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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Morfologi Tebu Saccharum officinarum L 

Klasifikasi Tanaman tebu tergolong tanaman perdu dengan nama latin 

Saccharum officinarum L di daerah Jawa Barat disebut Tiwu, di daerah Jawa 

Tengah dan Jawa Timur disebut Tebu atau Rosan. 

 Divisi             : Spermatophyta 

      Subdivisi       : Angiospermae 

      Kelas             : Monocotyledoneae 

      Ordo              : Graminalis 

      Familia          : Gramineae 

      Genus            : Saccharum 

      Spesies          : Saccharum officinarum L 

Morfologi tanaman tebu  

1. Batang tanaman tebu berdiri lurus dan beruas-ruas yang dibatasi dengan buku-

buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. Batang tanaman tebu berasal dari 

mata tunas yang berada dibawah tanah yang tumbuh keluar dan berkembang 

membentuk rumpun. Diameter batang antara 3-5 cm dengan tinggi batang 

antara 2-5 meter dan tidak bercabang.  

2. Akar tanaman tebu termasuk akar serabut tidak panjang yang tumbuh dari 

cincin tunas anakan, pada fase pertumbuhan batang terbentuk pula akar 

dibagian yang lebih atas akibat pemberian tanah sebagai tumbuh. 

3. Daun tebu berbentuk pita, berseling kanan dan kiri, berpeleh seperti daun 

jagung dan tak bertangkai, tulang daun sejajar, ditengah berlekuk, tepi daun 

kadang-kadang bergelombang serta berbulu keras, 
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4. 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. 

5. Biji tebu seperti padi, memiliki satu biji dengan lembaga 1/3 panjang biji. Biji 

tebu dapat ditanam di kebun percobaan untuk mendapatkan jenis baru hasil 

persilangan yang lebih unggul. 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Tebu Saccharum officinarum L 

Tebu tumbuh baik pada daerah beriklim panas tropika dan subtropika 

disekitar khatulistiwa sampai garis isotherm 20 derajat C, yakni kurang lebih 

diantara 39 derajat LU sampai 35 derajat LS.  Tanaman tebu banyak diusahakan 

di dataran rendah dengan musim kering yang nyata.  Tebu dapat ditanam dari 

dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 m di atas permukaan 

laut.  Di dataran tinggi yang suhu udaranya rendah, tanaman tebu lambat tumbuh 

dan berendemen rendah.  Di Asia Tenggara, batas maksimum elevasi untuk 

pertumbuhan normal tebu adalah 600 – 700 m di atas permukaan laut. Pada 

elevasi yang lebih tinggi siklus pertumbuhan akan lebih panjang dari 14 – 18 

bulan  

Temperatur optimum untuk perkecambahan tebu adalah 26 - 33 derajat C 

dan 30 – 33 derajat C untuk pertumbuhan vegetatif.  Selama pertumbuhan 

tanaman sedang mengalami fase kemasakan, temperatur malam yang relatif 

rendah (dibawah 18 derajat C) berguna untuk pembentukan kandungan sukrosa 

yang tinggi.  Secara kuantitatif, tebu merupakan tanaman berhari pendek.  Rata-



 

6 

 

rata curah hujan yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal tanaman tebu adalah 

sekitar 1800 – 2500 mm per tahun.  Dan jika curah hujan tidak mencukupi, lahan 

tebu harus diberi aliran irigasi. 

Tebu memerlukan kesuburan dan sifat fisik tanah yang baik. Tebu dapat 

tumbuh baik pada berbagai macam tanah.  Namun, kondisi tanah yang dapat 

menunjang pertumbuhan tebu dengan baik adalah kondisi tanah yang gembur, 

berdrainasi baik, memiliki pH 5-8, kandungan nutrisi serta senyawa organik yang 

banyak, dan kemampuan menahan kapasitas air yang baik. Penanaman varietas 

unggul baru, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tebu, 

asal kondisi lingkungan memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan tanaman 

tersebut. Saat ini, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan, 

telah menghasilkan varietas yang adaptif terhadap kondisi kekeringan atau banjir 

(Eka Sugiyarta, 2008). 

Pertumbuhan terbaik bagi tanaman tebu adalah pada tanah lempung liat 

dengan solum yang dalam, lempung berpasir, dan lempung berdebu.  Pada tanah 

berat juga dapat ditanami oleh tanaman tebu, namun memerlukan pengolahan 

tanah yang khusus.  Beberapa kultivar tebu dapat tumbuh pada tanah yang 

berkadar garam relatif tinggi dan tergenang dalam waktu yang lama, terutama bila 

air mengalir. Pada pertumbuhannya, tebu menghendaki perbedaan nyata antara 

musim hujan dan kemarau (kering).  Selama masa pertumbuhannya tebu 

membutuhkan banyak air, sedangkan menjelang tebu masak untuk kemudian 

dipanen, tanaman tebu membutuhkan keadaan kering tidak ada hujan yang 

menyebabkan pertumbuhan terhenti.  Apabila hujan terus turun, maka kesempatan 
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masak tanaman tebu terus tertunda yang mengakibatkan hasil rendemen menjadi 

rendah (Santoso. 2016). 

2.3 Penyakit Luka Api  Sporisorium scitamineum Syd 

Penyakit luka api (smut) Penyebabnya adalah S. scitamineum Syd. Gejala 

penyakit ini timbulnya cambuk hitam pada pucuk tebu. Pencegahannya dengan 

menanamkan bibit yang sehat dan varietas yang resisten, bibit didesinfeksi dengan 

0,5 gr b.a/tridiamefon. S. scitamineum Syd. adalah jamur penyebab penyakit 

gosong (luka api) pada tebu yang menimbulkan kerusakan serius sehingga 

menyebabkan kerugian mencapai 73%. 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. Penyebabnya adalah jamur S scitamineum Syd. 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. Jika batang 

tanaman yang sakit hangus dijadikan bibit, tanaman yang berkembang dari bibit 

ini akan menderita infeksi yang disebut infeksi sekunder.  

Pada infeksi sekunder gejala penyakit sudah terlihat lebih kurang satu bulan 

setelah penanaman. Gejalanya yaitu, gejala yang khas dari penyakit ini adalah 

terbentuknya suatu organ yang menyerupai cambuk berwarna hitam pada pucuk 

batang tebu. Cambuk ini kurang lebih setebal pensil, tidak bercabang, terdiri dari 

suatu pusat yang agak keras, 87 dikelilingi oleh berjuta-juta klamidospora, dan 
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diliputi oleh suatu selaput yang tidak berwarna. Jika selaput ini pecah, 

klamidospora dalam jumlah yang sangat besar, yang menyerupai gejala hitam, 

akan terhambur, spora-spora ini mudah tersebar oleh angin.  

Gejala yang dapat dilihat terbentuknya suatu organ yang menyerupai 

cambuk berwarna hitam pada pucuk batang tebu. Cambuk ini kurang lebih setebal 

pensil, tidak bercabang, terdiri atas suatu pusat yang agak keras, dikelilingi oleh 

berjuta-juta klamidospora dan diliputi oleh selaput yang tidak berwarna. Ada 

beberapa tipe cambuk yaitu cambuk panjang, cambuk tertutup, cambuk memutar, 

cambuk pendek dan multiple whip, cambuk selaput ini pecah, klamidospora dalam 

jumlah yang sangat besar yang menyerupai jelaga hitam akan terhambur, spora 

mudah tersebar oleh angin. 

2.4     Morfologi Penyakit Luka Api  Sporisorium scitamineum Syd  

Klamidospora berwarna hijau zaitun sampai cokelat, bulat atau berbentuk 

tidak teratur, dengan garis tengah 5-10 µm, permukaannya licin atau dengan 

tonjolan-tonjolan halus. Di antara spora-spora terdapat banyak sel steril, hialin 

atau cokelat, sendiri-sendiri atau berhubungan. Klamidospora berkecambah 

membentuk promiselium yang pendek, terdiri atas 3 atau 4 sel. Tiap sel 

membentuk hifa yang mengadakan infeksi atau membentuk satu sporidium atau 

lebih. Sporodium tidak berwarna, bulat panjang, dan dapat membentuk hifa atau 

membentuk sporodium sekunder. 
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Gambar 1: Tanaman tebu yang terserang penyakit luka api. a) Penyakit luka api 

tebu yang menyerang bagian apikal atau titik tumbuh tebu (Devnarai, 

2010). b) Penyakit luka api tebu menyebabkan pertumbuhan tebu 

menjadi jelek dan pertumbuhan anakan yang sangat besar 

dibandingkan dengan tanaman tebu yang sehat (Sundar et al., 2012). 

2.5    Berbagai Bentuk Penyakit Luka Api  Sporisorium scitamineum Syd 

Klamidospora terutama dihamburkan oleh angin jika jatuh pada tanaman 

sehat dapat menyebabkan infeksi. Infeksi tersebut disebut infeksi primer, gejala 

akibat infeksi ini biasanya baru terlihat pada waktu tanaman berumur 8-10 bulan. 

Jika batang tanaman yang sakit hangus harus dijadikan bibit, tanaman yang 

berkembang dari bibit ini akan menderita infeksi yang disebut infeksi sekunder. 

Pada infeksi sekunder gejala penyakit sudah terihat lebih kurang satu bulan 

setelah penanaman.  
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Gambar 2: Berbagai bentuk morfologi cambuk pada tebu yang terserang luka api. 

a) Cambuk panjang. b) Cambuk tertutup. c) Cambuk melingkar. d) 

Cambuk pendek. e) Cambuk dalam jumlah banyak (Sundar et al., 

2012). 
  

Tanaman yang terjadi tingginya tidak lebih dari 1 m, membentuk anakan 

banyak sekali dan tidak membentuk batang yang sebenarnya. Pada dasarnya S. 

scitaminea adalah parasit jaringan meristematik. Jamur hanya masuk melalui 

bagian bawah tunas di bawah sisik-sisik. Jika tunas yang terinfeksi mulai tumbuh, 

jamur juga berkembang tepat dibelakang titik tumbuh tanaman. Meristem apical 

akan terstimulasi untuk membentuk organ tambahan yang mirip dengan cambuk, 

yang di dalamnya terbentuk klamidospora. Jamur mempertahankan diri sebagai 

klamidospora dalam tanah yang kering atau pada sisa-sisa tanaman sakit. Juga 

dapat bertahan sebagai infeksi laten, yaitu sebagai miselium yang terdapat pada 

bahan tanaman atau sebagai spora pada bibit-bibit. Klamidospora yang terdapat 

dalam tanah dapat disebarkan oleh air dan menggandakan infeksi pada tunas muda 

yang berkembang dari stek, diatas atau dibawah tanah. Mata yang mulai 

A 
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berkembang menjadi tunas ternyata sangat rentan terhadap infeksi, kebanyakan 

infeksi terjadi dengan hifa dari promiselium yang dibentuk oleh spora. Di 

lapangan, kejadian penyakit luka api akan meningkat dalam kondisi cuaca panas 

dan kering. 

2.6 Pengendalian Penyakit Luka Api  Sporisorium scitamineum Syd 

Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya 

sebagai berikut : 

1. Menanam varietas-varietas tebu yang tahan terhadap penyakit hangus sesuai 

dengan anjuran lembaga penelitian. 

2. Hanya memakai bibit yang sehat dan bebas penyakit dengan tidak mengambil 

bibit dari tanaman yang sakit. 

3. Perendaman bibit dengan fungisida difenokonazol atau triadimefon selama 2 

jam, mampu melindungi bibit dari infeksi sampai tanaman berumur 6 bulan. 

4. Tanaman atau rumpun yang sakit dibongkar untuk mencegah menyebarnya 

penyakit dalam kebun. 

5. Menjaga kebersihan kebun dari tumbuhan inang alternatif karena jamur dapat 

hidup pada beberapa jenis rumpun. 

6. Pertanaman yang terjangkit berat jangan dikepras. Setelah tebang. Sisa-sisa 

dongkelan dibongkar dan dibakar. Apabila memungkinkan diberakan atau 

dilakukan pergiliran tanaman. 

7. Tidak menanam hanya satu varietas, penanaman mono varietas secara terus 

menerus dapat menyebabkan degenerasi varietas, sehigga varietas yang 

semula tahan menjadi rentan. 


