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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Tanaman tebu merupakan salah satu komoditas penting yang memiliki 

tingkat ketahanan tanaman dan nilai ekonomi yang tinggi. Pada masa kejayaan 

tempo dulu sekitar tahun 1928, Indonesia pernah menjadi negara eksportir gula 

terbesar kedua setelah Kuba dengan produksi sebesar 3,1 juta ton pertahun dengan 

rendemen 13,8%.  

Tanaman tebu juga pernah mengalami penurunan produksi, dikarenakan 

faktor iklim, gagal panen, dan penyakit pada tanaman tebu, salah satu penyakit 

tanaman tebu yang susah untuk ditangani ialah penyakit luka api. Penyakit luka 

api dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar pada produksi tebu, tidak 

hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas tebu yang dihasilkan termasuk 

rendemen tebunya. Serangan penyakit luka api pada varietas tebu yang rentan 

dapat menyebabkan kehilangan hasil lebih dari 60 persen (Bhuiyan. 2012).  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa potensi kehilangan hasil 

perkebunan tebu akibat luka api pada tanaman tebu lebih tinggi dibandingkan 

dengan plant-cane, sedangkan pada tanaman tebu luka api menyebabkan kerugian 

sebesar 16-20 persen. Penyakit luka api ini tidak serta merta menyebabkan 

tanaman tebu mati, tetapi pada serangan yang parah tanaman tebu hanya dapat 

menghasilkan batang yang kecil-kecil seperti rumput dan kerdil.  

Penyebaran penyakit luka api di lahan terutama melalui angin yang 

membantu penyebaran spora serta penggunaan bahan tanaman yang tidak sehat 

atau telah terinfeksi oleh jamur. Tidak menutup kemungkinan juga spora 
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menyebar ke area lain melalui alat mesin pertanian, sepatu serta alat-alat lain yang 

digunakan oleh petani. Spora jamur luka api dapat bertahan di dalam tanah yang 

kering selama lebih dari 3 bulan.  

Gejala yang ditimbulkan penyakit ini ialah cambuk hitam pada pucuk tebu. 

Serangan yang parah disebabkan jamur membentuk infeksi laten yang tidak dapat 

diketahui gejalanya selama seleksi bahan tanam. Gejala penyakit baru muncul 

setelah tanaman berumur 45 bulan dan pada saat itu penyakit sudah cukup parah 

sehingga tanaman tidak dapat diselamatkan lagi. Jamur terutama dihamburkan 

oleh angin. Jika jatuh pada tanaman sehat, dapat menyebabkan infeksi. Infeksi 

sedemikian disebut infeksi primer. Gejala akibat infeksi ini biasanya baru terlihat 

pada waktu tanaman berumur 8-10 bulan. 

Indeks serangan pada tanaman memiliki presentase tingkat serangan ringan: 

0 - 2 % rumpun terserang, - sedang: 2 - 10 % rumpun terserang, - berat : > 10 % 

rumpun terserang. Dimaksudkan dengan hitungan tanaman sakit per rumpun 

adalah jika dalam suatu rumpun terdapat satu tunas atau batang saja yang sakit 

maka satu rumpun tersebut seluruhnya dianggap sakit. Penyebaran penyakit ini 

jika dalam skala luasan lahan yang besar dan tingkat serangan penyakit telah 

menyebar maka bisa dengan membakar tanaman tebu yang terserang, ditujukan 

agar spora tidak menular ke tanaman sehat yang lain dengan bantuan angin 

(Marsadi, 2011). 

Varietas M 442-51 merupakan hasil persilangan antara varietas B 371-72 

dengan M 213-40 yang diintroduksi dari Mauritius. Keunggulan varietas ini 

antara lain mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai tipe iklim, jenis lahan dan 
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tanah, tahan terhadap hama penggerek batang dan pucuk, serta tahan terhadap 

penyakit mosaik, pokahbung dan blendok. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah varietas tebu M442-51 

dan KB 17-11-110 berpengaruh terhadap serangan penyakit luka api? Apakah 

dengan berbagai penularan menggunakan jamur S. scitamineum varietas tebu 

dapat terserang penyakit luka api? Apakah macam varietas dan berbagai 

penularan menggunakan jamur S. scitamineum berpengaruh terhadap serangan 

penyakit luka api?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat serangan 

masing-masing varietas tanaman tebu M442-51 dan KB 17-11-110 dengan 

penularan jamur S. scitamineum terhadap penyakit Luka Api. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga varietas tebu M442-51 dan KB 17-11-110 berpengaruh terhadap 

serangan penyakit luka api 

2. Diduga  berbagai penularan menggunakan jamur S. scitamineum varietas tebu 

dapat terserang penyakit luka api 

3. Diduga macam varietas dan berbagai penularan menggunakan jamur S. 

scitamineum berpengaruh terhadap serangan penyakit luka api 

 


