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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sorgum merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber 

pangan pakan ternak dan bahan baku industri. Sorgum merupakan makanan 

pokok yang berasal dari Afrika. Keunggulan tanaman sorgum yaitu toleran 

terhadap kekeringan dan produksinya tinggi. Tanaman sorgum mempunyai 

beberapa kandungan zat gizi seperti karbohidrat, protein dan lemak. 

Sorgum memiliki prospek yang cukup baik di Indonesia dengan rata-rata 

produksi sorgum secara nasional pada tahun 2009 berkisar antara 4000 ton sampai 

6000 ton dengan luas areal 2300 hektar serta produktivitas 1,73 ton sampai 2,6 ton 

per hektar (Deddy dalam Pertiwi et al. 2014). Menurut Subagio dan Suryawati 

dalam Sudiyani (2015),  pada  tahun  2011  produksi sorgum di Indonesia 

mencapai 7695 ton dengan luas lahan yaitu 3607 ha. Angka ini meningkat dari  

tahun  2010  dengan  total  produksi  sorgum sebesar 5723 ton dan luas lahan 

yaitu 2974 ha. 

Sorgum adalah tanaman pangan penting ke 5 di dunia setelah gandum, 

padi, jagung dan barley (Meikbib, 2006), yang biasa dikonsumsi dalam bentuk 

biji, tepung dan bubur (Dicko et al., 2006. Sebagai bahan pangan, sorgum 

merupakan komoditas dengan sumber karbohidrat yang cukup tinggi, sekitar 73 

g/100 g bahan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 1996) Secara umum protein 

sorgum lebih tinggi dibandingkan beras. Sorgum mengandung protein sebanyak 

8% sampai 12%, sedangkan beras yaitu 6% sampai 10% dan kandungan lemaknya 

sebanyak 2% sampai 6% lebih tinggi dibandingkan dengan beras yaitu 0,5%
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 sampai 1,5% (Pertiwi dkk., 2014). Sehingga sorgum dapat di jadikan sumber 

pangan pengganti beras.  

Menurut Prihandana dan Hendroko dalam Siregar dkk.(2016), tanaman 

sorgum cukup toleran terhadap kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi 

pada lahan marginal serta relatif tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. 

Sorgum tidak memerlukan teknologi dan perawatan khusus sebagaimana tanaman 

lain. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sorgum sebaiknya ditanam pada musim 

kemarau karena sepanjang hidupnya memerlukan sinar matahari penuh. Badan 

Tenaga Atom Nasional (BATAN) saat ini terus melakukan pengembangan dan 

juga perakitan varietas-varietas baru untuk mendapatkan varietas unggul seperti 

yang diinginkan (Tarigan ddk, 2015). 

Data Direktorat Budi Daya Serealia pada tahun 2013 menunjukkan 

produksi sorgum Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya meningkat sedikit dari 

6.114 ton menjadi 7.695 ton (Subagio dan Aqil,, 2014). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa produksi sorgum di Indonesia masih rendah sehingga tidak masuk dalam 

daftar Negara penghasil sorgum dunia. Menurut Galuh dkk.(2012) masalah utama 

peningkatan hasil sorgum adalah rendahnya produktivitas sorgum yang berada 

pada kisaran 1 sampai 3 ton ha-1 dari potensi hasil yang dapat mencapai 5 ton ha-

1. 

Peningkatan produksi sorgum di dalam negeri perlu mendapat perhatian 

khusus karena Indonesia sangat potensial bagi pengembangan sorgum. Untuk 

meningkatkan produksi sorgum diperlukan upaya perbaikan sifat tanaman sorgum 

yang unggul kualitas maupun daya hasil (Sirappa, 2003). Uji daya hasil 

merupakan salah satu tahapan pemuliaan tanaman yang bertujuan mengevaluasi 
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keberadaan gen-gen yang diinginkan pada genotipe yang selanjutnya dipersiapkan 

sebagai galur atau kultivar unggul baru (Nasir dalam Tarigan dkk. 2015). Uji daya 

hasil genotipe sorgum perlu dilakukan untuk mendapatkan genotipe-genotipe 

yang memiliki potensi hasil secara kuantitas maupun kualitas yang baik serta 

stabil pada kondisi lingkungan yang berbeda (Nasir dalam Tarigan, 2015). 

Kuantitas merupakan sesuatu yang dapat diukur secara pasti seperti tinggi 

tanaman, jumlah daun, dimaeter batang, bobot biji. Sedangkan kualitas 

merupakan nilai atau mutu dari tanaman seperti kandungan yang terdapat pada 

biji, warna daun, warna biji. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya hasil 

baik secara kuantitas maupun kualitas sembilan genotipe tanaman sorgum lokal 

dan mendapatkan genotipe tanaman sorgum yang memiliki daya hasil yang tinggi 

dengan kuantitas dan kualitas yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perbedaan kuantitas dan kualitas hasil beberapa genotipe 

tanaman sorgum? 

2. Genotipe manakah yang memiliki hasil tinggi secara kuantitas dan 

kualitas? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mempelajari perbedaan kuantitas dan kualitas hasil beberapa genotipe 

tanaman sorgum. 
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2. Mempelajari genotipe tanaman sorgum yang memiliki daya hasil tinggi 

dan kualitas yang baik. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan daya hasil secara kuantitas dan kualitas pada genotipe 

tanaman sorgum. 

2. Terdapat genotipe tanaman sorgum yang memiliki daya hasil tinggi secara 

kuantitas dan kualitas. 


