan 

diskriminasi varietas telah dimulai pada beberapa tanaman. Pada tomat misalnya, 

Bredeimeijer et al. (2002) berhasil mengidentifikasi 92 % dari 500 varietas tomat 

di Eropa dengan menggunakan 20 marka molekuler. 

2.5 Marka Molekuler Mikrosatelit atau SSR (Simple Sequence Repeat) 

Evaluasi keragaman genetik berdasarkan karakter morfologi sangat terbatas 

dan dipengaruhi oleh dampak lingkungan (Afghan et al., 2005). Oleh karena itu, 

teknik yang dapat mengukur hubungan genetik tanpa pengaruh faktor lingkungan dan 

sifat fenotip adalah kebutuhan program pemuliaan masa depan. Analisis marka 

molekuler menawarkan penilaian hubungan genetik yang efisien berdasarkan 

karakteristik genetik (Hussain et al, 2010). 

Marka molekuler merupakan teknik yang digunakan dalam genetika modern 

sebagai alat bantu mengidentifikasi genotip suatu individu. Marka molekuler 
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merupakan ekspresi pada individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan 

alat tertentu, yang menunjukkan dengan pasti genotip suatu individu. Pemanfaatan 

penanda molekuler untuk karakterisasi plasma nutfah memberikan hasil yang 

lebih cepat, efektif, akurat, dan tidak bias oleh faktor lingkungan. Dalam 

pengelolaan plasma nutfah penanda molekuler semakin banyak digunakan untuk 

studi keragaman genetik, uji stabilitas dan integritas aksesi, dan evaluasi 

hubungan kekerabatan taksonomi (Rao, 2004). 

Simple sequence repeat (SSR) atau Mikrosatelit dapat digunakan untuk tujuan 

karakterisasi tanaman pada taraf genotip (Gupta et al., 2010). SSR merupakan 

salah satu marka molekuler berbasis PCR yang saat ini banyak diaplikasikan pada 

berbagai tanaman. Selain relatif sederhana, murah, dan lebih reproduksibel, SSR 

bersifat kodominan dan multi alelik, melingkupi daerah genom yang luas, serta 

pada umumnya bersifat polimorfik (Saha et al., 2005; Gouvêa et al., 2010).  

SSR merupakan tandem arrays dari 2-5 pasangan basa nukleotida berulang 

yang ditemukan secara luas pada organisme Eukariota. Marka ini bersifat 

kodominan dan dapat mendeteksi variasi alel yang tinggi (Wu dan Tanskley 1993; 

Panaud et al., 1996). Oleh karenanya, marka ini dapat digunakan untuk 

mendeteksi aksesi tanaman yang berkerabat dekat secara lebih baik dibandingkan 

dengan markah molekuler yang lain. 

Penanda Mikrosatelit atau SSR telah banyak digunakan dalam studi 

keragaman genetik dalam banyak tanaman, termasuk kultivar jute (Corchorus sp.) 

(Akter et al., 2008) dan sorgum (Sorghum bicolor L) (Ali et al., 2008). Karena 

tingginya tingkat polimorfisme, melimpah, mewarisi sifat kodominan dan 
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reproduktifitas tinggi dari penanda mikrosatelit, tampaknya mungkin bahwa 

penanda tersebut akan sangat berguna untuk mengembangkan profil DNA yang 

unik dari genotip tebu. Profil tersebut akan sangat berharga untuk membedakan 

secara tegas kultivar tebu untuk mendapatkan berbagai identifikasi dan 

perlindungan tanaman (Joshi & Albertse,2013). 

2.6 Penggunaan Penanda Molekuler Pada Tanaman Tebu 

Dalam arah mengelompokkan dan membedakan genotip tanaman dalam 

spesies, para ilmuwan tanaman telah lama menggunakan analisis morfologi, 

pigmentasi dan karakteristik kualitas lainnya. Namun, validasi tersebut tidak 

akurat, karena ekspresi dari karakter morfologi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

termasuk lingkungan dan umur tanaman. Selain itu, sedikitnya jumlah dari 

karakter morfologi membuat sulit untuk mengidentifikasi sejumlah besar varietas, 

yang mendorong penggunaan cara alternatif untuk membantu identifikasi varietas 

(Joshi & Albertse, 2013). Dalam kasus tebu, warna daun selubung, warna ruas, 

panjang ruas, ekspresi ruas, bentuk bud, dan sifat-sifat morfologi konvensional 

lainnya, bersama-sama dengan ketahanan stres, telah, dan terus digunakan untuk 

membedakan keunikan kultivar baru (LaBorde et al., 2008 dalam Pan, 2010). 

Analisis penanda molekuler menawarkan ukuran yang efisien hubungan 

genetik berdasarkan karakteristik genetik. Penanda DNA telah memberikan 

kontribusi besar, untuk persediaan genetik, menilai keragaman genetik, 

meningkatkan efisiensi seleksi sifat, dan diagnostik. Berbagai sistem penanda 

molekuler termasuk Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)          

(Lu et al. 1994), RNA ribosom (Glassman et al. 1990), mitokondria dan gen 
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chloro-Plast (D'Hont et al. 1993), RAPDs (Nair et al. 1999 ;. Kawar et al 2009), 

dan Simple Sequence Repeats (SSR) (Cordeiro et al 2003;. Selvi et al 2003) telah 

digunakan untuk membedakan genera dan untuk menilai keragaman plasma 

nutfah dalam genus Saccharum. 

Salah satu hal utama industri tebu yang telah diuntungkan dari penanda 

molekuler adalah penggunaan SSR untuk identifikasi kultivar. Marka SSR telah 

digunakan untuk pola sidik jari 180 varietas tebu dan yang disimpan dalam 

database yang dapat menyediakan sumber informasi untuk mengidentifikasi 

varietas dari yang tidak diketahui atau perdebatan asal dan sebagai tambahan 

informasi dalam aplikasi hak pemuliaan tanaman dan untuk jaminan kualitas 

pengiriman kultivar baru untuk industri (Piperidis et al. 2004). Target Region 

Amplification Polymorphism (TRAP) juga digunakan untuk mengkarakterisasi 

plasma nutfah dari genus Saccharum, Michantus, dan Erianthus dengan bantuan 

enam primer dirancang menggunakan sukrosa dan toleransi terkait urutan 

Expessed Sequence Tags  (EST) (Alwala et al. 2006).  

 Terlepas dari kepentingan ekonomi besar, genetika tebu telah menerima 

perhatian yang relatif sedikit dibandingkan dengan tanaman lainnya, terutama 

karena sifat yang sangat heterozigot, polyploid dan seringkali aneuploid, 

kompleks genom, dan pemuliaan yang panjang / siklus seleksi. Namun kemajuan 

teknologi modern, termasuk pengembangan teknik sequencing DNA yang efisien, 

identifikasi dari SNP dalam pemetaan genom, teknologi DNA microarray untuk 

analisis ekspresi gen dapat memiliki pengaruh besar pada masa depan program 

perbaikan tanaman tebu (Gupta, 1996). 
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