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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang menghasilkan gula. Gula menjadi kebutuhan utama manusia di 

berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu dari sembilan bahan pokok yang 

dibutuhkan masyarakat. (Pratama,2016). 

Perkembangan produksi gula dari tahun 2015 sampai dengan 2019 

cenderung mengalami penurunan. Produksi gula mengalami penurunan karena 

terjadi penurunan luas areal. Pada tahun 2018 produksi gula sebesar 2,17 juta ton, 

terjadi penurunan sebesar 19,25 ribu ton (0,88 persen) dibandingkan tahun 2017. 

Sebaliknya, pada tahun 2019 produksi gula mengalami peningkatan menjadi 2,23 

juta ton atau meningkat sebesar 55,33 ribu ton (2,55 persen) dibandingkan tahun 

2018 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019) ). Rendahnya produksi gula 

disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan 

kebutuhan gula perkapita pertahun pun meningkat. . Namun kebutuhan gula yang 

meningkat ini belum bisa diimbangi oleh produksi gula dalam negeri. Ditinjau 

dari posisi on farm merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 

produksi gula dalam negeri (Putri et al., 2013) 

Salah satu faktor on farm tersebut diantaranya adalah penyiapan 

bibit,kualitas bibit tebu, dan media tanam. Di dalam media tanam sering terjadi 

kekurangan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro di dalam 

tanah,mengingat tanaman tebu merupakan tanaman yang membutuhkan unsur 

hara dalam jumlah yang banyak agar dapat tumbuh dengan optimum. Pada setiap 

panen tebu akan terjadi pengurangan unsur hara yang sangat besar dalam tanah. 

Sehingga perlu diaplikasikan pupuk hayati sebagai tambahan unsur hara bagi 

tanaman tebu. Pengaplikasian pupuk hayati diakukan guna meningkatkan kualitas 

tanah seperti produktivitas tanah.(Syavitri et al., 2019), 
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Penggunaan pupuk hayati mampu menjadi solusi dalam mengurangi 

pengaplikasiaan pupuk anorganik yang berlebihan. Pupuk hayati merupakan 

pupuk ramah lingkungan yang dapat memberikan hara bagi tanaman secara terus 

menerus dan berperan ganda dengan menghasilkan hormon tanaman yang 

bermanfaat bagi tanaman. Penambahan pupuk hayati diharapkan mampu 

menggantikan pupuk anorganik yang diberikan scara terus menerus sehingga 

dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. (Husnaeni & Setiawati, 2018). 

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan kegiatan tugas akhir yang 

berjudul pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman tebu 

(saccharum officinarul L 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 

bibit tebu (SaccharumofficinarumL.) varietas VMC 76-16 

 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman 

tebu (SaccharumofficinarumL.) varietas VMC 76-16 

 

 
1.4 Manfaat 

Manfaat dari hasil kegiatan ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca 

serta memberikan informasi bagi masyarakat terutama petani tebu mengenai 

pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman tebu 

(SaccharumofficinarumL.) varietas VMC 76-16 
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