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M. Roekaqo Taufiqul Hafidz. NIM : 0811010052. PENGARUH DOSIS DAN 

INTERVAL WAKTU SEMPROT ANTI INVERSI TERHADAP KARAKTERISTIK 

BIBIT TEBU KEPRASAN. SKRIPSI. 

Pembimbing: Ir. Wahono Hadi Susanto, MS. 

 

RINGKASAN 

 Kerusakan cadangan makanan atau nira pada bibit tebu keprasan lebih 

banyak disebabkan karena kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi 

mikroorganisme tersebut akan menyebabkan terjadinya reaksi invertasi pada 

tebu. Reaksi invertase akan semakin cepat terjadi pada tebu yang telah rusak 

jaringannya karena proses keprasan. Hal ini selain karena kontaminasi oleh 

mikroorganisme juga karena pada tebu juga dapat terjadi proses invertase dari 

dalam jaringannya yang disebabkan oleh tekanan turgor dalam sel. 

Penghambatan proses invertasi ini perlu segera dilakukan agar didapat proses 

germinasi yang bagus pada tebu. Caranya adalah dengan pemberian anti inversi 

atau buffer nutrisi pada bibit tebu keprasan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh dosis dan interval waktu semprot anti inversi pada 

bibit tebu keprasan yang sesuai untuk mencegah terjadinya reaksi inversi 

sehingga reaksi inversi pada bibit tebu keprasan dapat dihambat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis dan interval 

waktu semprot terhadap karakteristik bibit tebu keprasan serta menentukan 

proses pemberian anti inversi yang optimal dalam penghambatan inversi sukrosa 

nira bibit tebu keprasan 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor I adalah dosis anti inversi (0 

ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm) dan faktor II interval wakto semprot anti 

inversi (o jam dan 24 jam)  dengan 3 kali pengulangan. Data hasil pengamatan 

dianalisa dengan menggunakan ANOVA. Apabila dari hasil uji menunjukkan 

adanya interaksi kedua perlakuan, maka dilakukan uji lanjut dengan Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) dengan selang kepercayaan 5%. Jika tidak ada 

interaksi maka dilakukan uji BNT dengan selang kepercayaan 5%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akibat dosis dan interval waktu 

semprot anti inversi memberikan pengaruh yang nyata terhadap Analisa pH, 

Total Plate Count, kandungan asam total dan aktivitas enzim. Sedangkan 

terhadap kandungan klorofil, jumlah anakan pada hari 15 dan 30 tidak 

memberikan pengaruh yang nyata. Interaksi kedua perlakuan tidak menunjukkan 

pengaruh yang nyata. 

 

Kata Kunci: reaksi inversi, anti inversi, germinasi tebu, bibit tebu keprasan 

 



M. Roekaqo Taufiqul Hafidz. NIM : 0811010052. THE EFFECT OF DOSAGE 

AND INTERVAL SPRAYING TIME ANTI INVERSION ON THE 

CHARACTERISTIC OF CANE SUGAR SEED. SKRIPSI.  

Pembimbing: Ir. Wahono Hadi Susanto, MS. 

 

SUMMARY 

 Damage food reserves or on sugarcane keprasan seed mostly due to 

contamination of microorganisms. The microorganism contamination will cause a 

reaction invertase on cane. The faster the reaction will occur invertase on cane 

tissues that have been damaged due process keprasan. This is in addition to 

contamination by microorganisms as well as the cane may also occur the 

invertase caused by turgor pressure in the cell. Inhibition of the investment 

process needs to be done in order to obtain good germination in sugarcane. The 

trick is the provision of anti-inversion or buffer nutrients on seed cane keprasan. 

Therefore it is necessary to do research on the influence of dose and time 

interval spray anti inversion on seed cane keprasan appropriate to prevent 

inversion reaction so that the inversion reaction can be inhibited seed cane 

keprasan. 

This study aimed to determine the effect of dose and time interval spray 

on seed cane keprasan characteristics and to determine the optimal provision of 

anti-inversion of sucrose inversion in the inhibition of seed cane juice keprasan. 

This study uses a randomized block design (RBD) are arranged in a 

factorial with two factors: the first factor is the dose of anti-inversion (0 ppm, 1000 

ppm, 2000 ppm, 3000 ppm) and factor II spray anti inversion interval time (0-hour 

and 24-hour ) with 3 replications. Result of observation were analyzed using 

ANOVA. If test results indicate the presence of the two treatment interaction, then 

further tested by Duncan's Multiple Range Test (DMRT) with 5% confidence 

interval. If no interaction is tested by BNT with 5% confidence inteval. The results 

showed that the treatment caused dose and time interval spray anti inversion 

gives significant effect on the analysis of pH, Total Plate Count, total acid content 

and enzyme activity. Whereas the chlorophyll content, number of pups at day 15 

and 30 do not provide a real effect. Interaction of the two treatments showed no 

significant effect. 

 

Key Word : inversion reaction, anti inversion, germination of sugarcane, 

 sugarcane keprasan seed 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Data hingga pekan kedua September menunjukkan, rata-rata rendemen 

lebih rendah 0,5-1 poin jika dibanding kurun waktu yang sama tahun 2012. Bila 

tahun 2012 rendemen sudah mencapai 7,5%, kini masih sekitar 6,5%. Pada 

tahun ini produksi gula nasional diperkirakan turun 10-20% dibanding produksi 

2012 atau kira-kira maksimum hanya 2,3 juta ton. Produksi sebanyak itu baru 

mencukupi 40% kebutuhan gula nasional. ( Kementerian BUMN, 2013). 

Masalah yang terjadi pada kurangnya produksi gula nasional karena 

semakin terbatasnya lahan untuk pertanian tebu di Indonesia yang disebabkan 

oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Oleh karena itu salah 

satu solusi yang bisa diberikan adalah dengan peningkatan kualitas bibit tebu. 

Diharapkan dari kualitas bibit yang baik akan semakin meningkatkan jumlah 

produksi gula nasional. 

Penelitian ini mengacu pada proses penghambatan kerusakan cadangan 

makanan tanaman tebu oleh mikroorganisme. Cara yang dilakukan adalah 

dengan pemberian bahan anti inversi. Selain itu anti inversi juga bisa digunakan 

sebagai zat pemacu tumbuh yang berfungsi sebagai anti mikroba atau buffer 

nutrisi dan juga berfungsi sebagai perangsang tumbuh pada bibit tebu.  

Anti inversi merupakan bahan anti inversi yang mengandung senyawa 

carboxylic benzene dan mono unsaturated fatty acid yang keduanya merupakan 

jenis bahan pengawet yang termasuk golongan GRAS (Generalty Recognized as 

Safe). Kedua senyawa ini mampu merusak membran sel bakteri yang mampu 

mengeluarkan enzim invertase. Penyemprotan larutan anti inversi dapat 

mengurangi jumlah mikroba yang tidak diinginkan sehingga akan meningkatkan 

jumlah cabang pada tunas bibit tebu. 

Bahan anti inversi juga mampu menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme penghasil invertase seperti seperti Cladosporium 

cladosporioides dan khamir. Dari proses penghambatan itu akan menyebabkan 

nira yang ada pada tebu tidak rusak karena adanya proses fermentasi oleh 

mikroorganisme. Proses penghambatan pertumbuhan mikroorganisme terjadi 

karena adanya denaturasi membran sel mikroorganisme oleh carboxylic benzene 



dan penghambatan pertumbuhan dan reproduksi khamir oleh mono unsaturated 

fatty acid. 

Selain itu anti inversi mampu untuk mempertahankan pH tanaman 

sehingga cadangan makanan yang ada pada bibit tebu seperti N, P, K, Ca dan 

Mg tidak rusak oleh proses invertase. Proses invertase tersebut dapat 

menyebabkan pemecahan nira tebu menjadi sukrosa dan fruktosa yang diubah 

alkohol oleh Saccharomyces dan selanjutnya oleh Acetobacter akan diubah 

menjadi asam cuka. Proses tersebut akan mengakibatkan pH menurun sehingga 

cadangan makanan akan rusak. Bahan cadangan makanan yang masih baik  

akan menyebabkan penyerapan unsur-unsur cadangan makanan optimal 

sehingga menghasilkan germinasi yang baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana menentukan dosis/konsentrasi yang tepat dari bahan anti 

inversi serta lama waktu penyemprotan sehingga mendapatkan kualitas 

germinasi bibit tebu yang baik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai dosis/konsentrasi dan lama 

penyemprotan menggunakan bahan anti inverse sehingga dapat menghasilkan 

germinasi bibit tebu yang baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Memberikan informasi bahwa dengan melakukan reaksi inversi pada bibit 

tebu sebelum masa tanam dengan berbagai dosis/konsentrasi dan  lama 

penyemprotan akan didapatkan kualitas bibit tebu yang baik  

 

1.5 Hipotesa 

Diduga berbagai dosis/konsentrasi dan lama penyemprotan bibit tebu 

menggunakan bahan anti inversi berpengaruh terhadap germinasi bibit tebu 

sehingga didapatkan percabangan tunas bibit tebu yang lebih banyak. 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Germinasi Bibit Tebu Keprasan 

Tebu atau Saccharum officinarum termasuk keluarga rumput-rumputan. 

Mulai dari pangkal sampai ujung batangnya mengandung air gula dengan kadar 

mencapai 20% (Anonymous, 2008). Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk 

bahan baku gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. 

Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan.Umur tanaman sejak ditanam 

sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 12 bulan.Di Indonesia tebu banyak 

dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra (Anonymous, 2008). Menurut Kuswurj 

(2008), tebu (Saccharum officinarum) merupakan tanaman penghasil gula yang 

telah lama dibudidayakan di Indonesia khususnya pulau Jawa. Tebu merupakan 

tanaman penghasil gula yang kita konsumsi sehari-hari.  

 Selanjutnya Kuswurj (2008) mengatakan bahwa pertumbuhan tebu yang 

baik diawali dengan perkecambahan bibit yang baik pula. Perkecambahan yang 

serentak dan rapat merupakan modal utama untuk memperoleh jumlah batang 

saat tebang yang memadai. Perkecambahan mulai kelihatan antara 7 – 20 hari 

setelah tanam. Hal ini selain disebabkan oleh bakat dari tanamannya 

(varietasnya), juga sangat tergantung pada lingkungannya (kelembapan tanah, 

ketebalan tanah penutup bibit, posisi mata saat tanam, dll). Apabila setelah 20 

hari perkecambahannya baru mencapai 50 persen dapat dipastikan pada 

kebunnya terdapat perlakuan-perlakuan yang kurang benar.  

 Keadaan perkecambahan dapat mencerminkan hasil panen. 

Perkecambahan yang kurang baik akan mempengaruhi hasil panen. Oleh karena 

itu keadaan kebun harus dipelajari secara cepat dengan diikuti tindakan yang 

mengarah kepada baiknya pertumbuhan tebu dan jangan asal sulam. 

Perkecambahan akan berlangsung dengan baik apabila mutu benih yang yang 

digunakan untuk bahan tanam baik dan lingkungan tempat tumbuh cukup 

memadai (Kuntohartono, 1988).  

 Akhir dari fase perkecambahan tersebut ditandai dengan tumbuhnya 

tunas batang sekunder dari mata tunas pada batang primer diikuti dengan 

tumbuhnya akar (Hadisaputro, 2006). Untuk meningkatkan perkecambahan ini 

antara lain dengan pemberian unsur-unsur nitrogen, fosfat dan kalium sehingga 

dapat meningkatkan perkecambahan bibit dengan 10 -20 persen (Ingram, 1986).    



 Perkecambahan merupakan fase kritis bagi kehidupan tanaman tebu, 

perkecambahan yang baik adalah modal dasar yang baik bagi keberhasilan 

kebun. Pada fase ini banyak dipengaruhi kelembaban dan temperatur, dimana 

ketika temperatur dan kelembaban pada kondisi optimal maka tanda pertama 

dari perkecambahan adalah adanya perubahan warna akan mulai nampak 

setelah 24 jam. Sehari setelahnya akar primer akan tumbuh dan diikuti 

selanjutnya dengan daun pertama (Purnomo, 2011). Perkecambahan pada 

tanaman tebu keprasan dapat diartikan sebagai perubahan dari bagian yang 

sebelumnya sudah ada, yakni primordia akar yang berkembang menjadi akar 

dan mata tunas akan berkembang menjadi tunas. Daya perkecambahan dari 

benih sangat menentukan keseragaman pertumbuhan awal tanaman sehingga 

tingkat perkecambahan benih merupakan indikator dari kualitas benih, benih 

yang baik tingkat kecambahnya diatas 95% (Effendy, 1984). 

 Jika dilihat dari jumlah kandungannya media perkecambahannya terdapat 

perbedaan antara bibit tebu plaint cane/bagal yang sebagian besar terdiri dari 

bagian atas ruas tebu dengan bibit tebu keprasan yang merupakan bagian 

bawah tebu mulai dari akar setelah tebu ditebang. Batang bagian pucuk memiliki 

kelembaban, glucose, dan nitrogen lebih tinggi daripada batang bawah tapi 

sebaliknya rendah kandungan sukrosanya. Selain itu mata tunas yang masih 

terlindungi oleh pelepah daun pada bibit tebu keprasan akan mudah 

bekecambah daripada mata tunas yang tidak terlindungi pada bibit plaint cane. 

Yang terakhir stek dari batang bawah perlu direndam air selama 12-24 jam 

sebelum ditanam untuk mempercepat penguraian sukrosa menjadi gula 

sederhana (Purnomo, 2011). 

 

2.2 Media Perkecambahan Pada Tebu Keprasan 

 Media perkecambahan merupakan penyediaan sumber cadangan 

makanan selama germinasi tebu. Sumber makanan utama tebu selama 

germinasi adalah nira tebu, sebagian besar kandungan nira adalah air dan 

karbohidrat sebagai sumber energi serta sedikit kandungan protein dan lemak. 

Bila tebu dipotong, akan terlihat serat-serat dan terdapat cairan yang berbentuk 

gula. Serat dan kulit batang biasa disebut sabut dengan persentase sekitar 

12,5% dari bobot tebu. Cairannya disebut nira dengan persentase 87,5%. Nira 

terdiri dari air dan bahan kering. Bahan kering tersebut ada yang larut dan ada 

pula yang tidak larut dalam nira. Gula yang merupakan produk akhir dari 



pengolahan tebu terdapat dalam bahan kering yang larut dalam nira. Akan tetapi, 

bahan kering yang larut juga mengandung bahan bukan tebu (Mutiara, 2005). 

Nira yang terlihat berupa cairan mengandung banyak unsur-unsur penting, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Karbohidrat,  

 Kandungan karbohidrat utama yang terdapat pada nira tebu adalah 

sukrosa yang merupakan bahan baku pembuatan gula. Sukrosa yang 

merupakan disakarida dengan rumus kimia C12H22O11 yang terdiri dari 

monosakarida glukosa dan fruktosa (Bailey and Oilis, 1986). Sukrosa 

ditemukan dalam bentuk bebas di dalam tanaman, umumnya tanaman tebu 

(Saccharum officinarum) dan bit (Beta vulgaris) (Paryanto et al., 1999). 

Menurut (Anonymous 2010a), sukrosa terbentuk melalui proses fotosintesis 

yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Pada proses tersebut terjadi interaksi 

antara karbondioksida dengan air di dalam sel yang mengandung klorofil. 

2. Sakarosa atau gula tebu,  

 Bentuk sakarosa murni berupa kristal, tidak berair, dengan rasa manis, 

dan berwarna putih jernih. Bila dipanaskan pada suhu 100ºC-160ºC, 

sakarosa akan meleleh menjadi cair. Apabila suhu lebih panas lagi, air akan 

menguap sehingga terbentuk karamel. Kandungan sakarosa optimal pada 

waktu tanaman mengalami kemasakan optimal, yakni menjelang berbunga. 

Apabila ditambah air, sakarosa akan berubah menjadi glukosa dan fruktosa. 

3. Glukosa dan Fruktosa atau gula invert,   

 Glukosa yang terdapat di tanaman pada umummnya bila tanaman 

semakin tua, kandungan glukosanya semakin tinggi. Akan tetapi, jika pada 

tanaman tebu maka yng terjadi adalah hal sebaliknya yaitu semakin tua 

tanaman maka semakin turun kandungan glukosanya. Fruktosa murni berupa 

kristal berbentuk jarum, banyak terdapat sewaktu tanaman masih muda. 

Berikut adalah tabel 1 kandungan nutrisi bibit tebu. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Kandungan nutrisi bibit tebu 

Nutrien Kadar 

Air 73,03% 

Protein 0,47% 

Lemak 0,09% 

Serat Kasar 6,43% 

Abu 0,79% 

NDF 12,61% 

ADF 8,64% 

Lignin 0,92% 

Sellulose 7,73% 

Ca 0,03% 

P 0,02% 

Energi Bruto 1135 kcal/kg 

Asam phitat 3,17 mg/ml 

Aktifitas fitase 0,0766 U/ml 

Brix 22,15% 

Sukrosa 32,42 g/100 g 

Fruktosa 2,41 g/100 g 

Glukosa 1,58 g/100 g 

Galaktosa 2,00 mg/l 

Co 0,14 mg/l 

Fe 1,80 mg/l 

Mn 1,55 mg/l 

Zn 1,37 mg/l 

Cu 0,19 mg/l 

Se 12,63 mcg/100 g 

Vitamin B3 5,26 mg/100 g 

Vitamin C 0,72 mg/100 g 

Vitamin E 0,08 mg/100 g 

Vitamin A Tidak terdeteksi 

Zat lilin 0,05-0,15% 

Zat warna 3,0-5,0% 

Sumber : (Widjaja et al, 2011) 

 



Nira tebu juga mengandung enzim fitase dengan aktivitas sebesar 0,0766 

U/ml. Fitase (EC 3.1.3.8; myo-inositol hexakisphosphate phosphohydrolase) 

merupakan kelompok enzim phosphatase yang mampu menghidrolisis asam fitat 

dengan menghasilkan ortofosfat  dan  myo-inositol  pentakisphosphate 

(Konietzny and Greiner, 2002), bahkan pada kondisi-kondisi tertentu menjadi 

fosfat dan myo-inositol bebas dan dapat menghilangkan sifat  pengkhelat dari 

asam fitat dan melepaskan phospat (Kerovuo et al., 2000; Quan et al., 2002). 

Enzim fitase yang terkandung dalam nira tebu ini termasuk jenis 6-fitase karena 

jenis 6-fitase umumnya terdapat pada tanaman (Greiner et al.,1993). 

Sedangkan kandungan serat yang cukup tinggi cocok sebagai sumber 

serat. Selain karbohidrat dan serat, ternyata nira tebu juga mengandung mineral 

mikro yaitu Fe, Mn, Zn, Cu, Co dan Se yang sangat penting untuk proses 

metabolisme dalam perkecambahan.  

Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, vitamin B3 (Niasin) berfungsi  

sebagai komponen koenzim NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) dan 

NADP (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate), berperan pada siklus  

glikolisis, mekanisme respirasi jaringan, proses sintesis lemak, sebagai karier 

atom hidrogen, vitamin C berfungsi sebagai sintesis kolagen, transport elektron, 

metabolisme tirosin (Piliang, 2002). Selanjutanya pada tabel 2 berikut akan 

disajikan status hara tanaman dalam status kecukupan. 

  

 Tabel 2. Kecukupan hara berdasarkan analisis tanaman  

No Unsur hara Nilai Satuan 

1 N 1.5 % 

2 P 0.05 % 

3 K 2.25 % 

4 Mg 0.1 % 

5 S 0.01 % 

Sumber : Sanchez dalam Jacob, 2001. 

 

Tumbuhan memerlukan nitrogen dalam proses metabolisme, hara N 

banyak berperan dalam regulasi ekspresi gen penghasil beberapa protein pada 

tanaman tingkat tinggi dan algae melalui mekanisme transkripsi dan translasi, 

serta menjaga stabilitas mRNA (Sugiharto et al.1992). Protein yang dimaksud, 

antara lain, PEP-Case, nitrate reduktase (NR), nitrite reduktase (NiR), light 



harvesting complex protein (LHCP), protein pengendali pertumbuhan vegetatif 

dan klorofil a/b.  

Tebu juga mengandung kalium yang mengendalikan aktivitas lebih dari 

60 enzim yang umumnya mempunyai peran penting dalam proses metabolik 

(Marschner, 1986). Hubungan kalium dengan enzim fotosintesis bersifat 

resiprokal. Selain itu, unsur kalium juga mempengaruhi status dan aktivitas 

beberapa enzim pengendali tekanan osmotik, transportasi asimilat, sintesis 

protein dan pati, perkembangan sel dan pergerakan stomata (Stryer 1988, 

Salisbury & Ross 1992, Marschner 1986). 

Selanjutnya, Anonymous (2013) menyatakan bagi tanaman, fosfor 

berguna untuk membentuk akar, sebagai bahan dasar protein, mempercepat 

penuaan tebu, memperkuat batang tanaman. Selain itu, fosfor juga berfungsi 

untuk membantu proses asimilasi dan respirasi. 

Menurut Susanto (1994) kandungan nira tebu yang terdiri dari vitamin, 

mineral dan enzim fitase sangat penting untuk mengaktifkan metabolisme. Maka 

dari itu diperlukan adanya pengaturan pertumbuhan pada germinsai tebu salah 

satunya dengan pencegahan terhadap kontaminasi mikroba dan pemberian zat 

pemacu tumbuh pada bibit tebu tersebut. Kerusakan media perkecambahan tebu 

dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor eksternal dan 

internal. 

 

2.3 Kerusakan Mikrobiologis Bibit Tebu Keprasan 

Kerusakan pada nira tebu disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme 

melalui proses fermentasi. Beberapa jenis mikroba dapat juga memproduksi 

invertase seperti Cladosporium cladosporioides (Almeida et.al..2000) dan khamir 

methylotropik (Hansenula polymorpha dan Pichia paslohs) (Niuris et.al., 2000) 

sehingga kontaminasinya dapat meningkatkan konsentrasi invertase dalam nira 

tebu. 

pH merupakan salah satu indikasi untuk mengetahui kerusakan nira tebu. 

Derajat keasaman nira tebu yang kurang dari 5 dianggap tidak baik untuk diolah 

lebih lanjut (Praptiningsih, 1990). Semakin rendah nilai pH nira tebu, penguraian 

sukrosa akan terjadi lebih cepat dan kualitas nira menurun. 

Penurunan pH juga terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme 

penghasil asam. Menurut Tilbury (1975), dalam nira tebu selama penundaan 

terdapat bakteri asam laktat dan khamir yang dapat menghasilkan asam laktat 



dan asam asetat. Penambahan asam-asam tersebut dari waktu ke waktu 

membuat pH semakin turun sehingga pertunasan tebu akan semakin turun. 

Menurut Kuswurj (2009), nira tebu yang mempunyai suasana asam 

merupakan tempat optimal bagi berkembangnya mikroorganisme. Pertumbuhan 

mikroorganisme dapat mengganggu proses pengolahan, selain itu juga dapat 

menyebabkan kehilangan gula pada proses. Secara garis besar mikroorganisme 

pada proses pengolahan gula dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Bakteri, yaitu organisme sel tunggal. Aerobic thermophilic bacteria dapat 

hidup pada suhu 45°- 60"C Aerobic mesophilic bacteria dapat bertahan 

hidup pada suhu 20°- 45°C. Selain itu bakteri lainnya dapat hidup sampai 

suhu 100°C. 

2. Yeast, merupakan jamur yang berbentuk oval, tabung dan tipis dengan 

ukuran sel sebesar 10 mikron. Ragi dapat hidup dengan kondisi oksigen 

minimum dan larutan dengan konsentrasi gula tinggi. Beberapa dapat 

tumbuh pada kondisi brix 65. Banyak spesies dari ragi yang dapat 

memproduksi enzim khususnva enzim invertase yang menyebabkan 

reaksi inversi sukrosa. 

3. Kapang yang berbentuk parasit dengan ukuran 10 mikron sampai 1 mm. 

Untuk tumbuh, jamur membutuhkan oksigen dan suhu sekilar 25-30oC. 

Menurut Goutara dan Wijandi (1985), sejak dipanen, nira tebu telah 

mengalami kerusakan enzim yang dikeluarkan oleh beberapa macam 

mikrooganisme yang berasal dari tanah dan udara serta menempel pada batang 

tebu. Mikroorganisme tersebut antara lain sebagai berikut 

1. Bakteri pembentuk lendir gum, yaitu : Leuconostoc mesentroides dan 

sedikit Leuconostoc dextranicum serta Betacoccus arabinosaceus yang 

menghasilkan dekstran dari glukosa. Dekstran adalah polisakarida yang 

terdiri dari glukosa dan merupakan lendir gum. Bakteri tersebut sangat 

baik pertuinbuhannya pada pH 7 - 8 dan suhu kamar. Disamping itu, 

Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Bacillus vulgates, dan Bacillus 

levaniformatis juga menghasilkan levan yang berupa lendir gum, tetapi 

lebih sedikit jika dibanding Leuconostoc sp. 

2. Bakteri aerob pembentuk spora, yaitu Bacillus subtilis, Bacillus cereus. 

Bacillus mogatherum, Bacillus aterrimus, dan Bacillus mesentericus. 



3. Bakteri aerob tidak membentuk spora, yaitu tiga spesies Micrococcus. 

Ketiga spesies tersebut yaitu Flavobacterium, Achromobacterium dan 

Escherichia. 

4. Khamir yang hidup dalam nira tebu ada 26 spesies, tetapi khamir yang 

banyak terdapat dalam nira tebu ada delapan spesies yaitu 

Saccharomyces cereviceae serta Saccharomyces carlsbergensis var. 

alcoholophila (kapang utama dalam proses fermentasi), Pichia Candida 

guiliermonidii, Picchia fermentans dan Candida intermedia var. 

etahophila. 

 Jenis mikroorganisme lain yang teridentifikasi mengkontaminasi nira tebu 

adalah Flavobacterium rigenes, Brevibacterium sulferens, Flavobacterium 

devorans, Candida pulcherrima, Klebsiela azaenae, Chromabacetrium lividum, 

Bactobacillus arabinosus dan Saccharomyces lactis. Mikroba lain yang dapat 

mengkontaminsi nira tebu adalah Saccharomyces sacchari yang diindikasikan 

dengan terbentuknya glikoprotein dalam batang tebu (Legaz et.al, 2000). 

 Selain itu berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme (Kuswurj, 2009) : 

1.  Oksigen 

 Mikroorganisme dapat diklasifikasikan dari kebutuhan oksigennya. 

Mikroba aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan 

oksigen untuk proses pertumbuhannya. Yeast tumbuh dengan baik apabila 

terdapat cukup oksigen, tapi beberapa spesies dapat tumbuh pada kondisi tanpa 

oksigen. Kapang dapat tumbuh hanya jika terdapat oksigen, sedangkan bakteri 

ada yang aerob dan sebagian anaerob. 

2.  Water Activity (Aw) 

Ahli mikrobiologi menjelaskan efek dari kadar air lingkungan pada mikroba 

sebagai water activity (Aw). Water activity adalah rasio dari tekanan uap air pada 

larutan dengan tekanan uap air murni pada temperatur dan tekanan yang sama. 

Larutan yang homogen mempunyai rasio mendekati 1. Kebanyakan spesies 

bakteri, yeast dan kapang membutuhkan nilai Aw 0,9-1 untuk dapat hidup. Tetapi 

ada juga yang dapat hidup pada kondisi Aw 0,6-0,7. 

3.  Temperatur 

 Beberapa mikroba dapat hidup pada temperatur tinggi, demikian 

sebaliknya. Psikrofilik dapat hidup pada temperatur 20o-30oC. Spesies mesofilik 

dapat hidup antara 30o-40oC. Sedangkan termofilik dapat hidup pada temperatur 



45o-65oC. Bakteri dapat hidup pada range temperatur antara 0o-90oC. Yeast dan 

kapang dapat dimatikan pada temperatur 60oC selama 15 menit. 

4.  pH 

 Keasaman dari larutan gula menentukan mikroba yang dapat tumbuh 

pada larutan gula. Yeast dan kapang dapat tumbuh pada pH 2-8, sedangkan 

bakteri sensitif terhadap kondisi pH. Beberapa bakteri dapat tumbuh pada pH 4-

8, sedangkan beberapa hanya dapat tumbuh pada pH 6,5-7,5. 

5. Biosida 

 Biosida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat dan 

mematikan mikroba. Cara terbaik untuk mengontrol mikroba adalah melalui 

sanitasi yang baik, terutama di gilingan. 

 

2.3.1 Kerusakan Nutrisi pada Bibit Tebu Keprasan 

Tebu setelah dikepras akan mengeluarkan cairan nira, hal ini disebabkan 

oleh adanya tekanan turgor sel. Nira tersebut mudah mengalami kerusakan baik 

secara fisik, kimia, maupun secara mikrobiologis. 

Kerusakan nira akibat aktivitas mikroorganisme ditandai dengan rasa 

asam pada nira, berbuih putih dan berlendir dengan reaksi kimia seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar (Goutara dan Wijandi, 1985). Menurut Legas et.al., 

(2000), adanya glikoprotein juga menjadi indikasi kontaminasi mikroba dalam 

nira tebu dan telah terjadi kerusakan terlebih dahulu pada batang tebu. Tahapan 

reaksi fermentasi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

C12H22O11                  C6H12O6 + C6H12O6 

 

C6H12O6 + H2O                    2 C2H5OH + 2 CO2 

 

C2H5OH + O2                    CH3COOH + H2O 

 

 

Sumber: (Goutara dan Wijandi, 1985). 

 

Pada reaksi pertama terjadi invertasi pada sukrosa dengan katalis 

invertase atau reaksi hidrolisis karena adanya reaksi enzimatis yang membentuk 

asam. Pada reaksi kedua, hasil reaksi invert atau hidrolisis sukrosa dapat 

Glukosa 

Glukosa/Fruktosa 

Fruktosa Sukrosa 

Etanol 

Asam asetat Etanol 

Gambar 1. Tahapan Reaksi Fermentasi Pada Nira Tebu 



dikonsumsi oleh mikroorganisme dan diubah menjadi alkohol dan selanjutnya 

dioksidasi menjadi asam asetat. Terbentuknya asam menyebabkan reaksi 

hidrolisis sukrosa terjadi lagi dan nira menjadi asam. Menurut Goutara dan 

Wijandi (1985), proses degradasi sukrosa diikuti dengan pembentukan warna 

coklat tua. Semakin tinggi jumlah dekomposisi sukrosa makin nyata warnanya. 

Selanjutnya komponen glukosa dan fruktosa yang telah terbentuk dari reaksi 

hidrolisa sukrosa, mengalami proses fermentasi membentuk etil alkohol. Etil 

alkohol kemudian dioksidasi menjadi asam asetat. Kondisi nira yang asam akan 

semakin meningkatkan inversi sukrosa dalam nira tebu.  

Proses inversi dapat terjadi secara sempurna selama 48 - 72 jam pada 

suhu 50°C dengan pH 4,5 (Chaplin, 2004). Proses reaksi metabolisme glukosa 

oleh bakteri asam laktat dapat dilihat pada Gambar 2. 
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 Inversi sukrosa, khususnya pada nira tebu, terjadi disebabkan oleh reaksi 

invertasi terhadap molekul sukrosa. Reaksi invertasi merupakan reaksi hidrolisis 

irreversible dimana satu molekul sukrosa dan satu molekul air menghasilkan satu 

molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Proses ini dipercepat dengan panas. 

Invertasi molekul sukrosa murni diproses paling cepat sampai mendekati 5000 

Glukosa 

Acetil-P+Erithrosa-4-P 

Fru-1,6-P Glk-6-P 

(a) 

Fru-6-P 

Fru-6-P 

Pentosa-P 

(a) 

Acetil-P+Trilosa-3-P 

Piruvat 

Laktat Asetat 

Triosa-3-P 

Piruvat 

Laktat 

Glukonat-6-P 

Silulosa-5-P 

+CO2 

Triosa-3-P+Asetil-P 

Piruvat 

Laktat Asetat 

(etanol) 

Gllikolisis 

(Homofermentasi) 

Lintasan 

Bifidus 

Lintasan 6-P-

Glukonat 

Lintasan fosfoketolase 

(Heterofermentasi) 

Gambar 2. Lintasan Metabolisme Glukosa Pada Bakteri Asam Laktat;  

                   (a) = Reaksi Dikatalisa oleh Fosfoketolase (Rahman, 1992) 



kali pada 90°C dibanding pada 20°C. Pada prakteknya reaksi ini terjadi pada pH 

dibawah 7 dan proses dipercepat dengan penurunan pH. Reaksinya adalah 

endotermik dengan energi aktivasi 25,9 kilokalori per mol pada 20°C. Reaksi ini 

dapat juga melalui katalisis biokimia dengan beberapa enzim, khususnya 

invertase (Pennington dan Charles, 1990 dan Wang, 2004). 

 

2.4 Reaksi Enzimatis   

 Enzim invertase termasuk kelompok enzim hidrolase yaitu enzim yang 

mengkatalisa reaksi hidrolisa suatu substrat atau pemecahan suatu substrat 

dengan pertolongan molekul air. Menurut Kuswurj (2009), pada umumnya proses 

inversi sukrosa ini dipengaruhi oleh; sifat asam dari substrat, suhu lingkungan, 

kebersihan lingkungan dan keberadaan enzim invertase. Reaksi invertasi atau 

hidrolisis sukrosa dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut (Anonymous. 2010b), enzim adalah satu atau beberapa 

guguspolipeptida (protein) yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang 

mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia. 

Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang 

bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi 

karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan 

mempermudah terjadinya reaksi. 

Enzim 

Invertas

e 

 

Gambar 3. Reaksi Invertasi atau Hidrolisis Sukrosa (Anonymous, 2010) 



Kerusakan nira tebu dapat dipengaruhi oleh perubahan pH dan 

suhu.Setiap enzim memiliki pH dan suhu yang optimal untuk aktivitasnya.Pada 

saat reaksi berjalan dibawah titik optimum, kecepatan reaksi berlangsung 

semakin cepat hingga titik optimum. Setelah melampaui titik optimumnya, 

kecepatan reaksi berlangsung semakin menurun, bahkan menjadi inaktif. 

Perubahan kecepatan aktivitas enzim akibat pengaruh pH dan suhu disebabkan 

karena perubahan struktur tersier enzim (seperti interaksi ion dan ikatan 

hidrogen). Sebagai contoh, perubahan pH akan mengubah posisi ionisasi asam 

amino yang akhirnya akan mempengaruhi aktivitas katalitiknya sebagai enzim 

Sementara itu ikatan hidrogen juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan suhu, 

dimana pada suhu tinggi ikatan hidrogen akan putus, sehingga struktur enzim 

akan berubah dan kemampuannya. 

Menurut Susanto (2010) Secara garis besar mekanisme penghambatan 

reaksi inversi secara enzimatis adalah terjadinya denaturasi protein enzim yang 

akan mengakibatkan terganggunya proses metabolisme enzim tersebut. 

Denaturasi terjadi karena anti inversi yang terdisosiasi mudah terionisasi dan 

menghasilkan ion Hidrogen yang akan menambah keasaman protoplasma. 

 

2.5 Bibit Tebu Keprasan 

 Keadaan perkecambahan dapat mencerminkan hasil panen. 

Perkecambahan yang kurang baik akan banyak mempengaruhi hasil panen.Oleh 

karena itu keadaan kebun harus dipelajari secara cepat dengan diikuti tindakan 

yang mengarah kepada baiknya pertumbuhan tebu dan jangan asal sulam. 

Perkecambahan akan berlangsung dengan baik apabila mutu benih yang yang 

digunakan untuk bahan tanam baik dan lingkungan tempat tumbuh cukup 

memadai.  

 Bibit tebu yang baik adalah bibit keprasan yang dapat segera 

berkecambah bila ditanam dan kecambah tersebut mampu tumbuh menjadi 

tunas tebu yang normal (Kuntohartono, 1988). Bibit yang mempunyai ciri-ciri 

tersebut dihasilkan dari tanaman yang subur, tanamannya rapat, pertumbuhan 

merata, daunnya rimbun berwarna hijau dan tidak terserang hama dan penyakit. 

Pada tanaman yang subur batangnya mengandung cukup air, karbohidrat 

(glukosa, fruktosa, sacharosa), asam amino, protein, mineral dan hormon. 

Dengan kandungan unsur-unsur tesebut dan bantuan faktor luar (O2 dan air) 



maka mata tunas akan berkecambah menjadi mata tunas yang baik. Berikut 

adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit tebu. 

1. Iklim dan Temperatur 

 Tebu tumbuh baik pada daerah beriklim panas tropika dan subtropika di 

sekitar khatulistiwa sampai garis isotherm 200C, yakni kurang lebih diantara 

390LU sampai 350LS. Tanaman tebu banyak diusahakan di dataran rendah 

dengan musim kering yang nyata (Sudiatso, 1980). Pada dasarnya tebu 

mempunyai dua bagian pokok, yaitu daun dan batang dengan komposisi masing-

masing 30% dan 70% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008). 

Menurut Kuntohartono dan Thijsse (2009), temperatur optimum untuk 

perkecambahan tebu adalah 26-33°C dan untuk pertumbuhan vegetatif adalah 

30-33°C. Selama pertumbuhan menjadi dewasa, temperatur malam yang relatif 

rendah (di bawah 18°C) berguna untuk pembentukan kandungan sukrosa yang 

tinggi. Secara kuantitatif, tebu merupakan tanaman berhari pendek. Periode 

sianghari selama 12-14 jam adalah jumlah maksimum untuk pertumbuhan dan 

perbungaan. Rata-rata curah hujan yang diperlukan sekitar 1800-2500 

mm/tahun, jika curah hujan tidak cukup, harus diberi irigasi 

2. Pengaturan Kebutuhan Air 

 Sebagai tanaman asli (origin plant) dari daerah tropika basah, tebu 

digolongkan ke dalam tanaman yang memerlukan air dalam jumlah banyak 

namun peka terhadap kondisi lingkungan tumbuh yang berdrainase jelek. 

Tanaman ini relatif toleran terhadap cekaman air (water stress) sehingga pada 

daerah dengan curah hujan sekitar 1000 mm/th tebu masih mampu bertahan. 

Total ketersediaan air bagi tanaman tebu pada umur 1 – 12 bulan, besarnya 

antara 14.82 mm sampai 140.5 mm. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila kadar 

air tanah berada pada titik kapasitas lapang. 

 Jumlah kebutuhan air sejalan dengan umur tanaman tebu sangat 

bervariasi tergantung pada fase pertumbuhan dan lingkungan tumbuhnya 

(agroekologi). Secara garis besar fase pertumbuhan tebu dibagi menjadi 4, yaitu: 

(1) perkecambahan (0-5 mg), (2) pertunasan (5 mg-3,5 bulan), (3) pertumbuhan 

cepat (3,5 – 9 bulan), dan (4) pamasakan batang (≥ 9 bulan). Puncak kebutuhan 

air pada tanaman tebu terjadi pada fase pertumbuhan cepat, yaitu mencapai 

0,75 - 0,85 cm air / hari. 

 

 



3. Keasaman (pH) Tanaman Tebu 

 Tanaman tebu biasanya tumbuh baik pada daerah yang beriklim panas 

dengan kelembaban untuk pertumbuhan adalah > 70%.Tanaman tebu toleran 

pada kisaran kemasaman tanah (pH) 5-8. Jika pH tanah kurang dari 4,5 kurang 

baik bagi tanaman tebu karena dengan keadaan lingkungan tersebut sistem 

perakaran tidak dapat menyerap air maupun unsur hara dengan baik, sedangkan 

tanah dengan pH tinggi (di atas 7,0) sering mengalami kekurangan unsur P 

karena mengendap sebagai kapur fosfat, dan tanaman tebu akan mengalami 

―chlorosis‖ daunnya karena unsur Fe yang diperlukan untuk pembentukan daun 

tidak cukup tersedia. (Farid, 2003). 

 Merdhia (2008) menyatakan bahwa tebu harus diusahakan agar tidak 

mengalami perusakan baik selama di kebun maupun selama proses di pabrik. 

Setelah ditebang, fungsi kehidupan batang tebu secara menyeluruh terhenti dan 

terkena gangguan fisis dari luar, seperti terkena sinar matahari langsung 

sehingga mengakibatkan sel tersebut mati dan akan bersifat asam. Santoso 

(2011) menyatakan bahwa keasamaan (pH) mempengaruhi pada tiap proses 

pembentukan menjadi kristal. pH nira harus selalu dikontrol untuk menghasilkan 

produktivitas tebu yang meningkat.  

4. Waktu Tanam 

 Mengingat bahwa masa tanam tepat adalah merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam budidaya tebu maka harus diupayakan agar tanam dilakukan 

tepat waktu. Terjadinya kelambatan saat tanam akan berdampak secara 

signifikan terhadap penurunan produktivitas. Oleh sebab itu, apabila ada 2 

pilihan yaitu pengolahan lahan prima atau segera tanam karena telah terlambat 

tanam maka pilihannya harus jatuh pada tanam segera. Sementara itu perbaikan 

kualitas pengolahan tanah dilakukan secara bertahap sejalan dengan 

perkembangan umur dan fase pertumbuhan tebu, serta kondisi lingkungannya. 

 Tebu yang ditanam pada awal musim kemarau (pola A, yaitu Mei-Agustus 

di belahan Selatan khatulistiwa) menunjukkan tingkat produksi tebu dan hablur 

gula yang lebih tinggi dibandingkan tebu yang ditanam pada awal musim 

penghujan (pola B, yaitu Oktober-Nopember). Oleh karena itu prioritas okupasi 

lahan yang siap tanam pola A harus diperluas. Keadaan ini menuntut 

ketersediaan air irigasi yang cukup (termasuk kesiapan pompanisasi) untuk 

mencukupi kebutuhan air pada awal-awal pertumbuhan tanaman pola A. 

 



2.6 Anti Inversi 

Anti inversi adalah bahan pengawet makanan yang bersifat ”food grade” 

mengandung bahan aktif majemuk yang bersinergi positif yaitu Benzene 

carboxylic dengan rumus molekul NaC7H5O2 dan mono unsaturated fatty acid 

dengan rumus molekul KC6H7O2 memiliki tingkat kelarutan yang tinggi dalam air 

yang bersifat penghambatan aktifitasnya secara total, aman untuk digunakan 

dalam bahan pangan. Selain itu juga terdapat penambahan unsur Nitro Phosphat 

berupa Nitrogen terlarut dan Phospat. Di Amerika Serikat senyawa ini 

digolongkan dalam Generalty Recognized as Safe (GRAS) (Susanto, 2010). 

Pengawet ini sangat efektif untuk digunakan dalam penghambatan 

aktifitas bakteri dan khamir sebagai penyebab reaksi inversi sukrosa pada 

batang tebu karena enzim invertase yang disintesanya (Susanto, 2010). 

Anti inversi selain sebagai anti mikrobial juga mampu menginaktifkan 

enzim invertase, dextranase, alcohol dehydrogenase, fumarase, enolase, 

aspartase, catalase, malate dehydrogenase, piruvat dekarboksilase, α-

ketoglutarate dehydrogenase, succsinic dehydrogenase dan ficin.Selain itu 

bahan ini juga mampu mempercepat pertumbuhan tunas karena mengandung 

Nitrogen, Kalium, dan Phospat. 

 

2.6.1 Fungsi Anti Inversi 

Anti inversi memiliki multi fungsi, baik secara teknis maupun secara 

ekonomis. Menurut (Susanto, 2010)  fungsi tersebut adalah : 

1. Pengaman rendemen gula, karena enzim invertase sudah tidak aktif lagi, 

kadar gula reduksi rendah dan akhirnya terjadi optimalisasi rendemen 

gula. 

2. Mempercepat pertumbuhan tunas karena unsur N pada bahan inversi 

berfungsi sebagai bahan energi utama pada tebu. 

3. Efisiensi biaya proses, karena jumlah mikroba pengganggu minim, 

penggunaan flukulan minim dan proses lebih cepat, sehingga biaya lebih 

murah. 

4. Melindungi dari kerusakan jaringan tebu baik secara eksoenzim maupun 

indoenzim. 

 

 

 



2.6.2 Mekanisme Penghambatan Anti Inversi 

Anti inversi dibuat dari pencampuran 3 senyawa aktif yakni carboxilic 

benzene dan mono unsaturated fatty acid atau dalam pasar biasa disebut 

dengan benzoat dan sorbat serta ditambahkan unsur N yang terdiri dari Nitrogen, 

Kalium, Boron dan Phospat. Anti inversi dibuat dalam bentuk cair karena dalam 

aplikasinya harus ditambahkan air sehingga membantu kelarutan bahan itu 

sendiri. Dalam pembuatannya, benzoat dengan sorbat ditambahkan dengan 

perbandingan 1:1 yang memiliki kemurnian sebesar 90% yang artinya dalam 

2000 ppm ADI (accepted diary intake) yang diterima adalah sebesar 1800 ppm. 

Dalam pembuatan larutan 2000 ppm adalah dengan cara menambahkan 2 ml 

anti inversi dalam 1 liter air. Pengenceran yang ada berarti sebanyak 500 kali 

(1000ml/2ml) ADI yang sebenarnya dalam 2000 ppm adalah sebesar 4 ppm 

(2000 ppm/500 kali pengenceran) sehingga sangat aman digunakan. 

Natrium benzoat termasuk salah satu bahan pengawet yang dipasarkan 

secara bebas dan lebih dikenal dengan istilah anti basi (Fachrudin, 1998). 

Menurut Chandra (2001) menyatakan, natrium benzoat disebut juga karboksil 

benzena atau fenil formic acid. Rumus umumnya NaC7H5O2 dan berat 

molekulnya 144,11, mudah larut dalam air, 61,2 akan larut dalam 100 ml air pada 

temperatur 25oC, dapat larut dalam alkohol dan berbentuk kristal atau tepung 

putih. 

Asam benzoat sukar larut dalam air, maka lebih sering digunakan bentuk 

garamnya yang mudah larut dalam air atau alkohol yaitu natrium benzoat 

(Winarno, 1997). Benzoat sejauh ini dideteksi sebagai pengawet yang aman, 

benzoat termasuk senyawa kimia pertama yang diizinkan untuk makanan. 

Senyawa ini digolongkan dalam Generally Recognized as Safe (GRAS), karena 

zat ini aman dan tidak berefek toksik. Bukti-bukti menunjukkan, pengawet ini 

mempunyai toksisitas sangat rendah terhadap hewan maupun manusia. Ini 

karena hewan dan manusia mempunyai mekanisme detoksifikasi benzoat yang 

efisien. Sampai saat ini benzoat dipandang tidak mempunyai efek teratogenik 

(menyebabkan cacat bawaan) jika dikonsumsi melalui mulut, dan juga tidak 

mempunyai efek karsinogenik. Dosis penggunaan natrium benzoat adalah 0,01 

— 0,06% atau 0,1 — 0,6 g/kg produk. 

Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam benzoat, 

sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat. Asam benzoat akan bereaksi 

dengan glisin menjadi asam hipurat yang akan dibuang oleh tubuh. natrium 



benzoat dapat mempertahankan keawetan makanan terhadap serangan bakteri, 

ragi, kapang, atau jamur. Bahkan pengawet ini banyak digunakan untuk 

makanan dan minuman yang bersifat asam (Winarno, 1992). 

Aktivitas anti mikroba asam benzoat dan garamnya tergantung pH 

substrat, karena pH substrat sangat menentukan banyaknya asam yang tidak 

terdisosiasi. Misalnya pada pH 3 asam yang tidak terdisosiasi sebesar 93,5% 

Asam benzoat ini mempunyai penghambatan mikroba optimal pada pH antara 

2,5-4,0 (Tranggono dan Sutardi, 1990). Berikut ini tampak pada Gambar 4 rumus 

bangun natrium benzoat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rumus Bangun Natrium Benzoat (Solomons, 1986) 

 

Benzoat adalah golongan karboksilat yang paling sederhana. Dalam fase 

benzene, asam benzoat terdimerisasi bagian oleh pengikat hidrogen dalam 

gugus karboksil. Asam benzoat tersubstitusi diberi nama seperti benzena 

tersubstitusi, dengan asam benzoat sebagai nama asal. Substitusi yang kedua 

bisa orto, meta, atau para terhadap gugusan karboksil. Apabila cincin 

mengandung lebih dari dua substituen, angka harus dipakai. Bentuk garam 

benzoat digunakan untuk bahan pengawet makanan dan farmasi (Sophyto, 

2001). 

Menurut Branen and Davidson (1983), natrium benzoat bekerja dengan 

cara merusak dinding sel atau membran sel. Hal ini akan mengakibatkan 

permeabilitas dari sel akan terganggu. Sehingga dinding sel tidak dapat 

menyaring zat-zat yang keluar masuk. Efek anti mikrobial natrium benzoat dalam 

medianya disebabkan karena bentuk asam benzoat yang mudah terionisasi 

dalam sel menghasilkan ion hidrogen yang akan menambah keasaman 

protoplasma sehingga menyebabkan terjadinya denaturasi protein enzim yang 

akan mengakibatkan terganggunya proses metabolisme mikroba. Karena 

metabolisme tidak berlangsung, akibatnya mikroba akan mati sehingga natrium 

benzoat efektif untuk mencegah yeast dan bakteri. 



Selain itu ada Sorbat yang ditemukan secara alami ditanaman buah beri 

dan dinyatakan sebagai GRAS (Generally Recognize as Safe) oleh US Food 

Drug Administration. Bahan ini merupakan rantai lurus asam lemak tak jenuh 

dengan berat molekul 112,13. Asam sorbat warnanya lebih rendah dalam bentuk 

kristal, flakes, berwarna putik seperti bubuk atau granula, mempunyai 

karakteristik bau yang tajam dan mempunyai rasa yang asam, dan 

dikomersialkan dalam bentuk garam, kalsium dan potasium sorbat. Potasium 

sorbat dikembangkan dalam bentuk bubuk dan granuladan berat molekul sama 

dengan asam sorbat. Potassium sorbat merupakan golongan dari asam lemak 

tak jenuh yang berantai panjang dengan rumus kimia (C6H7KO2) CH3-CH=CH-

CH=CH-COOK. Ikatan rangkap pada potassium sorbat sangat reaktif dan dapat 

mempengaruhi aktivitas antimikrobial pada kualitas dan keamanan pangan 

(Maga and Anthony,1995). 

Potassium sorbat sangat efektif sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri dan kapang dengan cara menghambat pertumbuhan dan reproduksinya 

serta tidak ditujukan untuk membunuh. Beberapa spesies kapang yang dapat 

dihambat potassium sorbat adalah Penicillium, Aspergillus dan Mucor (Maga and 

Anthony, 1995), sedangkan spesies bakteri adalah Lactobacillus, Salmonella, 

Staphylococcus dan Streptococcus (Davidson and Branen, 1996).  

Potassium sorbat yang merupakan salah satu jenis komponen  mono 

unsaturated fatty acid. Berbentuk bubuk kristal berwarna putih atau kuning terang  

yang mudah larut dalm air. Potassium sorbat dapat dimetabolisme oleh tubuh 

dengan cepat, dan diubah menjadi CO2 dan H2O dan selebihnya akan 

dikeluarkan oleh tubuh. Potassium sorbat bersifat antiseptik dengan mengatur 

pH saat akan digunakan. Potassium sorbat efektif untuk bakteri (Amelia,  2001). 

Menurut Maga and Anthony (1995), sifat anti mikroba sorbat adalah 

mampu mencegah kerja enzim metabolisme dalam sel mikroba seperti enolase 

dan laktat dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur α-diena pada asam 

sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak oleh enzim tersebut. Sorbat Selain 

itu juga berpengaruh terhadap kerja enzim pada siklus asam sitrat. Asam sorbat 

dapat membentuk ikatan dengan gugus -SH pada enzim sehingga enzim 

menjadi inaktif. Selain menginaktifkan kerja enzim, sorbat juga bisa merusak 

dinding sel. Mekanisme pengrusakan dinding sel oleh sorbat adalah sorbat harus 

masuk terlebih dulu ke sel. Pada pH 3,15, sebanyak 40% asam sorbat masuk ke 

dalam sel sedangkan pada pH netral yang masuk hanya 1%. Dari jumlah yang 



masuk ke sel, bagian yang tidak terdisosiasi yang akan berperan sebagai anti 

mikroba walaupun yang terdisosiasi juga masih mampu bersifat anti mikrobial 

tapi hanya 1/100. Gugus hidroksil (-OH) merupakan gugus yang sangat penting 

untuk aktivitas enzim tertentu. Gugus hidroksil ini dapat bereaksi dengan bahan 

kimia dan menyebabkan inaktivasi enzim (Tranggono, 1990) Berikut ini tampak 

pada Gambar 5 rumus bangun potassium sorbat. 

 

 

Gambar 5. Rumus Bangun Potassium Sorbat (Anonymous, 2011). 

 

Dengan memanfaatkan kedua senyawa yang saling bersinergi ini maka 

kemampuan untuk menghambat reaksi inversi lebih bisa dipertahankan. Natrium 

benzoat yang efektif untuk penghambatan kapang dan bakteri sedangkan 

potassium sorbet yang efektif untuk pertumbuhan kapang dan khamir, sehingga 

semua jenis mikroorganisme bisa terhambat semua. Mekanisme dari kedua 

senyawa ini juga saling bersinergi Natrium benzoat yang lebih efektif untuk 

menghambat metobolisme dinding sel sedangkan potassium sorbat yang efektif 

dalam menginaktifasi enzim invertase. Mekanisme  penghambatan inversi dapat 

dilihat pada Gambar 6. 



 

Gambar 6. Mekanisme Penghambatan Inversi (Anonymous, 2010; Solomons, 

1986;Tranggono dan Sutardi, 1990) 

 

 Bahan nitro phosphat pada bahan yang berfungsi sebagai zat pemacu 

tumbuh pada tanaman tebu terdiri dari fosfat (P2O5) dan nitrogen terlarut. 

Penggunaan unsur fosfat karena unsur fosfat merupakan salah satu nutrisi 

utama yang sangat esensial bagi tanaman disamping  unsur nitrogen dan kalium. 

Peranan fosfat yang terpenting bagi tanaman adalah memacu pertumbuhan akar 

dan pembentukan system perakaran serta memacu pertumbuhan generative 

tanaman. Fosfat banyak tersedia di alam sebagai batuan fosfat dengan 

kandungan tri kalsium fosfat yang tidak larut dalam air. Agar dapat dimanfaatkan 

tanaman, batuan  fosfat alam harus diubah menjadi senyawa fosfat yang larut 

dalam air.  

 Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan pupuk fosfat 

adalah batuan fosfat yang cukup banyak terdapat diseluruh pelosok tanah air. 

Namun, batuan fosfat yang terdapat di Indonesia  mempunyai kandungan P2O5 

yang tidak memenuhi  spesifikasi untuk dipakai sebagai bahan baku pembuatan 

pupuk fosfat dalam industri pupuk di Indonesia (Moersidi, 1999). Menurut Husein 

dkk., (1998) sebagian besar kebutuhan batuan fosfat di dalam negeri dipenuhi 

dari impor. Pupuk fosfat dibuat menggunakan bahan baku batuan fosfat alam. 

Kadar P2O5 dalam batuan fosfat alam yang rendah ditingkatkan dengan proses 

acidulasi  menggunakan larutan asam fosfat (H3PO4). 



 Di dalam batuan fosfat alam terkandung berbagai unsur seperti Ca, Mg, 

Al, Fe, Si, Na, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cd, Hg, Cr, Pb, As, U, V, F, Cl. Unsur utama di 

dalam fosfat alam antaralain P, Al, Fe, dan Ca. Secara kimia, fosfat alam dapat 

dikategorikan menjadi fosfat alam dengan dominasi Ca-P atau Al-P dan Fe-P 

sedangkan unsur lain merupakan unsur ikutan yang bermanfaat dan sebagian 

lain kurang bermanfaat bagi tanaman. Unsur ikutan yang perlu diwaspadai 

adalah kandungan logam berat yang cukup tinggi dalam fosfat alam, seperti Cd, 

Cr, Hg, Pb, dan U (Rochayati, dkk.,2010).  

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pupuk fosfat mengandung 

logam Cd 7 ppm. Apabila pupuk tersebut digunakan secara terus menerus 

dengan dosis dan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan Cd yang tersedia 

dalam tanah sehingga meningkatkan serapan Cd olehtanaman (Setyorini, dkk 

dalam Charlena, 2004).  

 Nitrogen adalah unsur nitro phosphat yang lain dan merupakan bagian 

penting dari kehidupan. Tanaman, hewan dan bakteri semuanya menggunakan 

nitrogen dalam satuan pembentuk fundamental yang disebut asam amino, dan 

asam-asam amino ini bersatu membentuk protein. Protein tidak hanya 

memungkinkan kita untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik, tetapi juga 

membentuk basis dari hampir setiap reaksi kimia dalam tubuh mausia. Sumber 

nitrogen kita yang utama adalah atmosfer, dimana nitrogen terdapat sebagai gas 

nitrogen (N2). Akan tetapi, dalam bentuk gas, nitrogen sangat lembam (tidak 

reaktif) dan hanya sedikit organisme yang mampu memanfaatkannya. Proses 

alami pengambilan gas nitrogen dan konversinya menjadi senyawa-senyawa 

yang bermanfaat dikenal sebagai fiksasi nitrogen, dan dilakukan oleh bakteri 

pengikat nitrogen. Bakteri ini ―mengikat‖ nitrogen menjadi senyawa yang 

mengandung nitrogen lainnya: amonia (NH3). Senyawa KNO3 dan senyawa 

NaNO3 merupakan 2 mineral yang merupakan sumber senyawa nitrogen di alam 

(Anonymous, 2013). 

 Sedangkan anti inverse perlakuan menggunakan Ammonium Nitrat 

(NH4NO3), ammonium nitrat adalah pupuk yang dapat menyumbangkan dua 

jenis hara N dalam bentuk ammonium dan nitrat. Pupuk ini mempunyai kadar N 

sebanyak 33% dan termasuk pupuk yang larut didalam air. Bentuk pupuk adalah 

padat, kristalin, berwarna putih, tidak higrokopis dan berkerja cepat (Hasibuan, 

2006). 



 Apabila pupuk ditambahkan kedalam tanah maka pupuk akan mengalami 

reaksi atau perubahan baik dalam bentuk fisik dan sifat kimianya. Perubahan-

perubahan ini mulai terjadi apabila pupuk itu bereaksi dengan air tanah. Setelah 

bereaksi dengan air pupuk akan melarut, sebagian pupuk akan diserap akar 

tanaman, sebagian ada terfiksasi menjadi bentuk tidak tersedia untuk tanaman, 

hilang melalui proses denitrifikasi (pupuk N), tercuci (leaching) tereosi dan serta 

terjadinya penguapan (volatilisasi) (Hasibuan,2006). 

 Ada juga kalium yang merupakan unsur makro seperti nitrogen dan 

fosfor, kalium berperan penting dalam fotosintesis, karena secara langsung 

meningkatkan pertumbuhan dan luas daun. Disamping itu kalium dapat 

meningkatkan pengambilan karbondioksida, memindahkan gula pada 

pembentukan pati dan protein, membantu proses membuka dan menutup 

stomata, kapasitas menyimpan air, memperluas pertumbuhan akar, 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, 

memperkuat tubuh tanaman supaya daun bunga dan buah tidak gampang 

rontok, memperbaiki ukuran dan kualitas buah pada masa generatif/menambah 

rasa manis pada buah, mensuplai karbohidrat yang banyak pada tanaman tebu.  

Terakhir adalah Borium atau Boron yang merupakan zat yang banyak 

manfaatnya. Boron membawa karbohidrat ke seluruh jaringan tanaman. Boron 

juga bermanfaat dalam proses mempercepat penyerapan kalium dan berperan 

pada pertumbuhan tanaman khususnya pada bagian yang masih aktif. Selain itu, 

berfungsi juga dalam meningkatkan kualitas produksi sayuran dan buah-buahan. 

Kekurangan boron menyebabkan daun klorosis yang dimulai di bagian bawah 

daun. Setelah itu, daun mengering dan mati. Pertumbuhan daun juga menjadi 

kerdil, kuncup mati, dan berwarna hitam. Selain itu, kekurangan boron dapat 

menimbulkan penyakit fisiologis (Anonymous, 2013). 

 

2.6.3 Pengaruh Anti Inversi Terhadap Jumlah Anakan Bibit Tebu Keprasan 

 Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang disebabkan oleh 

pembelahan sel tanaman. Proses keluarnya tunas-tunas/anakan dari pangkal 

tebu muda mulai berlangsung pada umur 1,5 bulan sampai umur 3-4 bulan 

tergantung dari varietasnya. Proses pertunasan membutuhkan air, sinar 

matahari, oksigen, hara N dan P. Pertunasan yang baik terjadi jika setiap rumpun 

terdiri dari 1 batang induk tebu dengan 4-6 tunas anakan (Agus, 2012). 

Selanjutnya Agus (2012) menyatakan tiap tunas anakan berpotensi 



menghasilkan jumlah batang yang optimal. Tunas tebu yang tumbuh setelah 

masa perkecambahan umumnya disebut anakan. 

 Pertumbuhan tanaman tebu terdiri dari dua fase yaitu fase vegetatif dan 

fase generatif. Fase vegetatif meliputi perkecambahan, pertunasan dan 

pertumbuhan. Sedangkan fase generatif meliputi pertumbuhan ke arah fase 

penimbunan karbohidrat dibatang. Komponen pertumbuhan vegetatif tanaman 

tebu dapat diamati dari jumlah anakan, tinggi tanaman, luas daun, diameter 

bahan serta laju pertumbuhan tanaman. Komponen tersebut berperan penting 

dalam menentukan produksi akhir tanaman tebu. Tanaman tebu memiliki 

kemampuan  pertumbuhan untuk  menghasilkan anakan  dalam satu  rumpun. 

Pertunasan anakan  dianggap  sebagai mata  rantai yang penting  dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena  pada stadium ini 

akan menghasilkan bobot tebu  yang  baik (Kuntohartono, 1999). 

 Kombinasi pupuk NPK dan organik akan menghasilkan jumlah anakan 

yang tinggi. Karena pupuk tersebut mengandung unsur P dengan mikroba 

pelarut fosfat akan menghasilkan asam organik yang mengikat Al, Fe, Ca dan 

Mg sehingga melepaskan P yang tersedia yang dibutuhkan tanaman tebu 

(Anonymous, 2007). 

 Selanjutnya Anonymous (2007) mengatakan bahwa adanya penambahan 

unsur P maka akan terjadi peningkatan energi dalam bentuk ATP yang 

dihasilkan untuk fotosintesis sehingga mendukung proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Unsur P yang dapat mengikat ATP sangat dibutuhkan 

tanaman tebu dalam pembentukan anakan, sehingga pertumbuhan dan jumlah 

anakan tebu dapat tumbuh dengan optimal.  

 

2.6.4 Pengaruh Anti Inversi Terhadap Kandungan Klorofil Pada Bibit Tebu 

Keprasan 

 Klorofil berbentuk butir-butir hijau yang tedapat didalam koroplas. Pada 

umumnya kloroplas berbentuk oval, yang terdiri dari bahan dasar yang disebut 

stroma, sedangkan butir-butir yang terkandung didalam stroma disebut grana. 

Pada tanaman terdapat 2 macam klorofil, yaitu klorofil a dan klorofil b. Klorofil a 

merupakan salah satu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan 

autotrof. Klorofil b terdapat pada ganggang hijau chlorophyta dan tumbuhan 

darat. Klorofil bersifat fluoresen sehingga dapat menerima sinar dan 

mengembalikannya dalam bentuk gelombang yang berlainan. Akibat adanya 



klorofil, tumbuhan dapat menyusun makanannya sendiri dengan bantuan cahaya 

matahari. Klorofil a terlihat berwarna hijau-tua, tetapi jika sinar direfleksikan, akan 

menampakan warna merah. Klorofil b terlihat berwarna merah-cokelat. Klorofil 

banyak menyerap sinar merah dan nila (Dwijoseputro, 1980).  

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan klorofil 

(Dwijoseputro, 1980):  

1. Faktor pembawaan. Pembentukan klorofil sama halnya dengan 

pembentukan pigmen-pigmen lain pada hewan dan manusia yang dibawa 

oleh suatu gen tertentu di dalam kromosom. 

2. Cahaya. Tanaman yang disimpan didalam gelap tidak akan berhasil 

membentuk klorofil, kecuali pada beberapa tanaman Angiospermae. Jika 

tanaman tidak terkena cahaya akan terdapat protoklorofil yang mirip 

dengan klorofil a. Reduksi protoklorofil untuk menjadi klorofil a 

memerlukan sinar untuk mengubah dirinya sendiri menjadi klorofil a, 

peristiwa ini disebut auto transformasi.  

3. Oksigen. Oksigen sangat diperlukan dalam pembentukan pada masa 

perkecambahan.  

4. Karbohidrat. Karbohidrat terutama dalam bentuk gula ternyata diperlukan 

dalam pembentukan klorofil dalam daun-daun yang tumbuh dalam 

keadaan gelap (etiolasi).  

5. Nitrogen, magnesium, besi. Unsur-unsur tersebut sudah menjadi 

keharusan dalam pembentukan klorofil. Kekurangan akan unsur-unsur 

tersebut akan menyebabkan klorosis pada tumbuhan.  

6. Air. Kekurangan air mengakibatkan desintegrasi klorofil.  

7. Suhu. Suhu yang baik untuk pembentukan klorofil berkisar antara 26° - 

30° C.  

 

 Energi matahari diserap oleh klorofil dan digunakan untuk menguraikan 

molekul air, membentuk gas oksigen, dan mereduksi molekul NADP menjadi 

NADPH. Energi cahaya-cahaya juga digunakan untuk membentuk molekul-

molekul ATP, NADP dan ATP digunakan untuk reaksi-reaksi yang menghasilkan 

glukosa. Klorofil merupakan pigmen yang berwarna hijau yang terdapat pada 

kloroplas sel tanaman. Pigmen klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis 

dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses tersebut 

dibutuhkan tidak hanya bagi tumbuhan tetapi juga pada hewan dan manusia, 



karena sebagian besar kebutuhan gizi berasal dari proses fotosintesis (Kusmita 

dan Limantara, 2009). 

 Berdasarkan penelitian Anggarwulan et al. (2008), intensitas cahaya yang 

tinggi akan menghambat biosintesis klorofil, khususnya pada biosintesis 5-

aminolevulinat sebagai prekursor klorofil. Selain itu, kandungan klorofil akan 

tinggi apabila terdapat karbohidrat dalam jumlah yang banyak yang digunakan 

dalam sintesis klorofil. 

 Tebu memainkan peranan penting dalam penyediaan energi terbarukan. 

Tebu merupakan tanaman C4 yang paling efisien dalam mengkonversi energi. 

Tanaman C4 umumnya terdapat di daerah dengan iklim yang hangat. Tanaman 

C4 adalah tanaman yang memiliki lintasan C4 pada fotosintesis (Fahn, 1991). 

Kebanyakan spesies C4 akan meningkat laju fotosintesisnya bahkan sampai 

tingkat intensitas cahaya yang sangat tinggi. Hasil panen dapat ditingkatkan 

dengan cara menyeleksi dan mengembangkan populasi yang mempunyai laju 

fotosintesis atau laju pengambilan CO2 yang tinggi (Gardner et al., 1991). 

 Fotosintesis pada spesies C4 umumnya jenuh pada tingkat CO2 

mendekati 400 µmol mol -1, sedikit lebih tinggi dibandingkan konsentrasi CO2 

normal di atmosfer (Salisbury & Ross, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Umum dan 

Laboratorium Pengolahan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai 

dengan bulan  Mei 2013. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

bahan dalam laboratorium dan pada lahan pertanian. 

 Bahan pada Lahan Percobaan : tebu var. PS 861, Anti inversi, pupuk tunggal 

urea, pupuk majemuk NPK, pupuk biokompos.   

 Bahan pada Laboratorium : Media PCA (Plate Count Agar), pepton, 

aquadest, alcohol 70%, amonium sulfat, HCl 4N, asam sitrat, dibasik sodium 

fosfat, dinitrosalisilat, sukrosa 4% dan NaOH. 

 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan terbagi dua yaitu alat glass ware dan non glass ware 

 Alat glass ware : Cawan petri, Erlenmeyer, pipet volum 25 ml, beaker glass 

500 ml, beaker glass 200 ml, beaker glass 250 ml,  

 Alat non glass ware : vortex, autoclave, toples,  ember plastik, pisau,. 

mikropipet, tip hot plate, incubator, mikroskop, tabung reaksi, rak, lampu 

spirtus, tissue, kapas, colony counter, stomacher, pHmeter (merk Hanna), 

timbangan.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAK (Rancangan Acak 

Kelompok) yang disusun secara faktorial, terdiri dari 2 faktor dan 3 kali ulangan. 

Faktor I adalah dosis Anti inversi yang terdiri dari 4 level. Faktor II adalah interval 

waktu penyemprotan Anti inversi pada tebu keprasan yang terdiri dari 2 level.   

 

  



Faktor I : D = Dosis Anti inversi  

Level  :  D0 = Dosis 0 ppm (tanpa disemprot) 

    D1 = Dosis 1000 ppm 

    D2 = Dosis 2000 ppm 

    D3 = Dosis 3000 ppm 

Faktor II : W = Interval Waktu 

Level  :  W0 = 0 jam (langsung disemprot) 

    W1 = 24 jam 

 

Dari kedua faktor perlakuan maka diperoleh kombinasi sebagai berikut : 

No  Kode Perlakuan Keterangan 

1 D0W0 Dosis Anti inversi 0 ppm dengan interval waktu 0 jam 

2 D1W0 
Dosis Anti inversi 1000 ppm dengan interval waktu 0 

jam 

3 D2W0 
Dosis Anti inversi 2000 ppm dengan interval waktu 0 

jam 

4 D3W0 
Dosis Anti inversi 3000 ppm dengan interval waktu 0 

jam 

5 D0W1 Dosis Anti inversi 0 ppm dengan interval waktu 24 jam 

6 D1W1 
Dosis Anti inversi 1000 ppm dengan interval waktu 24 

jam 

7 D2W1 
Dosis Anti inversi 2000 ppm dengan interval waktu 24 

jam 

8 D3W1 
Dosis Anti inversi 3000 ppm dengan interval waktu 24 

jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari kombinasi tersebut maka dilakukan pengelompokan perlakuan di lahan 

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 1 petak luasnya 4,8 m2 (1x4,8 m) terdiri dari 2 sampai 3 rumpun  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Preparasi Penyemprotan Tebu 

Tebu yang telah dipanen/dikepras dibersihkan dari daun dan 

kotoran-kotoran lain yang menempel pada batangnya.  

 3.4.2 Preparasi Pertumbuhan Tebu 

Tebu yang telah disemprot Anti inversi dibiarkan tumbuh dengan 

pengairan secukupnya kemudian dilakukan pedot toyot untuk 

diberikan pupuk kompos, pupuk tunggal (N) dan pupuk majemuk 

(NPK) dengan dosis yang sama. Setelah itu dilakukan penyemprotan 

Anti inversi sesuai dengan dosis dan interval waktu yang telah 

ditentukan..  

3.4.3 Cara Pengambilan Sampel dilahan 

Tebu yang telah di semprot Anti inversi dilakukan pengambilan 

sampel dengan cara tebu yang telah disemprot dipotong sekitar 20 

gram per batang dalam satu rumpun tanaman tebu untuk dilakukan 

uji analisa pH, total asam, aktivitas enzimatis dan Total Plate Count. 

 Blok 1         Blok 2         Blok 3 

W0D1 

W0D3 

W1D0 

W0D0 

W0D2 

W1D3 

W1D0 

W1D1 

W1D0 

W0D1 

W1D1 

W0D3 

W1D3 

W0D0 

W0D2 

W1D2 

W1D3 

W0D0 

W0D1 

W1D2 

W1D1 

W0D3 

W0D2 

W1D0 



Potongan tebu ditaruh pada cool box bersuhu 0oC untuk mengurangi 

pertumbuhan bakteri selama perjalanan ke laboratorium kurang lebih 

6 jam.  

 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

Analisa yang dilakukan meliputi analisa sebagai berikut : 

a. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 6 jam setelah disemprot 

b. Analisa Total Asam Terlarut (Apriyantono,1989) 6 jam setelah disemprot 

c. Analisa Total Mikroba, metode Total Plate Count (Lay, 1994) 6 jam 

setelah disemprot 

d. Analisa Aktivitas Enzim (Siswoyo dkk., 2007, modifikasi) 6 jam setelah 

disemprot 

e. Analisa Klorofil setelah umur bibit 30 hari setelah dikepras 

f. Perhitungan Jumlah anakan pada 15 dan 30 hari setelah dikepras 

 

 Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara statistik dengan 

menggunakan analisa ragam (ANOVA), jika terdapat pengaruh akibat perlakuan 

maka diteruskan dengan uji beda BNT (Beda Nyata Terkecil) atau DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) dengan taraf 5% tergantung dari tingkat uji 

signifikansinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Dibersihkan dari daun dan kotoran  

di sekitar batangnya 

 

 

Disemprot Anti inversi sesuai perlakuan 

( dosis 0 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm  

dan interval 0 serta 24 jam )  

 

 

Pemotongan pada batang kepras  

sekitar 20 gram (sebagai sampel) 

 

 

Pemupukan dengan pupuk tunggal (N)  

dan pupuk majemuk (NPK)  

sesuai dosis anjuran PG  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

Tebu Keprasan I var. PS 861 

Analisa pH , total 

asam, Aktivitas 

Enzimatis dan Total 

Plate Count 

Analisa perhitungan 

anakkan setiap 15 hari 

sekali. Klorofil dianalisa 

umur 30 hari 

Jumlah anakkan 

tebu keprasan 

umur 30 hari 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 pH Nira Tebu Setelah Pemberian Anti Inversi  

 pH merupakan salah satu indikasi untuk mengetahui kerusakan nira tebu. 

Derajat keasaman nira tebu yang kurang dari 5 dianggap tidak baik untuk diolah 

lebih lanjut (Praptiningsih. 1990). Semakin rendah nilai pH nira tebu. penguraian 

sukrosa akan terjadi lebih cepat dan kualitas nira menurun. Rerata nilai pH nira 

tebu setelah penyemprotan bahan anti inversi mengalami peningkatan pada 

perlakuan jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa penyemprotan anti inversi. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Grafik pH nira bibit tebu keprasan pada perlakuan dosis dan interval 

waktu  semprot anti inversi 

 

 Berdasarkan Gambar 8, dapat dilihat bahwa rerata pH cenderung 

meningkat pada semua perlakuan. Pada pH sebagai pengaruh dosis dan interval 

waktu  berkisar antara 4,82 – 5,43.  pH tertinggi diperoleh dari perlakuan 

penyemprotan anti inversi dengan dosis 3000 ppm dan interval waktu 24 jam. 

sedangkan pH terendah diperoleh pada perlakuan tanpa penyemprotan dan 

interval waktu 0 jam.  

Hasil analisis ragam pada lampiran 3, menunjukkan bahwa perlakuan interval 

waktu semprot anti inversi memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap 
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pH nira bibit tebu keprasan. sedangkan interaksi antara kedua perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang  nyata (α = 0,05).  

 Nilai pH pada perlakuan interval waktu penyemprotan bahan anti inversi 

dapat dilihat pada Lampiran 3 bahwa dari tiap interval waktu penyemprotan 

bahan anti inversi 0 jam dan 24 jam menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. 

Karena hanya terdapat 2 data yang dibedakan pada interval waktu semprot 

maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Pada hasil analisa ragam dapat diketahui 

bahwa pada interval waktu 0 dan 24 jam terdapat pengaruh yang nyata dimana 

grafik datanya semakin menurun.  

 Penurunan pH pada batang tebu selama interval disebabkan oleh adanya 

penambahan asam hasil penguraian gula reduksi. Gula reduksi merupakan 

komponen nira. dimana semakin lama penyemprotan anti inversi semakin asam 

kondisi pH-nya. jumlah gula reduksi sangat ditentukan oleh penguraian sukrosa 

dan oksidasi gula reduksi (Wahyuningsih. 1988). Dalam metabolisme mikroba. 

glukosa dalam proses glikolisis akan menghasilkan asam piruvat. dari asam 

piruvat ini dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase akan menghasilkan asam 

laktat. Apabila yang ada adalah enzim piruvat dekarboksilase maka piruvat akan 

diubah menjadi asetildehid yang nantinya akan diubah menjadi etanol. Sehingga 

asam-asam yang ada terakulmulasi maka pH nira semakin menurun. Selain itu 

penurunan pH juga terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme penghasil 

asam. Penambahan mikroorganisme penghasil asam disebabkan proses 

pengambilan sampel perlu didiamkan selama satu malam setelah proses 

penyemprotan. Menurut Tilbury (1975). dalam nira tebu selama penundaan 

terdapat bakteri asam laktat dan khamir yang dapat menghasilkan asam laktat 

dan asam asetat. Penambahan asam-asam tersebut dari waktu ke waktu 

membuat pH semakin turun. 

 Kerusakan nira tebu dapat dipengaruhi oleh perubahan pH dan suhu. 

Setiap enzim memiliki pH dan suhu yang optimal untuk aktivitasnya. Pada saat 

reaksi berjalan dibawah titik optimum. kecepatan reaksi berlangsung semakin 

cepat hingga titik optimum. Setelah melampaui titik optimumnya. kecepatan 

reaksi berlangsung semakin menurun. bahkan menjadi inaktif. Perubahan 

kecepatan aktivitas enzim akibat pengaruh pH dan suhu disebabkan karena 

perubahan struktur tersier enzim (seperti interaksi ion dan ikatan hidrogen). 

Sebagai contoh. perubahan pH akan mengubah posisi ionisasi asam amino yang 

akhirnya akan mempengaruhi aktivitas katalitiknya sebagai enzim Sementara itu 



ikatan hidrogen juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan suhu. dimana pada 

suhu tinggi ikatan hidrogen akan putus. sehingga struktur enzim akan berubah 

dan kemampuannya. 

 

4.2 Total Asam Nira Tebu Setelah Pemberian Anti Inversi 

 Berdasarkan Gambar 9, dapat dilihat bahwa rerata total asam cenderung 

meningkat pada semua perlakuan. Kandungan total asam sebagai pengaruh 

metode penyemprotan dan interval waktu penyemprotan berkisar antara 1,09 – 

1,36. Kandungan total asam tertinggi diperoleh dari tanpa perlakuan 

penyemprotan anti inversi dan interval waktu 24 jam. sedangkan total asam 

terendah diperoleh pada perlakuan penyemprotan dengan dosis 3000 ppm dan 

interval waktu 0 jam. 

 

Gambar 9. Grafik rerata total asam bibit tebu keprasan pada perlakuan dosis 

dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Hasil analisis ragam lampiran 4 menunjukkan bahwa perlakuan 

penyemprotan anti inversi dengan dosis dan interval waktu penyemprotan 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap kadar total asam germinasi tebu 

sedangkan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar total asam jumlah anakan tebu.  

 Nilai total asam pada perlakuan interval waktu penyemprotan bahan anti 

inversi dapat dilihat pada Lampiran 4 bahwa dari tiap interval waktu 

penyemprotan bahan anti inversi 0 jam dan 24 jam menunjukkan pengaruh yang 

berbeda nyata. Karena hanya terdapat 2 data yang dibedakan pada interval 
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waktu semprot maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Pada hasil analisa ragam 

dapat diketahui bahwa pada interval waktu 0 dan 24 jam terdapat pengaruh yang 

nyata dimana grafik datanya semakin tinggi. 

 Hal ini sesuai dengan literatur yang menjelaskan tentang salah satu 

indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas media perkecambahan 

pada tebu keprasan adalah kandungan total asam. Media perkecambahan tebu 

yang terkontaminasi oleh mikroorganisme dapat mengalami reaksi fermentasi 

lanjut. Mikroorganisme menggunakan substrat gula pereduksi untuk 

pertumbuhannya diiringi dengan pembentukan alkohol dan asam-asam organic. 

seperti asam asetat. Selain asam–asam organik yang dihasilkan melalui reaksi 

fermentasi. media perkecambahan tebu juga mengandung asam organik lain 

yang sudah terbentuk sejak tebu ditebang seperti akonitat. oksalat. glikolat dan 

malat (paine, 1953).  

 Berikut rerata kandungan total asam pada perlakuan penyemprotan 

berdasarkan tingkatan dosis disajikan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Rerata nilai total asam berdasarkan tingkat dosis yang diberikan  

Dosis Anti Inversi (ppm) Rerata total asam (%) BNT 5% 

3000 1,17a 

0,04 
2000 1,19b 

1000 1,24c 

0 1,27c 

Keterangan :  

-Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berlainan menunjukkan 

perbedaan nyata (α=5%) 

 

 Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian perbedaan dosis anti 

inversi. Perlakuan tanpa penyemprotan anti inversi mempunyai kandungan total 

asam terbesar yakni 1,27. Sedangkan kandungan total asam terkecil terkecil 

yakni 1,17 diperoleh dari perlakuan penyemprotan anti inversi dosis 3000 ppm. 

Perubahan nilai total asam hampir sama dengan perubahan nilai pH namun 

bukan berupa hubungan yang linier. 

 Peningkatan total asam dalam tebu tanpa perlakuan penyemprotan anti 

inversi yang lebih curam menunjukkan bahwa aktifitas mikroorganisme yang 

mengkontaminasi tebu tersebut lebih tinggi daripada yang mengkontaminasi tebu 



dengan penyemprotan anti inversi. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

komponen anti mikroba dalam bahan yang ditambahkan sehingga aktifitas 

mikroorganisme kontaminan dapat dihambat. Sehingga dapat disimpulkan 

perlakuan penyemprotan anti inversi dan dengan interval yang terendah efektif 

untuk mengurangi kerusakan sumber makanan bagi germinasi tebu. Menurut 

Goutara dan Wijandi (1975) kerusakan nira tebu akibat aktivitas mikroorganisme 

ditandai dengan rasa asam pada nira, berbuih putih dan berlendir dengan reaksi 

kimia. 

 Peningkatan total asam dapat menyebabkan peningkatan degradasi 

sukrosa dalam tebu. Menurut Wang (2004). degradasi sukrosa dapat terjadi bila 

kondisi lingkungan tebu yang asam melalui reaksi invertase walaupun tanpa 

adanya reaksi invertase. Pada kondisi ini kadar sukrosa dalam tebu selama 

perlakuan akan mengalami penurunan. dimana penurunan kadar sukrosa dalam 

tebu tanpa penyemprotan anti inversi akan lebih rendah daripada tebu yang telah 

diberi anti inversi karena kandungan asam dalam tebu yang lebih tinggi. 

 

 

Gambar 10. Hubungan Analisa pH dan Total Asam bibit tebu keprasan pada 

perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Berdasarkan Gambar 10. menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,658 dengan mengikuti persaman non linier y = -2,534 x – 14,54. Hal ini 

menunjukkan belum adanya korelasi antara pH dan total asam. Namun dari 

grafik dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai pH maka nilai total 

asamnya juga semakin menurun. Penurunan pH dan menurunnya kadar total 
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asam disebabkan oleh adanya proses inversi sukrosa oleh mikroba yang 

menyebabkan sukrosa terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Suasana asam 

yang terjadi karena aktifitas mikroorganisme pada bahan semakin meningkat.   

 

4.3 Total Plate Count (TPC) Bibit Tebu Keprasan 

 Mikroba merupakan penyebab terbesar terjadinya inversi karena 

menyumbang sebagian besar enzim invertase yang mampu memecah sukrosa 

menjadi gula reduksi yaitu glukosa dan fruktosa. Grafik rerata jumlah mikroba 

dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Grafik rerata jumlah mikroba bibit tebu keprasan pada perlakuan 

dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Gambar 11 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah mikroba pada 

semua perlakuan setelah mengalami penyemprotan bahan anti inversi jika 

dibandingkan dengan tebu yang tidak disemprot. Jumlah mikroba terbesar 

terdapat pada tebu yang tanpa disemprot. dimana dari semua perlakuan jumlah 

mikroba terbesar terdapat pada perlakuan tanpa penyemprotan dengan interval 

waktu 24 jam. Jumlah mikroba terkecil terdapat pada perlakuan tebu yang 

disemprot bahan anti inversi dengan dosis 3000 ppm dan interval waktu 0 jam. 

Adanya penurunan jumlah mikroba pada tebu untuk perlakuan penyemprotan 

bahan anti inversi. semakin banyak penyemprotan maka jumlah mikroba 

semakin rendah. Hal ini dikarenakan bahan anti inversi  memiliki senyawa aktif 

yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroba.  
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 Hasil analisis ragam pada lampiran 5. menunjukkan bahwa perlakuan 

berbagai dosis dan interval waktu semprot anti inversi memberikan pengaruh 

yang nyata (α = 0,05) terhadap total plate count nira bibit tebu keprasan. 

Sedangkan interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  

nyata (α = 0,05).  

 Total Plate Count pada perlakuan interval waktu penyemprotan bahan 

anti inversi dapat dilihat pada Lampiran 5 bahwa dari tiap interval waktu 

penyemprotan bahan anti inversi 0 jam dan 24 jam menunjukkan pengaruh yang 

berbeda nyata. Karena hanya terdapat 2 data yang dibedakan pada interval 

waktu semprot maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Pada hasil analisa ragam 

dapat diketahui bahwa pada interval waktu 0 dan 24 jam terdapat pengaruh yang 

nyata dimana grafik datanya semakin meningkat. 

 Hasil total plate count yang dihasilkan tidak terlalu besar, hal ini sesuai 

dengan literatur yang menyatakan bahwa mikroba dapat memperbanyak diri 

dengan pembelahan biner. yaitu dari satu sel membelah menjadi 2 sel baru. 

Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel 

sempurna disebut waktu generasi. Tiap mikroba mempunyai waktu generasi 

yang berbeda beda. dari yang beberapa menit. beberapa jam. sampai beberapa 

hari tergantung kecepatan pertumbuhannya (Sumarsih. 2003). Jika semakin 

interval waktu penyemprotan maka akan memberikan waktu yang cukup bagi 

mikroba penginversi khususnya saccharomyces untuk terus tumbuh dan 

merusak sukrosa dalam nira. Menurut Sumarsih (2003) Pada kondisi optimal. 

saccharomyces membelah dalam waktu 45 menit. tetapi yang umum adalah 

dalam waktu 90 – 120 menit. Hal ini berarti mikroba bisa membelah diri sebanyak 

lebih dari 36 kali dalam 36 jam sehingga memang perlu dilakukan penghambatan 

pertumbuhan agar kadar sukrosa tidak terus menurun. Berikut Total Plate Count 

pada perlakuan penyemprotan berdasarkan tingkatan dosis disajikan dalam 

Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 



 Tabel 4.  Pengaruh dosis penyemprotan Anti inversi terhadap Total Plate 

Count (CFU/ml) tebu keprasan  

Dosis Anti inversi(ppm) Rerata (CFU/ml) BNT 5% 

3000  26,07a 

0,22 
2000 26,29a 

1000 26,98b 

0 (kontrol) 27,30c 

Keterangan :  

-Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berlainan menunjukkan 

perbedaan nyata (α=5%) 

 

 Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian perbedaan dosis anti 

inversi. pada perlakuan penyemprotan anti inversi dosis 3000 ppm mempunyai 

Total Plate Count terkecil yakni 26,07. Sedangkan nilai Total Plate Count 

terbesar yakni 27,30 diperoleh dari tanpa perlakuan penyemprotan anti inversi.  

 Selain itu penurunan jumlah mikroorganisme yang tumbuh membuktikan 

bahwa anti inversi yang diberikan berefek positif untuk penghambatan 

mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan pustaka yang menyebutkan bahwa bahan 

anti inversi mampu membunuh mikroba karena mengandung senyawa aktif yang 

disebut karboksil benzena atau fenil formic acid dan mono unsaturated fatty acid. 

Karboksil benzena atau fenil formic acid dan mono unsaturated fatty acid juga 

mampu membuat enzim yang sudah terbentuk di luar sel (eksoenzim) menjadi 

inaktif.  

 Karboksil benzena bekerja dengan cara merusak dinding sel atau 

membran sel. Hal ini akan mengakibatkan permeabilitas dari sel akan terganggu 

dan dinding sel tidak dapat menyaring zat-zat yang keluar masuk. Menurut 

Branen and Davidson (1983) menyatakan bahwa efek anti mikroba karboksil 

benzena dalam medianya disebabkan karena bentuk karboksil benzena yang 

tidak terdisosiasi terdifusi secara bebas melalui membran sel dan terionisasi 

dalam sel menghasilkan ion hidrogen yang akan menambah keasaman 

protoplasma sehingga menyebabkan terjadinya denaturasi protein enzim yang 

akan mengakibatkan terganggunya proses metabolisme mikroba dan 

menyebabkan kematian.  

 Jumlah mikroba yang mati semakin banyak. sehingga pembentukan sel 

yang baru semakin sedikit dan kemampuan memecah substrat menjadi sumber 



karbon akan semakin rendah. oleh karena itu ketersediaan sumber karbon yang 

terbatas akan menghambat perkembangbiakan mikroba namun sebaliknya 

dengan tingkat germinasi tebu akan semakin meningkat karena adanya unsur N 

pada bahan anti inversi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sofos and Busta 

(1981) yang menyebutkan bahwa mono unsaturated fatty acid dapat 

menurunkan tingkat penggunaan karbon dari beberapa substrat termasuk 

glukosa.  

 Penggunaan bahan anti inversi ini diperlukan dikarenakan dengan 

meningkatnya jumlah mikroba selama interval waktu penyemprotan juga juga 

mempengaruhi terhadap kadar sukrosa dan kadar gula reduksi dimana semakin 

tinggi jumlah mikroba maka akan semakin turun kadar sukrosanya dan semakin 

turun tingkat germinasi tebu. 

 

4.4 Analisa Aktivitas Enzimatis 

 Enzim merupakan katalis yang mampu mempercepat reaksi enzim 

invertase. Meskipun katalis hanya berjumlah sedikit. mempunyai kemampuan 

unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi tanpa enzim itu sendiri 

terkonsumsi atau berubah setelah reaksi selesai. Sekalipun semua enzim 

dihasilkan di dalam sel. beberapa diekskresikan melalui dinding sel dan dapat 

beraktivitas di luar sel. Grafik rerata jumlah aktivitas enzimatis dapat dilihat pada 

gambar 12 berikut ini. 

 

Gambar 12. Grafik rerata aktivitas enzimatis bibit tebu keprasan pada perlakuan 

dosis dan interval waktu semprot anti inversi 
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 Berdasarkan Gambar 12, dapat dilihat bahwa rerata aktivitas enzimatis 

cenderung menurun pada semua perlakuan. Rerata aktivitas enzimatis sebagai 

pengaruh metode penyemprotan dan interval waktu penyemprotan berkisar 

antara 12,44 – 22,84. Aktivitas enzimatis terendah diperoleh dari perlakuan 

penyemprotan anti inversi dosis 3000 ppm dan interval waktu 0 jam jam. 

sedangkan aktivitas enzimatis tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa 

penyemprotan dan interval waktu 24 jam. 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 6 menunjukkan bahwa perlakuan 

berbagai dosis dan interval waktu semprot Anti inverse memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05) terhadap aktivitas enzim tebu keprasan. sedangkan 

interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  nyata 

(α=0,05). Rerata aktivitas enzim pada perlakuan interval waktu penyemprotan 

Anti inverse disajikan pada Tabel 9. 

 Dari Tabel 9, Diatas dapat dilihat bahwa dari tiap interval waktu 

penyemprotan bahan anti inversi 0 jam dan 24 jam menunjukkan pengaruh yang 

berbeda nyata. Aktivitas enzimatis terkecil yakni sebesar 41,42 diperoleh dari 

perlakuan penyemprotan anti inversi interval 0 jam. Sedangkan terbesar 

diperoleh dari perlakuan penyemprotan inversi interval 24 jam yakni sebesar 

56,79. 

 Nilai pH pada perlakuan interval waktu penyemprotan bahan anti inversi 

dapat dilihat pada Lampiran 3 bahwa dari tiap interval waktu penyemprotan 

bahan anti inversi 0 jam dan 24 jam menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. 

Karena hanya terdapat 2 data yang dibedakan pada interval waktu semprot 

maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Pada hasil analisa ragam dapat diketahui 

bahwa pada interval waktu 0 dan 24 jam terdapat pengaruh yang nyata dimana 

grafik datanya semakin menurun. 

 Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa bahan anti inversi 

berfungsi untuk menghambat aktivitas enzim dengan cara membunuh mikroba 

penghasil enzim invertase dan mikroba penghasil zat-zat yang mampu 

mengkatalis aktivitas enzim invertase. Bahan anti inversi membunuh mikroba 

dengan cara merusak dinding sel sehingga sel menjadi lisis dan mikroba akan 

mati. Bahan anti inversi menginaktifkan enzim yang sudah terbentuk dengan 

cara mengikat gugus -SH pada enzim invertase dan membuat enzim menjadi 

inaktif. Substrat tidak dapat dipecah karena keterbatasan enzim sehingga 

metabolisme mikroba akan terhambat karena nutrisi yang dibutuhkan untuk 



metabolismenya tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tranggono 

(1990). gugus hodroksil merupakan gugus yang penting untuk aktivitas enzim 

tertentu. Gugus hidroksil yang bereaksi dengan bahan kimia dapat menyebabkan 

inaktivasi enzim. Berikut rerata nilai aktivitas enzimatis pada perlakuan 

penyemprotan berdasarkan tingkatan dosis disajikan dalam Tabel 5. 

 

 Tabel 5. Pengaruh dosis penyemprotan Anti inverse terhadap aktivitas 

enzim (unit/ml enzim) tebu keprasan  

Dosis Anti inversi(ppm) Rerata (unit/ml) BNT 5% 

3000 43,42a 

2,80 
2000 46,25b 

1000 49,74c 

0 (kontrol) 57,07d 

Keterangan :  

-Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berlainan menunjukkan 

perbedaan nyata (α=5%) 

 

 Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian perbedaan dosis anti 

inversi. pada perlakuan penyemprotan anti inversi dosis 3000 ppm mempunyai 

aktivitas enzimatis terkecil yakni 43,42. Sedangkan nilai aktivitas enzimatis 

terbesar yakni 57,07 diperoleh dari tanpa perlakuan penyemprotan anti inversi.  

 Adanya peningkatan jumlah mikroba dan aktivitas enzim meskipun telah 

dihambat dengan bahan anti inversi disebabkan karena masih ada enzim 

invertase yang aktif dan mikroba yang mampu bertahan untuk memanfaatkan 

sisa substrat sehingga dapat memproduksi enzim invertase seperti S. cerevisiae 

yang mampu menghasilkan enzim invertase sehingga dapat memecah sukrosa 

dan merombak gula sederhana menjadi alkohol juga menggunakannya dalam 

metabolisme sel dan pembentukan biomassa sel untuk menghasilkan gliserol. 

asam asetat dan asam suksinat sebagai produk samping. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Miron dan Schaffer (1990) bahwa aktivitas enzim semakin lama 

semakin tinggi karena masih ada jaringan aktif yang mengalami pertumbuhan. 

 Bahan anti inversi memiliki pH 5,7 dan menurut Mountney and Gould 

(1998) yeast tumbuh baik pada pH 4 – 4,5. Adanya perbedaan pH membuat 

yeast tidak dapat bertahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumiarsih. (2007) 

bahwa mikroorganisme mempunyai pH optimum untuk pertumbuhannya. Jika pH 



diturunkan atau dinaikkan menjauhi pH optimum tersebut. maka ketahanan 

mikroorganisme akan menurun. 

 

Gambar 13. Hubungan Aktivitas Enzim dan Total Plate Count bibit tebu 

keprasan pada perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Berdasarkan Gambar 13. menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,577 dengan mengikuti persaman non linier y = 4,153 x – 20,54. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya korelasi antara log jumlah mikroba dan aktivitas 

enzim. Namun dari dari grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi log jumlah 

mikroba maka aktivitas enzimnya juga meningkat. Hal ini dikarenakan mikroba 

dapat menghasilkan enzim invertase seperti S. cerevisiae yang mampu 

menghasilkan enzim invertase sehingga dapat memecah sukrosa dan merombak 

gula-gula sederhana menjadi alkohol. juga menggunakannya dalam metabolisme 

sel dan pembentukan biomassa sel. serta mikroba penghasil asam organik yang 

mampu mengkatalis aktivitas enzim karena pemecahan aktivitas enzim jauh lebih 

besar bila larutan sedikit asam. 

 Enzim merupakan produk dari mikroba yang sangat penting untuk 

berkembang biak. Enzim yang dihasilkan mikroba akan memecah substrat 

menjadi bahan makanan yang dapat dihidrolisis oleh mikroba sendiri sehingga 

dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Menurut Miron and Schaffer (1990). 

aktivitas enzim semakin lama semakin tinggi karena masih ada jaringan aktif 

yang mengalami pertumbuhan. Sehingga semakin banyak mikroba maka 

semakin banyak pula enzim yang akan dihasilkan. Selain itu. semakin banyak 
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enzim yang dihasilkan maka semakin banyak substrat yang akan dipecah oleh 

mikroba sebagai sumber karbon untuk bertahan hidup dan berkembang biak. 

 

4.5 Perhitungan Jumlah Anakan Tebu Keprasan 

4.5.1 Jumlah Anakan Hari ke 15 

 Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang disebabkan oleh 

pembelahan sel tanaman. Proses  keluarnya tunas-tunas/anakan dari pangkal 

tebu muda mulai berlangsung pada umur 1,5 bulan sampai umur 3-4 bulan 

tergantung dari varietasnya. Proses pertunasan membutuhkan air. sinar 

matahari. oksigen. hara N dan P. Pertunasan yang baik terjadi jika setiap rumpun 

terdiri dari 1 batang induk tebu dengan 4-6 tunas anakan (Agus. 2012). 

 Pertumbuhan tebu yang baik diawali dengan perkecambahan bibit yang 

baik pula. Perkecambahan yang serentak dan rapat merupakan modal utama 

untuk memperoleh jumlah batang saat tebang yang memadai. Perkecambahan 

mulai kelihatan antara 7 – 20 hari setelah tanam. Grafik jumlah rerata anakan 

dapat dilihat pada gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Grafik rerata jumlah anakan tebu hari 15 pada perlakuan dosis dan 

interval waktu semprot anti inversi 

 

 Dari gambar 14, menunjukkan bahwa rerata jumlah anakan tebu terjadi 

peningkatan pada interval waktu 0 jam dan 24 jam. Dimana jumlah rerata anakan 

terbesar terdapat perlakuan penyemprotan 3000 ppm dengan interval waktu 

penyemprotan 0 jam. Sedangkang jumlah rerata anakan terkecil pada perlakuan 
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tanpa penyemprotan dengan interval waktu 24 jam. Adanya peningkatan rerata 

jumlah anakan pada perlakuan disebabkan karena bahan anti inversi memiliki zat 

pemacu tumbuh yang berupa unsur nitrogen, phospat, kalium dan boron dimana 

dapat membantu pertumbuhan germinasi pada tebu. 

 Pada perlakuan penyemprotan bahan anti inversi jumlah rerata anakan 

terbesar pada interval waktu 0 jam adalah pada tebu yang disemprot oleh bahan 

anti inversi dosis 3000 ppm yakni sebesar 44,00. sedangkan yang terkecil adalah 

pada perlakuan tanpa penyemprotan anti inversi yakni 21,33. Pada perlakuan 

dengan interval waktu 24 jam. jumlah rerata anakan tebesar yakni 8,26 terjadi 

pada perlakuan penyemprotan dosis 3000 ppm sedangkan yang terkecil adalah 

pada perlakuan tanpa penyemprotan sebesar 3,22. 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 7, menunjukkan bahwa perlakuan 

berbagai dosis dan interval waktu semprot anti inversi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap jumlah anakan tebu. begitu juga 

dengan interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  

nyata (α = 0,05). Dikarenakan tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan 

maka tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Hal ini diduga karena lama pengamatan 

yang dilakukan kurang untuk melihat rerata jumlah anakan.  

 Dimana menurut literatur proses keluarnya tunas-tunas/anakan dari 

pangkal tebu muda mulai berlangsung pada umur 1 bulan sampai umur 3-4 

bulan tergantung dari varietasnya. Proses pertunasan membutuhkan air, sinar 

matahari, oksigen. hara N dan P. Pertunasan yang baik terjadi jika setiap rumpun 

terdiri dari 1 batang induk tebu dengan 4-6 tunas anakan (Agus, 2012). Untuk 

meningkatkan perkecambahan ini antara lain dengan pemberian pupuk lengkap 

terutama N dan K serta tambahan N sebanyak 34 kilogram per hektar pada 4 – 8 

minggu sebelum bibit ditebang. Cara pemberiannya adalah dengan digejig dekat 

rumpun tebu pada musim hujan atau setelah dipupuk diairi (kuntohartono, 1981). 

Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian pupuk N, P, K pada 1,5 bulan 

sebelum bibit ditebang serta penghentian pengairan satu bulan sebelumnya 

dapat meningkatkan perkecambahan bibit dengan 10 -20 persen (Ingram Keith 

T, 1986). 

 



 

Gambar 15. Hubungan Analisa pH dan jumlah anakan hari ke 15 tebu keprasan 

pada perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Antara hasil analisa pH dan Jumlah Anakan Hari ke 15 menunjukkan 

adanya korelasi positif dimana dengan semakin tinggi pH tebu keprasan maka 

jumlah anakan akan semakin tinggi dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,735 

dengan mengikuti persaman regresi linier y = 6,971 x – 28,32. 

 

 

Gambar 16. Hubungan Analisa Total Asam dan Jumlah Anakan Hari ke 15 tebu 

keprasan pada perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Antara hasil analisa total asam dengan jumlah anakan hari ke 15 

menunjukkan tidak adanya korelasi dimana dengan semakin tinggi total asam 

tebu keprasan maka jumlah anakan akan semakin rendah dengan koefisien 
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korelasi (R2) sebesar 0,408 dengan mengikuti persaman regresi non linier y = -

1,662 x – 9,815. 

 

4.5.1 Jumlah Anakan Hari ke 30 

 Keadaan perkecambahan dapat mencerminkan hasil panen. 

Perkecambahan yang kurang baik akan banyak mempengaruhi hasil panen. 

Oleh karena itu keadaan kebun harus dipelajari secara cepat dengan diikuti 

tindakan yang mengarah kepada baiknya pertumbuhan tebu dan jangan asal 

sulam. Grafik jumlah rerata anakan dapat dilihat pada gambar 17. 

 

Gambar 17. Grafik rerata jumlah anakan tebu hari ke 30 pada perlakuan dosis 

dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Dari gambar 17 terlihat bahwa grafik perkecambahan pada tebu 

mengalami peningkatan jumlah anakanan tebu. Dari gambar juga bisa dlihat 

bahwa pada interval waktu 0 jam lebih besar jika dibandingkan dengan interval 

waktu 24 jam dengan jumlah anakan terbesar terdapat pada penyemprotan anti 

inversi dengan dosis 3000 ppm dan interval waktu 0 jam yakni sebesar 11,88 

sedangkan jumlah anakan terkecil terdapat pada perlakuan tanpa penyemprotan 

dan interval waktu 24 jam yakni 5,42. tidak terjadi perubahan grafik pertumbuhan 

pada perhitungan jumlah perkecambahan pada minggu ke 4 ini dibandingkan 

dengan perhitungan minggu ke 2. namun terjadi jumlah peningkatan jumlah 

rerata anakan pada perlakuan tiap interval waktu penyemprotan. 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 8, menunjukkan bahwa perlakuan 

dosis anti inversi dan interval waktu semprot anti inversi tidak memberikan 
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pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap rerata jumlah anakan tebu. Begitu juga 

dengan interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  

nyata (α = 0,05). Tidak terjadinya pengaruh yang nyata terhadap jumlah anakan 

pada hari ke 30 disebabkan karena kurang lamanya pengamatan, dimana waktu 

tumbuh optimal bibit tebu keprasan adalah 1,5 sampai 2 bulan setelah tanam.  

 Pada Gambar 17 sudah menunjukkan kesesuaian dengan literatur 

Goutara dan Wijandi (1985) yang mengatakan bahwa sejak dipanen. nira tebu 

telah mengalami kerusakan enzim yang dikeluarkan oleh beberapa macam 

mikrooganisme yang berasal dari tanah dan udara serta menempel pada batang 

tebu.  

 Selain itu pada anti inversi juga dikombinasikan dengan pupuk NPK yang 

akan menghasilkan jumlah anakan yang tinggi. Karena pupuk tersebut 

mengandung unsur P dengan mikroba pelarut fosfat akan menghasilkan asam 

organik yang mengikat Al, Fe, Ca dan Mg sehingga melepasakan P yang 

tersedia yang dibutuhkan tanaman tebu (Anonymous, 2007). 

 Selanjutnya Anonymous (2007) mengatakan bahwa adanya penambahan 

unsur P maka akan terjadi peningkatan energi dalam bentuk ATP yang 

dihasilkan untuk fotosintesis sehingga mendukung proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Unsur P yang dapat mengikat ATP sangat dibutuhkan 

tanaman tebu dalam pembentukan anakan. sehingga pertumbuhan dan jumlah 

anakan tebu dapat tumbuh dengan optimal.  

 Pada bahan anti inversi ini juga mengandung unsur N yang berfungsi 

sebagai sumber energi bagi pertumbuhan tebu. Pada tanaman yang cukup 

memperoleh hara N. P. K dan Ca. akan menumbuhkan batang tebu yang sehat 

dan mata ruasnya mempunyai daya kecambah yang tinggi.   

  



 

Gambar 18. Hubungan Analisa pH dan Jumlah Anakan hari ke 30 tebu keprasan 

pada perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Antara hasil analisa pH dan jumlah anakan hari ke 30 menunjukkan 

adanya korelasi positif dimana dengan semakin tinggi pH tebu keprasan maka 

jumlah anakan akan semakin tinggi dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,74 

dengan mengikuti persaman regresi linier y = 10,60 x – 44,94. 

 

 

Gambar 19. Hubungan Analisa Total Asam dan Jumlah Anakan Hari ke 30 tebu 

keprasan pada perlakuan dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Antara hasil analisa total asam dengan jumlah anakan hari ke 30 

menunjukkan tidak adanya korelasi dimana dengan semakin tinggi total asam 
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tebu keprasan maka jumlah anakan akan semakin rendah dengan koefisien 

korelasi (R2) sebesar 0,551 dengan mengikuti persaman regresi non linier y = -

2,932 x – 13,78. 

 

4.6. Kandungan Klorofil pada Tanaman Tebu 30 Hari Setelah Tanam 

 Bagus atau tidaknya pertumbuhan suatu tanaman dapat dilihat dari 

kandungan klorofil yang ada pada tanaman tersebut. Semakain tinggi kandungan 

klorofilnya makan akan semakin bagus pula tingkat pertumbuhan tanaman 

tersebut. 

 Kandungan Klorofil pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

adanya kandungan karbohidrat terutama dalam bentuk gula yang diperlukan 

dalam pembentukan klorofil dalam daun-daun yang tumbuh dalam keadaan 

gelap (etiolasi). Selain itu diperlukan unsur nitrogen. magnesium. besi. Unsur-

unsur tersebut sudah menjadi keharusan dalam pembentukan klorofil 

(Dwijoseputro, 1980). Grafik kandungan klorofil dapat dilihat pada gambar 20. 

 

Gambar 20. Grafik rerata kandungan klorofil bibit tebu keprasan pada perlakuan 

dosis dan interval waktu semprot anti inversi 

 

 Berdasarkan Gambar 20, dapat dilihat bahwa rerata klorofil cenderung 

meningkat pada semua perlakuan. Kandungan klorofil sebagai pengaruh metode 

penyemprotan dan interval waktu penyemprotan berkisar antara 35,03 – 45,38. 

kandungan klorofil terendah diperoleh dari tanpa perlakuan penyemprotan anti 

inversi dan interval waktu 24 jam. sedangkan klorofil tertinggi diperoleh pada 

perlakuan penyemprotan dengan dosis 3000 ppm dan interval waktu 1 hari. 
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 Hasil analisis ragam pada lampiran 9, menunjukkan bahwa perlakuan 

berbagai dosis penyemprotan dan interval waktu penyemprotan anti inversi tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap kandungan klorofil tebu. 

Begitu juga dengan interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang  nyata (α = 0,05). Hal ini disebabkan karena waktu pengamatan 

yang terlalu lama, sehingga faktor-faktor lain seperti faktor alam dapat 

mempengaruhi nilai kandungan klorofil bahan. 

 Hal itu sesuai dengan pernyataan Dwijoseputro (1980) dimana faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap klorofil diantaranya adalah faktor bawaan dari 

tebu, cahaya, oksigen, karbohidrat, nitrogen, magnesium, besi, air dan suhu. 

Selain itu penelitian Anggarwulan et al. (2008) menyatakan bahwa intensitas 

cahaya yang tinggi akan menghambat biosintesis klorofil, khususnya pada 

biosintesis 5-aminolevulinat sebagai prekursor klorofil. Kandungan klorofil akan 

tinggi apabila terdapat karbohidrat dalam jumlah yang banyak yang digunakan 

dalam sintesis klorofil. Kandungan klorofil yang tinggi karena anti inversi sangat 

efektif untuk digunakan dalam penghambatan aktifitas bakteri dan khamir 

sebagai penyebab reaksi inversi sukrosa pada batang tebu karena enzim 

invertase yang disintesanya (Susanto, 2010). Sehingga pada tanaman tebu 

memiliki cadangan karbohidrat yang cukup untuk pertumbuhan germinasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan dosis 

pada pemberian bahan anti inversi memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

penurunan asam total dan penurunan aktivitas enzim. sementara perlakuan 

interval waktu semprot bahan anti inversi memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap penurunan asam total, penurunan Total Plate Count, penurunan 

aktivitas enzim, dan kenaikan pH. Sedangkan interaksi antara kedua perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter.  

 Dengan memberikan perlakuan penyemprotan pada bibit tebu keprasan 

dapat mengurangi kerusakan pada tebu keprasan sehingga dapat memberikan 

peningkatan jumlah anakan tebu. Semakin cepat pemberian bahan anti inversi 

pada tebu keprasan maka akan semakin sedikit kerusakan yang terjadi pada 

tebu. 

 Hasil penelitian menujukkan bahwa semakin lama waktu penundaan dan 

semakin kecil konsentrasi Anti inversi  maka jumlah mikroba dan aktivitas enzim 

invertase semakin besar. Hasil penghambatan terbaik dicapai dengan 

menggunakan konsentrasi anti inversi terbesar yaitu 3000 ppm namun tidak 

berbeda nyata dengan penghambatan dengan menggunakan konsentrasi anti 

inversi dosis 1000 ppm dan 2000 ppm. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk menentukan waktu pemberian anti inversi yang optimal perlu 

dilakukan penyemprotan tebu dengan interval waktu yang lebih beragam 

setelah tebu di tebang.  

2. Perlu penelitian lebih lanjut pada efek anti inversi pada masa tanam tebu 

sampai panen. 

3. Perlu dilakukan penelitian dengan waktu pengamatan yang lebih lama 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Deskripsi Varietas PS 861 

A. Sifat Botanis 

 Batang : Ruas tersusun agak berbiku, Ruas berbentuk kelos / 

kumparan, Warna ruas merah keunguan, Lapisan lilin 

agak tebal tidak mempengaruhi warna ruas, terdapat alur 

mata, teras masif. 

 Daun  : Warna daun hijau, Daun lenar melengkung kurang dari ½ 

helai daun. Telingan daun ada pertumbuhan kuat. 

Kedudukan serong, buu bidang punggung tidak ada. 

 Mata  : Terlentak diatas pangkal pelepah daun. Bentuk mata bulat 

telur, Ukuran besar. Titik tumbuh diatas di tengah tengah 

mata. Tepi sayap rata ukuran sama lebar.rambut jambul 

tidak ada. 

B. Sifat agronomis 

 Pertumbuhan  : Cepat 

 Perkecambahan : Sedang (50-70%) 

 Kerapatan batang : Sedang (8-10 bt/m) 

 Diameter Batang : Sedang (2.5-3.0 cm) 

 Pembungaan  : Sporadis 

 Tipe Kemasakan : Tengah 

 

C. Potensi Produksi 

 Hasil tebu (ku/ha) : 1.000±100 

 Rendemen (%)  : 9.00±2.00 

 Hablur   : 90.00±31.00 

 

D. Ketahanan Terhadap Hama dan Penyakit 

 Hama   :Toleran terhadap hama PB dan PP 

 Penyakit :Tahan terhadap penyakit Mozaik, LA (Smut),  Blendok  

   (Leaf Scald), Pokahbung(pokkahboeng) 

E. Kesesuaian Lokasi 

 Cocok dikembangkan pada lahan sawah dan tegal Berpengairan.  



Lampiran 2. Prosedur Analisa 

A. Persiapan Sampel 

1. Penebangan tebu  

2. Pengelompokan tebu yang akan diberi perlakuan dan tidak diberi 

perlakuan 

3. Penyemprotan bahan anti inversi pada kelompokan tebu perlakuan 

4. Pemotongan 10 cm untuk analisa kimia 

 

B. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Analisa pH dilakukan dengan menggunakan pH meter 

 Sebanyak 30 ml sampel diambil dan ditempatkan dalam beaker glass 

ukuran 50 ml 

 Sebelum digunakan, alat dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan buffer 

pH 4 dan 7 lalu dibersihkan dengan aquades kemudian probe dikeringkan 

dengan tissu. 

 Pengukuran sampel dilakukan dengan cara mencelupkan probe pada 

sampel kemudian baca P pada layar Ph meter. bersihkan kembali probe 

dengan aquades 

 Setiap kali akan mengukur pH sampel lain, sebelumnya pH meter 

dibersihkan dengan aquades 

 

C. Analisa Total Mikroba, metode Total Plate Count (Lay, 1994) 

1. Persiapan Analisa 

 Diambil 0,1 ml sampel nira  

 Dimasukkan kedalam larutan pengencer pepton 0,9 ml 

 Dilakukan pengenceran sampai faktor pengenceran tertentu. 

 Diambil 3 pengenceran terakhir untuk plating 

2. Metode Spread Plate 

 Dituangkan media PCA cair steril bersuhu 47-50 °C, tunggu dingin 

 Pepton dari 3 pengenceran terakhir diambil masing-masing 0,1 ml dan 

dimasukkan dalam cawan berisi media. 

 Diinkubasi di inkubator pada suhu 370C dan diamati setelah 2 hari. 

 Dihitung jumlah mikroba yang tumbuh 

 

 



D. Analisa Aktivitas Enzim (Siswoyo dkk., 2007, modifikasi) 

a. Bibit tebu kepras dihancurkan dengan alat stomacher sehingga 

didapatkan niranya 

b. Nira hasil perahan disaring dan diambil 100 ml 

c. Nira ditempatkan pada gelas kaca, ditutup aliminium foil dan disimpan 

pada suhu dingin 

d. Sampel nira diambil 75 ml dan dicampur dengan 225 ml buffer Tris-HCl 

pH 7,5 

e. Dilakukan sentrifuge dingin pada suhu 4 °C dengan kecepatan 5000 rpm 

selama 15 menit 

f. Diambil supernatan dan dibuang endapannya 

g. Ditambahkan ammonium sulfat konsentrasi 60-80% dari total volume 

supernatan setelah sentrifuge kemudian Sampel didiamkan selama 18 

jam 

h. Dilakukan sentrifuge dingin pada suhu 4 °C dengan kecepatan 5000 rpm 

selama 15 menit 

i. Diambil pellet dan dimasukkan tabung reaksi danditambahkan buffer 

sebanyak 10 ml 

j. Diambil 0,2 ml larutan dan dimasukkan tabung reaksi 

k. Ditambah sukrosa 4% sebanyak 0,2 ml, buffer fosfat 0,2 M pH 5,5 

sebanyak 0,2 ml, dan aquades 0,8 ml 

l. Diinkubasi pada suhu 37 °C selama 60 menit 

m. Ditambahkan larutan DNS sebanyak 1,4 ml 

n. Sampel dalam tabung reaksi dimasukkan dalam air mendidih selama 5 

menit 

o. Ditunggu dingin. 

p. Sampel ditera nilai absorbansi menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 540 nm 

q. Dihitung aktivitas enzimnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Aktivitas enzim (Unit/ ml enzim) = A x V x fp 

                     180 x T x E  

   dimana, A  = nilai absorbansi yang diplotkan pada Grafik standard 

  V  = Volume total 

fp  = faktor pengenceran 

180  = BM glukosa 



T  = waktu inkubasi (jam) 

E  = enzim yang digunakan 

 

E. Kurva Standar Glukosa, metode DNS (Miller, 1959) 

a. Penyiapan kurva standar 

1. Aquadest sebanyak 1 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

kosongdan 5 tabung reaksi kosong lainnya diisi dengan 1 mL larutan 

glukosa standart (0,25 – 1,5 mg/mL) 

2. Reagen DNS sebanyak 1 mL dan 1 mL aquadest ditambahkan pada tiap 

tabung reaksi menggunakan pipet 

3. Semua tabung reaksi dipanaskan di dalam air mendidih selama 10 

menit agar terjadi reaksi antara glukosa dengan DNS 

4. Tabung reaksi didinginkan kemudian absorbansi masing-masing larutan 

tersebut pada panjang gelombang 540 nm 

5. Konsentrasi glukosa standar ditunjukkan dengan kurva standar 

 

F. Analisa Total Asam (Apriyantono,1989) 

 Standarisasi NaOH 

a. Sebanyak 0.1 g asam oksalat ((COOH)2.2H2O) (BM=126) ditimbang 

lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml 

b. Ditambahkan  25 ml akuades 

c. Ditambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes 

d. Dititrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna merah muda 

yang bertahan selama 15 detik. 

 

Normalitas NaOH dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

Persiapan Sampel 

a. Sampel nira tebu sebanyak 10 ml dilarutkan menjadi 250 ml dalam 

labu takar  

b. Diambil 50 ml lalu ditambah 2-3 tetes indikator fenolftalein.  

Normalitas NaOH = gram asam oksalat x 2 

0.126 x ml NaOH 

 



c. Dititrasi dengan larutan NaOH 0.1 N sampai terjadi perubahan warna 

menjadi merah muda.  

d. Total asam tertitrasi (TAT) dinyatakan dalam persen asam laktat.  

Total asam tertitrasi dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

Dimana : 

TAT : Total Asam Tertitrasi (% asam asetat) 

V   : Jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml) 

M   : Molaritas NaOH 

P  : Jumlah pengenceran 

BM : Berat molekul asam asetat (60 g/mol) 

B   : Berat contoh (mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAT (% asam laktat) = V x M x P x BM x 100%  

   B 



Lampiran 3. Data Analisa pH Setelah Penyemprotan Anti Inversi  

Perlakuan 
Ulangan  

Jumlah rata-rata 
1 2 3 

W0D1 5.32 4.99 4.99 15.30 5.10 

W0D2 5.32 5.37 5.09 15.78 5.26 

W0D3 5.5 5.38 5.41 16.29 5.43 

W0D0 5.3 5.02 4.77 15.09 5.03 

W1D1 5.05 4.76 4.89 14.70 4.90 

W1D2 4.99 4.99 4.91 14.89 4.96 

W1D3 4.48 5.3 5.18 14.96 4.99 

W1D0 4.61 4.96 4.9 14.47 4.82 

TOTAL 40.57 40.77 40.14 121.48  

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 
D 

Total 
d1 d2 d3 d0 

W0 15.30 15.78 16.29 15.09 62.46 

W1 14.70 14.89 14.96 14.47 59.02 

Total 30.00 30.67 31.25 29.56 121.48 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 
F tabel 

1% 
Notasi 

Perlakuan 7 0.83 0.12 2.44 2.66 4.03 tn 

W 1 0.58 0.58 12.04 4.49 8.53 * 

D 3 0.28 0.09 1.90 3.24 5.29 tn 

WxD 3 0.41 0.14 2.84 3.24 5.29 tn 

Galat 16 0.77 0.05     

Total 23 1.60      

 

 

 

 

 



Uji BNT akibat faktor interval waktu semprot 

  4.92 5.21 KTG BNT 0,05 

4.92   * 

0.05 0.12 5.21     

Notasi a  b 

Perlakuan W1 W0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Data Analisa Total Asam Setelah Penyemprotan Anti Inversi 

Perlakuan 
Ulangan  

Jumlah rata-rata 
1 2 3 

W0DI 1.19 1.17 1.15 1.19 1.17 

W0D2 1.11 1.11 1.12 1.11 1.11 

W0D3 1.07 1.09 1.10 1.07 1.09 

W0D0 1.20 1.18 1.17 1.20 1.18 

W1D1 1.37 1.27 1.30 1.37 1.27 

W1D2 1.27 1.24 1.26 1.27 1.24 

W1D3 1.30 1.23 1.22 1.30 1.23 

W1D0 1.43 1.30 1.35 1.43 1.30 

TOTAL 1.19 1.17 1.15 1.19 1.17 

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 
D 

Total 
d1 d2 d3 d0 

W0 3.51 3.34 3.26 3.55 13.66 

W1 3.94 3.77 3.75 4.08 15.54 

Total 7.45 7.11 7.01 7.63 29.20 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 

F tabel 

1% 

Notasi 

Perlakuan  7 0.19 0.027 21.83 2.66 4.03 * 

W 1 0.15 0.147 118.21 4.49 8.53 * 

D 3 0.04 0.014 11.22 3.24 5.29 * 

WxD 3 0.001 0.0004 0.32 3.24 5.29 tn 

Galat 16 0.02 0.001     

Total 23 0.21      

 

 

 

 

 



Uji BNT akibat faktor dosis anti inverse   

  1.17 1.19 1.24 1.27 KTG BNT 0.05 

1.17   tn * * 

0.001 0.037 

1.19     * * 

1.24       tn 

1.27         

Notasi a b C c 

Perlakuan D3 D2 D1 D0   

 

Uji BNT Akibat faktor interval waktu semprot 

  1.14 1.30 KTG BNT 0,05 

1.14   * 

0.001 0.037 1.30     

Notasi A b 

Perlakuan W0 W1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Data Analisa Total Plate Count (CFU/ml) setelah penyemprotan 

anti inversi 

Perlakuan 
Ulangan  

Jumlah rata-rata 
1 2 3 

W0DI 8.25 8.54 8.75 25.54 8.51 

W0D2 7.70 8.16 8.79 24.64 8.21 

W0D3 7.61 7.99 8.56 24.16 8.05 

W0D0 8.28 8.63 8.77 25.68 8.56 

W1D1 9.06 9.51 9.85 28.43 9.48 

W1D2 8.81 9.33 9.80 27.94 9.31 

W1D3 8.95 9.37 9.66 27.98 9.33 

W1D0 9.26 9.69 9.96 28.92 9.64 

TOTAL 67.92 71.22 74.15 213.29  

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 
D 

Total 
d1 d2 d3 d0 

W0 25.54 24.64 24.16 25.68 100.02 

W1 28.43 27.94 27.98 28.92 113.27 

Total 53.97 52.58 52.14 54.60 213.29 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 

F 

tabel 

1% 

Notasi 

Perlakuan  7 8.05 1.15 7.01 2.66 4.03 * 

W 1 7.31 7.31 44.57 4.49 8.53 * 

D 3 0.67 0.22 1.36 3.24 5.29 tn 

WxD 3 0.07 0.02 0.15 3.24 5.29 tn 

Galat 16 2.62 0.16     

Total 23 10.67      

 

 

 



Uji BNT Akibat Faktor Lama Penyemprotan  

  25.01 28.32 KTG BNT 0,05 

25.01   * 

0.16 0.43 28.32     

Notasi a b 

Perlakuan W1 W2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Data Analisa Aktivitas Enzimatis 

Perlakuan 
Aktivitas Enzimatis 

Jumlah rata-rata 
1 2 3 

W0D0 13.60 14.61 17.41 45.62 15.21 

W0D1 17.65 12.54 12.55 42.74 14.25 

W0D2 12.65 14.14 13.23 40.02 13.34 

W0D3 10.36 12.24 14.71 37.31 12.44 

W1D0 29.87 19.44 19.21 68.52 22.84 

W1D1 18.12 19.54 19.08 56.74 18.91 

W1D2 17.86 17.35 17.26 52.47 17.49 

W1D3 16.42 16.76 16.25 49.43 16.48 

TOTAL 136.53 126.62 129.70 392.85  

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 
D 

Total 
d1 d2 d3 d0 

W0 42.74 40.02 37.31 45.62 165.69 

W1 56.74 52.47 49.43 68.52 227.16 

Total 99.48 92.49 86.74 114.14 392.85 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 
F tabel 

1% 
Notasi 

Perlakuan 7 240.33 34.33 4.93 2.66 4.03 * 

W 1 157.44 157.44 22.62 4.49 8.53 * 

D 3 69.94 23.31 3.35 3.24 5.29 * 

WxD 3 12.95 4.32 0.62 3.24 5.29 tn 

Galat 16 111.37 6.96     

Total 23 351.69      

 

 

 

 

 



Uji BNT Akibat Faktor Dosis    

  43.37 46.25 49.74 57.07 KTG BNT 0.05 

43.37   * * * 

6.96 2.80 

46.25     * * 

49.74       * 

57.07        

Notasi a B c d  

Perlakuan D3 D2 D1 D0   

 

Uji BNT Akibat Faktor Lama Penyemprotan 

  41.42 56.79 KTG BNT 0,05 

41.42   * 

6.96 2.80 56.79     

Notasi a  b 

Perlakuan W1 W2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Data Analisa Jumlah Anakan Hari ke 15 

Perlakuan 
jumlah anakan 

Jumlah rata-rata anakan 
1 2 3 

W0D0 29 35 30 6.53 31,33 6,53 

W0D1 38 41 30 7.57 36,33 7,57 

W0D2 39 44 34 8.13 39 8,13 

W0D3 21 65 46 9.17 44 9,17 

W1D0 19 27 18 4.44 21,33 4,44 

W1D1 20 35 20 5.21 25 5,21 

W1D2 22 35 35 6.39 30,67 6,39 

W1D3 29 45 45 8.26 39,67 8,26 

TOTAL 217 327 258 802    

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 

D 

Total d1 d2 d3 d0 

W0 109 117 132 94 452 

W1 75 92 119 64 350 

Total 184 209 251 158 802 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 

F tabel 

1% 

Notasi 

Perlakuan  7 1258.50 179.79 0.01 2.66 4.03 tn 

W 1 433.50 433.50 4.36   4.49 8.53 tn 

D 3 783.50 261.17 2.63 3.24 5.29 tn 

WxD 3 41.50 13.83 0.14 3.24 5.29 tn 

Galat 16 15191.33 99.46     

Total 23 2849.83      

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Data Analisa Jumlah Anakan Tebu Hari ke 30 

Perlakuan 
jumlah anakan 

Jumlah Rata-Rata Anakan 
1 2 3 

W0D0 34 42 35 111 37.00 7,71 

W0D1 53 55 55 163 54.33 11,32 

W0D2 50 64 38 152 50.67 10,56 

W0D3 34 84 53 171 57.00 11,88 

W1D0 22 33 23 78 26.00 5,42 

W1D1 25 42 23 90 30.00 6,25 

W1D2 25 34 43 102 34.00 7,08 

W1D3 33 54 54 141 47.00 9,79 

TOTAL 276 408 324 1008    

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 

D 

Total d1 d2 d3 d0 

W0 163 152 171 111 597 

W1 90 102 141 78 411 

Total 253 254 312 189 1008 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 

F 

tabel 

1% 

Notasi 

Perlakuan  7 2898.667 414.0952 0.073235 2.66 4.03 tn 

W 1 1441.5 1441.5 0.254937 4.49 8.53 tn 

D 3 1262.333 420.7778 0.074417 3.24 5.29 tn 

WxD 3 194.8333 64.94444 0.011486 3.24 5.29 tn 

Galat 16 90469.33 5654.333     

Total 23 93368      

 

 

 

 



Lampiran 9. Data Analisa Kandungan Klorofil (µm klorofil) Setelah 

Penyemprotan Anti Inversi 

Perlakuan 
Ulangan  

Jumlah rata-rata 
1 2 3 

W0D0 39.80 37.85 36.80 114.45 38.15 

W0D1 44.75 35.95 38.65 119.35 39.78 

W0D2 41.75 39.90 41.45 123.10 41.03 

W0D3 47.20 43.55 45.40 136.15 45.38 

W1D0 38.90 31.55 34.65 105.10 35.03 

W1D1 38.45 41.95 36.30 116.70 38.90 

W1D2 38.95 39.90 43.20 122.05 40.68 

W1D3 42.45 41.40 41.95 125.80 41.93 

TOTAL 332.25 312.05 318.4 962.70   

 

Tabel Dua Arah Faktor W dan D 

W 

D 

Total d1 d2 d3 d0 

W0 119.35 125.80 122.05 114.45 481.65 

W1 105.10 136.15 123.10 116.70 481.05 

Total 224.45 261.95 245.15 231.15 962.70 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hit F tabel 5% 

F 

tabel 

1% 

Notasi 

Perlakuan  7 190.4962 27.21375 0.0004903 2.66 4.03 tn 

W 1 22.815 22.815 0.0004111 4.49 8.53 tn 

D 3 156.7179 52.23931 0.0009413 3.24 5.29 tn 

WxD 3 10.96333 3.654444 6.585E-05 3.24 5.29 tn 

Galat 16 887984.5 55499.03     

Total 23 888175      

 

 

 

 



Lampiran 10. Dokumentasi 

 

 

Persiapan Lahan untuk Perlakuan 

 

 

Penyemprotan Bahan Anti Inversi 

 

 

Tanaman Tebu Minggu ke 2 

 



 

Tanaman Tebu Minggu ke 4 

 

 

 

Analisa kimiawi 

 


