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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Keberhasilan suatu jenis tanaman sangat bergantung pada kualitas 

tanaman, lingkungan tempat tumbuh, tempat melakukan budidaya tanam 

dan pengelolaan yang dilakukan oleh petani. Mengenai lingkungan tempat 

tumbuh, walaupun pada dasarnya untuk memenuhi persyaratan tumbuh 

suatu tanaman dapat direkayasa oleh manusia, namun memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Dalam rangka pengembangan suatu komoditas tanaman, 

pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetahui persyaratan tumbuh 

dari komoditas yang akan dikembangkan kemudian mencari wilayah yang 

mempunyai tempat tumbuh yang sesuai. 

 Tanaman Tebu (Saccarum Oficinarum) merupakan tanaman 

perkebunan semusim, yang mempunyai sifat tersendiri sebab didalam 

batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput – rumputan 

seperti halnya padi, glagah, jagung, bambu.  

 Kecamatan Jatinom sebagai daerah penelitian merupakan  salah 

satu penghasil tebu di Jawa Tengah, namun saat ini diketahui hasil 

produksi tanaman tebu mulai menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Klaten, maka diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Luas Penggunaan Lahan dan Hasil Produksi Tanaman Tebu 

Tahun 1994-2009 

Tahun Luas Panen (Ha) Hasil Produksi 

(Ton) 

1994 105.23 416,136 

1995 313,94 2617 

1996 69,62 702 

1997 76,00 616,9 

1998 105,32 76,73 

1999 105,322 617,33 

2000 116,07 39,66 

2001 128,93 486,076 

2002 4,642 5,176 

2003 110,00 388,107 

2004 108,988 420,106 

2005 122,030 466,421 

2006 126,397 521,135 

2007 149,96 640,03 

2008 184,15 758,28 

2009 13,36 57,24 

Sumber :kecamatan dalam Angka Tahun 1994-2009 

 Dengan melihat data hasil produksi dan luas panen tanaman tebu 

di Kecamatan Jatinom yang mulai mengalami penurunan drastis dari 8,8% 

dari luas area Kecamatan Jatinom menjadi 1,9 % pada tahun 1996 dan naik 

lagi pada tahun-tahun berikutnya, kemudian mulai terjadi penurunan luas 

lahan dan hasil produksi pada tahun 2002, dari sini dapat dilihat 

bahwasanya produktivitas tanaman tebu di Jatinom tidak setabil. 
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 Jatinom memiliki luas lahan yang cukup untuk area pertanian, 

akan tetapi untuk tanaman tebu luas lahan yang digunakan masih terbatas 

sehingga Klaten tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan dasar 

pembuatan gula. Sementara kebutuhan gula semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Klaten. Dengan 

meningkatnya kebutuhan gula di Klaten maka perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas pertanian tanaman tebu yang sudah ada ataupun 

dengan penambahan luas lahan tebu. Sebagaimana diungkapkan Kepala 

Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Sri Sumanto 

kepada HUMAS warta daerah Central Java edisi 05 Mei 2011 bahwa 

“Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten targetkan perluasan area lahan 

tanaman tebu untuk memenuhi kebutuhan gula untuk warga Klaten 

khususnya“.  

 Dalam usaha meningkatkan kualitas pertanian tanaman tebu di 

Kecamatan Jatinom perlu adanya perencanaan pertanian yang sesuai 

dengan kemampuan lahan. Pengolahan lahan yang tidak sesuai dengan 

kesesuaian lahan dibuktikan dengan hasil panen yang tidak stabil. Evaluasi 

tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu bertujuan untuk 

meningkatkan produksi pertanian agar optimal dan menjaga kelestarian 

sumber daya alam. Sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap lahan 

yang ada  agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 Dengan melihat  uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul :“ Kesesuaian Lahan untuk Tanaman 

Tebu ( Saccarum Officinarum) di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu di 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten? 

2. Faktor pembatas apa saja  yang mempengaruhi penurunan hasil 

produksi tebu di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten? 

1.3 Tujuan Penellitian 

1. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu di 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.  

2. Mengetahui faktor bembatas yang mempengaruhi penurunan hasil 

produksi tebu di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.  

3. Mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan produksi 

tanaman tebu di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. 

1.4 Kegunaan penelitian 

1. Memberikan informasi kepada petani mengenai kesesuaian lahan 

untuk tanaman tebu di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten  

2. Sebagai tambahan refrensi oleh pemerintah Kabupaten Klaten 

sebagai acuan untuk perencanaan perluasan area tanam tebu di 

Kecamatan Jatinom 

3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana (S1) di fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5 Tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya 

Geomorfologi sebagai ilmu yang mempelajari bentuk lahan, proses, 

genesis dan sebagai ilmu terapan. Terapannya dalam berbagai bidang 

muncul secara bertahap dan dianggap penting untuk berbagai tujuan. Satu 

diantara beberapa terapan geomorfologi adalah perencanaan dan 

pengembangan pedesaan bidang pertanian, peternakan atau lainnya yang 

berkaitan dengan penggunaan lahan pedesaan melalui evaluasi lahan 

(Verstappen, 1983 dalam Al Hidayah, 2011).  
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 Tanaman Tebu (Saccarum Oficinarum) merupakan tanaman 

perkebunan semusim, yang mempunyai sifat tersendiri sebab didalam 

batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput–rumputan 

seperti halnya padi, glagah, jagung, bambu.  

 Keberhasilan suatu jenis tanaman sangat bergantung pada kualitas 

tanaman, lingkungan tempat tumbuh, tempat melakukan budidaya tanam 

dan pengelolaan yang dilakukan oleh petani. Mengenai lingkungan tempat 

tumbuh, walaupun pada dasarnya untuk memenuhi persyaratan tumbuh 

suatu tanaman dapat direkayasa oleh manusia, namun memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Dalam rangka pengembangan suatu komoditas tanaman, 

pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetahui persyaratan tumbuh 

dari komoditas yang akan dikembangkan kemudian mencari wilayah yang 

mempunyai tempat tumbuh yang sesuai.  

  Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang dapat 

berfungsi sebagai obat dan bahan dasar gula. Tanaman tebu memerlukan 

lahan yang sesuai untuk tumbuh. Dengan lahan yang sesuai maka tanaman 

tebu dapat tumbuh subur dan hasil panen meningkat. Tanaman tebu dapat 

tumbuh pada daerah yang beriklim panas dan lembab. Kelembaban yang 

baik untuk pertumbuhan tanaman ini  > 70%. Suhu udara berkisar antara 

28-34
0
C. Media tanam yang terbaik adalah tanah subur dan cukup air tetapi 

tidak tergenang. Jika ditanam ditanah sawah dengan irigasi, pengairan 

mudah diatur, tetapi jika ditanam di ladang/tanah kering yang tadah hujan 

penanaman harus dilakukan dimusim hujan. Ketinggian tempat yang baik 

untuk pertumbuhan tebu adalah 5 sampai 500 m dpl. (Supriyadi. 1995) 

 Hasil perbandingan antara persyaratan penggunaan lahan dari tipe 

penggunaan lahan tertentu dengan kualitas lahan suatu satuan peta lahan 

dikombinasikan dengan hasil analisa input–output, dampak terhadap 

linkungan dan analisa sosial ekonomi menghasilkan suatu kelas kesesuaian 

lahan yang menunjukan kesesuaian masing–masing satuan peta lahan 
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untuk penggunaan lahan tertentu(Sarwono Harjowigeno dan Widiyatmaka. 

2007). 

  Kesesuaiaan lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian lahan suatu 

areal dapat berbeda tergantung pada tipe penggunaan lahan yang sedang di 

pertimbangkan (Sitorus, 1985). Kelas kesesuaian lahan digunakan untuk 

mengetahui karakteristik dan potensi lahan sehingga dapat ditentukan jenis 

pengolahan dan pemanfaatan suatu lahan untuk hasil yang maksimal. 

Struktur dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan terdiri dari empat 

kategori yang merupakan tingkat generalisasi yang bersifat menurun, 

yaitu: 

a. Ordo kesesuaian lahan yaitu menunjukkan jenis atau macam kesesuaian 

atau keadaan secara umum. 

b. Kelas kesesuaian lahan yaitu menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. 

c. Sub kelas kesesuaian lahan yaitu menunjukkan jenis pembatas atau macam 

perbaikan yang diperlukan dalam kelas. 

d. Satuan kesesuaian lahan yaitu menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil 

yang diperlukan dalam pengelolaan didalam sub kelas. 

  Kesesuaian lahan dalam tingkat ordo menunjukkan apakah lahan 

sesuai untuk penggunaan tertentu. Oleh karena itu ordo kesesuaian lahan 

dibagi menjadi dua yaitu: 

Ordo S      : Sesuai(Suitable) 

Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan 

untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari tanpa atau dengan resiko 

kerusakan terhadap sumber daya lahannya. 

Ordo N  : Tidak Sesuai(Non Suitable) 

   Lahan yang termasuk ordo ini mempunyai pembatas sedemikian 

rupa sehingga mencegah suatu penggunaan secara lestari. 
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  Dalam penelitian ini tingkat kesesuaian lahannya dilaksanakan 

pada tingkatan kategori klas dan sub klas. 

1. Kesesuaian lahan pada tingkat kelas 

 Ada 12 faktor yang perlu dipertimbangkan pada tanah mineral, 

yaitu: (1) kedalaman efektif yang merupakan kedalaman tanah sampai 

lapisan keras atau glei pada penampang tanah yang dapat mengganggu atau 

membatasi perakaran. (2) pori air yang tersedia. (3) batu-batu di 

permukaan tanah. (4) kesuburan tanah. (5) reaksi tanah. (6) keracunan. (7). 

Kemiringan lereng. (8) erodibilitas tanah. (9) zona agroklimat dari oldsman 

et. Al, 1979. (10) kelas drainase. (11) banjir dan genangan. (12) salinitas. 

2. Kesesuaian lahan pada tingkat sub kelas 

 Beberapa jenis pembatas, baik untuk tanaman pangan maupun 

untuk tanaman tahunan biasanya merupakan kriteria sub kelas ialah: 

S   : Pembatasan pada daerah perakaran, terutama yang disebabkan oleh 

kelas butiran kasar 

n     : Kesuburan tanah rendah atau sangat rendah 

c     : Keracunan yang disebabkan kejenuhan aluminium tinggi  

d   : Kelas drainase yang disebabkan oleh drainase agak terlambat atau 

terhambat (agak buruk atau buruk) 

t     : Topografi yang disebabkan oleh tingnginya prosentase tinggi 

Sifat tanah yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan fisik tanah 

adalah tekstur, struktur, konsistensi, kedalaman efektif, tata air dan udara 

tanah yang dipengaruhi oleh permeabilitas dan porositas. Adapun tingkat 

kesuburan kimia tanah menurut pusat penelitian tanah Bogor (1983) 

ditentukan oleh Kapasitas Tukar Kation (KTK), kejenuhan Basa (KB), 

Kandungan bahan organik, ketersediaan unsur phospor (P2O5) dan Kalium 

(K2O). 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dibidang ekonomi 

yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam perencanaan 
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pengembangan pertanian. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil 

bahan makan, sumber bahan baku bagi industri dan mata pencaharian 

sebagian besar penduduk. Namun keberadaan sumber daya lahan yang 

sangat terbatas tidak mampu mengimbangi kebutuhan lahan yang sangat 

pesat baik dari sektor pertanian maupun non pertanian, akibatnya timbul 

persaingan penggunaan lahan yang saling tumpang tindih dan tidak 

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Djaenuddin, 1996). 

Informasi yang tepat sangat dibutuhkan oleh pengguna lahan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam penggunaan lahan tertentu dan 

untuk menentukan jenis pengolahan dan pemanfaatan lahannya. 

Siti Sulastri (1991) dalam penelitianya berjudul “ Kesesuaian lahan 

untuk Tanaman Tebu di lahan kering di daerah Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk 

menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu lahan kering, dan 

mengevaluasi produktivitas tanaman tebu lahan kering berdasarkan tingkat 

kesesuaian lahanya. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, meliputi pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, kemudian dilengkapi dengan 

analisis laboratorium untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Teknik 

penelitian meliputi tiga tahap yaitu: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan teknik analisa data. Pengambilan sampel diambil secara stratified 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan strata. 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah waktu (lamanya 

tumbuh), temperature udara tahunan rata–rata, kelas drainase tanah, 

kedalaman perakaran, kapasitas pertukaran kation (KTK), PH tanah, N 

total, P2O5 tersedia, K20 tersedia, salinitas tanah, kemiringan lereng, 

kedalaman batu dipermukaan dan singkapan batuan. 
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 Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukan bahwa kelas 

kesesuaian lahan dapat dibedakan menjadi dua yakni kelas kesesuaian 

lahan hampir sesuai (s3) dengan luas sekitar 4539,08 Ha, atau 79,91 % dan 

kelas kesesuaian lahan tdk sesuai (N) denagan luas sekitar 1140,87 Ha atau 

20,09% dari luas daerah. 

 Faktor pembatas yang dinilai dominan adalah kedalaman 

perakaran dan ketersediaan unsur hara, tingkat produktivitas tanaman tebu 

lahan kering di daerah tersebut termasuk masih rendah. 

 Wahyu Widayati (2004) dalam penelitinaya yang berjudul “ 

Kesesuaian Lahan untuk Berbagai Tanaman Alternatif di Kecamatan 

Sawit, Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian  lahan untuk berbagai tanaman alternatif 

dan mengevaluasi persebaran kelas dan sub kelas dan mengetahui factor-

faktor pembatas yang memepengaruhi kesesuaian lahan untuk berbagai 

tanaman alternativ. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, yaitu 

pengukuran dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

diselidiki dan dilengkapi analisa laboratorium. Pengambilan sample 

dilakukan dengan teknik stratified random sampling. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer meliputi ( kedalaman efektif tanah, batuan 

dipermukaan, singkapan batuan, PH tanah, salinitas, kapasitas tukar kation, 

Ntotal, P2O5, K2O, tekstur tanah, drainase tanah, tingkat erosi banjir dan 

genangan, kemiringan lereng) sedangkan untuk data sekunder meliputi 

(data curah hujan, temperature, penggunaan lahan dan kependudukan) 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelas kesesuaian lahan 

kelas S2 untuk tanaman jagung, kedelai, ketela pohon, dengan masing-

masing seluas 48,2 ha, yaitu satuan lahan pada bentuk lahan dataran 

vluvial, kaki vulkan dengan kemiringan lereng 3 %, jenis tanah regosol 
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coklat kelabu dengan penggunaan lahan berupa tegalan (F, IRcT). Satuan 

lahan ini terdapat di desa Gombang dan Kemasan. Pada kelas S3 untuk 

tanaman jagung, kedelai, ketela pohon dengan masing – masing seluas 

1.021,8 ha yaitu satuan lahan pada bentuk lahan dataran vluvial kaki 

vulkan dengan kemiringan lereng 2-3 %. Jenis tanah regosol coklat kelabu 

dan regosol kelabu dengan penggunaan lahan berupa sawah dan tegalan 

(F1IRcT,F,IRcS, F1IRkT). Kelas kesesuaian lahan N1 untuk tanaman 

jagung, kedelai dan ketela pohon, dengan masing – masing seluas 297 ha, 

yaitu satuan lahan pada bentuk lahan dataran vluvial kakai vulkan dengan 

kemiringan lereng 3 %, jenis tanah gromosol kelabu tua mediteran coklat 

dengan penggunaan lahan berupa sawah (F1IGmS). Kelas N1, untuk 

tanaman ketela rambat seluas 719 ha, yaitu satuan lahan pada bentuk  lahan 

vluvial kaki vulkan dengan kemiringan lereng 2 -3 %. Jenis tanah 

gromosol kelabu tua, mediteran, coklat dan regosol kelabu dengan 

penggunaan lahan berupa sawah (F1IGmS, F1iRkS). 
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Tabel 1.2. Perbandingan penelitian sebelumnya 

Peneliti Siti sulastri (1991) Wahyu widayati (2004) Tentrem (2011) 

Judul Kesesuaian lahan Untuk Tanaman 

Tebu di lahan kering di daerah 

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar, Provinsi Jawa tengah” 

Kesesuaian Lahan Untuk bnerbagai Tanaman 

Alternatif di kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali 

Evaluasi Kesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Tebu di Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. 

Tujuan 1.Untuk menentukan tingkat 

kesesuaian lahan untuk tanaman tebu 

lahan kering. 

2.Mengevaluasi produktivitas tanaman 

tebu lahan kering berdasarkan tingkat 

kesesuaian lahanya. 

1.Mengetahui tingkat kesesuaian  lahan untuk 

berbagai tanaman alternative 

2.Mengevaluasi persebaran kelas dan sub kelas dan 

mengetahui faktor-faktor pembatas yang 

mempengaruhi kesesuaian lahan untuk berbagai 

tanaman alternative. 

1.Mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman tebu. 

2.Mengetahui faktor pembatas yang 

mempengaruhi penurunan hasil produksi 

tebu. 

 

Data Waktu (lamanya tumbuh), temperature 

udara tahunan, rata–rata kelas 

darainase tanah, kedalaman perakaran, 

kapasitas pertukaran kation (kpk), PH 

tanah, N total, P2O5 tersedia, K20 

tersedia, saliditas tanah, kemiringan 

lereng, kedalaman batu di permukaan 

dan singkapan batuan 

Data primer meliputi ( kedalaman efektif tanah, 

batuan di permukaan, singkapan batuan, PH tanah, 

salinitas, kapasitas tukar kation, Ntotal, P2O5, K2O, 

tekstur tanah, Drainase tanah, Tingkat erosi banjir dan 

genangan, kemiringan lereng) sedangkan untuk data 

sekunder meliputi ( data curah hujan, temperature, 

penggunaan lahan dan kependudukan) 

 

Data primer (Lamanya tumbuh, drainase 

tanah, tekstur tanah, kedalaman 

perakaran, KPK,pH tanah, N total, P2C5 

tersedia, K2O tersedia, salinitas, 

kemiringan lereng, batu dipermukaan, 

dan singkapan batuan) data sekunder 

(Data curah hujan, temperatur) 

Metode 

penelitian 

Metode survey dan analisa 

laboratorium. 

Metode survey dan analisa laboratorium. Metode survey dan analisa laboratorium 

Hasil Kelas kesesuaian lahan dapat di 

bedakan menjadi dua yakni 

1.Kelas kesesuaian lahan hampir 

sesuai (s3) dengan luas sekitar 

4539,08 Ha, atau 79,91 % 

2.Kelas kesesuaian lahan tdk sesuai 

(N) denagan luas sekitar 1140,87 Ha 

atau 20,09% dari luas daerah. 

 

Kelas kesesuaian lahan terdiri dari empat kelas kelas: 

1. S2:kemiringan lereng 3 %,jenis tanah regosol coklat 

kelabu dengan penggunaan lahan berupa tegalan. 

2. S3: kemiringan lereng 2-3 %. Jenis tanah regosol 

coklat kelabu dan regosol kelabu dengan penggunaan 

lahan berupa sawah dan tegalan. 

3. N1: kemiringan lereng 3 %, jenis tanah gromosol 

kelabu tua mediteran coklat, penggunaan lahan berupa 

sawah. 

4. Kelas N1: kemiringan lereng 2 -3 %. Jenis tanah 

gromosol kelabu tua, mediteran, coklat dan regosol 

kelabu, penggunaan lahan berupa sawah. 

Kelas kesesuaian lahan dapat di bedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1. S3 (sesuai marginal) dengan luas sekitar 

3009,46 ha atau 84,70%. 

2. N1 (tidak sesuai untuk saat ini) dengan luas 

lahan sekitar 543,54 atau 15,3 % dari luas 

lahan. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Produktivitas lahan yang maksimal merupakan hasil dari interaksi 

antara kesesuaian lahan dan pengolahan lahan yang tepat yang dilakukan oleh 

manusia. Tergantung pada bagaimana tingkat kesesuaian lahan dan pengolahan 

oleh manusia akan menentukan tingkat produktivitas lahan yang optimal. 

Sehingga untuk meningkatkan produksi tanaman tebu di daerah penelitian perlu 

diadakan penelitian tentang kesesuaian lahannya. Setelah diketahui kesesuaian 

lahanya diharapkan dapat dilakukan pengelolaan yang tepat terhadap faktor – 

faktor yang mempengaruhi penurunan produksi tersebut. 

Kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dapat dipengaruhi oleh adanya 

perubahan kandungan-kandungan tanah dapat berubah akibat pengolahan tanah 

yang kurang tepat. Sehingga untuk meningkatkan produksi tebu perlu diketahui 

tingkat kesesuaian lahan pada tiap-tiap satuan lahan. Selain untuk menentukan 

daerah yang sesuai untuk tanaman tebu, kesesuaian lahan juga dapat digunakan 

oleh petani sebagai usaha perbaikan lahan untuk peningkatan produksi di daerah 

penelitian. Pengolahan dan pemanfaatan lahan yang sesuai akan memberikan 

hasil produksi yang maksimal pada tanaman tertentu. 

Peta satuan lahan sebagai peta dasar pengambilan sempel diperoleh dari 

overley dari peta tanah, peta lereng, peta bentuk lahan dan peta penggunaan 

lahan. Data yang diperoleh dari analisis laboratorium dan data dari lapangan 

dimasukkan dalam petunjuk klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dan 

dianalisa dengan menggunakan metode matching. Hasil akhir yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah peta kesesuaian lahan untuk tanaman tebu.  

Peta bentuk lahan diperoleh dari overlay peta topografi dan peta geologi. 

Dari Peta topografi dapat diambil beberapa informais mengenai relief, drainase, 

vegetasi, tanaman, permukiman, aksesibilitas, tempat-tempat bersejarah dan lain-

lain. Sehingga dapat mengenali morfologi, proses, ketinggian tempat serta dapat 

digunakan sebagai peta dasar penelitian. Sedangkan dari peta geologi dapat 

dilihat  kejadian terpenting beberapa kenampakan topografi, seperti: relief, 
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elevasi, garis drainase dan distribusi batuan permukaan suatu wilayah. Batuan 

sedimen pada peta geologi menunjukkan umur formasi dari yang tertua sampai 

yang termuda. Sehingga, dapat diketahui informasi mengenai litologi dan formasi 

batuan. 

Adapun secara singkat uraian tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 

Diagram alir.   
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Gambar 1.1 Diagram Alir                                                                                    

Sumber:Penulis  

Peta Topografi 

1 : 50000 

Peta geologi 

1 : 50000 

Peta bentuk lahan tentatif 

1 : 50000 

Cek 

lapangan 

Peta Lereng 

1 : 50000 

Peta Tanah 

1 : 50000 

Peta Satuan Lahan 

1 : 50000 

Peta Bentuk  Lahan 

1 : 50000 

Peta Penggunaan Lahan 

1 : 50000 

Data sekunder: 

-Data Curah Hujan 

-Penggunaan Lahan 

-Data hasil 

Pertanian 

 

Klasifikasi Kesesuaian 

Lahan Untuk Tanaman  

Faktor eksternal penyebab 

penurunan hasil produksi 

Tebu 

Pengambilan Data 

Data Primer 

Analissa Laboratorium: 

-Tekstur                   -KTK 

-Kejenuhan Basa     -PH Tanah              

-N Total         -P2O5                      

-K2O 

 

 Peta Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman Tebu 

 Penyebab penurunan 

produksi tanaman Tebu 

Data Langsung dari 

Lapangan: 

-Kedalaman Efektif 

-Batuan Permukaaan 

-Batuan Singkapan 

-Kemiringan Lereng 

 Wawancara 

 Refrensi 
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1.7 Data, Metode dan teknik penelitian 

1.7.1 Data yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1. Data primer, meliputi data fisik yang dapat diperoleh langsung di 

lapangan (Kedalaman efektif tanah, Batuan permukaan, dan Batuan 

singkapan, kemiringan lereng) sedangkan untuk data yang di peroleh 

dari uji laboratorium (tekstur tanah, KTK, N total, P2O5 tersedia, 

K2O tersedia, salinitas, pH tanah). 

2. Data sekunder, meliputi curah hujan dan temperatur, luas area 

penggunaan lahan untuk tanaman tebu, hasil produksi tanaman tebu 

tahun 1994 – 2009, peta topografi, peta geologi, peta tanah, peta 

lereng, peta bentuk lahan, dan peta penggunaan lahan. 

1.7.2  Metode dan teknik penelitian. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara sistematik 

terhadap fenomena yang diselidiki, kemudian dilengkapi dengan analisis 

laboratorium untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

 Adapun dalam penentuan titik sampel dalam penelitian ini 

digunakan metode stratified sampling . Semua data ynag diperoleh dari 

hasil survey, pengamatan, pencatatan dan analisa laboratorium kemudian 

dianalisis dan diklasifikasikan dengan menggunakan metode matching. 

 Teknik penelitian adalah tindakan operasional penelitian yang 

dilakukan untuk mewujudkan tujuan penelitian, adapun teknik penelitian 

yang dilakukan, meliputi: 

1. Tahap persiapan: 

Adapun tahap – tahap yang dilakukan peneliti pada tahapan 

persiapan ini antara lainn: 

a. Mempelajari permasalahan di daerah penelitian yang 

berhubungan dengan tema penelitian. 
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b. Study kepustakaan yang berhubungan dengan subyek dan 

obyek penelitian. 

c. Penafsiran peta – peta 

- Peta topografi untuk mengetahui ketinggian tempat 

dan sebagai peta dasar penelitian 

- Peta administrasi untuk menentukan letak , luas dan 

batas daerah penelitian. 

- Peta tanah untuk mengetahui persebaran jenis tanah. 

- Peta pengunaan lahan untuk mengethui bentuk 

bentuk penggunaan lahan dan persebaranya. 

- Peta geologi untuk mengetahui persebaran jenis 

batuan daearah penelitian 

- Peta lereng untuk mengetahui kemiringan di daerah 

penelitian. 

d. Pembuatan Peta Bentuk lahan dan peta satuan lahan 

e. Penentuan jumlah dan lokasi titik sampel. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah pengumpulan data 

parameter lahan yang diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan 

ataupun dari analisis data sampel di laboratorium. Disamping itu, juga 

pengumpulan data–data sekunder yang diperoleh dari instansi–

instansi pemerintahan terkait serta peta – peta tentang daerah 

penelitian. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka 

dilakukan pengolahan data dan membandingkan dengan data–data 

syarat tumbuh tanaman tebu untuk melihat tingkat kesesuaianya yaitu 

dengan metode matching. 
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3. Tahap pengolahan data 

 Adapun cara pengolahan data yang telah diperoleh dari 

kegiatan penelitian dengan menggunakan masing–masing 

parameter dengan kelas dan kriteria tertentu  yang dapat dilihat 

pada tabel yang tersedia sebagai berikut: 

a. Temperatur 

 Temperatur data suhu udara diperoleh dari pencatatan suhu 

udara dari daerah penelitian. Suhu udara dapat diklasifikasikan 

seperti pada table 1.3. berikut: 

Tabel 1.3 Kelas Temperatur Udara Tahunan Rata-rata 

Kelas Temperatur Udara (°C) 

Sangat sesuai 25 - 28 

Cukup sesuai (23 – 24) dan (29 – 32) 

Sesuai marginal (21 – 22) dan (33 – 34) 

Tidak sesuai pada saat ini (< 21) dan (> 34) 

Sumber : CSR / FAO staff 1983 (Dalam Al-Hidayah 2011) 

b. Ketersediaan Air 

 Bulan kering 

 Untuk menghitung jumlah bulan kering adalah dari curah hujan 

yang besarnya < 60% (kurang dari 60%) dalam jangka waktu 1 bulan. 

Seperti pada tabel 1.4 berikut. 

 Tabel 1.4 Klasifikasi Bulan Basah dan Bulan Kering 

Kelas Jumlah curah hujan 

Kering <60 

Sedang 60-100 

Basah >100 

Sumber : CSR / FAO staff (1983, dalam Al-Hidayah 2011) 
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 Curah Hujan 

 Curah hujan tahunan rata-rata diperoleh dari curah hujan 

bulanan selama 10 tahun dilihat pada tabel 1.5 berikut. 

Tabel 1.5 Jumlah Curah Hujan Tahunan Rata-rata 

Kelas Jumlah Curah Hujan Tahunan Rata-

rata (mm) 

Sangat sesuai 2000 – 3000 

Cukup sesuai (1300 – 2000) dan (>3000 – 5000) 

Sesuai marginal 1000 - 1300 

Tidak sesuai pada saat ini (<1000) dan (>5000) 

Sumber : CSR / FAO staff (1983, dalam A-Hidayah 2011) 

 

c. Media Perakaran 

 Drainase Tanah 

 Drainase adalah kondisi mudah dan tidaknya air menghilang 

dari permukaan tanah yang mengalir melalui aliran permukaan (run 

off) atau melalui peresapan air kedalam tanah. Klasifikasinya adalah 

sebagai berikut : 

Table 1.6. Klasifikasi Drainase Tanah 

Kelas  Kriteria 

Baik  Tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil 

tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang 

yang uniform dan tidak terdapat becak-becak 

Agak baik Tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak 

terdapat becak-becak berwarna kuning, coklat, atau 

kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah 

Agak 

terhambat 

Lapisan tanah atas mempunyai peredaran udara baik, 

tidak terdapat becak-becak berwarna kuning, coklat, 
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atau kelabu. Becak-becak terdapat pada seluruh lapisan 

bawah 

Terhambat  Bagian atau lapisan atas (dekat permukaan) terdapat 

warna atau becak-becak berwarna kelabu, coklat, dan 

kekuningan 

Sangat 

terhambat 

Seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan 

tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat becak-

becak kelabu, coklat, dan kekuningan 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007  

 

 Tekstur Tanah 

 Tekstur tanah adalah perbandingan relatif berbagai 

golongan besar partikel tanah dalam suatu masa tanah, 

terutama perbandingan antara fraksi–fraksi pasir, debu dan 

lempung. Diklasifikas dalam table 1.7. Sebagai berikut: 

Tabel 1.7. Klasifikasi Tekstur Tanah 

Simbol Kelas Kriteria 

 t1 Halus Liat berdebu, liat 

t2 Agak 

halus 

Liat berpasir, lempung liat berdebu, 

lempung berliat, lempung liat 

berpasir 

t3 Sedang Debu, lempung berdebu, lempung 

t4 Agak 

kasar 

Lempung berpasir 

t5 kasar Pasir berlempung, pasir 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

 Kedalaman Efektif Tanah 

 Kedalam Efektif Tanah adalah kedalaman yang baik 
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bagi pertumbuhan akar, yaitu sampai pada lapisan yang tidak 

dapat ditembus oleh akar tanaman. Adapun klasifikasinya 

sebagai berikut: 

Tabel 1.8. Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah 

Simbol Kedalaman (cm) Kelas 

Ko >90 Dalam 

K1 90-50 Sedang 

K2 50-25 Dangkal 

K3 <25 Sangat dangkal 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

d. Retansi Hara 

 Kemampuan Tukar Kation Tanah 

 Kemampuan Tukar Kation (KTK) diperoleh dalam 

satuan me/100 gr yang diambil dari contoh tanah bawah. Sifat 

kimia tanah dianalisis di laboratorium dan hasilnya kemudian 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 1.9.  Kriteria Kapasitas Tukar Kation Tanah (me/100gr) 

Nilai KTK (dalam 

me/100gr) 

Kelas 

<5 Sangat rendah 

5-16 Rendah 

17-24 Sedang 

25-40 Tinggi 

>40 Sangat tinggi 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 pH Tanah 

  Reaksi tanah atau yang dikenal dengan pH tanah 

diartikan sebagai derajat keasaman atau kebasaan. Pengukuran pH 
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tanah dilakukan di laboratorium Klasifikasi pH tanah dapat dilihat 

pada tabel 1.10 berikut. 

Tabel 1.10. Kriteria pH Tanah 

Nilai Kelas 

<4,5 Sangat masam 

4,5-5,5 Masam 

5,6-6,5 Agak masam 

6,6-7,5 Netral 

7,6-8,5 Agak alkalis 

>8,5 Alkalis 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

e. Salinitas 

  Salinitas tanah dinyatakan dalam kandungan garam 

larut atau hambatan listrik abstrak tanah. Adapun kriterianya 

dapat dilihat pada table 1.11 berikut: 

Tabel 1.11 . Klasifikasi Salinitas Tanah 

Kelas Kriteria 

Bebas 0-0,15% garam larut, 0-4 (ECX10
3
) 

mmhos/cm pada suhu 25
o
C 

Terpengaruh 

sedikit 

0,15-0,35% garam larut,4-8 (ECX10
3
) 

mmhos/cm pada suhu 25
o
C 

Terpengaruh 

sedang 

0,35-0,65% garam larut, 8-15 (ECX10
3
) 

mmhos/cm pada suhu 25
o
C 

Terpengaruh 

hebat 

Lebih dari 0,65% garam larut, lebih dari 

15 (ECX10
3
) mmhos/cm pada suhu 25

o
C 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 
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f. Hara Tersedia 

 Total N  

  Total N adalah kandungan total nitrogen (N) tanah yang 

dianalisis di laboratorium dan hasilnya kemudian 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 1.12. Klasifikasi Total N 

Nilai Kelas 

<0,1 Sangat rendah 

0,1-0,2 Rendah 

0,21-0,5 Sedang 

0,51-0,75 Tinggi 

>0,75 Sangat tinggi 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

 P2O5 

 Faktor tersedia dalam bentuk ion P2O5 ditentukan di 

laboratorium dengan metode amonium asetat (NH4 OHc). 

Klasifikasi kelas P2O5 dapat dilihat pada tabel 1.13. berikut. 

Tabel 1.13. Klasifikasi P2O5 

Nilai Kelas 

<10 Sangat rendah 

10-20 Rendah 

21-40 Sedang 

41-61 Tinggi 

>60 Sangat tinggi 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

 K2O 

 K2O adalah kandungan kalium tanah yang merupakan 
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jumlah kalium yang mudah diserap oleh tanaman. Kadar K2O 

ditentukan di laboratorium dengan ammonium asetat (NH4 

OHc) pada sampel tanah. Klasifikasi pH tanah dapat dilihat 

pada tabel 1.14. berikut 

Tabel 1.14. Klasifikasi K2O 

Nilai Kelas 

<10 Sangat rendah 

10-20 Rendah 

21-40 Sedang 

41-61 Tinggi 

>60 Sangat tinggi 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

g. Penyiapan Lahan 

 Batuan Permukaan 

 Batuan permukaan adalah batuan yang tersebar diatas 

permukaan tanah dan berdiameter lebih dari 25 cm (berbentuk 

bulat) atau  bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk 

gepeng). Adapun kriterianya sebagai berikut: 

 

Tabel 1.15. Persebaran Batuan Permukaan 

Klasifikasi Kriteria 

Tidak ada Kurang dari 0,01% luas areal 

Sedikit 0,01-3% permukaan tanah tertutup, pengolahan 

tanah dengan mesin agak terganggu tetapi tidak 

mengganggu pertumbuhan tanaman 

Sedang 3-15% permukaan tanah tertutup, pengolahan tanah 

mulai agak sulit dan luas area produktif berkurang 
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Banyak 15-90% permukaan tanah tertutup, pengolahan tanah 

dan penanaman jadi sangat sulit 

Sangat 

banyak 

Lebih dari 90% permukaan tanah tertutup, tanah 

sama sekali tidak dapat digunakan untuk tanaman 

Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

 Singkapan Batuan  

 Singkapan batuan merupakan bagian dari batuan besar 

yang terbenam di dalam tanah (rock). Penyebaran singkapan 

batuan dapat dilihat pada tabel 1.16. berikut. 

Tabel 1.16 . Persebaran Singkapan Batuan 

Kelas Kriteria  

Tidak ada Kurang dari 2% permukaan tanah tertutup 

Sedikit 2-10% permukaan tanah tertutup, pengolahan tanah 

dan penanaman agak terganggu 

Sedang 10-50% permukaan tanah tertutup, pengolahan 

tanah dan penanaman terganggu 

Banyak 50-90% permukaan tanah tertutup, pengolahan 

tanah dan penanaman sangat terganggu 

Sangat 

banyak 

Sangat banyak: lebih dari 90% permukaan tanah 

tertutup, tanah sama sekali tidak dapat digarap. 

               Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

 

h. Tingkat Bahaya Erosi 

 Kemiringan Lereng 

 Kemiringan lereng diukur di lapangan dengan 

menggunakan abneylevel dan dinyatakan dalam persen. 

Klasifikasi kelas kemiringan lereng tersebut terlihat pada tabel 

1.18. berikut. 
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Tabel 1.17. Klasifikasi Kemiringan Lereng (%) 

Simbol Kemiringan Lereng  Kelas 

A 0-3 Datar  

B >3-8 Landai / berombak 

C >8-15 Agak miring/bergelombang 

D >15-30 Miring /berbukit 

E >30-45 Agak curam 

F >45-65 Curam  

G >65  Sangat Curam 

      Sumber: Arsyad, 1979 dalam Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007 

4. Tahap Analisis Data 

Setelah diperoleh semua data, maka langkah berikutnya yang dapat 

dilakukan adalah tahap analisis data untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

lahan untuk tanaman tebu dengan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh 

dan dimatchingkan dengan tabel kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu. 

Untuk memperoleh tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu serta faktor-

faktor pembatas yang mempengaruhi penurunan produksi tebu  didaerah 

penelitian. Data yang masih berupa data mentah diklasifikasikan berdasarkan 

parameter-paramater yang digunakan untuk penilaian tingkat kesesuaian lahan. 

Adapun parameter-parameter data tersebut sebagai berikut: Adapun faktor-

faktor sub-kelas pada pembatas lahan untuk tanaman tebu antara lain adalah : 

 t : rata-rata temperatur tahunan (°C) 

 w : ketersediaan air (bulan kering, curah hujan/tahun) 

 r : media perakaran (drainase, tekstur, kedalaman efektif) 

 f : retensi hara (KPK tanah, pH tanah) 

 c : kegaraman (salinitas) 

 n : hara tersedia (total N, P2O5, K2O) 
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 p : potensi mekanisasi (batuan permukaan, singkapan batuan) 

 e : Kemiringan Lereng 

 Adapun kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman cengkeh terdapat pada tabel 

 dibawah ini: 
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Tabel 1.18. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Tebu 

Karakteristik/Kualitas 

Lahan 

Simb

ol 

Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N1 N2 

Temperatur 

Rata-Rata Tahunan (
0
C) 

(t)  

24-30 

 

>30-32 

22-<24 

 

>32-34 

21-<22 

 

Td 

 

>34 

<21 

Ketersediaan Air 

-Bulan Kering (<75 mm) 

 

-CH/thn (mm) 

(w)  

3-4 

 

1500-2500 

 

 

2-<3 

 

1300-<1500 

 

 

>4-5 

 

>2500-3000 

1000-<1300 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

>5 

<2 

>3000 

<1000 

 Media Perakaran 

-Drainse Tanah 

 

 

-Tekstur 

 

 

-kedalaman Efektif (cm) 

 

(r)  

Baik 

 

 

SL,L,SCL,SiL,

Si,CL,SiCL 

 

>75 

 

 

 

Sedang 

 

 

LS,SC,SiC,

C 

 

55-75 

 

 

 

Agak 

terhambat,Agak 

cepat 

Str,C 

 

 

40-<55 

 

 

 

Terhambat, 

cepat 

 

- 

 

 

30-<40 

 

 

 

Sangat 

terhambat, 

sangat cepat 

Kerikil,Pasir 

Td 

 

 

<30 

 

 

Retansi Hara 

-KTK Tanah 

 

-pH tanah 

 

 

(f0 

 

 

≥Tinggi 

 

5,5-<7,5 

 

 

Sedang 

 

50-<5,5 

 

 

 

Rendah 

 

>5,0 

 

 

Td 

  

- 

 

 

- 

 

- 

Toksisitas 

-Salinitas(mm hos/cm) 

 

 

(c)  

<5 

 

 

5-<8 

 

 

8-10 

 

 

>10 

 

 

- 

Hara Tersedia 

-Total N 

-P2O5 

- K2O 

(n)  

≥ sedang 

≥ tinggi 

≥ tinggi 

 

Rendah 

sedang 

sedang 

 

SR 

SR 

SR 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Penyiapan Lahan 

-Batuan Permukaan (%) 

-Singkapan Batuan (%) 

 

(s/m)  

<3 

<2 

 

 

3-15 

2-10 

 

 

>15-40 

>10-25 

 

 

Td 

>25-40 

 

 

>40 

>40 

Tingkat Bahaya Erosi 

-Lereng (%) 

(e)  

<8 

 

8-15 

 

>15-30 

 

>30 

 

- 
(Sumber : LREP II, 1994 dan PPT, 2003 (dalam Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan, 2000) 

Keterangan:  

LS : Pasir berlempung  SCL  : Lempung Liat Berpasir   

L : Lempung   C  : Liat 

SR :Sangat rendah 
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1.8 Batasan operasional 

Evaluasi Lahan adalah proses pendugaan potensi lahan untuk tujuan 

khusus meliputi interpretasi dan survei bentuk lahan, tanah, 

vegetasi, iklim, dan aspek lain dari lahan sampai tingkat 

mengidentifikasi dan membuat perbandingan jenis penggunaan 

lahan yang diperoleh sesuai dengan tujuan evaluasi (FAO, 1976 

dalam Santun Sitorus, 1985) 

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang 

lahan untuk suatu penggunaan tertentu(Santun Sitorus, 2007). 

Karakteristik lahan adalah ciri-ciri yang berhubunagan dengan tujuan 

evaluasi lahan yang dapat diukur serta dianalisis tanpa memerlukan 

usaha-usaha yang sangat besar. (Santun Sitorus, 1985). 

Kualitas lahan adalah sifat kompleks dan komposit yang sesuai untuk 

suatu penggunaan yang mana ditentukan oleh seperangkat 

karakteristik lahan yang berinteraksi (FAO, 1976 dalam Santun 

Sitorus, 1985) 

Lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu 

yaitu meliputi biosfer di atas dan di bawahnya termasuk kegiatan 

manusia masa lalu dan sekarang ditambah usaha-usaha yang 

berpengaruh nyata pada penggunaan lahan oleh manusia masa 

sekarang dan masa yang akan datang(FAO, 1976 dalam Santun 

Sitorus, 2007). 

Penggunaan  lahan adalah kamampuan suatu daerah yang berupa sumber 

daya diambil manfaatnya untukn dikembangkan sehingga dapat 

diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan wilayah atau daerah ayng 

bersangkutan (Van Zuidam, 1979 dalam Heni Ika Susilowati, 

2008). 
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Satuan lahan adalah suatu lahan yang dibatasi dalam peta dan memilliki 

karakteristik atau kualitas lahan tertentu. (FAO, 1976 dalam 

Santun Sitorus, 1985). 

Tebu yang dalam bahasa latin di sebut (Saccarum Oficinarum) Merupakan 

tanaman perkebunan semusim, yang mempunyai sifat tersendiri , 

sebab di dalam batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk 

keluarga rumput – rumputan seperti halnya padi, glagah, jagung, 

bambu (Supriyadi.1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


