
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Sorgum (Sorghum bicolor [L.] Moench) adalah tanaman serealia yang potensial 

untuk dibudidayakan dan dikembangkan, khususnya pada daerah-daerah marginal 

dan kering di Indonesia.  Keunggulan sorgum terletak pada daya adaptasi 

agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, memerlukan 

input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibanding 

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

yang tinggi, sehingga sangat baik digunakan sebagai sumber bahan pangan 

maupun pakan ternak alternatif (Sirappa, 2003). 

 

Menurut Reddy dan Dar (2007), biji sorgum dapat dijadikan sebagai bahan 

pangan  utama sumber karbohidrat.   Di Amerika Serikat, India, dan Cina, sorgum  

digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar bioetanol, dan  dapat pula 

dijadikan bahan baku industri bir, anggur (wine), sirup, lem, dan cat. 

 

Bertambahnya jumlah penduduk  di Indonesia menyebabkan kebutuhan pangan  

akan meningkat, sehingga ketersediaan pangan harus ditingkatkan.  

 

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan dilakukan upaya seperti  intensifikasi 

dan diversifikasi pangan.  Salah satu usaha intensifikasi pangan adalah dengan 

dilakukan penanaman ganda atau tumpangsari.  
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Menurut Arifin (1986), tumpangsari merupakan program peningkatan 

kesejahteraan petani melalui usaha diversifikasi pertanian, karena dengan sistem 

ini mempunyai arti melakukaan penanaman penganekaragaman jenis tanaman 

yang diusahakan petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

Tumpangsari ubikayu dengan sorgum merupakan dua jenis tanaman yang sesuai 

untuk ditumpangsarikan asalkan kedua tanaman ditanam dengan waktu yang 

bersamaan,  karena ubikayu dan sorgum merupakan tanaman yang mempunyai 

habitus yang berbeda, sehingga dalam memanfaatkan pengaruh dari faktor 

lingkungan akan berbeda pula sehingga tidak akan berpengaruh terhadap proses 

fotosintesis , biomasa tanaman, partisi tanaman. 

 

Pengembangan sorgum secara monokultur akan berkompetisi dalam penggunaan 

lahan untuk per kembangan tanaman pangan lain.  Oleh karena itu, pengembangan 

sorgum melalui sistem tumpangsari dapat menjadi alternatif mengurangi 

kompetisi penggunaan lahan tanaman pangan.  Hamim  et.al (2012) melaporkan 

bahwa sorgum biasa ditumpangsarikan dengan ubikayu.  Keberhasilan sistem 

tumpangsari sangat tergantung pada tingkat kompetisi antar tanaman yang di 

tumpangsarikan. 

 

Biomasa tanaman merupakan suatu ukuran komphrehensif pertumbuhan tanaman.  

Laju penggunaan fotosintat  dalam tanaman dapat mempengaruhui tingkat 

fotosintesis; laju fotosintesis menurun apabila fotosintat terakumulasi dalam daun 

tidak digunakan dalam proses pertumbuhan atau pembentukan biomasa baru 

tanaman  (Sitompul dan Guritno, 1995).  Oleh karena itu proses translokasi dan 
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laju pemanfaatan fotosintat sangat penting, sehingga pendistribusian hasil 

fotosintat ke organ lain seperti batang, daun, dan akar sangat kritikal. 

 

Menurut Sitompul dan Guritno (1995), daun secara umum dipandang sebagai 

organ produsen fotosintat utama.  Pengamatan daun sangat diperlukan selain 

sebagai indikator pertumbuhan juga sebagai data penunjang untuk menjelaskan 

proses pertumbuhan yang terjadi seperti pada pembentukan biomasa tanaman. 

 

Batang  sering diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter 

yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang 

diterapkan.   ini didasarkan atas kenyataan bahwa batang berhubungan langsung 

dengan tinggi tanaman dan merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah 

dilihat.  Sebagai parameter pengukur pengaruh lingkungan, tinggi tanaman sensitif  

terhadap faktor  lingkungan tertentu seperti cahaya.  Tanaman yang mendapat 

cahaya cukup  lebih tinggi dari tanaman yang  mengalami kekurangan cahaya 

(Sitompul dan Guritno, 1995). 

 

Perananan akar dalam pertumbuhan tanaman berfungsi untuk menyediakan unsur 

hara dan air yang diperlukan dalam metabolism tanaman.  Jumlah unsur hara  dan 

air yang diserap tanaman tergantung pada kesempatan untuk mendapatkan air dan 

unsur hara tersebut dalam tanah.  

 

Distribusi bahan kering merupakan pembagian  hasil fotosintesis yang 

dikolerasikan pada organ-organ tanaman baik dalam bentuk struktur vegetatif 

maupun generatif (Gardner et al.,1991). 
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Distribusi bahan kering dipengaruhui oleh faktor genetik dan lingkungan 

(Zanski and Shaffer, 1996). 

 

Pengetahuan ini sangat penting tidak hanya untuk memperluas wawasan akan 

proses pertumbuhan tanaman khususnya pembentukan biomasa, tetapi juga untuk 

menilai efisiensi pertumbuhan tanaman dalam penggunaan bahan pertumbuhan 

(substrat). 

 

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1.  Apakah distribusi bahan kering sorgum yang ditanam pada sistem monokultur 

berbeda dengan yang ditanam secara tumpangsari. 

2. Bagaimanakah pengaruh  genotipe sorgum terhadap bobot kering biomasa  

yang ditanam secara tumpangsari dengan tanaman ubikayu. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui   pengaruh  pola distribusi bahan kering sorgum pada sistem 

monokultur  dan  tumpangsari  . 

2. Mengetahui  pengaruh distribusi bahan kering beberapa genotipe sorgum 

dalam sistem monokultur dan tumpangsari. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Tanaman sorgum dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis dari dataran 

rendah hingga dataran tinggi yang mencapai ketinggian 1.500 m dari permukaan 

laut (dpl) (Rismunandar, 1989). 

 

Pertumbuhan tanaman sorgum akan terhambat apabila ditanam pada daerah 

dengan ketinggian >500 m dpl jadi tanaman sorgum dapat tumbuh baik pada. 

suhu optimal berkisar 23-30° C, dengan kelembapan udara 20 % dan suhu tanah 

25°C. 

 

Pengembangan sorgum di indonesia masih tergolong rendah hal  ini  karena  

teknologi pengolahan hasil produksi sorgum masih sangat minim.  Bahkan  petani 

di Indonesia enggan untuk menanam sorgum secara monokultur , karena  sorgum 

secara monokultur tidak akan memberikan pendapatan yang baik . 

   

Tumpangsari adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda dalam 

persyaratan tumbuh  atau mempunyai sifat pertumbuhan yang berbeda, misalnya 

penanaman sorgum dan  ubikayu tanaman yang mempunyai tajuk tinggi dan tajuk 

rendah tetapi harus ditanam dalam waktu yang bersamaan agar tidak terjadi 

persaingan.  Akibat langsung dari persaingan adalah penghambatan pertumbuhan 

dan penurunan hasil pada tanaman yang dibudidayakan (Buhaira, 2007). 

 

Salah satu upaya diversifikasi pertanian yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

melakukan penanaman ganda atau lebih dikenal dengan pola tanam tumpangsari, 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan persatuan luas dan waktu. 
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Berbagai faktor seperti persaingan unsur hara, cahaya matahari, jarak tanam. salah 

satu bahan pertimbangan untuk menanam kedua tanaman (ubikayu dan sorgum) 

dalam waktu penanaman yang bersamaan adalah tanaman tersebut tidak akan 

saling merugikan sehingga tidak akan berpengaruh pada proses fotosintesis yang 

akan mengganggu pada proses penyebaran hasil dari fotosintesis pada bagian- 

bagian tanaman seperti daun, batang, akar, dan bahan generatif lainnya. Organ 

vegetatif ini merupakan cadangan makanan pada saat tanaman  memasuki fase 

generatif, dimana fotosintat digunakan untuk pembentukan organ  generatif 

seperti malai dan sebagiannya lagi ditranslokasikan ke biji. 

 

Unsur hara yang tersedia saat pertumbuhan menyebabkan fotosintesis berjalan 

aktif.  Hasil fotosintesis akan ditranslokasikan keseluruh bagian tanaman untuk 

Pembentukan organ tanaman dan sebagian akan tersimpan sebagai bahan kering 

(Jumin, 1991).  Hasil bahan kering tanaman hampir 90 % dibentuk dari 

fotosintesis.  Pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, luas daun dan secara 

langsung akan meningkatkan bobot kering bagian atas tanaman  

(Gardner et al.,1991).  

 

Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa hasil tanaman sorgum yang 

dibudidayakan tidak terlepas dari  pertumbuhan vegetatifnya.  Pertumbuhan 

vegetatif yang baik memungkinkan tanaman dapat melakukan fotosintesis secara 

optimal sehingga fotosintat yang dihasilkan meningkat.  Selanjutnya fotosintat 

digunakan untuk pembentukan malai dan pengisian biji pada akhirnya akan 

meningkatkan bobot kering malai, bobot biji per tanaman dan hasil per petak.  
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Hal ini menunujukan bahwa sorgum baik jika ditanam serempak dengan ubikayu  

Tujuannya tidak akan terjadi persaingan dalam mendapatkan cahaya, air dan unsur 

hara.  

 

Penyerapan hara mineral yang efisien sangat ditentukan oleh kondisi perakaran.  

Volume dan jumlah akar yang banyak memungkinkan tanaman mengeksploitasi 

volume tanah yang lebih luas dan meningkatkan penyerapan hara, sehingga 

kesempatan tanaman menguasai ruang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan 

ubikayu.  

 

Seiring dengan bertambahnya pemanjangan sel tanaman maka tinggi tanaman 

akan meningkat.  Pada saat memasuki fase generatif, sebagian fotosintat 

digunakan untuk pembentukan organ generatif seperti malai mempengaruhi 

kegiatan enzim dalam pemanjangan dan pembelahan sel tanaman 

(Dwijosepoetro, 1984).    

 

Sorgum merupakan tanaman C4 yang mampu beradaptasi dengan baik pada 

intensitas cahaya matahari yang tinggi, tegak,tidak memiliki cabang yang 

renggang , sehingga tanaman ini akan memperoleh sinar matahari secara langsung 

dan memberikan tanaman lain tumbuh dibawahnya. Ubikayu  merupakan tanaman 

yang berumur panjang sedangkan sorgum adalah tanaman yang berumur pendek 

sehingga tidak akan berpengaruh terhadap faktor lingkungan sehingga kedua 

tanaman  akan mendapatkan distribusi hasil fotosintesis secara merata pada 

bagian- bagian tanaman. 

 

Pengembangan sorgum di Indonesia masih sangat rendah hal ini di karenakan  

teknologi pengolah hasil produksi sorgum masih sangat minim.  Bahkan banyak 
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petani di Indonesia enggan untuk menanam sorgum secara monokultur , para 

petani beranggapan bahwa menanam sorgum secara monokultur tidak akan 

memberikan pendapatan yang baik maka petani di Indonesia melakukan 

penanaman sorgum dengan cara tumpangsari. 

 

1.4  Hipotesis 

 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan distribusi bahan kering tanaman sorgum yang ditanam 

secara monokultur dan tumpangsari. 

2.  Terdapat perbedaan distribusi bahan kering antar genotipe sorgum yang 

ditanam secara tumpangsari dengan ubikayu. 

 

 

 

 


