
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Morfologi Tanaman Sorgum 

 

 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) banyak ditanam di daerah beriklim panas 

dan daerah beriklim sedang.  Sorgum dibudidayakan pada ketinggian 0-700 m di 

atas permukaan laut (dpl). Memerlukan suhu lingkungan 23°-34° C tetapi suhu 

optimum berkisar antara 23° C dengan kelembaban relatif 20-40%. Sorgum tidak 

terlalu peka terhadap keasaman (pH) tanah, tetapi pH tanah yang baik untuk 

pertumbuhannya adalah 5.5-7.5 (Rismunandar 1989).  Tanaman sorgum tahan 

terhadap kekeringan, sebagai perbandingan satu kg bahan kering sorgum hanya 

memerlukan sekitar 332 kg air selama pembudidayaan, sedangkan pada jumlah 

bahan kering yang sama, jagung membutuhkan 368 kg, barley 434 kg, dan 

gandum 514 kg air (Suprapto dan Mudjisihono ,1987). 

 

Berdasarkan klasifikasi botaninya, Sorghum bicolor (L.) Moench 

termasuk ke dalam : 

kingdom : Plantae 

divisi  : Magnoliophyta 

class  : Liliopsida 

ordo : Cyperales 

family : Poaceae 

genus : Sorghum 

spesies  : Sorghum bicolor (L.) Moench 

 



10 
 

 
 

Sorgum adalah jenis serealia yang di Indonesia belum banyak dimanfaatkan 

kegunaannya (Nurmala, 1998). Tanaman sorgum masih demikian kurang 

perkembangannya, padahal hasilnya dapat merupakan bahan pangan pengganti 

beras atau untuk diekspor (Kartasapoetra, 1994). 

 

Daun sorgum berbentuk 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 resistansi terhadap kekeringan (Mudjisihono,1987).  Ukuran 

daun meningkat dari bawah (pertama ketika mulai tumbuh) ke atas umumnya 

sampai daun ketiga atau keempat kemudian menurun sampai daun bendera . 

Jumlah daun pada saat dewasa berkorelasi dengan panjang periode vegetatif 

tetapi, umumnya berkisar antara 7-18 helai daun atau lebih . 

 

Menurut Sumantri (1994), batang sorgum tegak lurus dan beruas-ruas, setiap ruas 

mempunyai alur yang letaknya berselang-seling.  Dari setiap buku keluar daun 

berhadapan dengan alur.  Batang sorgum ada yang mengandung nira dengan kadar 

gula cukup tinggi disebut sorgum manis.  Tinggi batang sorgum beragam mulai 

kurang dari 150 cm hingga lebih dari 2,5 meter.  Untuk sorgum manis tipe 

varietas ideal yang berpotensi nira cukup tinggi adalah yang relatif tinggi dan 

mempunyai diameter yang besar.  Batang tanaman sorgum beruas-ruas dan 

berbuku-buku, tidak bercabang dan pada bagian tengah batang terdapat seludang 

pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras (sel-sel parenchym). 
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Sistem perakaran sorgum terdiri dari akar-akar primer dan sekunder yang 

panjangnya hampir dua kali panjang akar jagung pada tahap pertumbuhan yang 

sama sehingga merupakan faktor utama penyebab toleransi sorgum terhadap 

kekeringan (Thomas et al. 1976). 

 

Toleransi sorgum terhadap kekeringan disebabkan karena pada endodermis akar 

sorgum terdapat endapan silika yang berfungsi mencegah kerusakan akar pada 

kondisi kekeringan.  Sorgum juga efisen dalam penggunaan air karena didukung 

oleh sistem perakaran sorgum yang halus dan letaknya agak dalam sehingga 

mampu menyerap air dengan cukup (Doggett,1970). 

 

Rangkaian bunga sorgum terdapat di ujung tanaman,  Bunga tersusun dalam 

malai,  Rangkaian bunga ini nantinya akan menjadi bulir-bulir sorgum.  Bunga 

terbentuk setelah pertumbuhan vegetatif, bunga berbentuk malai bertangkai 

panjang tegak lurus terlihat pada pucuk batang (Sumantri, 1994).  Setiap malai 

mempunyai bunga jantan dan bunga betina.  Persarian berlangsung hampir tanpa 

bantuan serangga. Kira-kira 95% dari bunga betina yang berbuah adalah hasil 

persarian sendiri (Mudjisihono, 1987). 

 

Secara umum, biji sorgum dapat dikenali dengan bentuknya yang bulat  dan terdiri 

dari tiga lapisan utama, yaitu kulit luar (8%), lembaga (10%), dan endosperma 

(82%).  Ukuran bijinya kira-kira adalah 4.0 x 2.5 x 3.5mm, dan berat biji 100 butir 

berkisar antara 8 mg sampai 50 mg dengan rata-rata 28mg. Berdasarkan bentuk 

dan ukurannya, biji sorgum dapat digolongkan sebagai biji berukuran kecil 

 (8-10 mg), sedang (12-24 mg), dan besar (25-35 mg). Kulit bijinya ada yang 

berwarna putih, merah,atau coklat (Suprapto dan Mudjisihono, 1987). 
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2.2 Syarat Tumbuh 

 

Tanaman sorgum dapat berproduksi walaupun dibudidayakan dilahan yang 

kurang subur, air yang terbatas dan masukkan (input) yang rendah, bahkan dilahan 

yang berpasirpun sorgum dapat dibudidayakan.Namun apabila ditanam pada 

daerah yang berketinggian diatas 500 m dpl tanaman sorgum akan terhambat 

pertumbuhannya dan memiliki umur yang panjang.  

 

Selain persyaratan diatas sebaiknya sorgum jangan ditanam di tanah podzolik 

merah kuning (PMK) yang masam, namun untuk memperoleh pertumbuhan dan 

produksi yang optimal perlu dipilih tanah ringan atau mengandung pasir dan 

bahan organik yang cukup (Yanuwar, 2002). 

 

Sorgum dapat bertahan pada kondisi panas lebih baik dibandingkan tanaman 

lainnya seperti jagung, namun suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan 

produksi biji. Curah hujan yang diperlukan berkisar 375-425 mm/musim tanam 

dan tanaman sorgum dapat beradaptasi dengan baik pada tanah yang sering 

tergenang air pada saat turun hujan apabila sistem perakarannya sudah kuat. 

Laimeheriwa (1990), menyebutkan sorgum berproduksi baik pada lingkungan 

yang curah hujannya terbatas atau tidak teratur. tanaman ini mampu beradaptasi 

dengan baik pada tanah yang sedikit masam  hingga sedikit basa . 

 

Sistem tanam tumpangsari adalah salah satu sistem tanam di mana terdapat dua 

atau lebih jenis tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan dalam waktu 

relatif sama atau berbeda dengan penanaman berselang-seling dan jarak tanam 

teratur pada sebidang tanah yang sama.  Dikatakan oleh Rukmana dan Oesman 

(2001) bahwa kombinasi yang memberikan hasil baik pada tumpangsari adalah 
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jenis-jenis tanaman yang mempunyai kanopi daun yang berbeda, yaitu jenis tanaman 

yang lebih rendah yang akan menggunakan sinar mataharilebih efisien.  Pemilihan 

jenis tanaman yang ditumpangsarikan akan dapat meningkatkan produksi karena 

dengan pemilihan tanaman yang tepat dengan habitus dan sistem perakaran yang 

berbeda diharapkan dapat mengurangi kompetisi dalam penggunaan faktor tumbuh.   

 

Pertanaman tumpangsari sebagai salah satu usaha intensifikasi yang memanfaatkan 

ruang danwaktu, banyak dilakukan terutama pada pertanianlahan sempit, lahan 

kering atau lahan tadah hujan.Sebagai salah satu sistem produksi, tumpangsari 

diadopsi karena mampu meningkatkan efisiensipenggunaan faktor lingkungan 

(seperti cahaya, unsur hara dan air), tenaga kerja, serta menurunkan serangan 

hama dan penyakit dan menekan pertumbuhan gulma.  Selain itu pertanaman 

secara tumpangsarimasih memberikan peluang bagi petaniuntuk mendapatkan 

hasil jika salah satu jenis tanamanyang ditanam gagal (Buhaira, 2007).   

 

Menurut Sanchez (1976), kompetisi di antara  tanaman yang ditanam secara 

tumpangsari dapat terjadi pada bagian tajuk (terutama cahaya) danakar tanaman 

(terutama air dan hara).  Kompetisi di atas dan di dalam tanah saling mempengaruhi. 

Tanaman yang sangat ternaungi akan mempunyai sistem perakaran lebih lemah 

bila dibandingkantanaman yang mendapat cahaya penuh. Selanjutnyadikatakan 

bahwa besarnya kompetisi ini tergantungkepada lamanya kompetisi dan daya 

kompetisi dari masing-masing tanaman yang ditumpangsarikan.   

 

Untuk meminimumkan kompetisi terhadapcahaya matahari perlu dilakukan suatu 

cara sehingga hasil maksimal dalam sistem tumpangsari dapat tercapai. Usaha 

untuk mengurangi kompetisidalam pemanfaatan cahaya matahari dapat dilakukan 

dengan pengaturan tanam. Salah satunya adalah pengaturan tanam dengan jarak 

tertentu terutamuntuk tanaman yang berhabitus lebih tinggi. 


