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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan perekonomian Indonesia tidak terlepas peranan sektor 

pertanian. Komoditas tebu menjadi komoditas unggulan di sub sektor perkebunan 

karena merupakan bahan baku pembuatan gula. Gula merupakan kebutuhan 

pokok dan bahan baku industri makanan dan minuman. Penyiapan bibit melalui 

kebun bibit berjenjang membutuhkan waktu 6 bulan untuk masing-masing periode 

tanam, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menghasilkan bibit 

tebu untuk pengembangan. Teknik pembibitan tebu yang membutuhkan waktu 

singkat dibutuhkan dalam industri gula. Salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan penanaman adalah ketersediaan bibit berkualitas. Bibit berkualitas 

ditandai oleh kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat tumbuh 

dengan baik jika ditanam di lapangan, sehat, dan seragam (Irawan dan Edi, 2015). 

Tebu termasuk dalam tanaman jenis Graminae atau rumput-rumputan 

yang dibudidayakan untuk bahan baku pembuatan gula. Gula adalah salah satu 

kebutuhan yang penting bagi masyarakat disebabkan juga oleh pertambahan 

jumlah penduduk.Adanya faktor – faktor tersebut, beberapa wilayah dibuka untuk 

perluasan area budidaya tebu. Meskipun luas area komoditas tebu meningkat, 

yaitu dari 1,51% per tahun pada periode 2000-2005 menjadi 2,45% per tahun pada 

periode 2005-2010 namun pertumbuhan produksinya sedikit melambat dari 5,31% 

menjadi 4,43% per tahun (Hadi et al., 2012) 

Kurangnya persediaan gula dalam negeri mengharuskan Indonesia 

mengimpor gula dari berbagai negara. Pada tahun 2015 terdapat  beberapa negara 
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yang menjadi pemasok gula Indonesia yaitu Thailand dengan volume 

impornya mencapai 1,79 juta ton atau sebesar 53,19 persen terhadap total volume 

impor gula Indonesia, Australia dengan volume impor sebesar 1,02 juta ton atau 

memiliki kontribusi 30,27 persen, Brazil dengan kontribusi 13,60 persen atau 

volume impornya sebesar 458,17 ribu ton, Guatemala sebesar 43,00 ribu ton atau 

sekitar 1,28 persen, sedangkan untuk Hongkong sebesar 29,80 ribu ton atau 0,88 

persen dan beberapa negara lainnya sehingga mencapai total 3.369.941 ton. 

Besarnya nilai impor berdasarkan tahunnya dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1 Impor Gula Indonesia  

Tahun Gula (ton) 

2010 1 373 527 

2011 2 371 250 

2012 2 743 778 

2013 3 343 803 

2014 2 933 823 

2015 3 369 941 

Sumber : BPS (2015) 

Rendahnya produksi tebu salah satu penyebabnya adalah penggunaan 

pupuk kimia, alternatif penggantinya pupuk organik sangat bermanfaat bagi 

peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi 

pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. 
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Peningkatan produksi gula umumnya dilakukan melalui peningkatan bobot 

tebu per hektar, perluasan areal tanam, dan peningkatan rendemen. Untuk 

meningkatkan produksi pertanian di Indonesia dapat dilakukan usaha 

ekstensifikasi. Usaha ekstensifikasi merupakan perluasan area lahan. Salah 

satunya dengan cara memanfaatkan lahan marginal. Menurut Hanafiah (2007)  

bahwa lahan marginal dicirikan oleh penggunaa lahan yang mempunyai kelayakan 

ekonomi yang kurang menguntungkan. 

Lahan kering umumnya memiliki tingkat kesuburan relatif rendah. 

Kebanyakan pengembangannya dilakukan pada daerah dengan topografi tidak 

rata, peka terhadap erosi, dan kerusakan lainnya. Titik kritis dari pengelolaan tebu 

lahan kering yaitu kondisi kekeringan yang kelak akan berdampak terhadap 

penurunan produksi tebu per hektar, terutama pada fase pembentukan gula 

maupun fase pematangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan 

produktivitas gula persatuan luas secara signifikan, meskipun secara kuantitas 

rendemen (kandungan gula persatuan bobot tebu) meningkat (Irianto, 2003). 

Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan 

produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Disamping itu, dengan 

pemberian pupuk organik dalam jangka panjang mampu meningkatkan 

kandungan humus di dalam tanah. Dengan adanya humus tersebut air akan banyak 

terserap dan masuk ke dalam tanah, sehingga kemungkinan untuk terjadinya 

pengikisan tanah dan unsur hara yang ada di dalam tanah sangat kecil. Pupuk 

organik juga memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro 

(nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur) dan hara mikro seperti 
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zink, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi meskipun dalam jumlah yang 

kecil, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, dan membentuk senyawa 

kompleks dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti aluminium, besi, dan 

mangan (Benny, 2010). 

Efek pengaplikasian bahan organik pembenah tanah terhadap hasil tebu 

dapat dijelaskan sebagai berikut (Tangkoonboribun, 2007 dalam Zulkarnain, 

2013) bahan organik yang digunakan adalah filter cake 50 ton/ha, pupuk kandang 

sapi  25 ton/ha, dan bagasse 12.5 ton/ha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

aplikasi bahan organik dapat meningkatkan hasil tebu dan memperbaiki kualitas 

tanah.  Efek paling baik terjadi pada aplikasi pupuk kandang sapi, meningkatkan 

hasil tebu dari 60 menjadi 100 ton/ha, menurunkan bobot isi tanah,  meningkatkan 

pH tanah, kandungan BOT, K-tukar, Mg-tukar dan KTK.  Gana, (2009) 

mengevaluasi efek residu dari kombinasi pupuk kandang sapi dengan pupuk 

anorganik dan kimia pengendalian gulma pada tanaman tebu di Badeggi Southern 

Guinea Savanna Nigeria. Hasil penelitian pada 12 MAP menunjukkan pemberian 

pupuk kandang sapi 10 ton/ha dapat menambah tinggi tanaman tebu 22 cm bila 

dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK tanpa pupuk kandang dengan dosis 

120 kg N/ha – 26kgP/ha 137 kg K/ha dan menambah tinggi tanaman tebu 25 cm 

bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk. Mulyadi (2000) melaporkan 

bahwa pemberian blotong dapat meningkatkan tinggi tanaman tebu, diameter 

batang, jumlah tanaman/rumpun, dan bobot kering tebu bagian atas berumur 4 

bulan yang ditanam di tanah kandiudoxs dengan dosis efektif 40 ton/ha. Hasil 

penelitian Parinduri (2005) menunjukkan bahwa pemberian dosis 20 ton/ha 
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blotong saja dapat meningkatkan jumlah anakan, luas daun bobot kering tajuk dan 

bobot kering tanaman tebu terhadap kontrol pada umur 3,5 bulan berturut-turut. 

Pupuk Grand Tomiks mengandung filler / kapur yang dapat menambah ph tanah. 

Hasil penelitian Koesrini, (2015) menjelaskan bahwa pengapuran secara nyata 

meningkatkan pH tanah dan menurunkan kejenuhan Al. Pengapuran juga 

meningkatkan pertumbuhan (tinggi tanaman, berat brangkasan tanaman dan akar 

serta hasil kedelai.  

Salah satu genotip tebu yang dikembangkan oleh petani adalah tebu 

Bululawang (BL). Tebu ini berasal dari Malang Selatan Kecamatan Bululawang. 

Tebu BL lebih banyak dikembangkan karena memiliki bobot paben yang lebih 

tinggi dari pada genotip lain (P3GI, 2004). Berdasarkan Keputusan Mentri 

Pertanian 2004 tanaman tebu bululawang mempunyai keunggulan dibidang 

produksi tebu dan produksi hablur yang dihasilkan. Tebu bululawang memiliki 

sifat-sifat agronomis seperti potensi produksi dengan hasil tebu 94,3 ton/ha, 

rendemen 7,51%,  hablur gula 6,90  ton/ha. Tanaman ini  dapat tumbuh optimal 

pada tipe lahan geluh berpasir, cukup pengairan, dan drainase baik (Keputusan 

Menteri Pertanian, 2004). 

Pertumbuhan tanaman tebu SB2 berasal dari klon persilangan antara 

(BL+cening) yang dimana tanaman tersebut berumur 15 bulan, sedangkan untuk 

SB3 berasal dari klon persilangan antara (PL 55 + cening) yang dimana tanaman 

tersebut berumur 15 bulan. Proses SB2 dan SB3 dilakukan pengujian untuk di 

ketahui proses pertumbuhan apabila ditanam dilahan kering. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi interaksi antara 3 klon tebu dan pemberian beberapa dosis 

pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman tebu? 

2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan 3  klon  tebu ? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian pupuk organik terhadap 3 klon tebu di 

lahan kering ? 

1.3. Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara 3  klon  tebu dan pemberian beberapa dosis 

pupuk organik terhadap pertumbuhan klon tebu. 

2. Mengetahui perbedaan pertumbuhan 3 klon tebu. 

3. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan 3 

klon tebu di lahan kering.  

1.4. Hipotesis 

1. Klon tanaman tebu SB2 dan SB3 memiliki respon yang berbeda tehadap 

media pupuk Grand Tomiks. 

2. Klon tanaman tebu BL memiliki respon yang berbeda tehadap media 

pupuk Grand Tomiks. 

3. Terjadi pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan 3 klon 

tebu di lahan kering. 

 


