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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sorgum 

Sorgum (Sorghum bicolor L.) merupakan tanaman biji berkeping satu dan 

termasuk dalam golongan tanaman graminae yang mampu tumbuh hingga 6 meter. 

Tanaman sorgum merupakan tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan 

genangan, produktivitas tinggi dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Dalam 

membudidayakan tanaman ini tidak banyak memerlukan air dan pupuk tambahan. 

Selain itu, sorgum mempunyai daya adaptasi yang luas, khususnya dapat tumbuh dan 

berkembang di lahan marginal dengan iklim tropis, sehingga potensinya sangat besar 

untuk dikembangkan di lahan seperti di Indonesia (Susilowati dan Saliem, 2013). 

Menurut (United States Departement of Agriculture/USDA 2015), klasifikasi 

tanaman sorgum dalam ilmu taksonomi tumbuhan sebagai berikut : Kingdom : 

Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospremae  

Kelas : Monocotyledonae  

Ordo : Poales  

Famili : Poaceae  

Sub Famili : Panicoideae  

Genus : Sorghum  

Spesies : Sorghum bicolor [L.] Moench. 
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Biji sorgum (grain sorghum) memiliki bunga sempurna dimana kedua alat 

kelaminnya berada di dalam satu bunga. Bunga sorgum merupakan bunga tipe 

panicle (susunan bunga di tangkai) yang berada di bagian ujung batang. Batang 

tanaman ini merupakan rangkaian berseri dari ruas (internodes) dan buku (nodes), 

batang tidak memiliki kambium. Bentuk tanaman ini secara umum hampir mirip 

dengan jagung yang membedakan adalah tipe bunga dimana jagung memiliki bunga 

tidak sempurna sedangkan sorgum bunga sempurna Andriani et. al., (2013). Sistem 

perakaran sorgum terdiri atas akar seminal (akar primer) pada dasar buku pertama 

pangkal batang yang merupakan akar pertama pada proses perkecambahan benih, 

akar sekunder dan akar tunjang yang terdiri atas akar koronal (akar pada pangkal 

batang yang tumbuh ke arah atas) dan akar udara (akar yang tumbuh di permukaan 

tanah (Rismunandar, 2006). 

Daun sorgum dilapisi oleh sejenis lilin yang agak tebal dan berwarna putih, 

bentuk daunnya mirip seperti daun jagung yang membedakan daun jagung tidak 

terdapat lapisan lilin pada permukaan luar daun. Lapisan lilin ini berfungsi untuk 

menahan atau mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tanaman sehingga 

mendukung resistansi terhadap kekeringan. Biji sorgum yang merupakan bagian dari 

tanaman memiliki ciri-ciri fisik berbentuk bulat flattened spherical dengan berat 25-

55 mg Andriani et. al., (2013).  

Keragaman morfologis sorgum tidak hanya pada tinggi batang, tetapi juga 

warna biji, warna batang, bentuk malai, umur panen dan sifat fisiologis yang 

menyebabkan sorgum memiliki keragaman tinggi (Iriany dan Makkulawu, 2013). 
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2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum 

Keunggulan sorgum terletak pada daya adaptasi agroekologi yang luas, perlu 

input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan 

tanaman pangan lain. Selain itu, tanaman sorgum memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi, sehingga sangat baik digunakan sebagai sumber bahan pangan maupun pakan 

ternak alternatif. Tanaman sorgum telah lama dan banyak dikenal oleh petani 

Indonesia khususnya di daerah Jawa, NTB dan NTT. Di Pulau Jawa, sorgum dikenal 

dengan nama Cantel, dan biasanya petani menanamnya secara tumpang sari dengan 

tanaman pangan lainnya (Soeranto, 2004). 

Tanaman sorgum mampu beradaptasi pada daerah yang luas mulai 450 LU 

sampai dengan 400 LS, mulai dari daerah dengan iklim tropis-kering sampai daerah 

beriklim basah. Menurut (Tabri dan Zubachtirodin, 2013) sorgum dapat tumbuh pada 

hampir semua jenis tanah, kecuali pada tanah Podzolik Merah Kuning yang masam. 

Tanah Vertisol (Grunusol), Aluvial, Andosol, Regosol, dan Mediteran umumnya 

sesuai untuk sorgum. Sorgum dapat ditanam dengan tingkat kesuburan tanah dari 

rendah sampai tinggi asalkan solum tanah agak dalam dengan pH 6.5-7.5. 

Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman sorgum berkisar antara 23-300C 

dengan curah hujan sewaktu pertumbuhan 375-420 mm, selanjutnya keperluan air 

menjelang panen lebih rendah. Cara budidayanya mudah dengan biaya relatif murah, 

dapat ditanam secara monokultur maupun tumpangsari dan mempunyai kemampuan 

untuk tumbuh kembali setelah dilakukan pemangkasan pada batang bawah dalam satu 

kali tanam dengan hasil yang tidak jauh berbeda, bergantung pemeliharaan 
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tanamannya. Selain itu tanaman sorgum lebih resisten terhadap serangan hama dan 

penyakit sehingga resiko gagal panen relatif kecil. Tanaman sorgum berfungsi 

sebagai bahan baku industri yang ragam kegunaannya besar dan merupakan 

komoditas ekspor dunia (Sumarno dan Karsono, 1995). 

2.3 Penyakit Tanaman Sorgum 

2.3.1 Penyakit Antraknosa 

Penyakit antraknosa pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Colletotrichum graminicola. Gejala penyakit ini pada awal infeksi berupa bintik-

bintik kecil dan mengalami pelukaan sampai 5 mm, bintik kemudian membesar dan 

menyatu berwarna ke merah-merahan sampai keunguan atau kekuningan, kemudian 

daun menjadi layu. Infeksi awal terjadi pada daun bagian bawah, kemudian menyebar 

ke bagian atas dan juga pada batang serta tangkai malai (Gambar 1) (Sumarno, 2013). 

 

Gambar 1. Gejala penyakit antraknosapada tanaman sorgum (Sumarno, 2013). 

 

Kehilangan hasil yang disebabkan oleh penyakit antraknosa pada tanaman 

sorgum dapat mencapai 50%. Cendawan ini mampu bertahan hidup selain pada 

tanaman sorgum juga pada tanaman inang yang lain atau pada jaringan tanaman yang 

telah mati. Spora cendawan Colletotrichum sp dapat menyebar melalui angin atau 



10 
 

 

percikan air hujan dan jika spora jatuh/menempel pada inang yang cocok, dan 

didukung oleh kondisi lingkungan sesuai, maka cendawan akan berkembang dengan 

cepat. Pengendalian penyakit ini melalui rotasi dengan tanaman lain, penggunaan 

varietas tahan, sanitasi lingkungan di sekitar pertanaman sorgum, penggunaan 

fungisida yang efektif. 

2.3.2 Rust (Karat) 

Penyakit karat yang menginfeksi tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Pucciniapurpurea, dan umumnya mempunyai lima stadium spora, yaitu pikniospora, 

aesiospora, uredospora, teliospora, dan basidiospora. Penyakit ini dapat bertahan 

hidup dengan membentuk spora seksual (Teliospora) yang mempunyai dinding tebal 

sehingga tahan terhadap lingkungan yang tidak sesuai. Urediospora yang berbentuk 

seperti tepung penyebarannya dapat melalui angin. Gejala penyakit karat pada 

tanaman sorgum umumnya terjadi pada fase generatif, dan jarang dijumpai pada fase 

vegetatif. Penyakit ini dapat berkembang pada daun dan apabila intensitas penularan 

tinggi dapat mencapai batang dan malai. Penyakit ini bersifat obligat parasit sehingga 

untuk bertahan hidup dan berkembang memerlukan jaringan tanaman hidup atau 

inang alternatif. Kerugian hasil akibat penyakit karat pada sorgum relatif rendah 

berkisar antara 3,4-13%. 
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Gambar 2. Gejala penyakit karat pada daun sorgum (Sumarno, 2013). 

 

Gejala awal penyakit karat pada tanaman sorgum terlihat bercak kecil 

berwarna merah atau coklat kemerahan dan membentuk semacam pustul. Pustul 

mempunyai panjang 1-3 mm dan lebar 0,5-2 mm, kemudian berkembang menjadi 

kumpulan spora. Pada varietas sorgum yang sangat rentan, pustul padat di hampir 

seluruh permukaan daun sorgum, sehingga mengering dan mengalami kerontokan. 

Pada varietas tahan, sepertiga bagian posisi daun bagian atas hampir bebas dari 

penyakit karat (Sumarno, 2013). Pengendalian penyakit ini melalui penggunaan 

varietas tahan, rotasi tanaman lain, penggunaan fungisida dengan bahan aktif 

dithiocarbamates. 

2.3.3 Penyakit Busuk Batang 

Penyakit busuk batang pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Fusarium sp. dan merusak pada setiap tahap pertumbuhan tanaman sorgum. Akibat 

penularan penyakit ini pada benih yang baru ditanam, terjadi pembusukan sehingga 

benih gagal berkecambah atau damping off, termasuk bila cendawan ini mengifeksi 

bagian akar dan batang sorgum sehingga mengalami pembusukan. Fusarium sp. 
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dapat menginfeksi biji terutama di penyimpanan dan dapat menyebabkan 

terbentuknya mikotoksin, yaitu fumonisin dalam biji sehingga mempengaruhi 

kualitas biji sebagai pangan atau pakan dan bila dikomsumsi oleh manusia dan hewan 

dapat merusak kesehatan. 

 

Gambar 3. Gejala penyakit busuk batang pada tanaman sorgum Fusarium 

(Sumarno, 2013). 

Gejala awal umumnya merusak akar, bila akar dibelah maka pada jaringan 

bagian dalam terlihat berwarna coklat kemerahan atau coklat keabu-abuan dan 

mengalami pembusukan, kemudian menjalar ke bagian dalam batang yang 

menyebabkan empulur menjadi rusak, sehingga batang sorgum menjadi lembek dan 

busuk, sementara bagian luar tangkai tetap hijau (Sumarno, 2013). Pengendalian 

penyakit ini yaitu penggunaan varietas tahan penyakit busuk batang, pengaturan 

populasi tanaman melalui jarak tanam yang tidak terlalu rapat, pengelolaan stres 

kekeringan selama tanaman berbunga dan pengisian biji, pembuatan drainase yang 

baik agar tanaman tidak tergenang. 

 



13 
 

 

2.3.4 Penyakit Bercak Daun 

Penyakit hawar daun pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Bipolaris turcicum atau Exserochilum turcicum. Gejala pertama kali muncul berupa 

bintik kecil berwarna kuning kecoklatan, kemudian membesar  berbentuk elips atau 

melingkar berukuran 3-5 mm., Infeksi pertama pada umumnya terjadi pada daun di 

bagian bawah kemudian menjalar ke atas dan daun yang terinfeksi akan mengalami 

nekrosis. Cendawan ini selain merusak daun juga dapat menginfeksi bagian batang 

dan tangkai bulir apabila tingkat penularan tinggi.  

 

Gambar 4. Gejala penyakit hawar daun pada tanaman sorgum (Sumarno, 2013). 

Apabila penularan sampai ke bagian malaidan bulir, maka kehilangan hasil 

yang disebabkan oleh penyakit ini dapat mencapai 50% (Gambar 4). (Sumarno, 2013) 

Pengendalian dari penyakit ini yaitu penggunaan varietas tahan dan penggunaan 

fungisida dengan bahan aktif mankozeb + carbendazim. 

2.4 Karakteristik Sembilan Genotip Sorgum 

Penelitian yang di lakukan Sulistyawati et. al., (2017) tentang Agronomi 

karakter dari beberapa daerah genotip sorgum Sorgum bicolor L. Di jawa timur. 

Keragaman sembilan genotip lokal sorgum adalah Pasuruan, Lamongan 1, Lamongan 
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2, Tuban, Sampang 1, Sampang 2, Tulungagung 1, Tulungagung 2 dan Jombang. 

Karakter yang diamati termasuk tanaman tinggi, jumlah daun, diameter batang, malai 

panjang, jumlah biji per malai, benih berat per 100 unggulan malai dan berat. Semua 

genotip telah ditanam secara simultan di kabupaten pasuruan. 

 Hasil yang di dapat dari beberapa genotip menunjukkan perbedaan tanaman 

tinggi, daun dan diameter batang. Hasil menunjukkan bahwa tulungagung genotip 1 

lebih tinggi dengan rata-rata 389.38 cm. Hasil terendah adalah lamongan 1 (168,10 

cm) genotip dan tidak berbeda dengan sampang 1 dan 2 sampang. Demikian pula, 

jumlah daun dan diameter batang, rata-rata tertinggi dimiliki oleh tulungagung 1 

(13.56 helai dan masing masing 2.44 cm), meskipun ada beberapa genotip yang 

sesuai. Angka terendah dari daun tulungagung genotip 2, yaitu 5.78 potongan, 

sementara yang terendah diameternya ditemukan di sampang 2 (1.32 cm). Dari data 

yang telah disebutkan di atas dapat dijelaskan bahwa tingginya tanaman tidak di 

pengaruhi banyak daun karena batang sorgum terdiri dari segmen yang duduk daun. 

Tinggi Tanaman dipengaruhi panjang segmen sedangkan jumlah daun tergantung 

pada jumlah segmen (House,  L.R,  1985). Pertumbuhan diameter batang selain 

genetik sifat dari setiap genotip juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan proses 

fotosintesis dalam daun. 

Keragaman genotip bisa mengetahui lebih jelas dalam fase generatif. Secara 

kuantitatif, terdapat perbedaan besar dan cepat dalam bentuk dari sembilan malai. 

Hasil menunjukkan bahwa tulungagung 2 yang lebih tinggi dibanding dengan temuan 

di beberapa genotip jumlah malai, yaitu 50.92 cm tetapi tidak diikuti oleh jumlah biji 
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per malai. Rata rata terendah panjang malai ada di genotip jombang (20.51 cm) dan 

tidak berbeda dengan genotip tuban. 

Jumlah tertinggi benih per malai dimiliki oleh genotip dari sampang 2, 

3,002.00 dan tidak berbeda dengan lamongan 1 genotip sedangkan yang terendah 

genotip sampang 1, sebanyak 471,78. Genotip tuban yang telah berada di puncak 

peringkat unggulan lebih tinggi berat per malai genotip dari pada yang lain, yang 

merupakan 96.74 g sementara sampang genotip 1 berat benih cenderung menurun 

dari pada yang lain. Bobot 100 biji tertinggi dicapai genotip tuban yaitu 3.20 g, 

meskipun tidak seperti tulungagung genotip 2. Sampang genotip 1 memilik berat 

relatif rendah dari pada yang lainnya yaitu 1,89 g. 

2.5 Jamur Endofit 

Mikroorganisme antagonis adalah mikroorganisme yang mempunyai 

pengaruh yang merugikan terhadap mikroorganisme lain yang tumbuh dan 

berasosiasi dengannya. Antagonis meliputi (a) kompetisi nutrisi atau sesuatu yang 

lain dalam jumlah terbatas tetapi tidak diperlukan oleh OPT (organisme pengganggu 

tanaman), (b) antibiosis sebagai hasil dari pelepasan antibiotika atau senyawa kimia 

yang lain oleh mikroorganisme dan berbahaya bagi OPT, dan (c) predasi, 

hiperparasitisme, dan mikroparasitisme atau bentuk yang lain dari eksploitasi 

langsung terhadap OPT oleh mikroorganisme yang lain (Gultom, 2008). 

Jamur endofit adalah fungi yang terdapat di dalam sistem jaringan tumbuhan, 

seperti daun, bunga, ranting ataupun akar tumbuhan. Jamur ini menginfeksi 

tumbuhan sehat pada jaringan tertentu dan mampu mengahasilkan mikotoksin, enzim 
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serta antibiotika. Jamur endofit dikelompokkan dalam kelompok Ascomycotina dan 

Deuteromycotina. Keragaman pada jasad ini cukup besar seperti pada 

Loculoascomycetes, Discomycetes, dan Pyrenomycetes (Lingga, 2009). 

Jamur endofit merupakan agens hayati yang bersifat antagonistik. Jamur 

endofit dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit karena 

menghasilkan alkaloid dan mikotoxin Kusumawardani et. al, (2015). Jamur endofit 

sebagai antagonis mempunyai aktivitas yang tinggi dalam menghasilkan enzim yang 

dapat digunakan untuk mengendalikan patogen (Sudantha dan Abadi, 2011). Jamur 

endofit dan inangnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. 

Jamur endofit dapat melindungi tumbuhan inang dari serangan patogen dengan 

senyawa yang dikeluarkan. Senyawa yang dikeluarkan fungi endofit berupa senyawa 

metabolit sekunder yang merupakan senyawa bioaktif dan dapat berfungsi untuk 

membunuh patogen (Prihatiningtias, 2006). Sehingga jamur endofit ini bisa di 

gunakan untuk pengendali hayati pada tanaman sorgum yang terkena patogen. 
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