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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Deskripsi Tanaman Tebu 

 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) tergolong dalam famili Graminae yaitu 

rumput-rumputan.  Saccharum officinarum merupakan spesies paling penting 

dalam genus Saccharum sebab kandungan sukrosanya paling tinggi dan 

kandungan seratnya paling rendah (Wijayanti, 2008). 

 

Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa tanaman tebu berasal dari India, 

berdasarkan catatan-catatan kuno dari negeri tersebut.  Bala tentara Alexander the 

Great mencatat adanya tanaman di negeri itu ketika mencapai India pada tahun 

325 SM (Tjokroadikoesoemo dan Baktir, 2005).  

 

Klasifikasi ilmiah dari tanaman tebu adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermathophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Ordo  : Glumiflorae 

Famili  : Graminae 

Genus  : Saccharum 

Spesies : Saccharum officinarum L. (Tarigan dan Sinulingga, 2006). 



12 
 

Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi, tidak bercabang dan tumbuh tegak.  

Tanaman yang tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 3—5 meter atau 

lebih.  Pada batang terdapat lapisan lilin yang berwarna putih dan keabu-abuan.  

Lapisan ini banyak terdapat sewaktu batang masih muda.  Ruas-ruas batang 

dibatasi oleh buku-buku yang merupakan tempat duduk daun.  Pada ketiak daun 

terdapat sebuah kuncup yang biasa disebut “mata tunas”.  Bentuk ruas batang dan 

warna batang tebu yang bervariasi merupakan salah satu ciri dalam pengenalan 

varietas tebu (Wijayanti, 2008). 

 

Tebu memilki daun tidak lengkap, karena hanya terdiri dari helai daun dan 

pelepah daun saja.  Daun berkedudukan pada pangkal buku.  Panjang helaian daun 

antara 1—2 meter, sedangakan lebar 4—7 cm, dan ujung daunnya meruncing 

(Supriyadi, 1992).  Pelepah tumbuh memanjang menutupi ruas.  Pelepah juga 

melekat pada batang dengan posisi duduk berselang seling pada buku dan 

melindungi mata tunas (Miller dan Gilbert, 2006). 

 

Pada tanah yang cocok akar tebu dapat tumbuh panjang mencapai 0,5—1,0 meter. 

Tanaman tebu berakar serabut maka hanya pada ujung akar-akar muda terdapat 

akar rambut yang berperan mengabsorpsi unsur-unsur hara (Wijayanti, 2008).  

Tanaman tebu memiliki akar setek yang disebut juga akar bibit, tidak berumur 

panjang, dan hanya berfungsi pada saat tanaman masih muda.  Akar ini berasal 

dari cincin akar dari setek batang, disebut akar primer (Miller dan Gilbert, 2006).  

Kemudian pada tanaman tebu muda akan tumbuh akar tunas.  Akar ini merupakan 

pengganti akar bibit, berasal dari tunas, berumur panjang, dan tetap ada selama 

tanaman tebu tumbuh (James, 2004). 
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2.2  Perbanyakan Tanaman Tebu  

 

Penyediaan bibit unggul merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan 

pengembangan tanaman tebu.  Perbanyakan tanaman secara konvensional masih 

dibatasi oleh kemampuan tanaman untuk menghasilkan bibit baru dalam jumlah 

banyak, seragam dan dalam waktu singkat.  Sampai saat ini tebu banyak 

diproduksi dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan biji dan stek.  Usaha 

perbanyakan tanaman tebu menggunakan stek atau biji memiliki kendala, yaitu 

pada penggunaan biji untuk perbanyakan tanaman dalam jumlah banyak akan 

mengurangi jumlah biji sedangkan teknik perbanyakan melalui stek menghasilkan 

tanaman dengan jumlah terbatas, dan membutuhkan pohon induk yang banyak 

(Rasullah et al., 2013).  

 

Pengadaan bibit pada tanaman tebu khususnya yang akan dieksploitasi secara 

besar-besaran dalam waktu yang cepat akan sulit dicapai melalui teknik 

konvensional.  Salah satu teknologi yang banyak dilaporkan dan telah terbukti 

memberikan keberhasilan adalah melalui teknik kultur jaringan.  Melalui kultur 

jaringan tanaman tebu dapat diperbanyak dengan cepat setiap waktu sesuai 

kebutuhan.  Varietas baru yang telah dihasilkan para pemulia dapat segera 

dikembangkan melalui kultur jaringan sehingga dapat digunakan oleh para petani, 

dan pengguna lainnya.  Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan khususnya 

tanaman tebu telah banyak diterapkan di negara lainnya seperti Australia.  

Keberhasilan perbanyakan tebu secara cepat, masal, seragam dan tidak mengubah 

sifat dari pohon induknya sangat tergantung pada penguasaan protokol 
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perbanyakan terutama masalah regenerasi yang sangat menentukan kecepatan 

pengadaan bibit per satuan waktu, per satuan luas (Mariska dan Rahayu, 2011). 

 

2.3  Kultur Jaringan Tebu  

 

Saat ini perbanyakan in vitro dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kultur 

setek satu buku, perbanyakan tunas samping, dan metode pembiakan dengan jalur 

organogenesis dan embriogenesis somatik (Husein et al., 2006).  Kultur jaringan 

pada tanaman tebu pertama kali dilakukan pada tahun 1969 oleh Heinz dan Mee 

yang berhasil meregenerasi kalus secara in vitro menjadi tanaman tebu. 

 

Penelitian Sukmadjaja dan Mulyana (2011) menunjukkan bahwa regenerasi dan 

pertumbuhan tanaman tebu secara in vitro dipengaruhi antara lain oleh jenis atau 

varietas dan komposisi media tumbuh yang digunakan.  Induksi kalus tanaman 

tebu varietas Bulu Lawang dapat dilakukan dengan formulasi media MS + 2,4-D 

2 mg/l + BAP 0,4 mg/l + CH 2000 mg/l dan varietas PS-951 dapat dilakukan 

dengan formulasi media MS + 2.4-D 1 mg/l + BAP 0,4 mg/l.  Regenerasi tunas 

tanaman tebu varietas Bulu Lawang dapat dilakukan dengan formulasi media 

Murashige dan Skoog (1962) tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dan varietas 

PS-951 dengan formulasi media MS + BAP 1 mg/l + kinetin 1 mg/l + NAA 0,5 

mg/l + GA3 0,5 mg/l.  Induksi perakaran tanaman tebu varietas Bulu Lawang dan 

PS-951 dapat dilakukan dengan formulasi media MS + IBA 1 mg/l.  

 

Khan dan Khatri (2006) melaporkan bahwa induksi kalus tebu, pertama kali 

dimulai pada jaringan meristematik namun karena produksi fenol yang tinggi di 

dalam kultur meristematik, kalus cepat berubah menjadi coklat dan mati.  
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Sedangkan pada jaringan meristematik yang lebih muda tidak ada produksi fenol.  

Eksplan meristematik menunjukkan potensi induksi kalus tertinggi dan secara 

aktif tumbuh kompak berwarna putih.  Kalus dipindahkan ke media MS yang 

mengandung konsentrasi 2,4-D ( 0,5 mg/l) atau tanpa 2,4-D .  Kalus yang 

ditransfer pada media tanpa 2,4-D mulai berubah cokelat setelah 7 hari dari 

subkultur, sedangkan kalus yang ditransfer pada medium yang mengandung      

0,5 mg/l 2,4-D, menunjukkan struktur yang pro-embrioids setelah 14—19 hari.  

 

Karakteristik atau ciri morfologi utama embrio somatik adalah ditunjukkannya 

bipolaritas dan tidak adanya koneksi dengan jaringan vaskular (Reinert, 1977 

dalam Khan dan Khatri, 2006).  Karakteristik ini pada tebu dijelaskan oleh 

Guiderdoni dan Demarly (1988) melalui analisis histologis embrio somatik yang 

menunjukkan orientasi bipolar khas, scutellum, koleoptil dan tidak adanya 

koneksi jaringan vaskular dengan jaringan yang berdekatan . 

 

Setelah kalus terbentuk langkah selanjutnya dalam kultur jaringan tanaman tebu 

adalah menginduksi tunas dari kalus tersebut.  Hapsoro et al. (2012) melaporkan 

bahwa sejumlah besar tunas tebu secara in vitro diproduksi dengan cara 

mengkulturkan leaf roll tebu pada media MS + 2,4-D dengan konsentrasi  3 mg/l 

selama 8 minggu untuk menginduksi pembentukan kalus dan mengkulturkan 

kalus ke dalam media MS + 2,5 mg/l BA selama 8 minggu untuk pembentukan 

tunas.  Prosedur ini menghasilkan 100% respon pembentukan tunas dengan 36,4 

tunas per clump kalus.  Protokol pembentukan tunas ini terbukti efektif untuk 

menginduksi multiplikasi tunas tebu di 11 genotipe lainnya, yang mengarah ke 

29—41,33 tunas per clump kalus.  
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2.4  Zat Pengatur Pertumbuhan (ZPT) 

 

Zat pengatur pertumbuhan juga dikenal sebagai hormon tanaman adalah bahan 

kimia yang digunakan untuk mengubah pertumbuhan bagian tanaman atau 

tanaman.  Hormon adalah zat alami yang diproduksi oleh tanaman, zat yang 

mengontrol fungsi tanaman normal, seperti pertumbuhan akar, buah, dan proses 

perkembangan lainnya (Fishel, 2006).  Hartmann et al. (2002) mengemukakan 

bahwa ZPT adalah senyawa organik bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat 

memacu, menghambat, dan mengubah proses fisiologis tanaman.  Awal 

penemuan dan penggunaan zat pengatur tumbuh adalah dengan asetilena dan 

etilen, yang meningkatkan produksi bunga pada tanaman nanas.  Selanjutnya, 

kegunaan zat pengatur tumbuh telah berkembang pesat menjadi komponen utama 

produksi komoditas pertanian (Fishel, 2006).  Salah satunya digunakan sebagai 

komponen penting dalam kultur jaringan.  

 

Ada lima kelompok ZPT yang dikenal yaitu: auksin, sitokinin, giberelin, etilen, 

dan asam absisat.  Auksin dan sitokinin sejauh ini adalah ZPT yang paling penting 

untuk mengatur pertumbuhan dan morfogenesis dalam jaringan tanaman dan 

kultur organ.  Hormon sintetik telah ditemukan dengan aktivitas biologis yang 

sama atau melebihi zat pertumbuhan alami (George et al.,2008).  George et al. 

(2008) juga menyebutkan bahwa auksin banyak digunakan dalam kultur jaringan 

tanaman dan biasanya merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen media.  

Auksin digunakan terutama dalam kombinasi dengan sitokinin untuk mendorong 

pertumbuhan kalus, suspensi sel atau organ, dan juga mengatur arah 

morfogenesis. 
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ZPT dari golongan auksin yang biasa digunakan dan paling potensial dalam kultur 

jaringan adalah 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid).  Dilaporkan oleh       

Naz et al. (2008) bahwa media dengan kombinasi 2,4-D lebih potensial untuk 

inisiasi kalus tanaman tebu dibandingkan dengan kombinasi hormon lainnya.  

Laporan yang serupa mengenai 2,4-D sebagai ZPT yang sangat potensial sebagai 

penginduksi dan proliferasi kalus disebutkan dalam berbagai penelitian oleh Huan 

et al. (2004), Behera dan Sahoo (2009), Gopitha et al. (2010), dan Yelnititis 

(2012).  

 

Selain 2,4-D, ZPT yang digunakan dalam menginduksi dan proliferasi kalus 

adalah pikloram (4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid).  Hasil 

penelitian Khan et al. (2008) menunjukkan bahwa induksi kalus dan proliferasi 

tanaman tebu terbaik diamati pada media mengandung 4 mg/l 2,4-D dan 4 mg/l 

pikloram, bahkan media yang mengandung pikloram 2 mg/l sudah menunjukkan 

induksi kalus yang baik.  Selain itu, penelitian Kaouther et al.(2011)  

menunjukkan bahwa penambahan pikloram dapat mengekspresikan 

embriogenesis somatik terhadap daun cerry yang dilakukan pelukaan.  Penelitian 

Kordestani dan Karami (2007) menunjukkan juga konsentrasi penambahan 

pikloram terbaik dalam menginduksi embriogenesis somatik strawberry adalah 2 

mg/l di dalam media MS. 

 

 

 


