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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Sorgum  

2.1.1. Klasifikasi Tanaman Sorgum 

Sorgum (Sorgum bicolor (L.) Moench) merupakan tanaman sereal yang termasuk 

keluarga Poaceae yang berasal dari benua Afrika (Sleper dan Poehlman, 2006 dalam 

Martin et al., 1976). Ethiopia dan daerah sekitarnya dikenal sebagai sumber keragaman 

genetik tanaman sorgum di dunia. Berdasarkan karakter agronominya, sorgum dibagi 

kedalam lima kelompok yaitu sorgum biji (grain sorghums), sorgos atau sweet sorgum, 

sorgum rumput (grass sorghums) dan broomcorn (Sleper dan Poehlman, 2006). 

Berikut ini klasifikasi dari tanaman sorgum, yaitu: 

Kingdom  : Plantae  

Division  : Spermatophyta 

Class   : Liliopsida/Monocotyledons 

Ordo   : Cyperales 

Family  : Poaceae 

Genus   : Sorghum 

Species  : Sorghum bicolor L. Moench (USDA, 2018). 

2.1.2. Morfologi Tanaman Sorgum 

Berikut ini morfologi dari tanaman sorgum, yaitu: 

a. Akar  

 Sistem perakaran sorgum terdiri atas akar-akar seminal (akar-akar primer) 

pada dasar buku pertama pangkal batang, akar-akar koronal (akar-akar pada 

pangkal batang yang tumbuh ke arah atas) dan akar udara (akar-akar yang tumbuh 

dipermukaan tanah). Tanaman sorgum membentuk perakaran sekunder 2 kali lipat
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 dari panjang akar jagung pada tahap pertumbuhan yang sama sehingga merupakan 

faktor utama penyebab toleransi sorgum terhadap kekeringan (Dicko dkk., 2006) 

 Menurut Dogget (1970), toleransi sorgum terhadap kekeringan disebabkan 

karena pada endodermis akar sorgum terdapat endapan silika yang berfungsi 

mencegah kerusakan akar pada kondisi kekeringan. Tanaman sorgum efisien dalam 

penggunaan air karena didukung oleh sistem perakaran sorgum yang halus dan 

letaknya agak dalam sehingga mampu menyerap air dengan cukup intensif 

(Rismunandar, 2006). 

b. Batang  

 Tanaman sorgum memiliki batang yang berangkaian berseri dari ruas 

(internodes) dan buku (nodes). Batang tanaman sorgum tidak berkambium. Tipe 

batang bermacam-macam dari solid dan kering hingga sukulen dan manis. Jenis 

sorgum manis memiliki kandungan gula pada batangnya seperti tanaman tebu. 

Bentuk batang sorgum silinder dengan diameter bagian pangkal berkisar antara 0,5-

5,0 cm. Setiap varietas tanaman sorgum memiliki tinggi yang bervariasi berkisar 

0,5-4,0 m dan menghasilkan jumlah anakan atau tunas yang bervariasi (Andriana 

dan Isnaini, 2010). Selain itu, di China tinggi batang sorgum manis dikembangkan 

hingga mencapai 5 m sehingga berpotensi untuk pakan ternah dan penghasil gula 

(FAO, 2002). 

c. Daun  

 Tanaman sorgum memiliki bentuk daun seperti pita dengan struktur terdiri 

dari helaian daun dan tangkai daun. Rata-rata panjang daun adalah 1 m dengan 
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penyimpangan 10-15 m dan lebar 5-13 cm. Jumlah daun berkisar 7 – 40 helai, 

tergantung pada varietas masing-masing (Andriana dan Isnaini, 2010). 

d. Bunga dan Malai 

 Bunga sorgum tersusun dalam bentuk malai dengan banyak bunga pada 

setiap malai sekitar 1.500-4.000 bunga. (Dicko dkk., 2006). Secara utuh, bunga 

sorgum terdiri atas tangkai malai (peduncle), malai (panicle), rangkaian bunga 

(raceme), dan bunga (spikelet). Tangkai malai (peduncle) merupakan ruas paling 

ujung (terminal internode) yang menopang malai dan paling panjang, yang terdapat 

pada batang sorgum. Tangkai malai memanjang seiring dengan perkembangan 

malai, dan mendorong malai keluar dari pelepah daun bendera. Ukuran panjang 

tangkai malai beragam, bergantung varietas.  

 Malai terdiri atas tandan primer, sekunder dan tersier. Pada tandan tersier 

terdapat raceme-raceme. Ukuran malai beragam dengan panjang berkisar 4-50 cm 

dan lebar 2-20 cm.  Berdasarkan posisi, malai sorgum ada yang tegak, miring dan 

melengkung; sedangkan berdasarkan kerapatan, malai sorgum ada yang kompak, 

longgar, dan intermedier. Berdasarkan bentuk, malai ada yang oval, silinder, elip, 

seperti seruling, dan kerucut. Pada sorgum tipe liar, bentuk malai cenderung raceme 

terbuka (Andriana dan Isnaini, 2010). 

 
Gambar 1. Susunan Cabang pada Bunga Sorgum 

 Sumber: Andriana dan Isnaini (2010) 
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Gambar 2. Bentuk Malai 9 Genotip Sorgum Lokal Jawa Timur 

Sumber: Sulistyawati Dkk. (2018) 

 

 
Gambar 3 Bagian-bagian pada Raceme Bunga Sorgum: (a) Raceme, (b) Spikelet, 

(c) Bunga. Sumber: Andriana dan Isnaini (2010) 

Rangkaian bunga (raceme) merupakan kumpulan beberapa bunga yang 

terdapat pada cabang sekunder. Raceme pada umumnya terdiri atas satu atau 

beberapa spikelet, dalam setiap spikelet terdapat dua macam bunga, yaitu bunga 

biseksual pada sessile spikelet dan bunga uniseksual pada pediceled spikelet, 

kecuali pada bunga yang paling ujung (terminal sessile spikelet) biasanya terdiri 

atas dua bunga uniseksual (pediceled spikelets). Ukuran raceme beragam, 
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bergantung pada jumlah buku dan panjang ruas yang terdapat di dalam raceme, 

berkisar antara 1-8 buku, bergantung varietas. Ukuran ruas dan buku pada raceme 

hamper sama, berkisar antara 0,5-3,0 mm (House 1985).  Setiap bunga terdapat 

setidaknya satu bunga biseksual (hermaprodit) dan satu atau dua bunga uniseksual, 

berupa bunga jantan atau steril.  

Bunga biseksual/hermaprodit (sessile spikelet) merupakan bunga subur 

(fertile). Bentuk bunga biseksual beragam dari lanselot hingga bulat dengan 

panjang 3-10 mm, berwarna hijau pada fase pembungaan, kemudian berubah 

menjadi coklat setelah masak fisiologis. Warna glume pada saat masak fisiologis 

beragam, bergantung varietas, dari coklat, merah, hingga hitam (House 1985).  

Bagian-bagian dari bunga biseksual terdiri atas dua glume, dua lemma, dua 

lodikula (lodicules), palea, putik/stigma dan tiga kotak sari/stamen/ anther. Dua 

glume pada bunga biseksual memiliki panjang hampir sama, dengan ketebalan yang 

beragam, dari tipis dan rapuh hingga tebal dan liat. Glume di bagian bawah 

menutupi sebagian glume di bagian atas, berurat 6-18, glume di bagian atas lebih 

sempit dan berujung lebih runcing. Warna bervariasi dari hitam, merah, coklat 

hingga putih, dari polos hingga berambut (hairy). Dua buah lemma berwarna putih 

dan tipis, lemma paling bawah berbentuk elips atau oblong, memiliki panjang yang 

hampir sama dengan glume, sedangkan lemma bagian atas lebih pendek berbentuk 

bulat telur dan kadang berbulu (awn), bergantung varietas. Dua lodikula dan palea 

berukuran kecil dan kurang menarik. Stigma memiliki dua tangkai putik yang 

ujungnya berbulu halus (fluffy), panjang tangkai putik beragam antara 0,5-1,5 mm, 
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menempel pada bakal buah (ovary). Kotak sari (anther) memiliki tangkai benang 

sari (filament) untuk menempel pada dasar bunga (House 1985). 

Bunga uniseksual (pediceled spikelet) terdiri atas bunga jantan atau bunga 

yang tidak subur dan kadang memiliki bakal buah yang tidak berkembang 

(rudimentary ovary), umumnya lebih kecil dari bunga biseksual. Bunga ini terdiri 

atas lemma, berbentuk lanselot, lebih kecil dari lemma pada bunga biseksual, dan 

kadang memiliki bulu (awn), bergantung pada varietas (House 1985). 

 

Gambar 4. Bagian-bagian Bunga Biseksual/Hermaprodit pada Bunga Sorgum. 

Sumber: Martin (1970) 

e. Biji  

Bentuk biji sorgum ialah bulat (flattened spherical) dengan berat 25-55 mg 

(Dicko et al., 2006). Jumlah biji berkisar 12.000-60.000 biji/pound sesuai 

varietasnya. Pericap atau testa merupakan asli dari wana pigmen pada setiap biji 

(Sari, 2017).  Setiap varietas memiliki warna sekam yang menutupi biji sorgum 

seperti warna coklat muda, krem atau putih. Ada tiga ukuran biji sorgum yaitu kecil 

(8-10 mg), sedang (12-24 mg), dan besar (25-35 mg) (Andriana dan Isnaini, 2010).  



11 

 

 

 

2.2. Persilangan Sorgum 

 Persilangan merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan untuk 

mendapatkan gabungan gen terbaik yang berasal dari tetuanya. Keturunan dari 

persilangan merupakan populasi yang mengandung keragaman genetik sehingga 

seleksi dapat dilakukan. Keberhasilan persilangan tergantung pada ketepatan dalam 

memilih tetua yang akan dikombinasikan dan seleksi pada generasi yang 

bersegregasi. Jika pemilihan tetua ini tepat maka diharapkan akan mendapatkan 

tanaman yang memiliki sifat-sifat yang kita kehendaki. Sifat-sifat tersebut dapat 

secara kualitatif maupun kuantitatif (Poespodarsono, 1986).  

Hibridisasi memiliki potensi meningkatkan produktivitas sorgum lebih dari 

dua kali lipat potensial pada kondisi yang sama dengan non hibrida (Rooney et al., 

2007). Hasil sitasi Assefa dan Staggenborg (2008) dari Maqbool et al., (2001) 

selama enam dekade terakhir, upaya pemuliaan tanaman telah meningkatkan 

potensi genetik sereal dan banyak hibrida sorgum yang lebih baik telah dirilis. 

Menurut Duvick (1999) dalam Assefa dan Staggenborg (2008) hibrida sorgum 

menyumbang sekitar 48% dari sorgum biji-bijian yang ditanam secara global 

menghasilkan sekitar 19% hasil yang lebih tinggi daripada tanpa hibrida. 

Bunga sorgum secara teratur dimulai dari tujuh cabang malai paling ujung, 

kemudian tengah dan berakhir di bagian bawah. Waktu pembungaan membutuhkan 

6-9 hari setelah malai keluar dari pelepah daun bendera. Secara umum, bunga hanya 

mekar beberapa saat sebelum atau sesudah matahari terbit. Selain itu, cuaca 

mendung, suhu rendah dan kelembaban tinggi menghambat bunga mekar. Individu 

bunga mulai mekar pada saat bunga mulai membuka dari kumpulan rangkaian 
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bunga (raceme), 7 menit kemudian lemma dan palea akan terbuka sempurna selama 

20 menit, diikuti oleh keluarnya kepala putik dan benang sari (Andriana dan Isnaini, 

2010).  

Bunga sorgum secara umum akan mekar (anthesis) sebelum pukul 10 pagi, 

bunga hermaprodit akan mekar terlebih dahulu, sedangkan bunga tunggal akan 

mekar 2-4 hari kemudian. Bunga hermaprodit dalam satu malai seluruhnya akan 

mekar dalam waktu 6-9 hari. Dalam setiap bunga setidaknya terdapat 15.000 serbuk 

sari, dan dalam setiap malai terdapat 24-100 juta serbuk sari dari bunga hermaprodit 

(Stephens, 1934). 

Serbuk sari rentan mengalami kekeringan sehingga mudah kehilangan 

viabilitas. Viabilitas serbuk sari adalah kemampuan untuk berkecambah atau 

membentuk tabung serbuk sari (pollen tube) setelah menyerbuki putik. Dimana 

viabilitas serbuk sari yang mengalami cekaman kekeringan tidak dapat kembali 

meski telah dilembabkan (rehyderated). Serbuk sari (pollen) dapat hidup (viable) 

3-6 jam setelah mekar. Putik bunga sorgum mulai reseptif 2 hari sebelum bunga 

mekar, hingga 8-16 hari setelah bunga mekar, tetapi reseptif optimal selama 3 hari 

setelah mekar (Stephens 1934 dalam Andriana dan Isnaini 2010). 

Pada saat sekam terbuka, proses penyerbukan terjadi. Pada varietas tertentu 

yang memiliki sekam panjang, sekam tidak membuka sehingga terjadi penyerbukan 

sendiri (cleistogamy) (Stephens, 1934 dalam Pedersen et al., 1998). Sorgum 

merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan peluang menyerbuk silang 2-10%. 

(Pedersen et al., 1998). Sekam (glume) mulai menutup kembali setelah 20 menit 

terbuka dan menutup dengan sempurna 2 jam kemudian atau segera setelah proses 
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penyerbukan. Setelah kotak sari yang sudah kosong, kepala putik akan tetap 

menonjol keluar sekam, kecuali pada varietas bersekam panjang. Pembuahan 

(fertilization) terjadi 6-12 jam setelah penyerbukan (Stephens, 1934 dalam House, 

1985). 

1.3. Hasil Penelitian Persilangan Sorgum 

Pada sekitar tahun 2000 kegiatan uji daya hasil galur asal ICRISAT 

menghasilkan dua galur yaitu IS23509 asal SADC (South African Development 

Community). Galur ICSV 233 asal ICRISAT dengan nomor pedigree (IS 9562 (IS 

1261 x SC-108-3)-3-2-2-5-1). Kedua galur tersebut kemudian dilepas dengan nama 

Numbu dan Kawali. Pada tahun 2012, Balai Penelitian Tanaman Serealia 

mengumpulkan 119 aksesi SDG sorgum, terdiri atas varietas lokal dan varietas 

introduksi. Sebanyak 68 aksesi telah di karakterisasi agronomik, 40 aksesi sesuai 

untuk produksi biomas, dan enam aksesi dikarakterisasi kandungan nutrisinya 

untuk melihat peluang sebagai bahan pangan pengganti beras (Aqil dkk. 2013). 

Penelitian perakitan varietas unggul sorgum pada periode 2001-2013 

dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Serealia di Maros. Varietas Numbu 

berasal dari galur IS 23509 dari SADC (South African Development Community), 

dan varietas Kawali berasal dari galur ICSV 233 asal ICRISAT. Singgih dan 

Hamdani (2002) serta Sholihin (1996) melaporkan varietas Numbu dan Kawali 

beradaptasi baik di Probolinggo, Bontobili, Bulukumba, dan Bojonegoro dengan 

kisaran hasil 4,6-5,0 t/ha. 

Varietas Numbu beradaptasi baik pada lahan kering masam, dengan hasil 5 

t/ha, tahan terhadap penyakit karat dan bercak daun. Varietas Kawali dicirikan oleh 
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tanaman yang pendek (135 cm) dan malai yang agak tertutup, sehingga kurang 

disenangi oleh burung. Kedua varietas ini mempunyai umur dalam, berkisar antara 

100-110 hari (Singgih dan Hamdani 2002). 

Perakitan varietas sorgum bukan hanya dilakukan oleh Badan Litbang 

Pertanian tetapi juga instituti lain seperti BATAN (Badan Tenaga Nuklir) yang 

menggunakan teknik iradiasi sinar gamma untuk memperbaiki sifat agronomi dan 

kualitas sorgum (biji dan hijauan). Induksi mutasi untuk meningkatkan keragaman 

genetik tanaman sorgum menghasilkan satu varietas pada tahun 2013 yang diberi 

nama Pahat (pangan sehat) untuk dikembangkan sebagai bahan pangan dan pakan 

alternatif di daerah kering (Soeranto et al. 2002). 

Hasil penelitian Anderson et al. (2016) bahwa persilangan antara 3 tetua 

betina (N109A, N110A dan N111A) dan 19 tetua jantan menunjukkan bahwa hasil 

hibrida dari Collier, MN 2762, RG, dan hibrida Tracy menghasilkan lebih banyak 

gula dan biomassa daripada tetua jantan inbrida. Hibrida Collier dan Leoti-Peltier 

yang menghasilkan lebih banyak daun daripada tetua jantannya, sedangkan Top76-

6 dan Cina memiliki hasil daun lebih besar daripada inbrida. Hibrida Collier, Leoti-

Peltier, dan Tracy juga menghasilkan lebih banyak ampas tebu daripada tetua jantan 

inbrida. Serta hasil malai cenderung lebih besar pada hibrida daripada di garis 

inbrida jantan masing-masing. Hibrida M 81E menghasilkan biji terbanyak, dengan 

rerata 4027 kg/ha malai. 

Hasil penelitian Bunphan et al., (2015), bahwa persilangan antara 5 tetua 

betina (KKA-11, KKA-14, KKA-48, KKA-53, dan KKA-139) dan 3 tetua jantan 

(KKU40, BJ248, dan Theis) menunjukkan hasil hibrida memiliki keunggulan 
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dibandingkan inbrida karena benih lebih mudah diproduksi dan dipanen secara 

mekanis menggunakan garis jantan steril. Dalam penelitian ini hibrida umumnya 

menghasilkan lebih banyak biji-bijian daripada inbrida, yang juga dapat digunakan 

untuk memproduksi etanol. Garis induk diidentifikasi dengan kombinasi sifat 

khusus (GCA) menunjukkan hasil yang positif untuk berbagai sifat terkait gula dan 

untuk hasil biji-bijian. Dua tetua betina (KKA-139 dan KKA-53) dan 1 tetua jantan 

(BJ248) menunjukkan GCA yang positif untuk hasil gula. Untuk sebagian besar 

sifat, terutama hasil biomassa, hasil tangkai yang dipetik, hasil juice, dan hasil gula, 

efek kombinasi sifat khusus (SCA) lebih besar besarnya daripada efek GCA, dan 

interaksi lingkungan. Hibrida KKA-11 × 20 BJ248, KKA-11 × KKU40, KKA-139 

× BJ248, KKA-14 × KKU40, dan KKA-53 × Theis memiliki SCA positif untuk 

hasil gula yang akan direkomendasikan untuk pengujian lebih lanjut di banyak 

lokasi. Hibrida KKA-11 × BJ248 memiliki SCA positif untuk tinggi tanaman, 

diameter tangkai, hasil tangkai yang dipetik, hasil biomassa, hasil juice, dan hasil 

biji-bijian. Studi ini menunjukkan bahwa hibrida F1 memiliki keunggulan 

dibandingkan galur murni. 

2.4. Perkecambahan Tanaman Sorgum 

Perkecambahan adalah permulaan munculnya pertumbuhan aktif yang 

menghasilkan pecahnya kulit biji dan munculnya semai. Perkecambahan dapat 

terjadi karena substrat (karbohidrat, protein, lipid) berperan sebagai penyedia energi 

yang akan digunakan dalam proses morfologi (pemunculan organ-organ tanaman 

seperti akar, daun, dan batang). Dengan demikian kandungan zat kimia dalam biji 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkecambahan biji (Copeland 
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dan McDonald, 2001).  Perkecambahan benih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

perkecambahan, seperti air, suhu, cahaya, dan media (Suhartati, 2007). 

Menurut House (1985) dalam Gerik dan Vanderlip (2003) tahap 

perkecambahan disebut juga dengan tahap 0 yaitu saat kecambah muncul di atas 

permukaan tanah. Tahap ini disebut tahap 0 karena umur tanaman adalah 0 hari 

setelah berkecambah (HSB). Pada kondisi yang optimum, tahap ini terjadi antara 

3-10 hari setelah tanam (HST). Munculnya kecambah dipengaruhi oleh suhu, 

kelembaban, kedalaman posisi benih, dan vigor benih. Pada suhu tanah 20ºC atau 

lebih, tunas pucuk (coleoptile) muncul di atas tanah setelah 3-4 HST, dan akan lebih 

lama jika suhu semakin rendah. Sedangkan akar skunder akan mulai berkembang 

3-7 HSB. Selama tahap ini, pertumbuhan bergantung pada nutrisi dan cadangan 

makanan dari benih.  

Tahap selanjutnya adalah tahap 1, yaitu saat pelepah daun ke-3 terlihat. 

Daun dihitung setelah pelepah daun mulai terlihat atau tidak lagi tertutup oleh 

pelepah daun sebelumnya, namun titik tumbuh masih berada di tanah. Laju 

pertumbuhan relatif lambat. Tahap ini berlangsung pada umur sekitar 10 HSB. 

Kecepatan pertumbuhan pada tahap ini bergantung pada suhu yang hangat. 

Penyiangan yang baik membantu tanaman untuk tumbuh secara optimal sehingga 

mampu memberikan hasil yang optimal. Namun penyiangan harus hati-hati supaya 

tidak merusak titik tumbuh, karena kemampuan sorgum untuk tumbuh kembali 

tidak sebaik tanaman jagung.  

Pengujian perkecambahan dapat dilakukan di laboratorium atau rumah 

kaca. Pengujian perkecambahan di laboratorium pada umumnya memberikan hasil 
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daya berkecambah lebih tinggi karena mempunyai kondisi perkecambahan yang 

optimum (ISTA, 2010). Daya berkecambah benih memberikan informasi kepada 

pengguna benih akan kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang 

berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba optimum (Pramono, 

2009 dalam Yuniarti dkk., 2017). 

 Bahan yang dapat digunakan sebagai subtrat atau media tumbuh adalah 

kertas, kapas, pasir, tanah dan lain-lain. Namun substrat kertas lebih banyak 

digunakan karena lebih praktis dan memenuhi persyaratanpersyaratan dalam 

prosedur pengujian mutu benih secara modern (Kamil, 1979). Menurut Sadjad 

(1973) pengujian uji daya kecambah dengan subtrat kertas terdiri atas: 1) Uji Diatas 

Kertas (UDK), digunakan untuk benih-benih berukuran kecil yang membutuhkan 

cahaya dalam perkecambahannya; 2) Uji Antar Kertas (UAK), digunakan untuk 

benih-benih yang tidak peka cahaya dalam perkecambahannya; dan 3) Uji Kertas 

Digulung (UKD), digunakan untuk benih-benih berukuran besar yang tidak peka 

cahaya dalam perkecambahannya. Jika dalam pemakaiannya digunakan plastik 

sebagai alas kertas maka disebut Uji Kertas Digulung Didirikan dengan Plastik 

(UKDdp). 

Hasil penelitian Sadjad (1972) menyatakan bahwa kertas merang dapat 

digunakan sebagai substrat perkecambahan dalam pengujian viabilitas benih di 

Indonesia. Selain sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, warna kertas merang 

yang coklat muda, polos dan tidak luntur akan memudahkan para penguji dalam 

mengamati dan menilai kecambah yang tumbuh. Menurut Sadjad (1993), kertas 

merang dipilih karena warnanya mirip dengan kertas towel di Amerika, memiliki 
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daya absorpsi air yang tinggi seperti lazimnya kertas saring serta harganya yang 

murah. 

Menurut ISTA (2005), persyaratan media kertas untuk pengujian viabilitas 

antara lain harus memiliki kapasitas menahan air yang cukup selama periode 

pengujian benih untuk memastikan kontinuitas suplai air bagi pertumbuhan benih. 

Optimasi media terutama kelembabannya, selain ditentukan oleh jenis kertas dan 

ketebalannya (jumlah lembar kertas/unit media), juga ditentukan oleh ukuran benih 

yang akan diuji 

 

 


