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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sorgum 

Kingdom  : Plantae – Plants 

Subkingdom : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision : Spermatophyta – Seed plants 

Division  : Magnoliophyta – Flowering plants 

Class  : Liliopsida – Monocotyledons 

Subclass  : Commelinidae 

Order  : Cyperales 

Family  : Poaceae ⁄ Gramineae – Grass family 

Genus  : Sorghum Moench – sorghum 

Species  : Sorghum bicolor (L.) Moench – sorghum (United State 

Department of Agricultural, 2018). 

Tanaman sorgum (Sorgum bicolor L.) merupakan tanaman gramine yang 

mampu tumbuh hingga 6 meter. Bunga sorgum termasuk bunga sempurna, dimana 

kedua alat kelaminnya berada di dalam satu bunga. Bunga sorgum merupakan bunga 

tipe panicle (susunan bunga di tangkai). Rangkaian bunga sorgum berada dibagian 

ujung tanaman. Bentuk tanaman ini secara umum hampir mirip dengan jagung yang 

membedakan adalah tipe bunga, dimana jagung memiliki bunga tidak sempurna 

sedang sorgum bunga sempurna (Candra,2011). 
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Genus sorghum terdiri atas 20 atau 32 spesies, berasal dari Afrika Timur, satu 

spesies di antaranya berasal dari Meksiko. Tanaman ini dibudidayakan di Eropa 

Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Asia Selatan. Di antara spesies-spesies 

sorgum, yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies Sorghum bicolor [L.] 

Moench. Morfologi tanaman sorgum adalah sebagai berikut (Sari, 2016):  

a. Perakaran : Akar tunggang, perakaran hanya terdiri atas akar lateral  

b. Batang  : Rangkaian berseri dari ruas (internodes) dan buku (nodes), tidak 

memiliki kambium.  

c. Tunas  : Tunas baru membentuk percabangan atau anakan dan dapat tumbuh 

menjadi individu baru selain batang  

d. Daun  : Daun berbentuk pita, dengan struktur terdiri atas helai daun dan 

tangkai daun.  

e. Bunga  : Bunga sorgum merupakan bunga tipe panicle  

f. Biji   : Biji berbentuk bulat (flattened spherical) terdiri atas tiga bagian 

utama, yaitu lapisan luar (coat), embrio (germ), dan endosperm. 

Pada beberapa varietas sorgum, batangnya dapat mengahasilkan tunas baru 

membentuk percabangan atau anakan yang dapat tumbuh menjadi individu baru 

selain batang utama. Ruas batang sorgum gemmiferous, setiap ruas terdapat satu mata 

tunas dapat tumbuh sebagai anakan atau cabang. Tunas yang tumbuh pada ruas yang 

terdapat dipermukaan tanah akan tumbuh sebagai anakan, sedangkan tunas yang 

tumbuh pada batang bagian atas menjadi cabang. Pertumbuhan tunas atau anakan 

bergantung pada varietas dan lingkungan tumbuh tanaman sorgum. pada suhu kurang 

dari 18°C memicu munculnya anakan pada fase pertumbuhan daun ke-4 sampai ke-6. 
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Tanaman sorgum tahunan mampu menghasilkan anakan 2-3 kali lebih banyak dari 

sorgum semusim. Kemampuan menghasilkan anakan dan tunas lebih banyak 

menjadikan tanaman sorgum bisa dipanen untuk kemudian diratun. Cabang pada 

tanaman sorgum umumnya tumbuh apabila batang utama rusak. Jumlah cabang dan 

anakan bergantung pada varietas, jarak tanam, dan kondisi lingkungan (Du 

Plessis,2008). 

 

Gambar 1. Morfologi malai dari Sembilan genotip local jawa timur (Sulistyawati et 

al, 2017). 

Sorgum merupakan tanaman biji berkeping satu tidak membentuk akar 

tunggang dan hanya akar lateral. Batang tanaman sorgum beruas-beruas dan berbuku-

buku, tidak bercabang dan pada bagian tengah batang terdapat seludang pembuluh 

yang diselubungi oleh lapisan keras (sel-sel parenkim). Daun tumbuh melekat pada 

buku-buku batang dan tumbuh memanjang, yang terdiri dari kelopak daun, lidah daun 

dan helaian daun. Daun tanaman sorgum terdapat lapisan lilin yang ada pada lapisan 
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epidermis. Adanya lapisan lilin tersebut menyebabkan tanaman sorgum mampu 

bertahan pada daerah dengan kelembaban sangat rendah. Lapisan lilin tersebut 

menyebabkan tanaman sorgum mampu hidup dalam cekaman kekeringan. Daun 

berlapis lilin yang dapat menggulung bila terjadi kekeringan (Rismunandar, 2008). 

2.2 Keragaan tanaman sorgum 

Keragaan fenotipe karakter agronomis tanaman merupakan ciri morfologi 

yang sering digunakan sebagai pembeda antar genotipe sorgum, seperti tinggi 

tanaman, jumlah anakan produktif dan non produktif, jumlah gabah per malai, bentuk 

gabah, dan panjang malai. Pemilihan sifat-sifat tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan ragam fenotipe pada tanaman tersebut. Keragaman karakter fenotipik 

suatu tanaman adalah keragaman penampilan sifat tanaman pada suatu lingkungan 

tumbuh merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan (Aryana, 

2017). 

Pemuliaan tanaman adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam 

merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman agar memiliki sifat yang lebih 

baik dari sebelumnya (Syukur et al. 2012). Pemuliaan tanaman memiliki beberapa 

tujuan diantaranya adalah untuk perbaikan hasil dan stabilitas hasil, peningkatan daya 

hasil tanpa menurunkan nilai gizi, dan perbaikan adaptasi tanaman terhadap 

lingkungan ekologi tertentu (Makmur 1992). 

Menurut Acquaah (2007) yang diharapkan dari program pemuliaan tanaman 

sorgum secara umum adalah menghasilkan tanaman sorgum yang memiliki 

produktivitas tinggi, stabilitas produksi pada lingkungan yang bervariasi, tinggi 
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tanaman ideal untuk memudahkan panen, berumur genjah, tahan terhadap cekaman 

abiotik seperti kekeringan dan toleran terhadap alumunium, tahan terhadap hama dan 

penyakit serta memiliki kualitas biji yang baik seperti kandungan nutrisi yang baik 

dan kandungan tanin yang rendah.  

2.3 Teknik Budidaya  

Menurut Zubair (2016) teknik budidaya yang dilakukan pada tanaman sorgum 

meliputi : 

1. Pengairan.  

Sorgum tanaman yang tahan kering, namun demikian sangat respon terhadap 

pengairan. Periode kritis tanaman sorgum adalah pada masa perkecambahan, 

berbunga dan waktu pengisian biji. Pada kondisi ketersediaan air sangat terbatas, 

guludan atau larikan-larikan untuk lubang tanam sebaiknya disiram terlebih dahulu 

sebelum tanam sampai cukup basah (20-50 cm). Kondisi kelembaban tanah di jaga 

terus sampai perkecambahan. Penyiraman dapat dilakukan selang 2-3 hari sekali. 

Pada masa pertumbuhan vegetatif penyiraman dilakukan hanya pada baris-baris 

tanaman saja. Air dalam tanah sampai kedalaman kurang lebih 2,5 cm, maksimum 

dapat memenuhi kebutuhan air selama 3-4 hari bagi tanaman sorgum pada periode 

pembentukan biji. 

2. Pengolahan tanah dan penanaman 

1) Lahan dibajak/ dicangkul dua kali dengan tujuan untuk membersihkan lahan 

dari sisa-sisa tanaman terdahulu dan memperbaiki tekstur tanah. Pengolahan 

tanah sebaiknya 2 – 3 minggu sebelum tanam. 2) Hal yang perlu diperhatikan 
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dalam menentukan jarak tanam adalah: i) jenis/varietas tanaman yang akan 

ditanam dan  

2) Ketersediaan air dan kesuburan lahan. Namun pada umumnya lubang tanam 

dibuat dengan jarak 70 cm x 20 cm atau untuk lahan beririgasi, jarak antar 

baris tanam dapat dibuat sekitar 50 cm – 75 cm. Jarak tanam yang tepat akan 

meningkatkan hasil karena penggunaan air, unsur hara dan cahaya akan lebih 

efisien, serta pengurangan evaporasi dari tanah. Untuk tanah yang kurang 

subur dan tidak beririgasi, sebaiknya digunakan jarak tanam yang lebih lebar 

(75 – 100 cm x 25 cm) atau populasi tanaman dikurangi. Populasi optimum 

untuk jarak antar baris tanam 70 cm dengan 2 – 3 tanaman/ lubang sekitar 

142.857 – 214.285 tanaman/ ha. 

3) Kebutuhan biji per Ha tergantung dari: i) kondisi lahan, ii) viabilitas biji dan 

iii) ukuran biji. Untuk tanah dengan kondisi air kurang, sebaiknya ditanam 

lebih banyak biji per lubang tanamnya, untuk menghindari biji yang tidak 

tumbuh karena lingkungan yang tidak optimal. Umumnya perbedaan 

persentase perkecambahan di laboratorium dan lapangan biasanya berkisar 

sekitar 30% – 50% pada kondisi viabilitas benih sangat baik. Untuk jarak 

tanam 70cm x 20cm dengan ukuran biji sedang, membutuhkan biji sekitar ± 

10 kg/Ha atau sekitar 15 – 20 kg/Ha pada jarak tanam 60cm x 20cm. 4)  

4) Biji ditanam dengan cara ditugal dengan 3 – 5 biji per lubang tanamnya. 

Setelah tanaman berumur 3 minggu bisa dilakukan penjarangan dengan 

menyisakan 2 -3 tanaman per lubang tanamnya. 
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5) Pemupukan. Meskipun sorgum dapat tumbuh pada lahan kurang subur, 

namun tanaman sorgum sangat tanggap terhadap pemberian pupuk kandang 

dan pupuk nitrogen. Respon terbesar kedua adalah pada pemumupukan fosfor 

dan yang ketiga adalah pada pemupukan kalium. Dosis pemupukan tergantung 

dari tingkat kesuburan lahan, namun demikian secara umum dosis yang dapat 

dipakai untuk lahan irigasi adalah 100 – 180 kg Nitrogen, 45 – 70 kg P2O5 

dan K2O. Pemerintah menganjurkan penggunaan 200 kg Urea, 100 kg SP-36 

dan 50 kg KCl. Pupuk urea diberikan dua kali yaitu 1/3 pada waktu tanam 

bersamaan dengan SP-36 dan KCl, sisanya 2/3 pupuk Urea diberikan setelah 

tanaman berumur satu bulan. Pupuk diberikan dengan cara ditugal sejauh ± 7-

15 cm sebelah kanan dan kiri dari lubang tanam. Urea dan SP-36 dimasukkan 

dalam satu lubang, sedangkan KCl pada lubang yang lainnya 

6) Penyiangan dan Pembumbunan. Pada awal pertumbuhan Sorgum kurang 

dapat bersaing dengan gulma. Oleh karena itu, harus diusahakan agar areal 

tanaman pada saat tanaman masih muda harus bersih dari gulma. Penyiangan 

pertama dapat dilakukan pada saat tanaman sorgum berumur 10 - 15 hari 

setelah tanam. Penyiangan kedua dilakukan bersamasama pembumbunan 

setelah pemupukan kedua. Pembumbunan dimaksud untuk memperkokoh 

batang. 

2.4 Keprasan 

Keprasan adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil per satuan luas lahan 

dan per satuan waktu. Beberapa keuntungan dengan cara ini di antaranya adalah 
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umurnya relative lebih pendek, kebutuhan air lebih sedikit, biaya produksi lebih 

rendah karena penghematan dalam pengolahan tanah, penggunaan bibit, kemurnian 

genetik lebih terpelihara dan hasil panen tidak berbeda jauh dengan tanaman utama. 

Di beberapa negara telah mempraktekkannya pada skala komersial seperti USA, 

China, India, Jepang, Thailand, dan Filipina (Puspitasari, 2012).  

Pemotongan batang dimaksudkan untuk merangsang tumbuhnya tunas dan akar 

baru sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah anakan dan jumlah daun 

tanaman. (Abidin, 1993).   

2.5 Pengaruh Keprasan terhadap Morfologi Vegetatif dan Hasil 

Salah satu usaha pengembangan teknologi budidaya tanaman sorgum yaitu 

melalui pengeprasan (ratoon). Ratoon merupakan pengeprasan batang sorgum bagian 

bawah yang dekat dengan permukaan tanah. Hasil keprasan inilah yang selanjutnya 

disebut tunggul. Pengeprasan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan tunas 

baru. Teknik budidaya dan pemeliharaan yang baik tunas-tunas ini akan tumbuh 

menjadi tanaman baru. Pemangkasan sebaiknya dilakukan tepat pada pangkal batang 

yang dekat dengan permukaan tanah. Tunas yang tumbuh dari ruas batang yang jauh 

dari permukaan tanah bersifat lemah dan mudah rebah bila terkena angin yang cukup 

kencang. Pengeprasan penting dilakukan karena dapat menghemat penggunaan benih 

dan biaya pengolahan tanah. Pada tanah seluas 1 ha pengeprasan dapat menghemat 

penggunaan benih 10-15 kg. Selain itu, umur panen tanaman yang berasal dari 

tunggul lebih cepat 20-30 hari dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji 

(Karanja, 2008 dalam Anggarini, 2012).  
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Tanaman sorgum dapat dibudidayakan pada lahan kering sepanjang tahun atau 

pada musim hujan dan kemarau (Tsuchihashi and Goto, 2008).Hasil penelitian 

Tsuchihashi and Goto (2008) menunjukkan tanaman sorgum dapat menghasilkan 

ratun baik, pada musim kemarau maupun musim hujan, sehingga dapat dipanen 2-3 

kali (Effendi, 2016). 

Besarnya keragaman persentase ratun tumbuh dari beberapa genotipe sorgum 

manis yang diuji menunjukkan bahwa daya ratun tanaman sorgum dipengaruhi oleh 

faktor genetik. Keragaman persentase tumbuh tanaman ratun pada musim hujan dari 

14 genotipe yang diuji, ratun pertama berkisar 44-88% dan ratun kedua 29-64%. 

Hasil penelitian Setyowati et al. (2005) menunjukkan terdapat beberapa sorgum yang 

memiliki daya ratun tinggi pada musim kemarau dengan persentase tumbuh ratun 

70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa budi daya sorgum dapat dilakukan sepanjang 

musim, karena ratun tanaman sorgum dapat tumbuh baik pada musim kemarau 

maupun musim hujan. Bahkan menurut Tsuchihashi and Goto (2008), tanaman ratun 

cenderung lebih toleran cekaman kekeringan dibanding tanaman primernya. 


