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ABSTRAK
Riset dilakukan untuk mengetahui produktivitas limbah pucuk tebu di lahan irigasi dan
lahan non irigasi diukur dengan beberapa parameter. Survei lapangan dan observasi
laboratorium dilakukan untuk pengambilan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
uji T tidak berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan sawah irigasi dan lahan
sawah tadah hujan memiliki perbedaan yang sangat nyata (P <0,01) pada panjang pucuk tebu,
jumlah daun, berat pucuk tebu, pada limbah pucuk tebu. Berbeda nyata (P<0,05) pada produksi
bahan kering, bahan organik, dan protein kasar. Perbedaan unsur hara serta ketersediaan air
pada lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan menyebabkan perbedaan produktivitas
serta nilai nutrisi pucuk tebu. Perbedaan dilahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan
disebabkan tanaman tebu di lahan sawah irigasi lebih tercukupi kebutuhan unsur hara serta
pertumbuhan yang normal daripada tanaman tebu yang berada dilahan sawah tadah hujan.
Kata Kunci : Bahan Kering, bahan organik, produksi pucuk tebu, protein kasar
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ABSTRACT
Sugarcane is a waste of sugarcane plants that can be considered as a forage of cattle
feed. However, the quality of the juice will be given to you. Planting sugarcane irrigated paddy
fields and raindrops land has provisions and productivity and also quality. The aims of this
study was to determine the productivity of sugarcane top waste on irrigated land and non
irrigated land measured. The method used in this study is a field survei method and laboratory
experiment. The data obtained were analyzed using the unpaired T test. The results showed that
irrgated land and non irrigated land had a highly significant different (P <0.01) on the length
of sugarcane top, number of leaves, sugarcane top production, dry matter, organic matter and
crude protein on sugarcane top waste. Differences in the characteristics of irrigated land and
non irrigated land cause differences in the productivity of sugarcane top. The productivity of
sugarcane top in irrigated land showed that the growth of sugarcane top is better when
compared to non irrigated land. This is because in irrigated land nutrient absorption and water
requirements in sugarcane are met.
Keywords: Crude protein, dry matter, organic matter, sugarcane top production
PENDAHULUAN
Potensi pucuk tebu dari areal
penanaman tebu tahun 2017 sebesar 430.363
ha dengan produksi tebu sebanyak 2.121.671
ton, dengan produksi limbah pucuk tebu
mencapai 4.985 ton (Direktorat Jenderal
Perkebunan, 2018). Tanaman tebu ditebang
pada waktu musim kemarau untuk
mendapatkan rendemen dan mutu gula yang
baik. Musim kemarau ketersediaan hijauan
pakan ternak berupa rumput segar sukar
diperoleh sehingga pada umumnya peternak
di
sekitar
perkebunan
tebu
akan
memanfaatkan pucuk tebunya sebagai pakan
ternak. Pemanenan tebu dilakukan secara
bergilir untuk menyesuaikan kapasitas pabrik
gula yang terbatas, sehingga limbah pucuk
tebu dapat kontinyu diperoleh sepanjang
musim kemarau.
Sawah irigasi mendapatkan pengairan
melalui saluran-saluran yang dibuat untuk
mengalirkan air dari tempat lain (Adiningsih
dkk., 2007; Jonizar dan Martini,
2016).Tanaman tebu yang tumbuh di lahan
kering maupun lahan sawah akan menjalani
fase-fase pertumbuhan selama masa
pertumbuhannya
hingga
sebelum
menghasilkan gula (nira), yaitu: 1). fase
perkecambahan selama 0 - 1 bulan setelah
tanam, 2). fase penunasan (pertumbuhan
cepat) selama 1 - 3 bulan setelah tanam, 3).
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fase pemanjangan batang selama 3 – 9 bulan
setelah tanam, 4). fase kemasakan atau
kematangan (generatif maksimum) selama
10 – 12 bulan setelah tanam (Pramuhadi,
2011).Inkonsistensi baik hasil penelitian
terkait dengan produksi tebu, masih
menunjukan hasil yang inkonsisten. Ada
beberapa
cara
untuk
menentukan
berdasarkan studi literature maupun studi
kasus. Studi kasus adalah bagian dari review
yang membantu untuk peneliti dalam
menelaah suatu topik yang menjadi masalah
(Adli dan Sjofjan, 2021).
METODOLOGI PENELITIAN
Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah populasi tanaman tebu
(Saccharum officinarum l.) varietas BL
berumur 12 bulan yang ditanam di lahan
sawah irigasi seluas 600 m² dan di lahan
sawah tadah hujan seluas 300 m² dan jenis
tanah regosol dan latosol. Bahan-bahan yang
digunakan untuk analisis proksimat bahan
kering, bahan organik dan protein kasar
yaitu NaOH, H2SO4, Aquadest dan Indikator
(Suparjo, 2010). Peralatan yang digunakan
untuk pemanenan tebu meliputi trash bag
ukuran 60 x 80 cm, timbangan digital, tali
raffia, spidol, kertas label, meteran dan sabit.
Peralatan yang digunakan untuk analisis
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proksimat yaitu oven 1050C, timbangan
analitik, cawan porselen, eksikator, tang
penjepit, hot plate, tanur, kawat pendorong,
labu kjeldahl, destilator, erlenmeyer, buret
dan gelas ukur (Suparjo, 2010).
Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah studi
kasus pada budidaya tanaman tebu di lahan
sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan
dataran tinggi Malang. Data hasil penelitian

dianalisis Uji-t tidak berpasangan. Sampel
pucuk tebu ditentukan secara purposive
sampling dengan cara mengambil dari 5
lokasi dalam lahan yaitu 1. lahan bagian
depan kiri, 2. bagian depan kanan, bagian
tengah lahan, 4. bagian belakang lahan dan
5.
bagian
belakang
kanan
lahan.
Pengambilan pucuk tebu dari tiap lokasi
lahan berasal dari 10 tanaman tebu terdiri
dari:

A
B
Gambar 1. Denah pengambilan sampel di lahan
A. Sawah Irigasi B. Sawah Tadah Hujan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
pengamatan
produktivitas
hijauan pucuk tebu di lahan sawah irigasi
(SI) dan lahan sawah tadah hujan (STD)

dataran tinggi Kabupaten Malang meliputi
beberapa parameter yaitu jumlah daun,
panjang pucuk tebu, berat pucuk tebu,
produksi BK, produksi BO dan produksi PK
dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil pengamatan produktivitas hijauan pucuk tebu di lahan sawah irigasi (SI) dan
lahan sawah tadah hujan (STD) Kabupaten Malang.
Perlakuan
Jumlah daun(helai)
Panjang pucuk tebu(cm) Berat pucuk tebu (Kg)
SI
7,60 ± 1,23a
183.43 ±18,03a
0,21 ± 0,02a
STD
5,80 ± 1,72b
168,35 ±22,02b
0,19 ± 0,04b
ab Superskrip tak sama menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01).
Jumlah Daun
Hasil analisis uji-t tidak berpasangan
menunjukkan bahwa pada parameter jumlah
daun pucuk tebu terdapat perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01) antara kedua
perlakuan yaitu lahan sawah irigasi dan
lahan sawah tadah hujan. Menurut James
(2004) daun tebu melekat pada batang
disetiap buku-buku, secara bergantian dalam
dua baris di sisi berlawanan. Daun tebu
merupakan daun tidak lengkap, karena hanya
terdiri dari pelepah, helai, pangkal daun,
tanpa tangkai daun. Pelepah memeluk
batang, makin ke atas makin sempit. Bagian
pelepah terdapat bulu-bulu dan telinga daun.
Daun tebu memiliki pelepah yang kuat,
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biasanya berwarna putih dan cekung pada
permukaan atas daun, dan hijau pucat dan
cembung di permukaan bawah daun.
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
parameter jumlah daun tebu pada perlakuan
lahan sawah irigasi sebesar 7,60
helai/tanaman lebih banyak dibandingkan
dengan perlakuan lahan sawah tadah hujan
sebesar 5,80 helai/tanaman. Kendala yang
mempengaruhi hasil tanam di lahan sawah
tadah hujan adalah suplai air yang tidak
memadai, dikarenakan air sungai yang
mengalir ke areal persawahan tidak mampu
menjangkau areal tersebut, sebab areal
persawahan tersebut termasuk areal yang
tinggi (Jonizar dan Martini, 2016; Felania,
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2017). Kekeringan pada sel tanaman
dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: A.
Tingkat ringan: jika potensial air sel tanaman
sedikit menurun sampai -0,5 Mpa, B.
Tingkat sedang: jika potensial air dalam sel
tanaman menurun sampai antara -0,5 dan 1,2 MPa atau antara - 0,5 dan -1,5 Mpa, C.
Tingkat berat: jika potensial air sel tanaman
kurang dari -1,5 MPa (Ai, N. S dan A. A.
Lenak, 2014). Marsha dkk. (2014)
mengemukakan air digunakan oleh tanaman
untuk melangsungkan proses pembelahan
dan pembesaran sel yang terlihat dari
pertambahan tinggi tanaman, perbanyakan
jumlah daun, dan pertumbuhan akar. Oleh
karena itu, kekurangan air yang terjadi di
lahan sawah tadah hujan menyebabkan
jumlah daun di lahan sawah tadah hujan
sedikit.
Panjang Pucuk Tebu
Panjang pucuk yang diamati pada saat
proses panen berdasarkan hasil analisis uji-t
tidak berpasangan menunjukkan terdapat
perbedaan sangat nyata antara perlakuan
lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah
hujan (P<0,01).Tanaman tebu memiliki mata
tunas untuk melindungi tebu dari berbagai
penyakit tanaman (Erlina dkk., 2017).
Panjang daun pucuk tebu merupakan batang
muda beserta daunnya yang masih dapat
dikonsumsi oleh ternak ruminansia.
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah
daun pada lahan sawah tadah hujan lebih
sedikit dibandingkan dilahan sawah irigasi.
Beberapa indikator yang mempengaruhi
dalam produksi hijauan adalah curah hujan
dan daya tampung kapasitas air. (Dainty
dkk., 2016). Sehingga lahan mengalami
kekeringan pada musim kemarau, yang

berakibat gagal panen dan gagal tanam
merupakan hal yang sangat lumrah dialami
oleh petani tadah hujan (Perwitasari dkk.
2016).
Berat Pucuk Tebu
Berat pucuk tebu yang diamati pada
saat proses panen diperoleh hasil analisis ujit tidak berpasangan menunjukkan terdapat
perbedaan sangat nyata (P<0,01) antara
lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah
hujan.
Hal ini sangat mempengaruhi fase
pertumbuhan tanaman tebu khususnya pada
perkecambahan, pembentukan anakan, dan
pemanjangan batang yang pada akhirnya
akan menurunkan hasil tebu (Ramadhan
dkk., 2014). Faktor lain yang mempengaruhi
berat pucuk tebu yaitu pH tanah, Ph pada
lahan irigasi yaitu, 6.0 dan dilahan kering
5.5, pH tanah mempunyai pengaruh terhadap
produksi dan warna pada daun, hal ini
dijelaskan oleh pernyataan dari Raharjeng,
(2015) pH merupakan indikator untuk
menentukan kualitas tanaman yang akan
dihasilkan.
Produksi BK, BO, PK
Hasil analisis uji-t tidak berpasangan
pada parameter produksi BK, BO dan PK
pucuk tebu terdapat perbedaan yang nyata
(P<0,05) antara kedua perlakuan lahan
sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan.
Hal ini menunjukkan bahwa tanaman
Tebu varietas BL yang ditanam di lahan
irigasi dataran tinggi Malang, tercukupi
kebutuhan nutrisinya yang meliputi cahaya
matahari, CO2, O2, air dan unsur hara
sehingga produksi pucuk tebu meningkat
melebihi penanaman di lahan kering.

Tabel 2.
Perlakuan
Jumlah daun (helai) Panjang pucuk tebu (cm)
SI
7,60 ± 1,23a
183.43 ±18,03a
STD
5,80 ± 1,72b
168,35 ±22,02b
ab Superskrip tak sama menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01)
Faktor irigasi memegang peran
penting karena cuaca cerah pada musim
kemarau menyediakan cahaya matahari
cukup sepanjang hari, diiringi penyediaan air
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Berat pucuk tebu (Kg)
0,21 ± 0,02a
0,19 ± 0,04b

yang cukup untuk meningkatkan tekanan
turgor tanaman sehingga stomata daun
terbuka sempurna untuk fiksasi CO2 dalam
proses
fotosintesis
menghasilkan
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karbohidrat. Dengan demikian, produk
karbohidrat yang tinggi menjamin produksi
BK, BO dan PK yg tinggi, setelah karbohirat
mengalami proses metabolisme lebih lanjut.
Haryanti, (2012) parameter bahan kering
tergantung pada beberapa faktor yaitu sinar
matahari, proses fotosintensis, dan gangguan
hama. Dalam penelitian Koten, (2013)
dikemukakan beberapa faktor yang
mempengaruhi yaitu umur panen, produksi
hijauan, proses fotosintesis, dan akumulasi
air dalam tanaman (Kamlasi dkk., 2014).
KESIMPULAN
Produktivitas hijauan pucuk tebu pada
budidaya tanaman tebu di lahan irigasi lebih
tinggi daripada di lahan kering khususnya
pada parameter panjang pucuk tebu, berat
pucuk tebu dan jumlah pucuk tebu, yaitu
masing-masing sebesar 7,60 helai/tnm, 0,21
kg/tnm dan 183,43 cm/tnm di lahan sawah
irigasi dan 5,89 helai/tnm, 0,19 kg/tnm dan
168,35 cm/tnm di lahan sawah tadah
hujan.Produksi BK, BO dan PK hijauan
pucuk tebu pada budidaya tanaman tebu di
lahan sawah irigasi lebih tinggi daripada di
lahan sawah tadah hujan, yaitu masingmasing sebesar 75,58 gr/tnm, 67,21 g/tnm
dan 1,68 g/tnm di lahan sawah irigasi dan
53,69 g/tnm, 48,60 g/tnm dan 1,17 g/tnm di
lahan sawah tadah hujan.
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