
 
 

5 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Sorgum 

Sorgum merupakan tanaman serelia yang potensial untuk dibudidayakan 

dan dikembangkan, khususnya pada daerah marjinal dan kering di Indonesia.  

Tanaman sorgum memiliki beberapa keunggulan diantaranya daya adapatasi 

agroteknologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, lebih tahan 

terhadap hama dan penyakit dibandingkan tanaman pangan lain.  Hal tersebut 

diperkuat oleh Nyadanu and Eric (2014) yang menyatakan bahwa tanaman 

sorgum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga baik digunakan sebagai 

sumber bahan pangan maupun pakan ternak alternatif.  

Menurut (USDA, 2008) kedudukan sorgum (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) dalam ilmu taksonomi tumbuhan yaitu sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi  : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Monocotyledonae - Liliopsida 

Sub Kelas  : Commelinidae 

Ordo  : Cyperales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Sorghum Moench 

Spesies : Sorghum bicolor (L.) Moench 

Sorghum bicolor (L.) Moench biasa disebut sorgum, durra, jowari atau 

milo merupakan spesies yang ditanam khusus untuk produksi biji yang digunakan
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 sebagai bahan pangan, pakan dan etanol. Spesies ini banyak ditanam di daerah 

tropis dan subtropics. Tanaman sorgum dapat dipanen dua hingga tiga kali, 

termasuk tanaman primer dan ratunnya, sehingga dapat mensuplai bahan baku  

karbohidrat,  pakan  hijauan  ternak  atau  bahan  bioetanol  secara 

berkesinambungan. Dengan memanfaatkan daya ratun yang tinggi maka  

budidaya sorgum menjadi lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tenaga 

kerja, waktu untuk tanam, pengolahan tanah, penggunaan benih dan energi (Sari, 

2016). 

2.2 Morfologi Tanaman Sorgum 

Umumnya tanaman sorgum memiliki tinggi mencapai 4 m. Biji berukuran 

kecil dengan kisaran diameter 3-4 mm. Biji sorgum berbentuk butiran dengan 

ukuran bervariasi tergantung varietas, namun umumnya memiliki ukuran berkisar 

4,0 x 2,5 x 3,5 mm. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, sorgum dibedakan 

menjadi tiga golongan, yaitu biji berukuran kecil (8-10mg) sedang (12-24 mg) dan 

besar (25-35 mg) (Andriana dan Isnaini, 2010). Biji sorgum tertutup oleh sekam 

dengan warna coklat muda, krem atau putih, bergantung pada varietas 

(Rismunandar dalam Hakim, 2007). Biji sorgum memiliki ciri-ciri fisik berbentuk 

bulat (flattened spherical) dengan bobot 25-55 mg (Dicko et al., 2006).  

Tanaman sorgum merupakan tanaman biji berkeping satu, tidak 

membentuk akar tunggang, perakaran hanya terdiri atas akar lateral. Ruang tempat 

tumbuh akar lateral mencapai kedalaman 1,3-1,8 m, dengan panjang mencapai 

10,8 m. Sistem perakaran sorgum terdiri atas akar-akar seminal (akar-akara 

primer) pada dasar buku pertama pangkal batang akar sekunder dan akar tunjang 

yang terdiri atas akar koronal (akar pada pangkal batang yang tumbuh ke arah 
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atas) dan akar udara (akar yang tumbuh di permukaan tanah). Tanaman sorgum 

membentuk perakaran sekunder dua kali lebih banyak dari jagung. Sebagai 

tanaman yang termasuk kelas monokotiledone, sorgum memiliki sistem perakaran 

serabut (Artschwanger, Singh et al. dalam Rismunandar, 2006). 

Batang tanaman sorgum merupakan rangkaian berseri dari ruas 

(internodes) dan buku (nodes), tidak memiliki kambium. Pada bagian tengah 

batang terdapat seludung pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras (sel-sel 

parenchym). Tipe batang bervariasi diantaranya sold, kering, sukulen dan manis 

(Hunter and Anderson dalam Hoeman, 2012). 

Bentuk daun sorgum mirip seperti daun jagung, tetapi daun sorgum 

dilapisi oleh sejenis lilin yang agak tebal dan berwarna putih. Lapisan lilin ini 

berfungsi untuk menahan atau mengurangi penguapan air dari dalam tubuh 

tanaman sehingga mendukung resistensi tehadap kekeringan (Mudjisihono dan 

Damardjati, 1987). Menurut Sari (2017), daun terakhir sebelum munculnya malai 

dan bentuknya lebih pendek dan lebar disebut daun bendera (Flag leaf). Daun 

bendera memiliki fungsi yang sama dengan daun lainnya. Munculnya daun 

bendera menandakan fase bunting yang berarti seluruh pertumbuhan daun dan 

batang telah berkembang sempurna. Pelepah daun yang mengelembung 

menandakan adanya perkembangan malai yang tertutup pelepah daun hampir 

mencapai ukuran maksimum. 

Bunga sorgum tersusun dalam bentuk malai dengan banyak bunga pada 

setiap malai berkisar 1500-4000 bunga. Bunga sorgum akan mekar teratur dari 7 

cabang malai paling atas ke bawah. Malai sorgum memiliki tangkai yang tegak 
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atau melengkung, berukuran panjang atau pendek dan berbentuk kompak sampai 

terbuka (Dicko et al., 2006).  

Tanaman sorgum memiliki malai yang beragam, bergantung pada varietas 

dan dapat dibedakan berdasarkan posisi, kerapatan, dan bentuk. Berdasarkan 

posisi, malai sorgum terdiri dari tegak, miring dan melengkung; sedangkan 

berdasarkan kerapatan, malai sorgum terdiri dari kompak, longgar dan 

intermedier. Berdasarkan bentuk, malai terdiri dari oval, silinder, elip, seperti 

seruling dan kerucut (Martin 1970). Pada sorgum tipe liar, bentuk malai 

cenderung raceme terbuka (Hunter And Anderson 1997). 

 

(Hunter And Anderson 1997). 

Gambar 1. Bunga Tanaman Sorgum 

 

 (Hunter And Anderson 1997). 

Gambar 2. Bentuk Malai Tanaman Sorgum 
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2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum  

Sorgum banyak ditanam di daerah beriklim panas dan sedang. Sorgum 

dibudidayakan pada ketinggian 0-700 m diatas permukaan laut. Tanaman ini 

dapat tubuh pada suhu lingkungan 23-34oC tetapi suhu optimum berkisar 23oC 

dengan kelembaban relative 20-40%. Sorgum tidak terlalu peka terhadap 

kemasaman (pH) tanah, tetapi pH tanah yang baik untuk pertumbuhannya adalah 

5,5-7,5. Ketersediaan lahan kering masam yang luas ini sangat potensial untuk 

pengembangan tanaman sorgum. Menurut Agustina dkk.(2010) tanaman yang 

mempunyai daya adaptasi agroteknologi luas seperti sorgum, dapat dikembangkan 

di lahan kering masam.  Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hardjowigeno dan 

Widiatmaka dalam Suminar et al. (2017) yang mengemukakan bahwa sorgum 

dapat tumbuh baik dengan syarat tumbuh yang di perlukan suhu rata-rata 25-30oC, 

curah hujan tahunan 600-2000 mm, kelembaban udara 75-85%.  

2.4 Kandungan Sorgum  

Kandungan nutrisi dasar pada komoditas ini tidak kalah penting 

dibandingkan dengan serealia lainnya dan mengandung unsur pangan fungsional. 

Biji sorgum mengandung karbohidrat sebanyak 73%, lemak 3,5%, dan protein 

10%, bergantung pada varietas dan lahan pertanaman (Mudjisihono dan 

Damarjati dalam Suarni 2004a).  

Biji sorgum mengandung tiga jenis karbohidrat yaitu, pati, gula terlarut, 

dan serat. Kandungan gula terlarut pada sorgum terdiri dari sukrosa, glukosa, 

fruktosa dan maltosa. Sorgum juga mengandung serat tidak larut air atau serat 

kasar dan serat pangan sebesar 6,5% - 7,9% dan 1,1% -1,23%.  Menurut BPTP 

(2013) kandungan protein sorgum pun seimbang dengan jagung, kandungan 
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protein sorgum sebesar 10,11% sedangkan jagung 11,02%. Kandungan pati, 

sorgum 80,42% sedangkan jagung 79,95%. Setiap 100 g sorgum terkandung 73,0 

g karbohidrat dan 332 kalori serta nutrisi lainnya seperti protein, lemak, kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin B1 dan air (Rukmana dan Oesman dalam Selvia dkk. 

2014) 

Secara umum kadar protein sorgum lebih tinggi daripada jagung, beras 

pecah kulit, dan jawawut, tetapi lebih rendah dibanding gandum. Kadar lemak 

sorgum lebih tinggi dibanding beras pecah kulit, gandum, jawawut, dan lebih 

rendah dibanding jagung. Kandungan nutrisi sorgum dibanding dengan serealia 

lainnya disajikan pada Tabel 1 

Tabel 1. Komposisi nutrisi sorgum dan serealia lain (per 100 g) 

Komoditas Abu 

(g) 

Lemak 

(g) 

Protein 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 

Serat kasar 

(g) 

Energi 

(kcal) 

Sorgum 1,6 3,1 10,4 70,7 2,0 329 

Beras pecah 

kulit 

1,3 2,7 7,9 76,0 1,0 362 

Jagung 1,2 4,6 9,2 73,0 2,8 358 

Gandum  1,6 2,0 11,6 71,0 2,0 342 

Jawawut 2,6 1,5 7,7 72,6 3,6 336 

Sumber: Direktorat Gizi, Dep. Kes. RI (1992) 

Secara umum protein sorgum lebih tinggi dibanding jagung, beras, dan 

jawawut tetapi masih di bawah gandum. Sorgum mengandung 3,1% lemak, 

sementara gandum 2%, beras pecah kulit 2,7%, dan jagung 4,6%. Lemak sorgum 

terdiri atas tiga fraksi, yaitu fraksi netral (86,2%), glikolipid (3,1, dan fosfolipid 

(0,7%). Kandungan protein sorgum relatif tidak berbeda dengan jagung 

bergantung pada varietas dan lokasi pertanaman. Mutu protein suatu bahan 

pangan ditunjukkan oleh komposisi asam aminonya. Tepung sorgum mengandung 

asam amino leusin (1,31-1,39%) yang lebih tinggi dibanding terigu (0,88%). 
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Kadar lisin tepung sorgum hanya 0,16%, jauh lebih rendah dibanding terigu 

0,38%.  

Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, 332 kal kalori dan 11,0 g 

protein/100 g biji pada biji, dan bagian vegetatifnya 12,8% protein kasar, sehingga 

dapat dibudidayakan secara intensif sebagai sumber pakan hijauan bagi ternak 

ruminansia terutama pada musim kemarau (OISAT dalam Koten dkk. 2012). 

2.5 Produksi Tanaman Sorgum 

Rata-rata luas tanam dan produktivitas sorgum pada beberapa daerah sentra 

produksi sorgum di Indonesia cukup bervariasi (Tabel 2). Pengusahaan sorgum 

terbesar di Indonesia terdapat di Jawa Tengah, disusul oleh Jawa Timur, DI 

Yogyakarta, serta NTB dan NTT (Sirrapa, 2003). 

Tabel 2. Rata-rata luas tanam dan produktivitas sorgum di beberapa daerah sentra 

sorgum di Indonesia 

Tempat/tahun Luas tanam (ha) Produksi (t) Produktivitas 

(t/ha) 

Jawa Tengah (1973-1983)  15.309 17.350 1,13 

Jawa Timur (1984-1988) 5.963 10.522 1,76 

DI Yogyakarta (1974-1980) 1.813 670 0,37 

NTB (1993/1994) 30 54 1,80 

NTT (1993/1994) 26 39 1,50 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah TK I Jawa Tengah I 

dalam Beti dkk.(1990) 

 

 Produktivitas yang tinggi ini dapat dicapai dengan menerapkan teknologi 

budi daya secara optimal, antara lain penggunaan varietas hibrida, pemupukan 

secara optimal, dan pengairan. Sebaliknya di beberapa negara produsen sorgum, 

rata-rata produktivitas sorgum masih di bawah 1 t/ha, yang disebabkan oleh 

pengaruh iklim yang kering, penggunaan varietas lokal yang hasilnya rendah, 

pemupukan minimal, dan penanaman secara tumpang sari. 
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Menurut Beti dkk.(1990), luas areal sorgum dunia sekitar 50 juta hektar setiap 

tahun dengan total produksi 68,40 juta ton dan rata-rata produktivitas 1,30 t/ha. 

Negara penghasil sorgum utama adalah India, Cina, Nigeria, dan Amerika Serikat, 

sedangkan Indonesia termasuk negara yang masih ketinggalan, baik dalam 

penelitian, produksi, pengembangan, penggunaan, maupun ekspor sorgum (Tabel 

3). 

 

Tabel 3. Negara produsen utama sorgum dunia. 

Negara Luas panen (ha) Produksi (t) Produktivitas (t/ha) 

India  15.781 11.583 0,73m 

Cina  8.570 11.175 1,30 

Nigeri  6.000 3.720 0,62 

Amerika Serikat 5.477 19.975 3,65 

Sudan  2.854 2.198 0,77 

Argentina 2.253 6.394 2,84 

Meksiko 1.422 4.141 2,91 

Thailand 886 618 0,70 

Indonesia 18 13 0,72 

Jumlah 43.261 59.817 1,38 

Sumber: Beti dkk.(1990) 

 

Meskipun dalam jumlah yang terbatas, produksi sorgum Indonesia telah 

diekspor ke Singapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Jepang untuk 

digunakan sebagai bahan baku pakan serta industri makanan dan minuman. 

Ekspor sorgum selama Pelita V mencapai 1.092.400 kg dengan nilai US$ 

116.211, sedangkan impor sorgum mencapai 4.615 kg atau US$ 3.988, sehingga 

masih terjadi net ekspor 1.087.785 kg atau perolehan nilai devisa US$ 112.233 

(Tabel 4). Gowda Dan Stenhouse (1993) dan Rao (1993) dalam Sumarno dan 

Karsono (1996) mengemukakan bahwa proyeksi penyediaan sorgum untuk 

wilayah Asia-Australia pada tahun 2000 mengalami defisit sekitar 6.716.000 ton. 
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Tabel 4. Ekspor-impor sorgum Indonesia selama Pelita V (1989-1993) 

Tahun 
Ekspor Impor 

Volume (kg) Nilai (USS) Volume (kg) Nilai (USS) 

1989 454.500 48.269 - - 

1990 - - 225 1.430 

1991 - - - - 

1992 319.000 42.646 43 64 

1993 318.000 25.296 4.347 2.494 

Jumlah 1.092.400 116.211 4.615 3.988 

Sumber: Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura (1996) 
 

Hingga kini, perkembangan produksi sorgum nasional belum masuk dalam 

statistik pertanian yang menunjukkan bahwa komoditas tersebut belum mendapat 

prioritas untuk dikembangkan. Namun ditinjau dari daerah pengusahaan yang 

cukup luas, rata-rata produktivitas yang lebih tinggi dibanding Negara produsen 

utama sorgum, serta adanya deficit permintaan sorgum di beberapa negara, 

sorgum mempunyai prospek yang cukup baik di Indonesia  

2.5 Pengaruh genotipe terhadap produksi tanaman sorgum  

Genotipe tanaman yang adaptif umumnya mengembangkan strategi adaptasi 

yang unik untuk mendapatkan unsur hara tertentu dari dalam tanah sedangkan 

genotipe yang tidak adaptif umumnya mengandalkan pupuk sebagai sumber hara 

yang siap tersedia (Bertham, 2011) 

Menurut Mangoendidjojo (2008), apabila terjadi perbedaan pada populasi 

tanaman yang ditanam pada kondisi lingkungan yang sama maka perbedaan 

tersebut merupakan perbedaan yang berasal dari gen individu anggota populasi. 

Perbedaan genotipe juga akan menyebabkan perbedaan bentuk dan sifat biji. 

Menurut Mella (2011), kultivar termasuk ke dalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya cerna pati sorgum. 

Pembentukan dan pengisian biji sangat ditentukan oleh kemampuan genetic 

tanaman yang berhubungan dengan sumber asimilat dan tempat penumpukannya 
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pada tanaman. Keberhasilan suatu tanaman dalam menghaslkan produksi yang 

lebih tinggi disebabkan oleh gen tanaman itu sendiri, sehingga hasil produksi yang 

dicapai tergantung dari genotipe yang dikembangkan sesuai dengan potensi 

genetiknya. Ramli (1991) menyatakan bahwa selain faktor genetik, perbedaan 

daya hasil ditetukan oleh perbedaan varietas dalam menyerap unsur hara, umur 

tanam dan fase pertumbuhan. Menurut Shiraiwa et al. (2004) besarnya akumulasi 

bahan kering pada fase periode awal pengisian biji merupakan karakteristik yang 

menentukan perbedaan hasil antara genotipe-genotipe sorgum. 

2.6 Uji Daya Hasil  

Uji daya hasil adalah salah satu tahapan pemuliaan tanaman yang 

bertujuan untuk mengevaluasi 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-genotipe sorgum perlu 

dilakukan untuk mendapatkan genotipe-genotipe yang memiliki potensi hasil yang 

baik secara kuantitas dan kualitas serta stabil pada kondisi lingkungan yang 

berbeda (Nasir dalam Tarigan, 2015). Uji daya hasil merupakan aspek penting 

dalam program perakitan varietas baru. Pengujian daya hasil merupakan tahap 

akhir dari program pemuliaan tanaman. Seleksi pada uji daya hasil biasanya 

dilakukan 3 kali yaitu pada uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan dan 

uji multilokasi (Merintan dkk. 2016). Hal ini sejalan dengan peryataan 

Septeningsih, dkk.(2013) bahwa pengujian daya hasil merupakan tahap akhir dari 

program pemuliaan tanaman. Saat pengujian daya hasil masih dilakukan seleksi 

terhadap galur-galur unggul homosigot yang telah dihasilkan yang bertujuan 

untuk memilih satu atau beberapa galur terbaik yang dapat dilepas sebagai 
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varietas unggul baru. Kriteria penilaian berdasarkan sifat yang memiliki arti 

ekonomi seperti hasil, ketahanan, kualitas, selera pasar maupun penampilan 

tanaman. 

Analisis proksimat merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas dari tanaman sorgum. Analisis proksimat pertama kali 

dikembangkan di Weende Experiment Station Jerman oleh Hennerberg dan 

Stokmann. Analisis ini sering juga dikenal dengan analisis WEENDE. Analisis 

proksimat menggolongkan komponen yang ada pada bahan pakan berdasarkan 

komposisi kimia dan fungsinya yaitu: air (moisture), abu (ash), protein kasar 

(crude protein), lemak kasar (ether extract), dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(nitrogen free extract) (Suparjo, 2010). Menurut Winarno (1993) menyebutkan 

bahwa analisis makronutrien dapat dilakukan dengan analisis proksimat. Analisis 

proksimat memiliki beberapa keunggulan yakni metode umum yang digunakan 

untuk mengetahui komposisi kimia suatu bahan pangan, tidak membutuhkan 

teknologi yang canggih dalam pengujiannya, menghasilkan hasil analisis secara 

garis besar, dapat menghitung nilai Total Digestible Nutrient (TDN) dan dapat 

memberikan penilaian secara umum pemanfaatan dari suatu bahan pangan. 

 


