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PRODUKSI DAN RENDEMEN TANAMAN TEBU
(Saccharum officinarum L.) DI LAHAN KERING GEDONG MENENG

O leh

ELDINERI ZULKARNAIN

Pupuk Organonitrofos adalah salah satu jenis pupuk organik yang mampu

menyediakan unsur hara makro yang lebih banyak dari pupuk organik lainnya,

khususnya unsur hara N dan P yang berasal dari proses pengomposan kotoran sapi

dan batuan fosfat yang ditambahkan mikroba pelarut fosfat dan mikroba penambat

nitrogen. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui pengaruh pemberian pupuk

organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan,

rendemen, dan produktivitas tanaman tebu, dan menentukan kombinasi pupuk

organonitrofos dengan pupuk anorganik yang paling efektif secara agronomis

maupun efisien secara ekonomis pada tanaman tebu. Penelitian ini terdiri dari 5

perlakuan dengan 3 ulangan disusun dalam Rancangan Acak kelompok (RAK).

Perlakuan yang digunakan yaitu A (300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 TSP, 300 kg ha-1

KCl), B (300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 TSP, 300 kg ha-1 KCl, 5.000 kg ha-1



Organonitrofos), C (150 kg ha-1 Urea, 75 kg ha-1 TSP, 150 kg ha-1 KCl, 10.000 kg

ha-1 Organonitrofos), D (10.000 kg ha-1 Organonitrofos), dan E (Kontrol/Tanpa

Perlakuan). Variabel pengamatan meliputi tinggi batang, jumlah daun, jumlah ruas

batang, populasi panen, populai raton, panjang gap raton, bobot batang segar,

volume nira, bobot ampas, biomassa kering, rendemen, produktivitas tebu dan gula.

Data dianalisis dengan analisis ragam dan perbedaan nilai tengah perlakuan dengan

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dosis pupuk rekomendasi (300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 TSP, 300 kg ha-1

KCl) ditambah dengan 5 ton  ha-1 Organonitrofos dibandingkan dosis pupuk

rekomendasi (300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 TSP, 300 kg ha-1 KCl) tidak berbeda

nyata pada pertumbuhan, rendemen, produktivitas tebu dan gula. Sedangkan

penambahan 10 ton ha-1 Organonitrofos pada setengah dosis pupuk rekomendasi

(150 kg ha-1 Urea, 75 kg ha-1 TSP, dan 150 kg ha-1 KCl) menghasilkan

produktivitas tebu 106,11 ton ha-1 dan gula 7,95 ton ha-1 lebih rendah dari dosis

pupuk rekomendasi yang menghasilkan 133,02 ton ha-1 dan 10,72 ton ha-1 gula

disebabkan unsur hara makro yang berasal dari setengah dosis pupuk rekomendasi

tidak mampu meningkatkan produktivitas tebu dan gula. Dosis pupuk rekomendasi

ditambah 5 ton ha-1 Organonitrofos merupakan dosis pemupukan yang efektif

secara agronomis dan dosis pupuk rekomendasi merupakan dosis pemupukan yang

paling efisien secara ekonomis.

Kata kunci : anorganik, lahan kering, Organonitrofos, pupuk, tebu.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2013), kebutuhan gula nasional baik untuk

konsumsi langsung rumah tangga maupun industri akan terus meningkat sejalan

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2014, kebutuhan gula

nasional mencapai 5,7 juta ton, sedangkan produksi tebu di tahun 2014 hanya

mencapai 2,79 juta ton dengan produktivitas 6.543,84 kg ha-1 pada luas lahan

449.873 ha (Kementrian Pertanian, 2015).

Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen gula pasir, saat ini masih

belum mampu untuk mencukupi konsumsi dalam negeri, baik konsumsi langsung

maupun tidak langsung. Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut

pemerintah masih harus menyediakannya melalui impor. Namun, kebijakan

impor tersebut tidak bisa dilakukan terus menerus bila melihat letak geografis

Indonesia yang sesuai dengan ekologi tanaman tebu.

Untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia, Kementrian Pertanian (2015)

melakukan upaya intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas tebu di atas 87

ton per ha dan meningkatkan mutu atau rendemen sebesar 8,5% yang

dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi tanaman tebu dengan bongkar ratoon dan

rawat ratoon secara intensif; penataan varietas dan penyediaan benih unggul
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bermutu melalui kultur jaringan; penerapan budidaya sesuai petunjuk teknis

melalui percontohan atau demplot; peningkatan kapabilitas petani melalui

pemberdayaan petani, pengawalan dan pendampingan. Selain itu, peningkatan

produksi juga diusahakan dengan langkah-langkah ekstensifikasi dengan

perluasan areal atau mempertahankan luasan yang ada dan pembangunan pabrik

gula baru.

Cara ekstensifikasi juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi gula

nasional dengan cara perluasan areal tebu lahan kering di luar Pulau Jawa seperti

di Provinsi Lampung. Namun, pengembangan tebu lahan kering di Provinsi

Lampung menghadapi sejumlah kendala terutama sifat tanah yang kurang sesuai

untuk pertumbuhan tanaman semusim (Premono, 1994). Lahan kering ini

tergolong suboptimal karena tanahnya kurang subur, bereaksi masam,

mengandung Al, Fe, dan Mn dalam jumlah tinggi sehingga dapat meracuni

tanaman. Lahan masam pada umumnya miskin bahan organik dan hara makro N,

P, K, Ca, dan Mg. Pemberian bahan kapur, bahan organik, dan pemupukan N, P,

dan K merupakan kunci untuk memperbaiki kesuburan lahan kering yang masam.

Pada pemberian bahan organik dan pemupukan anorganik terdapat masalah dalam

menentukan dosis yang tepat per satuan luas, berapa frekuensi aplikasi, dan jenis

pupuk apa yang paling efisien di setiap tempat, karena adanya perbedaan jenis

tanah, kandungan hara dalam tanah, iklim mikro, dan lain lain. Oleh sebab itu

analisis kandungan unsur hara tanah sangat diperlukan untuk penggunaan pupuk

yang rasional (De Datta, 1981).
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Lestari (1993) mengatakan bahwa penggunaan pupuk anorganik seperti Amonium

Sulfat secara berlebihan dapat menurunkan hasil dan kandungan gula pada

tanaman tebu. Hal tersebut dikarenakan Amonium Sulfat dapat mengurangi

serapan hara makro sekunder (Singh dkk., 2008). Pupuk amonium sulfat bereaksi

asam di dalam tanah karena merupakan senyawa garam dari basa lemah dan asam

kuat. Residu ion SO4
2- dalam tanah bereaksi dengan air membentuk asam sulfat,

sehingga dapat menurunkan pH tanah (Hartemink, 1998). Diketahui juga bahwa

penurunan pH tanah terbesar akibat aplikasi pupuk N terjadi pada aplikasi pupuk

amonium sulfat dibandingkan dengan pupuk urea dan ammonium nitrat (Chien-

Sen dkk., 2008).

Menurut Hakim dkk. (1987), pemberian pupuk anorganik yang terus menerus

ternyata membuat tanah menjadi keras, masam, dan kecenderungan produksi

semakin rendah. Sedangkan penggunaan pupuk organik secara terus menerus

tanpa dibantu oleh pemberian pupuk anorganik mempunyai kecenderungan

produktivitasnya menjadi rendah juga. Kecendrungan produksi yang semakin

rendah disebabkan pupuk anorganik tidak mengandung unsur hara mikro dan

mikroorganisme, sedangkan pupuk organik sangat sedikit mengandung unsur

hara makro.

Dalam memenuhi kebutuhan unsur hara yang seimbang bagi tanaman tebu tidak

cukup hanya dengan disuplai dari pupuk anorganik. karena penggunaan pupuk

anorganik yang berlebihan dan terus-menerus adalah salah satu penyebab

menurunnya kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia tersebut telah

menyebabkan struktur tanah menjadi rusak, sulit diolah, tanah menjadi keras dan
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retak-retak jika kering, berkurangnya daya menahan air, meningkatnya larutan

garam dalam tanah, menurunnya KTK dan pH tanah, berkurangnya bahan organik

dan mikroorganisme (Isnaini, 2006). Maka untuk mendapatkan produksi yang

baik, jenis dan kadar unsur hara yang tersedia di dalam tanah untuk pertumbuhan

tanaman harus berada pada keadaan yang cukup dan seimbang sesuai kebutuhan

tanaman (Syarif, 1985). Untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman yang seimbang

maka diperlukan pupuk organik yang mampu menyediakan unsur hara makro

dalam jumlah banyak.

Salah satu jenis pupuk organik yang mampu menyediakan unsur hara N dan P

yang cukup tinggi yaitu pupuk organik organomineral NP (organonitrofos) yang

dirancang oleh tim dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pupuk

organonitrofos merupakan salah satu bentuk pupuk organik yang berasal dari 70-

80% kotoran sapi dan 20-30% batuan posfat, dengan penambahan mikroba

penambat N dan pelarut P (Nugroho dkk., 2012).

Menurut Sundara (1998), nitrogen merupakan unsur hara utama yang

mempengaruhi hasil dan kualitas tebu. Hal ini dibutuhkan untuk pertumbuhan

vegetatif, yaitu pembentukan tunas, pembentukan daun, pertumbuhan batang dan

pertumbuhan akar. Pertumbuhan vegetatif secara langsung berkaitan dengan hasil

tebu, sehingga Nitrogen sangat penting untuk meningkatkan produksi.

Kekurangan Nitrogen menyebabkan daun pucat, penuaan pada daun pertama,

batang pendek dan kurus, akar menjadi panjang tetapi berukuran lebih kecil.

Kelebihan N juga berbahaya bagi tanaman tebu karena dapat memperpanjang

pertumbuhan vegetatif, penundaan kedewasaan dan pematangan, menurunkan
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kadar gula dalam nira dan dengan demikian menurunkan kualitas nira. Selain itu,

tanaman tebu menjadi sukulen dan rentan terhadap serangan hama

dan penyakit.

Unsur kedua setelah N yang menyebabkan pertumbuhan kritis pada tanaman tebu

adalah fosfor (P). Defisiensi unsur P dapat mengakibatkan serapan unsur hara

lain terhambat. Unsur fosfor berpengaruh terhadap proses fotosintesis,

metabolisme karbohidrat, pemasakan batang (ripening), rendemen gula,

ketahanan terhadap hama dan penyakit (Soemarno, 2010). Fosfor juga

berinteraksi dengan unsur N yang mempengaruhi pemasakan (PT Perkebunan

Nusantara VII, 1997).

Perluasan lahan perkebunan tebu di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Lampung

yang berupa lahan kering tanpa diikuti upaya konservasi kesuburan tanah yang

benar, diikuti penggunaan unsur N tinggi serta P, K, Mg, dan Si yang tidak

seimbang akan menyebabkan terjadinya degradasi kesuburan tanah (Soemarno,

2010). Pada kondisi tanah terdegradasi, unsur P merupakan salah satu unsur hara

makro yang membatasi pertumbuhan tanaman tebu dan produksi gula.

Dalam upaya peningkatan produksi dan rendemen tebu sangat tergantung pada

pemberian pupuk anorganik dan organik. Di banyak lokasi penggunaan pupuk

anorganik meningkat, tetapi peningkatannya tidak diikuti secara proporsional oleh

meningkatnya produksi. Hal ini berarti telah terjadi penurunan efisiensi

penggunaan pupuk sehingga perlu terobosan baru penggunaan pupuk yang lebih

efisien. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemupukan maka dilakukan

percobaan dengan mengkombinasikan pupuk anorganik dengan pupuk
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Organonitrofos yang 20 – 30% komposisinya dari batuan posfat dengan

penambahan mikroba penambat N dan pelarut P. Diharapkan kombinasi pupuk

anorganik dan pupuk Organonitrofos dapat memenuhi ketersediaan unsur hara N

dan P bagi tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan rendemen

tanaman tebu.

Oleh karena itu, penelitian tentang pemberian pupuk organonitrofos dan

kombinasinya dengan pupuk anorganik perlu dilakukan untuk menjawab masalah

yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian pupuk organonitrofos dan

kombinasinya dengan pupuk anorganik urea,  TSP,  dan  KCl terhadap

pertumbuhan, produksi dan rendemen pada tanaman tebu di lahan kering.

2. Apakah terdapat kombinasi dan dosis pemberian pupuk organonitrofos dan

pupuk anorganik urea, TSP, dan KCl yang paling efektif secara agronomis

maupun ekonomis pada tanaman tebu.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan,

penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui hal-hal sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organonitrofos dan

kombinasinya dengan pupuk anorganik urea, TSP, dan KCl terhadap

pertumbuhan, produksi dan rendemen pada tanaman tebu di lahan kering.

2. Untuk menentukan kombinasi dan dosis pupuk organonitrofos dengan

pupuk anorganik urea, TSP, dan KCl yang paling efektif  secara agronomis

maupun ekonomis pada tanaman tebu.
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1.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan utama penanaman tebu adalah untuk memperoleh hasil hablur yang

sebanyak-banyaknya. Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan (Harisutji,

2001). Dalam sistem produksi gula, pembentukan gula terjadi di dalam proses

metabolisme tanaman tebu, yang terjadi di lahan tebu. Pabrik gula sebenarnya

hanya berfungsi sebagai alat ekstraksi untuk mengeluarkan nira dari batang tebu

dan mengolahnya menjadi gula kristal. Hablur yang dihasilkan mencerminkan

nilai rendemen tebu. Dalam prosesnya ternyata rendemen yang dihasilkan oleh

tanaman dipengaruhi oleh keadaan tanaman dan lingkungan tumbuhnya.

Pada penelitian ini dilakukan perlakuan pupuk organik, karena pupuk organik

memiliki kandungan hara esensial yang lengkap meskipun persentasenya kecil.

Pupuk organik juga mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah,

mengembalikan kesuburan tanah, menggemburkan tanah dan merubah tanah

masam menjadi lebih netral. Dengan meningkatnya pH tanah maka unsur hara

yang ada dalam tanah lebih tersedia bagi tanaman. Seperti dijelaskan oleh

Soemarno (2010) bahwa ketersediaan P sering dikaitkan dengan reaksi tanah

antara lain pada tanah masam, P difiksasi oleh ion-ion Al, Fe, atau Mn. Begitu

pula dengan meningkatnya kembali mikroorganisme dalam tanah sebagai

pengurai unsur hara dalam tanah, maka akan semakin banyak unsur hara yang

dapat diserap oleh tumbuhan. Sifat fisik dan kimia tanah yang kembali baik akan

mempengaruhi tingkat sirkulasi udara, porositas tanah dan KTK tanah yang

berpengaruh pada tingkat ketersediaan dan penyerapan unsur hara oleh tanaman.
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Pupuk anorganik dan organik memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-

beda. Pada pupuk anorganik, kandungan hara N, P, dan K tinggi namun dapat

mengurangi kesuburan tanah, tidak mengandung unsur hara mikro dan

mikroorganisme tanah. Pada tanah yang memiliki pH rendah, ketersediaan unsur

hara N, P, dan K sangat rendah. Lain halnya dengan pupuk organik yang

membantu meningkatkan kesuburan tanah, mikroorganisme, dan pH tanah serta

mengandung unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan tanaman walau dalam

jumlah sangat sedikit. Namun kekurangan pupuk organik pada umumnya adalah

sangat sedikitnya kandungan hara makro berupa nitrogen dan fosfor yang

merupakan unsur hara terpenting bagi tanaman tebu.

Upaya untuk memperbaiki kekurangan penggunaan pupuk anorganik dan pupuk

organik adalah dengan mengkombinasikan pupuk anorganik dengan pupuk

organik. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik yang mengandung

unsur hara makro nitrogen dan fosfor yang tinggi. Pupuk organik yang

mengandung unsur hara makro dan mikroorganisme yang dapat membantu

ketersediaan unsur makro adalah pupuk organonitrofos. Pupuk organonitrofos

merupakan pupuk yang mengandung unsur N dan P yang memadai dari bahan

baku lokal yaitu kotoran sapi segar dan batuan posfat alam. Nugroho dkk. (2012)

telah mengembangkan pupuk organomineral NP (organonitrofos) yaitu pupuk

organik yang terbentuk dari proses pengomposan kotoran sapi segar dan batuan

posfat yang ditambahkan mikroba penambat N dan pelarut P.

Dengan mengkombinasikan pupuk organik organonitrofos dengan pupuk

anorganik maka diharapkan dapat saling menutupi kelemahan kedua jenis pupuk
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tersebut. Ketersediaan unsur nirogen dan fosfor yang tinggi dapat meningkatkan

hasil biomassa dan gula serta mempercepat pematangan tanaman tebu (Soemarno,

2011).

Dari berbagai penelitian pada tanaman selain tebu mengenai pupuk

organonitrofos, didapatkan hasil yang berbeda nyata dibandingkan tanpa

pemberian pupuk organonitrofos. Pemberian pupuk anorganik dengan dosis 100

kg urea ha-1, 50 kg SP-36 ha-1, 50 kg KCl ha-1, yang ditambahkan dengan 1000 kg

Organonitrofos ha-1 secara nyata menghasilkan pertumbuhan terbaik, produksi

buah tomat tertinggi, efektif secara agronomis, dan efisien secara ekonomis

(Yupitasari, 2013).

Pada tanaman jagung, kombinasi antara pupuk anorganik dan organonitrofos

dapat meningkatkan pertumbuhan serta produksi jagung, baik dari hal tinggi

tanaman, bobot pipilan jagung, dan bobot berangkasan tanaman.  Peningkatan

pertumbuhan dan produksi ini disebabkan  meningkatnya kandungan unsur hara

makro dalam tanah akibat pemupukan baik tunggal maupun kombinasi (Septima,

2013).

Hasil yang sama juga didapatkan pada aplikasi tanaman tebu dengan pupuk

organik selain organonitrofos. Bokhtiar dan Sakurai (2007) dalam penelitiannya di

Bangladesh melaporkan pengaruh yang nyata dari pemberian pupuk organik

berupa pupuk kandang dan blotong dengan pupuk kimia pada produktivitas

tanaman seperti pertumbuhan tunas, batang, dan kualitas nira sebesar 22 – 74 %

dan meningkatkan produktivitas tanaman sebesar 8 – 10%.
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Arifin dan Prahardini (2007) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang adanya

peningkatan produksi hablur (gula sukrosa yang dikristalkan) dan efisiensi biaya

pemupukan anorganik pada tanaman tebu Plant Cane yang dicapai dengan

menggunakan pupuk Mixed-G (pupuk organik) 1400 kg ha-1 + Urea 150 kg ha-1

+ ZA 200 kg ha-1.

Hasil penelitian Tangkoonboribun, dkk. (2007), yang mengaplikasikan bahan

organik pembenah tanah berupa filter cake 50 ton ha-1, pupuk kandang sapi 25 ton

ha-1, dan bagasse 12.5 ton ha-1 menunjukkan hasil bahwa aplikasi bahan organik

dari pupuk kandang dapat meningkatkan hasil tebu 60 – 100 %, menurunkan

bobot isi tanah, meningkatkan pH tanah, kandungan bahan organik tanah, K-dd,

Mg-dd dan KTK.

Bahan organik dalam tanah mempunyai peranan langsung dengan tanaman,

karena kemampuannya untuk menjadi media yang cocok bagi perkembangan

mikroba, terutama yang dapat melarutkan hara seperti mikroba yang terdapat pada

pupuk organonitrofos yaitu mikroba penambat N dan pelarut P, sehingga unsur

hara yang tadinya tidak tersedia bagi tanaman, menjadi tersedia bagi tanaman.

Keunggulan lainnya dari pupuk ini yaitu mampu memperbaiki sifat fisik dan

kimia tanah.

Adanya penelitian tentang kombinasi pupuk organonitrofos dengan pupuk

anorganik ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisika tanah, meningkatkan

ketersediaan hara dalam tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air
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tersedia dan mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman. Sehingga dapat

meningkatkan produksi dan rendemen tanaman tebu di lahan kering.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat disusun hipotesis

sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pemberian pupuk organonitrofos dan pupuk anorganik

berupa Urea, TSP, dan KCl terhadap pertumbuhan, produksi, dan hasil

rendemen pada tanaman tebu di lahan kering.

2. Terdapat kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk anorganik berupa Urea,

TSP, dan KCl yang  paling efektif secara agronomi maupun secara ekonomi

pada tanaman tebu lahan kering.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Botani Tanaman Tebu

Tanaman tebu termasuk salah satu anggota dari family Gramineae, sub family

Andropogonae (Tarigan dan Sinulingga, 2006). Banyak ahli berpendapat bahwa

tanaman tebu berasal dari Irian, dan dari sana menyebar ke kepulauan Indonesia

yang lain, Malaysia, Filipina, Thailand, Burma, dan India. Dari Irian kemudian

dibawa ke India sekitar tahun 600 M, dan selanjutnya oleh orang-orang Arab

dibawa ke Mesir, Maroko, Spanyol, dan Zanzibar (Sundara, 1998). Beberapa

peneliti yang lain berkesimpulan bahwa tanaman ini berasal dari India

berdasarkan catatan-catatan kuno dari negeri tersebut dan didukung catatan bala

tentara Alexander the Great yang menyatakan adanya tanaman tebu tersebut

ketika mencapai India pada tahun 325 SM.

Tebu merupakan bahan dasar dalam pembuatan gula. Gula yang dihasilkan dari

tebu disebut dengan gula putih atau juga gula pasir karena berbentuk butiran-

butiran kristal putih. Klasifikasi ilmiah dari tanaman tebu adalah: Kingdom

Plantae, Divisi Spermathophyta, Sub Divisi Angiospermae, Class

Monocotyledone, Ordo Glumiflora, Family Graminae, Genus Saccharum, Spesies

Saccharum officinarum L. (Tarigan dan Sinulingga, 2006).
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Batang tanaman tebu beruas-ruas dari bagian pangkal sampai pertengahan,

ruasnya panjang, sedangkan di bagian pucuk ruasnya pendek. Tinggi batang

antara 2-5 meter, tergantung baik buruknya pertumbuhan, jenis tebu maupun

keadaan iklim. Pada pucuk batang tebu terdapat titik tumbuh yang mempunyai

peranan penting untuk pertumbuhan tanaman tebu, di ruas batangnya terdapat

mata tunas, tepatnya di bawah ruas berlilin (Steenis dkk., 2005).

Akar tanaman tebu adalah serabut, hal ini sebagai salah satu tanda bahwa tanaman

ini termasuk kelas Monocotyledone. Akar tebu dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu akar stek dan akar tunas. Akar stek disebut pula akar bibit yang masa

hidupnya tidak lama. Akar ini tumbuh pada cincin akar dari stek batang.

Sedangkan akar tunas merupakan pengganti akar bibit. Pertumbuhan akar ada

yang tegak lurus ke bawah, ada juga yang mendatar dekat permukaan tanah

(Steenis dkk., 2005).

Daun tanaman tebu adalah daun tidak lengkap, karena terdiri dari helai daun dan

pelepah daun saja, sedangkan tangkai daunnya tidak ada. Kedudukan daun

berpangkal pada buku. Panjang helaian daun adalah antara 1-2 meter, sedangkan

lebarnya 4-7 cm, ujungnya meruncing, tepinya bergigi dan mengandung kersik

yang tajam; diantara pelepah daun dan helaian daun terdapat sendi segitiga dan

pada bagian sisi dalamnya terdapat lidah daun yang membatasi antara helaian

daun dan pelepah daun; ukuran lebar daun sempit kurang 4 cm, sedang antara 4-6

cm dan lebar 6 cm (Steenis dkk., 2005).

Bunga tebu merupakan bunga majemuk yang tersusun atas malai dengan

pertumbuhan yang terbatas. Panjang bunga majemuk 70 – 90 cm. Setiap bunga
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memiliki tiga daun kelopak, satu daun mahkota, tiga benang sari, dan dua kepala

putik (Steenis dkk., 2005).

2.2 Ekologi Tanaman Tebu

Tanaman tebu dapat tumbuh di daerah beriklim panas dan sedang dengan daerah

penyebaran antara 35º LS dan 39º LU. Namun umumnya tanaman tebu tumbuh

baik di daerah beriklim tropis. Tebu memerlukan suhu tertentu, yaitu 22 – 27º C

dengan kelembaban nisbi 65 – 85% untuk menghasilkan sukrosa yang tinggi. Di

daerah tropik yang bersuhu tinggi, altitude menjadi pembatas kemungkinan

pengembangan pengusahaan tebu. Sebagai perbandingan, umur tanaman tebu

memerlukan 12 bulan, sedangkan pada ketinggian 2.500 m dpl memerlukan waktu

24 bulan (Sudiatso, 1999).

Dalam masa pertumbuhannya tanaman tebu membutuhkan banyak air, sedangkan

ketika tebu akan menghadapi waktu masak menghendaki keadaan kering sehingga

pertumbuhannya terhenti. Apabila hujan turun terus menerus akan menyebabkan

tanaman tebu rendah rendemennya. Jadi jelas bahwa tebu selain memerlukan

daerah yang beriklim panas, juga diperlukan adanya perbedaan yang nyata antara

musim hujan dan musim kemarau (Notojoewono, 1967).

Tebu dapat ditanam pada berbagai tipe tanah, tetapi tanah berat biasanya lebih

dikehendaki. Tanaman tebu menghendaki tanah yang mempunyai tekstur tanah

sedang pada lapisan permukaan dan sub-soilnya porous agak lebih halus untuk

menghindari intensifnya pencucian dan dapat menahan air, sehingga
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mempermudah pengelolaan dan pertumbuhan tanaman tebu. Tanaman ini

membutuhkan banyak nutrisi dan memerlukan tanah subur (Sudiatso, 1999).

Kondisi pH tanah yang kurang dari 5.5 dapat merugikan perkembangan akar

tanaman tebu. Dalam keadaan tersebut, akar rambut yang berfungsi menyerap air

dan larutan hara tidak aktif berfungsi. Tanah yang demikian memerlukan

pemberian kapur. Namun, tanah kapur juga yang cenderung alkalis (pH 8.0 – 8.5)

kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman tebu. Kondisi tanah demikian

akan menghambat penyerapan hara oleh akar tanaman tebu (Sudiatso, 1999).

2.3 Peran Pupuk Anorganik

Penggunaan pupuk NPK yang tepat jumlah untuk lokasi yang spesifik akan sangat

menguntungkan baik secara teknis, ekonomis, maupun lingkungan. Takaran

pupuk yang optimal ditentukan oleh status hara tanah, efisiensi pemupukan, dan

keperluan hara tanaman. Status hara secara kuantitatif dapat diukur dengan

menetapkan kemampuan tanah menyediakan hara bagi tanaman dan nilai uji

tanah. Efisiensi pemupukan (jumlah hara terserap tanaman per jumlah hara pupuk

yang diberikan) beragam menurut sifat dan ciri tanah, pengelolaan pupuk (cara

dan waktu peberian pupuk), dan kondisi pertumbuhan tanaman (Toha dkk., 2001).

Nitrogen (N) merupakan unsur hara makro yang sangat penting bagi pertumbuhan

dan perkembangan tanaman. Nitrogen dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah

paling besar dibandingkan dengan unsur hara yang lainnya. Secara umum

kandungan Nitrogen dalam tanaman sebesar 1-5% bobot. Tanaman menyerap

nitrogen dalam bentuk nitrat (NO3
-) dan ammonium (NH4

+). Preferensi tanaman
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terhadap nitrit atau ammonium dipengaruhi oleh umur, jenis tanaman, lingkungan

dan faktor lain (Tisdale dkk., 2005).

Nitrogen lebih mudah menjadi faktor pembatas dibandingkan dengan Fosfor dan

Kalium. Hal ini disebabkan nitrat sangat larut dalam air, sehingga dapat

menghilang dari sekitar perakaran karena pencucian. Selain itu, kehilangan

terbesar dari tanah disebabkan terangkut tanaman waktu panen (Soepardi, 1983).

Nitrogen merupakan salah satu unsur hara penyusun asam amino, amida, basa

bernitrogen, protein, dan nukleoprotein. Nitrogen juga dibutuhkan untuk

membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim. Karena

itu, Nitrogen dibutuhkan dalam jumlah relatif besar pada setiap tahap

pertumbuhan tanaman khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif, seperti pada

pembentukan tunas, atau perkembangan batang dan daun (Novizan, 2003).

Suplai N yang cukup ditunjukkan dengan adanya aktivitas fotosintesis yang

tinggi, pertumbuhan vegetatif yang vigor, dan warna daun yang hijau tua (Tisdale,

dkk., 2005). Tumbuhan yang terlalu banyak mendapatkan N biasanya mempunyai

daun yang berwarna hijau tua dan lebat dengan sistem akar yang kerdil sehingga

nisbah tajuk dan akar tinggi. Hal ini diduga karena terjadinya penurunan jumlah

gula yang tersedia untuk ditranslokasikan ke akar (Salisbury dan Ross, 1995).

Menurut Novizan (2003), defisiensi N menyebabkan tanaman tumbuh lambat dan

kerdil. Daunnya berwarna hijau muda. Sementara itu, daun yang lebih tua

menguning dan akhirnya mengering. Di dalam tubuh tanaman, N bersifat mobil

sehingga jika terjadi kekurangan N pada bagian pucuk, N yang tersimpan pada
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daun tua akan dipindahkan ke organ yang lebih muda. Dengan demikian, pada

daun-daun yang lebih tua gejala kekurangan N akan terlihat lebih awal.

Fosfor (P) merupakan unsur tanaman hara makro yang sangat penting untuk

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fosfor berperan dalam proses

metabolisme utama seperti karbohidrat, protein dan lemak (Ashari, 1995). Fosfor

merupakan penyusun dari senyawa-senyawa tanaman seperti enzim dan protein

serta komponen struktural dari phosphoprotein, phospholipid, dan nukleotida yang

merupakan bahan pembentuk RNA dan DNA. Fosfor juga dilibatkan dalam

transpor elektron dalam reaksi oksidasi-reduksi. Selain itu P merupakan bagian

dari asam nukleat, koenzim NAD (Nicotinamide Dinucleotida), dan nikotinamide

dinukleotida phosphate (NADP) yang berperan dalam proses fotosintesis. Fosfor

sebagai penyimpan energi pada metabolisme tanaman melalui transformasi ADP

ke ATP dan juga berperan dalam formasi dan translokasi dari substrat seperti gula

dan pati (Gardner dkk., 1985).

Menurut Leiwakabessy dan Sutadi (1998), kekurangan P menyebabkan perakaran

tidak berkembang dengan baik, pertumbuhan tanaman terhambat, dan daun tua

cepat rontok karena P dalam tanaman bersifat mobil dan bergerak dari daun tua ke

daun muda. P banyak ditemukan dalam bagian-bagian tumbuhan yang memiliki

aktivitas fisiologi yang besar. Kekurangan P menyebabkan pembentukan tunas

berkurang, penundaan pembentukan kanopi yang menyebabkan gulma tumbuh

lebih cepat, mengurangi panjang tangkai, daun tumbuh berdekatan, dan daun

muncul warna hijau-ungu pada daun kelebihan residu fosfor di dalam tanah dapat

menimbulkan masalah karena dapat mengganggu penyerapan unsur hara.
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Kalium (K) juga merupakan unsur hara makro yang penting bagi tanaman. Unsur

hara kalium dapat berasal dari mineral primer dan mineral sekunder, misalnya

tanah liat. Pengambilan K oleh tanaman dalam bentuk kation K+ yang monovalen.

K bukan merupakan bagian penyusun tubuh tanaman, namun berperan dalam

membantu pemeliharaan potensial osmosis dan pengambilan air dan juga

berpengaruh dalam penutupan stomata (Gardner dkk., 1985).

2.4 Peran Pupuk Organik

Usaha peningkatan kualitas lahan kering untuk budidaya tebu sangat diperlukan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah penambahan bahan organik ke

dalam tanah. Tingginya kandungan bahan organik tanah dapat mempertahankan

sifat fisika tanah untuk membantu perkembangan akar tanaman dan kelancaran

pergerakan air tanah melalui pembentukan pori tanah dan kemantapan agregat

tanah (Hairiah, 2000). Pemberian pupuk organik merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Bahan organik yang berupa pupuk

organik dapat berfungsi sebagai buffer (penyangga) dan penahan lengas tanah.

Kualitas pupuk organik ditentukan oleh komposisi bahan mentahnya dan tingkat

dekomposisinya (Nuraini dan Adi, 2003). Penambahan bahan organik ke tanah

diharapkan dapat memperbaiki sifat fisika tanah dan meningkatkan ketersediaan

hara dalam tanah.

2.5 Pengaruh Kombinasi Pupuk NPK dan Organik terhadap Hasil

Produksi dan Rendemen Tebu

Menurut Sundara (1998), N merupakan unsur hara utama yang mempengaruhi

hasil dan kualitas tebu. Hal ini dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu
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pembentukan tunas, pembentukan daun, pertumbuhan batang (pembentukan ruas,

pemanjangan ruas, peningkatan ketebalan batang dan bobot batang) dan

pertumbuhan akar. Pertumbuhan vegetatif secara langsung berkaitan dengan hasil

tebu, sehingga N sangat penting untuk meningkatkan produksi. Kekurangan N

menyebabkan daun pucat, penuaan pada daun pertama, batang pendek dan kurus,

akar menjadi panjang tetapi berukuran lebih kecil. Kelebihan N juga berbahaya

bagi tanaman tebu karena dapat memperpanjang pertumbuhan vegetatif,

penundaan kedewasaan dan pematangan, menurunkan kadar gula dalam nira dan

dengan demikian menurunkan kemurnian nira. Selain itu, tanaman tebu menjadi

sukulen dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit.

Perkembangan dan pertumbuhan tebu secara normal sangat tergantung pada

ketersediaan P dalam bentuk yang dapat diserap tanaman di dalam tanah

walaupun kebutuhan tanaman akan unsur P relatif lebih rendah dari unsur N dan

K (Sundara, 1998). Unsur P berperan dalam pembelahan sel, merangsang

pertumbuhan akar, diperlukan dalam proses metabolisme dan fotosintesis

tanaman. Gula dapat diperoleh dari penguraian pati atau lemak di organ

penyimpanan saat perkembangan kecambah, atau dari hasil fotosintesis (Salisbury

dan Ross, 1995). Fosfor juga berinteraksi dengan unsur N yang mempengaruhi

pemasakan (PT Perkebunan Nusantara VII, 1997).

Dalam metabolisme tanaman tebu, kalium juga berfungsi sebagai activator enzim;

berperan dalam sintesis; translokasi sukrosa dari daun menuju ke jaringan

simpanan dalam batang; mengendalikan hidrasi dan osmosis dalam guard-cell

stomata (Soemarno, 2013). Pada kondisi tanaman yang kecukupan kalium
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pergerakan karbohidrat dari daun menuju batang berlangsung dengan kecepatan

sekitar 2,5 cm menit-1, sedangkan pada tanaman yang kekurangan kalium akan

mengurangi kecepatan pengangkutan karbohidrat hingga separuhnya (Medina

dkk., 2013). Oleh karena itu kekurangan K dalam tanaman akan mengakibatkan

sebagian hasil fotosintesis tetap berada di daun karena tidak dapat dikirim dan

disimpan dalam batang.

Perlu dikatahui bahwa untuk menyuplai unsur hara N, P, dan K petani dan

perkebunan tebu biasa menggunakan pupuk anorganik. Namun, penggunaan

pupuk anorganik yang berlebihan dan terus-menerus adalah salah satu penyebab

menurunnya kesuburan tanah pada pertanaman tebu. Penggunaan bahan kimia

dapat menyebabkan struktur tanah menjadi rusak, sulit diolah, tanah menjadi

keras dan retak-retak jika kering, berkurangnya daya menahan air, meningkatnya

larutan garam dalam tanah, menurunnya KTK dan pH tanah, berkurangnya bahan

organik dan mikroorganisme (Isnaini, 2006).

Menurut Kustantini (2013), proses penyerapan unsur hara oleh akar larutan tanah

sangat dipengaruhi atau derajat kemasaman tanah. Secara umum ketersediaan

unsur hara dalam tanah adalah pada pH 6 – 7. Pada pH yang rendah ketersediaan

unsur N, P, K, S, Ca, Mg dan Mo sangat rendah. Sedangkan pada pH yang tinggi

unsur P, K, S, B dan Mo tersedia cukup banyak. Pupuk organik memiliki

kandungan hara NPK yang lengkap meskipun persentasenya kecil. Pupuk organik

juga mengandung senyawa lain yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Pupuk

organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, mengembalikan

kesuburan tanah, menggemburkan tanah dan tanah masam menjadi lebih netral.
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Dengan meningkatnya pH tanah maka unsur hara yang ada dalam tanah lebih

tersedia bagi tanaman. Dengan demikian unsur hara yang diperlukan tanaman

tebu untuk proses metabolisme dan fotosintesis tanaman akan tersuplai dengan

baik sehingga meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada jenis tanah Ultisol di Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung di Gedong Meneng sejak September

2014 sampai September 2015, dan dilanjutkan dengan analisis brix nira tebu yang

dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanaman, Jurusan Agroteknologi, Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit tebu varietas PS 862, pupuk urea, TSP, KCl,

dan pupuk organonitrofos. Sedangkan alat yang digunakan adalah label, tali

plastik, cangkul, arit, koret, meteran, hand refractometer, timbangan duduk,

timbangan analitik, gelas ukur dan ajir bambu.

3.3 Metode Penelitian

Perlakuan diterapkan dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan Satuan

percobaan berukuran 5 m x 4 m dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan seperti yang

tertera pada Tabel 1. Perlakuan yang diujikan adalah 5 jenis kombinasi

pemupukan menggunakan pupuk anorganik yaitu urea, TSP, dan KCl dengan
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pupuk organonitrofos yang setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Tanaman

diamati mulai dari minggu ke 10 sampai panen pada minggu ke 52 setelah tanam.

Data hasil pengamatan diuji homogenitas dengan Uji Bartlet dan adiktivitas data

diuji dengan Uji Tukey. Data pengamatan dianalisis dengan analisis ragam,

kemudian dilakukan uji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan

taraf nyata 5%.

Tabel 1. Perlakuan Kombinasi Pupuk Organonitrofos dengan Pupuk Anorganik

Perlakuan
Dosis (kg ha-1)

Urea TSP KCl Organonitrofos

A (Dosis Rekomendasi) 300 150 300 0

B (Dosis Rekomendasi + 5 ton ha-1

Organonitrofos)
300 150 300 5.000

C (Setengah Dosis Rekomendasi +
10 ton ha-1 Organonitrofos)

150 75 150 10.000

D (10 ton ha-1 Organonitrofos) 0 0 0 10.000

E (Kontrol/Tanpa Pemupukan) 0 0 0 0

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Satuan Percobaan

Pembuatan satuan percobaan dilakukan setelah pembersihan gulma terlebih

dahulu dan dilanjutkan dengan pembuatan 15 satuan percobaan untuk 5 perlakuan

dan 3 ulangan. Setiap perlakuan diterapkan pada satuan percobaan dengan ukuran

5 m x 4 m dengan jarak antar satuan percobaan 0,5 m. Setiap satuan percobaan

terdiri dari 5 baris dan jarak antar baris 1 m. Dari setiap satuan percobaan diambil

10 sampel untuk pengamatan pertumbuhan dan 3 sampel untuk pengamatan
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0,5 Meter

↑
4 m

↓

1,5 m

1 m

produksi tanaman tebu. Kelompok ditunjukkan melalui pengelompokan ulangan

yang ditandai dengan U1, U2 dan U3 seperti pada Gambar 1.

Keterangan: A (dosis rekomendasi), B (dosis rekomendasi + 5 ton ha-1

Organonitrofos), C (setengah dosis rekomendasi + 10 ton ha-1

Organonitrofos), D (10 ton ha-1 Organonitrofos), dan E
(kontrol/tanpa perlakuan)

Gambar 1. Denah satuan percobaan

C1U1 E2U2 C3U3

← 5 m →

D1U1 A2U2 D3U3

E1U1 B2U2 E3U3

A1U1 C2U2 A3U3

B1U1 D2U2 B3U3

Kelompok 1 Kelompok 3Kelompok 2
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3.4.2 Pengolahan Tanah

Kegiatan pengolahan tanah dilakukan setelah pembuatan satuan percobaan.

Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dicangkul dan dikoret agar tanah

menjadi gembur. Kemudian tanah dibiarkan selama 1 minggu agar terjadi oksidasi

gas-gas beracun di dalam tanah dan terkena sinar matahari yang cukup.

3.4.3 Penanaman

Bibit tebu yang digunakan adalah varietas PS 862 yang diambil dari pertanaman

tebu sebelumnya dengan mangambil tebu yang berumur 9 bulan dan mata tunas

yang sudah tumbuh pada ruas batang tebu. Kemudian batang tebu dipotong setiap

3 mata ruas primer untuk dijadikan bibit bagal. Kemudian bibit tebu ditanam

menggunakan sistem tanam end to end dengan kedalaman 10 cm.

3.4.4 Pemupukan

Pemberian pupuk organonitrofos dan pupuk anorganik dilaksanakan bersamaan

pada 18 HST. Pemupukan dilakukan dengan cara ditaburkan dalam larikan

dengan jarak 10 cm dari tanaman. Dosis pupuk dikonversi menjadi luasan satuan

percobaan yang disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Dosis satuan percobaan

Perlakuan
Dosis (g plot-1)

Urea TSP KCl Organonitrofos

A (Dosis Rekomendasi) 600 300 600 0

B (Dosis Rekomendasi + 5 ton ha-1

Organonitrofos)
600 300 600 10.000

C (Setengah Dosis Rekomendasi +
10 ton ha-1 Organonitrofos)

300 150 300 20.000

D (10 ton ha-1 Organonitrofos) 0 0 0 20.000

E (Kontrol/Tanpa Pemupukan) 0 0 0 0

3.4.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, pengeletekan daun

bawah dan pemulsaan. Penyiraman dilakukan pada saat musim kemarau yaitu

pertengahan musim pertama. Penyulaman dilakukan 2-4 minggu setelah tanam,

kemudian akan dilakukan penyiangan pada 4 minggu setelah tanam. Pengeletekan

daun dilakukan setelah daun yang paling bawah menguning dan pangkal daun

mulai sedikit terkelupas. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam pengamatan

tinggi dan jumlah daun. Daun yang dikeletek tersebut dijadikan sebagai mulsa.

3.4.6 Pemanenan

Pemanenan dilakukan pada saat sebagian besar pertumbuhan tajuk tanaman tebu

berwarna hijau kekuningan. Tebu varietas PS 862 merupakan tebu dengan lama

pertumbuhan masak awal tengah, sehingga membutuhkan waktu sekitar 10 – 12

bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara menebang tanaman tebu pada ruas

terbawah diatas permukaan tanah.
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3.5 Pengamatan

3.5.1 Sifat Awal Kimia Tanah Ultisol di Gedong Meneng

Analisis tanah dilakukan sekali yaitu sebelum aplikasi pupuk Organonitrofos dan

pupuk kimia. Hasil analisis tanah awal menggunakan data sekunder yang berasal

dari penelitian serapan unsur hara pada lahan yang sama, analisis tanah dilakukan

untuk mengetahui kandungan hara N, P, dan K tersedia, pH tanah, serta

kandungan C-organik tanah.

3.5.2 Tinggi Batang

Pengamatan tinggi batang dilakukan setelah pertumbuhan tanaman stabil yaitu

saat tanaman tebu berumur 10 minggu. Pengamatan tinggi batang dilakukan setiap

dua minggu sekali sampai umur 52 minggu. Pengukuran dilakukan dengan

mengukur tinggi batang tebu dari permukaan tanah hingga bagian teratas pangkal

daun tertinggi dengan menggunakan meteran.

3.5.3 Jumlah Daun

Pengamatan jumlah daun dilakukan setelah pertumbuhan tanaman stabil yaitu saat

tanaman tebu berumur 10 minggu. Pengamatan jumlah daun dilakukan setiap dua

minggu sekali sampai umur 52 minggu. Pengukuran dilakukan dengan

menghitung jumlah daun muda hingga daun tua, kemudian dijumlahkan dengan

jumlah ruas saat pengamatan.
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3.5.4 Jumlah Ruas

Pengamatan jumlah ruas dilakukan saat tanaman tebu berumur 30 minggu.

Pengamatan jumlah ruas dilakukan setiap dua minggu sekali sampai umur 52

minggu. Pengukuran dilakukan dengan dengan menghitung ruas yang tidak ada

pelepah daunnya dan dimulai dari ruas yang terlihat dari permukaan tanah.

3.5.5 Populasi Plant Cane yang Dipanen

Perhitungan populasi tanaman dihitung dengan menghitung seluruh tanaman pada

setiap satuan percobaan pada saat pemanenan. Populasi tanaman pada setiap plot

menunjukan jumlah tanaman tebu yang dapat dipanen dan digiling pada setiap

satuannya. Populasi tanaman pada setiap satuan selanjutnya dikonversi ke satuan

hektar, sehingga didapatkan jumlah populasi tanaman tebu setiap hektar pada

masing-masing perlakuan.

3.5.6 Populasi Ratoon Cane

Untuk mengetahui efektivitas kombinasi pemupukan terhadap pertumbuhan raton,

maka dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ratoon. Cara pengamatannya

yaitu dengan menghitung jumlah anakan yang tumbuh pada setiap meter baris.

Banyak sampel setiap plot adalah 6 sampel, maka panjang baris yang diamati

sebanyak 6 meter.

3.5.7 Panjang Gap Ratoon

Pada baris yang diamati pertumbuhan ratonnya, diukur pula panjang gap (selang

antar rumpun). Pengukuran panjang gap dilakukan apabila panjang gap ≥ 50 cm.
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Cara pengamatannya yaitu dengan mengukur panjang juring yang tidak ditumbuhi

ratoon pada setiap 6 meter juring. Juring yang diukur adalah 3 baris juring yang

berada ditengah plot, masing-masing juring tersebut hanya diukur 2 meter di

bagian tengahnya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pupuk

Organonitrofos terhadap panjang Gap Ratoon dan panjang juring yang harus

disulam dengan bibit baru.

3.5.8 Bobot Batang Segar

Bobot batang segar didapatkan dengan cara menimbang batang tebu yang telah

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah menjadi sama

panjang. Penimbangan bobot batang segar dilakukan di Laboratorium Lapang

Terpadu menggunakan timbangan duduk. Penimbangan ini dilakukan sebelum

batang tebu digiling.

3.5.9 Volume Nira

Penggilingan tebu dilakukan di tempat penjualan es tebu menggunakan mesin

penggiling bertenaga diesel. Setiap sampel dilakukan penggilingan sebanyak 5

kali. Penggilingan tebu dilakukan untuk memperoleh volume nira tebu disetiap

bagian batangnya yaitu atas, tengah dan bawah. Pengukuran volume nira

dilakukan dengan menggunakan gelas ukur.
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3.5.10 Bobot Ampas Batang Segar

Batang tebu yang telah digiling kemudian ditimbang kembali menggunakan

timbangan duduk untuk mendapatkan bobot ampas. Bobot ampas adalah sisa

batang tebu yang telah digiling.

3.5.11 Produktivitas Tebu

Produktivitas tebu dihitung dari jumlah populasi tebu yang dapat dipanen disetiap

plot dikalikan dengan rata-rata bobot basah tebu pada sampel di plot tersebut.

Perhitungan produktivitas tebu digunakan untuk mengetahui produktivitas gula

yang dihasilkan setiap hektarnya.

3.5.12 Brix dan Rendemen

Untuk mengetahui rendemen nira tebu secara cepat digunakan metode penetapan

rendemen menggunakan Hand Refraktometer (Purwono, 2002). Analisis brix

dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanaman, dan alat yang digunakan dalam metode

ini adalah Hand Refraktometer presisi yang sudah dikalibrasi. Prinsip yang

diterapkan adalah index bias larutan gula mempunyai korelasi dengan konsentrasi

larutan tersebut (Harisutji, 2001).

Prosedur analisisnya sederhana, yaitu meneteskan larutan contoh kedalam prisma

Hand Refraktometer dan dibaca skala brix yang tertera serta suhunya. Skala yang

ditunjukkan dalam alat sudah langsung menunjukkan brix, kemudian dikoreksi

sesuai dengan suhu pengukuran. Brix terkoreksi = brix terbaca + koreksi brix.

Purwono (2002) melaporkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara nilai brix
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(B) yang diukur dengan rendemen (R) dengan r2 = 0.82 dan persamaan

regresinya adalah:

R = - 0.0254 + 0.4746 B.

Dengan demikian, cukup dengan memasukkan hasil pengukuran brix, maka dapat

langsung diketahui nilai rendemen suatu contoh tebu.

3.5.13 Produktivitas Gula

Produktivitas gula dihitung dari nilai rendemen pada setiap plotnya dikalikan

dengan nilai produktivitas tebu ha-1 pada plot tersebut. Perhitungan produktivitas

gula dilakukan untuk megetahui bobot gula yang dihasilkan setiap hektarnya.

3.5.14 Uji Efektivitas Pupuk Organonitrofos

Uji Relative Agronomic Effectiveness (RAE) adalah perbandingan antara kenaikan

hasil karena penggunaan pupuk yang sedang diuji dengan kenaikan hasil pada

pupuk standar dikalikan 100% (Machay, dkk., 1984). Efektivitas agronomi pupuk

ditentukan dengan metode Relative Agronomic Effectiveness (RAE) dengan rumus

sebagai berikut:

RAE = Hasil pupuk yang diuji − hasil kontrolHasil pupuk standar − hasil kontrol 100%
Hasil pupuk standar = Perlakuan A

Hasil kontrol = Perlakuan E

Bila nilai RAE ≥ 100% maka pupuk yang diuji efektif dibandingkan perlakuan

standar.
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3.5.15 Uji Efisiensi Biaya Pemupukan

Uji efektivitas ekonomis pupuk digunakan untuk mengetahui apakah pupuk yang

digunakan memiliki nilai ekonomis yang baik.  Jika nilai yang dihasilkan  lebih

dari satu maka pupuk yang diuji tersebut memiliki nilai ekonomis baik (Saeri dan

Suwono, 2012).

Efektivitas ekonomis pupuk = P x QC
P = Harga HPP gula Rp kg-1.

Q = Bobot segar batang tebu kg ha-1.

C = Biaya pengeluaran untuk pembelian pupuk Rp ha-1

Bila nilai rasio >1 maka pupuk yang diuji memiliki nilai ekonomis yang

menguntungkan.

3.5.16 Biaya Pokok Produksi dan B/C Ratio

Biaya Pokok Produksi (BPP) gula petani merupakan besarnya nilai uang yang

digunakan untuk memproduksi setiap 1 kg gula di tingkat petani. Dalam

pratktiknya BPP gula merupakan hasil bagi antara biaya produksi gula di tingkat

petani dan hasil gula bagian petani yang digiling di Pabrik Gula. Dimana bahan

baku tebu untuk pabrik gula masih disuplai oleh petani sekitar 60% (Kementrian

Pertanian, 2015). Komponen Biaya Pokok Produksi (BPP) meliputi biaya proses

produksi (usahatani) dan produksi gula yang dihasilkan. Biaya proses produksi

dapat berupa nilai lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan,

pemupukan, pemanenan, bunga Bank, pungutan/iuran, dll. Nilai penjualan tetes

juga dianggap sebagai pendapatan dan komponen untuk mengkoreksi biaya
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petani. Dan dari nilai BPP inilah pemerintah akan menenetukan nilai HPP gula

nasional.

Sedangkan B/C Ratio adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk

mengetahui perbandingan antara nilai total penerimaan dengan biaya produksi

yang dikeluarkan pada satu periode budidaya tebu yaitu ±1 tahun. Cara

menghitung B/C Ratio adalah dengan membagi total penerimaan dangan biaya

produksi. Total penerimaan didapatkan dari perkalian antara produksi tebu ha-1

dangan harga gula.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

(1) Pengaruh dosis pupuk rekomendasi (300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 TSP, 300

kg ha-1 KCl) ditambah dengan 5 ton  ha-1 Organonitrofos dibandingkan yang

hanya diberi dosis pupuk rekomendasi tidak berbeda nyata terhadap

pertumbuhan, rendemen, produktivitas tebu dan gula. Sedangkan

penambahan 10 ton ha-1 Organonitrofos pada setengah dosis pupuk

rekomendasi (150 kg ha-1 Urea, 75 kg ha-1 TSP, dan 150 kg ha-1 KCl)

menghasilkan produktivitas tebu 106,11 ton ha-1 dan gula 7,95 ton ha-1 lebih

rendah dari dosis pupuk rekomendasi yang menghasilkan 133,02 ton ha-1

dan 10,72 ton ha-1 gula.

(2) Dosis pupuk rekomendasi ditambah 5 ton ha-1 Organonitrofos merupakan

dosis pemupukan yang efektif secara agronomis dan dosis pupuk

rekomendasi merupakan dosis pemupukan yang paling efisien secara

ekonomis.
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5.2 Saran

Perlu dilakukan perlakuan pupuk Orgonitrofos yang menggantikan kurang dari

setengah dosis rekomendasi, disebabkan 10 ton ha-1 Organonitrofos belum mampu

menggantikan setengah dosis rekomendasi.
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