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Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan salah satu tanaman unggulan dalam sektor 

perkebunan dan industri di Indonesia. Tebu termasuk tanaman ekolokasi yang sangat 

bergantung pada iklim, sehingga penentuan varietas yang ditanam harus sesuai antara 

karakter dan musim tanamnya. Selama fase pertumbuhan tebu, perkecambahan 

merupakan fase kritis dan rawan yang berdampak terhadap produktivitas. Di PT. Gunung 

Madu Plantations (GMP) musim tanam dikelompokkan menjadi musim tanam awal, 

tengah, dan akhir. Pada musim tanam awal biasanya tanaman tidak dapat berkecambah 

dengan baik dikarenakan curah hujan secara alamiah masih tinggi dan mengakibatkan 

cekaman kelebihan air, hal ini berpengaruh pada pertumbuhan tebu selanjutnya. Adapun 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui karakter perkecambahan terbaik 

pada beberapa varietas tebu komersial dan mengetahui varietas yang mampu beradaptasi 

dengan kondisi cekaman kelebihan air pada musim awal musim tanam. Percobaan 

dilakukan pada bulan Maret-Juni 2021 di kebun percobaan R&D menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Terdapat 5 varietas yang diamati yaitu GMP3, 

GMP5, GMP6, GMP7, GP11. Masing-masing mata tunas (Bud chips) ditanam pada lahan 

yang sudah dibuat guludan dengan jarak tanam 50 cm, kemudian ditutup/dicover dengan 

tanah. Pengamatan dilakukan pada hari ke-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30 HST. 

Variabel pengamatan yang diamati berupa panjang akar stek, panjang akar tunas, panjang 

tunas, jumlah daun, dan populasi tanaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

varietas memiliki karakter perkecambahannya masing-masing. Varietas GMP7 memiliki 

daya kecambah yang stabil dan termasuk dalam varietas yang sesuai untuk ditanam pada 

kondisi cekaman kelebihan air, sedangkan GMP5 termasuk varietas yang tidak sesuai 

ditanam pada kondisi cekaman kelebihan air. 

 

Kata Kunci : Bud chips, Cekaman Kelebihan Air, Karakter Perkecambahan,  

          Varietas Tebu Komersial. 
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