
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tebu (Saccharum officinarum L.) 

1. Karakteristik Tanaman Tebu 

Tebu berasal dari Papua dan mulai dibudidayakan sejak 8.000 SM. 

Tanaman ini menyebar seiring dengan migrasi manusia. Tebu menyebar, mulai 

dari Papua ke Kepulauan Solomon, New Hibride, dan Kaledonia Baru. Klasifikasi 

dan pengenalan botani tanaman tebu diantaranya Divisi Spermatophyta, 

Subdivisio Angiospermae, Kelas Monocotyledonae, Ordo Graminales, Famili 

Graminae, Genus Saccharum, dan Spesies Saccharum officinarum L (Suwarto dan 

Yuke Octavianty, 2012). 

 

 
Gambar 2. Tanaman Tebu 

Sumber: Marindo Palar Vinkoert, 2011 

 

Tanaman tebu memiliki sistem perakaran serabut, batangnya berbentuk 

silinder, beruas-ruas, dan berwarna hijau hingga hijau kekuningan (Gambar 2). Di 

sepanjang batang terdapat lapisan lilin yang licin dan agak mengilap. Batangnya 

memiliki cincin yang tumbuh melingkar. Selain itu, ada bagian tanaman yang 

disebut mata. Mata terletak pada bekas pangkal pelepah. Umumnya mata 
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berbentuk bulat hingga oval. Mata memiliki sayap yang berukuran sama lebar 

atau tidak (Suwarto dan Yuke Octavianty, 2012). 

Tanaman tebu tumbuh dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Namun demikian, daerah penghasil tebu terbesar terdapat di Pulau Jawa, Pulau 

Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara. 

Tanaman tebu merupakan tanaman penghasil gula. Selain itu daun-daunnya juga 

dapat digunakan untuk pakan ternak. 

2. Syarat Tumbuh Tanaman Tebu 

Tanaman tebu dapat tumbuh optimal pada daerah dataran rendah yang 

kering dengan ketinggian kurang dari 500 m.dpl. dan iklim panas yang lembab 

pada suhu 25-28
o
C. Agar tanaman tebu mengandung kadar gula yang tinggi, harus 

diperhatikan musim tanamnya. Saat masih muda, tanaman tebu memerlukan 

banyak air, sedangkan saat mulai tua memerlukan musim kemarau yang panjang, 

yaitu curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Selain itu, tebu cocok ditanam 

pada tanah yang tidak terlalu masam dengan pH di atas 6,4 (Chandra Indrawanto, 

dkk., 2010). 

 

B. Kesesuaian Lahan 

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

yaitu dalam hal sifat atmosfer, geologi, geomorfologi, pedologi, hidrologi, 

vegetasi, dan penggunaan lahan. Penggunaan lahan diartikan sebagai bentuk 

kegiatan manusia terhadap lahan, termasuk di dalamnya keadaan alamiah yang 

belum terpengaruh oleh kegiatan manusia. Langkah awal dalam proses 
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penggunaan lahan yang rasional adalah dengan cara melakukan evaluasi lahan 

sesuai dengan tujuannya. 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan 

tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman 

tahunan atau pertanian tanaman semusim (Hendy Indra Setiawan, 2013). Untuk 

mendapatkan kesesuaian suatu lahan terhadap suatu komoditas tanaman maka 

dilakukan evaluasi lahan (Ade Setiawan, 2010). Kesesuaian lahan mencakup dua 

hal penting (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2011), diantaranya: 

1. Kesesuaian Lahan Aktual 

Kesesuaian lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current 

suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum 

mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap 

lahan. Seperti diketahui, faktor pembatas dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

(1) faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak mungkin atau tidak 

ekonomis diperbaiki dan (2) faktor pembatas yang dapat diperbaiki dan secara 

ekonomis masih menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat. 

2. Kesesuaian Lahan Potensial 

Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai 

setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial 

merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan 

tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat 

produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya. 
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C. Evaluasi Lahan 

Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk 

tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah 

teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan 

penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan kemampuannya, disamping dapat menimbulkan terjadinya kerusakan 

lahan juga akan meningkatkan masalah kemiskinan dan masalah sosial lain, 

bahkan dapat menghancurkan suatu kebudayaan yang sebelumnya telah 

berkembang. Hal seperti ini dapat terjadi, misalnya seperti yang pernah terjadi di 

Babilonia dan Mesopotamia, Euphrat dan Tigris (Sarwono Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2011). 

Evaluasi lahan merupakan salah satu mata rantai yang harus dilakukan 

agar rencana tataguna lahan dapat tersusun dengan baik. Dalam perencanaan 

tataguna lahan, perlu diketahui terlebih dulu potensi dan kesesuaian lahannya 

untuk berbagai jenis penggunaan lahan, maka akan diketahui potensi lahan atau 

kelas kesesuaian atau kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan tersebut. 

Parameter atau indikator dalam evaluasi lahan ditentukan oleh kualitas lahan yang 

di dalamnya terdapat karakteristik lahan. 

1. Kualitas Lahan 

Kualitas lahan adalah sifat-sifat lahan yang tidak dapat diukur langsung 

karena merupakan interaksi dari beberapa karakteristik lahan (complex of land 

attribute) yang mempunyai pengaruh nyata terhadap kesesuaian lahan untuk 

penggunaan-penggunaan tertentu. Satu jenis kualitas lahan dapat disebabkan oleh 
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beberapa karakteristik lahan, misalnya ketersediaan hara dapat ditentukan 

berdasarkan  ketersediaan P dan kapasitas tukar kation atau KTK, dan sebagainya. 

Beberapa parameter atau indikator kesesuaian lahan untuk pertumbuhan tanaman 

diantaranya tersedianya air, unsur hara dan oksigen di perakaran, daya memegang 

unsur hara, kondisi untuk perkecambahan, mudah tidaknya diolah, kadar garam, 

unsur-unsur beracun, hama dan penyakit tanaman, bahaya banjir, suhu, sinar 

matahari dan photo period, iklim, kelembaban udara masa kering untuk 

pematangan tanaman, dan kepekaan erosi. 

Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan (performance) yang 

berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya 

terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). Kualitas lahan 

ada yang bisa di estimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada 

umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan. 

Pembandingan persyaratan penggunaan lahan dengan kualitas lahan juga 

dilakukan terhadap persyaratan dari tipe penggunaan lahan dimaksud dengan 

kualitas lahannya untuk dapat menaksir pertumbuhannya dan melakukan 

perbaikan yang diperlukan. Dengan membandingkan persyaratan penggunaan 

lahan dengan kualitas lahan yang dimiliki oleh masing-masing satuan peta lahan 

maka akan didapatkan kelas kesesuaian lahan berikut faktor pembatasnya bagi 

penggunaan lahan dimaksud. Dengan cara ini, dapat diketahui pula tipe 

penggunaan lahan yang sesuai dan ditaksir keuntungan dari masing-masing 

penggunaan lahan pada masing-masing satuan peta lahan. 
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Santun Risma Pandapotan Sitorus (1985) menjelaskan ada empat 

kelompok kualitas lahan utama: 

a. Kualitas lahan ekologis yang berhubungan dengan kebutuhan tumbuhan 

seperti ketersediaan air, oksigen, unsur hara dan radiasi. 

b. Kualitas yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan normal, seperti 

kemungkinan untuk mekanisasi pertanian. 

c. Kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan, seperti respon 

terhadap pemupukan, kemungkinan untuk irigasi dan lain-lain. 

d. Kualitas konservasi yang berhubungan dengan erosi. 

Ade Setiawan (2010) menjelaskan macam kualitas lahan dan 

pengertiannya sebagaimana disampaikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Kualitas Lahan 
No Kualitas Lahan Keterangan 

1 Temperatur Ditentukan oleh keadaan temperatur rerata. 

2 Ketersediaan Air Ditentukan oleh keadaan curah hujan, kelembaban, 

lama masa kering, sumber air tawar, atau amplitude 

pasang surut, dan tergantung jenis komoditasnya. 

3 Ketersediaan Oksigen Ditentukan oleh keadaan drainase atau oksigen 

tergantung jenis komoditasnya. 

4 Media Perakaran Ditentukan oleh keadaan tekstur, bahan kasar, dan 

kedalaman tanah. 

5 Gambut  Ditentukan oleh kedalaman dan kematangan gambut. 

6 Retensi Hara Ditentukan oleh KTK-liat, kejenuhan basa, pH-H20, 

dan C-organik 

7 Bahaya Keracunan Ditentukan oleh salinitas, alkalinitas, dan kedalaman 

sulfidik atau pirit (FeS2). 

8 Bahaya Erosi Ditentukan oleh lereng dan bahaya erosi. 

9 Bahaya Banjir Ditentukan oleh genangan. 

10 Penyiapan Lahan Ditentukan oleh batuan di permukaan dan singkapan 

batuan. 

Sumber Data: Ade Setiawan, 2010 
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2. Karakteristik lahan 

Menurut Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka (2011), karakteristik 

lahan (land characteristics) mencakup faktor-faktor lahan yang dapat diukur atau 

ditaksir besarnya seperti lereng, curah hujan, tekstur tanah, air tersedia, dan 

sebagainya (Tabel 6). Satu jenis karakteristik lahan dapat berpengaruh terhadap 

lebih dari satu jenis kualitas lahan, misalnya tekstur tanah dapat berpengaruh 

terhadap tersedianya air, mudah tidaknya tanah diolah, kepekaan erosi, dan lain-

lain. Bila karakteristik  lahan digunakan secara langsung dalam evaluasi lahan, 

maka kesulitan dapat timbul karena adanya interaksi dari beberapa karakteristik 

lahan. Contohnya, bahaya erosi tidak hanya disebabkan oleh curamnya lereng 

saja, melainkan merupakan interaksi antara curamnya lereng, panjang lereng, 

permeabilitas, struktur tanah, interaksi curah hujan, dan sifat-sifat lain. 

Tabel 6. Karakteristik Lahan 
No Karakteristik Lahan Keterangan 

1 Temperatur Udara Temperatur udara tahunan dan dinyatakan dalam 
o
C. 

2 Curah Hujan Curah hujan rerata tahunan dan dinyatakan dalam 

mm. 

3 Lamanya Masa Kering Jumlah bulan kering berturut-turut dalam setahun 

dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm. 

4 Kelembaban Udara Kelembaban udara rerata tahunan dan dinyatakan 

dalam %. 

5 Drainase  Pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap 

aerasi udara dalam tanah. 

6 Tekstur  Menyatakan istilah dalam distribusi partikel tanah 

halus dengan ukuran <2 mm. 

7 Bahan Kasar Menyatakan volume dalam % dan adanya bahan 

kasar dengan ukuran >2 mm. 

8 Kedalaman Tanah Menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang 

dapat dipakai untuk perkembangan perakaran dari 

tanaman yang dievaluasi. 

9 Ketebalan Gambut Digunakan pada tanah gambut dan menyatakan 

tebalnya lapisan gambut dalam cm dari permukaan. 

10 Kematangan Gambut Digunakan pada tanah gambut dan menyatakan 

tingkat kandungan seratnya dalam bahan saprik, 

hemik atau fibrik, semakin banyak seratnya 
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menunjukan belum matang atau mentah (fibrik). 

11 Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

liat 

Menyatakan kapasitas tukar kation dari fraksi liat. 

12 Kejenuhan Basa Jumlah basa-basa (NH4OAc) yang ada dalam 100 g 

contoh tanah. 

13 Reaksi Tanah (pH) Nilai pH tanah di lapangan. Pada lahan kering 

dinyatakan dengan data laboratorium atau 

pengukuran lapangan, sedang pada tanah basah 

diukur di lapangan. 

14 C-organik Kandungan karbon organik tanah. 

15 Salinitas  Kandungan garam terlarut pada tanah yang 

dicerminkan oleh daya hantar listrik. 

16 Alkalinitas  Kandungan natrium dapat ditukar. 

17 Lereng  Menyatakan kemiringan lahan diukur dalam %. 

18 Bahaya Erosi Bahaya erosi diprediksi dengan memperhatikan 

adanya erosi lembar permukaan (sheet erosion), erosi 

alur (reel erosion), dan erosi parit (gully erosion), 

atau dengan memperhatikan permukaan tanah yang 

hilang (rata-rata) per tahun. 

19 Genangan  Jumlah lamanya genangan dalam bulan selama satu 

tahun. 

20 Batuan di Permukaan Volume batuan (dalam %) yang ada di permukaan 

tanah atau lapisan tanah. 

21 Singkapan Batuan Volume batuan (dalam %) yang ada dalam solum 

tanah. 

22 Sumber Air Tawar Tersedianya air tawar untuk keperluan tambak guna 

mempertahankan pH dan salinitas air tertentu. 

23 Amplitude Pasang-Surut Perbedaan permukaan air pada waktu pasang dan 

surut (dalam meter). 

24 Oksigen  Ketersediaan oksigen dalam tanah untuk keperluan 

pertumbuhan tanaman atau ikan. 

Sumber Data: Ade Setiawan, 2010 

 

D. Kriteria Kesesuaian Tanaman Tebu 

Pengetahuan tentang sifat fisik lahan merupakan dasar bagi perencanaan 

penggunaan lahan yang rasional. Dasar ini telah digunakan baik di Negara maju 

ataupun Negara-negara berkembang. Seluruh daerah atau Negara yang sudah 

maju pada umumnya telah mempunyai informasi dasar tentang lahan, meskipun 

survei lebih lanjut sering diperlukan untuk memperoleh informasi-informasi yang 
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lebih terperinci, apabila program-program pembangunan tertentu akan dilakukan. 

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya 

pengetahuan tentang kebutuhan pertanaman tebu pada lahan (Santun R. P. Sitorus, 

2004), diantaranya: 

1. Pendekatan Fisiografis (physiographic approach) 

Pendekatan dengan mempertimbangkan lahan secara keseluruhan di dalam 

penilaiannya. Pendekatan fisiografik ini umumnya menggunakan kerangka bentuk 

lahan (landform framework) untuk mengidentifikasikan satuan daerah secara 

alami. 

2. Pendekatan Parametrik (parametric approach) 

Pendekatan dengan menggunakan sistem klasifikasi dan pembagian lahan 

atas dasar pengaruh atau nilai ciri lahan tertentu dan kemudian 

mengkombinasikan pengaruh-pengaruh tersebut untuk memperoleh 

kesesuaiannya. Peta parametrik yang paling sederhana misalnya dapat diperoleh 

dengan membagi satu faktor ke dalam beberapa kelas dengan menggunakan nilai 

kritis tertentu untuk memberikan peta isoritmik yang sederhana. 

Usaha perbaikan lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan 

karakteristik lahan yang tergabung dalam masing-masing kualitas lahan. 

Karakteristik lahan dapat dibedakan menjadi karakteristik lahan yang dapat 

diperbaiki dengan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan (teknologi) yang 

akan diterapkan dan karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki. Satuan peta 

yang mempunyai karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki tidak akan 

mengalami perubahan kelas kesesuaian lahannya, sedangkan yang karakteristik 
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lahannya dapat diperbaiki, kelas kesesuaian lahannya dapat berubah menjadi satu 

atau dua tingkat lebih baik (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2011). 

 Sebagai syarat evaluasi lahan, dibutuhkan kriteria suatu lahan untuk 

pertanaman tebu sebagaimana disampaikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Kriteria Kesesuaian Tanaman Tebu 
No Kualitas/ 

Karakteristik 

Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

1 Temperatur (t)      

 1. Rata-rata tahunan 

(
o
C) 

 24-30 >30-32 

22-<24 

>32-34 

21-<22 

Td >34 

>21 

2 Ketersediaan air (w)      

 1. Bulan kering 

(<75mm) 

 3-4 2-<3 >4-5 

 

- >5 

<2 

2. Curah 

hujan/tahun (mm) 

 1500-

2500 

1300-

<1500 

>2500-

3000 

1000-

<1300 

- >3000 

<1000 

3 Media perakaran (r)      

 1. Drainase tanah  Baik Sedang Agak 

terhambat, 

Agak cepat 

Terhambat, 

cepat 

Sangat 

terhambat, 

Sangat 

cepat 

2. Tekstur  SL, L, 

SCL, 

SiL, Si, 

CL, 

SiCL 

LS, SC, 

SiC, C 

Str, C - Kerikil, 

pasir 

3. Kedalaman 

efektif (cm) 

 >75 55-75 40-<55 30-<40 <30 

4 Retensi hara (f)      

 1. KTK tanah  ≥ Tinggi Sedang  Rendah  Td - 

2. Kejenuhan basa 

(%) 

 >50 35-50 <35 - - 

3. pH Tanah  5,5<-7,5 5,0-<5,5 

7,5-8,0 

<5,0 

>8,0 

- - 

5 Hara Tersedia (n)      

 1. Total N  ≥Sedang Rendah Sangat 

Rendah 

- - 

2. P2O5  ≥Tinggi Sedang Sangat 

Rendah 

- - 
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3. K2O  ≥Tinggi Sedang Sangat 

Rendah 

- - 

6 Penyiapan Lahan (p)      

 1. Batuan 

Permukaan (%) 

 <3 3-15 >15-40 Td >40 

2. Singkapan 

Batuan (%) 

 <2 2-10 >10-25 >25-40 >40 

3. Konsistensi, 

Besar Butir 

 - - Sangat 

keras, 

sangat 

teguh, 

sangat lekat 

- Berkerikil, 

berbatu 

7 Tingkat Bahaya Erosi (e)      

 1. Bahaya Erosi  SR R S B SB 

2. Lereng (%)  <8 8-15 >15-30 >30 - 

8 Bahaya Banjir (b) F0 F1 F2 F3 F4 

Sumber Data: Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2011 
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