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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Tanaman Sorgum

Tanaman sorgum merupakan tanaman serealia yang berasal dari Ethiopia dan

Sudan di Afrika.  Di Indonesia tanaman sorgum memiliki beberapa nama seperti

gandrung, jagung pari, dan jagung cantel. Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor L.

Moench) termasuk dalam divisi Spermatopytha, kelas Monokotiledonae, ordo

Poales, dan famili Graminae. Tanaman sorgum memiliki akar tunggal yang

terbentuk oleh kecambah biji, kemudian dari pangkal batang akan tumbuh tunas

akar serabut. Kedalaman perakaran mencapai 30 cm (Sorghum bicolor, 2008).

Batang sorgum berbentuk silindris, beruas-ruas, dan mengandung gula, yaitu 55%

sukrosa (berat kering) dan 3,2% glukosa (berat kering), juga mengandung selulosa

12,4% dan hemiselulosa 10,2%. Kandungan sukrosa, glukosa, dan fruktosa akan

meningkat setelah bunga mekar (Almodares dan Hadi, 2009). Batang sorgum

dapat dipanen pada saat kemasakan optimal, pada umumnya terjadi pada umur 16

– 18 minggu (112 – 126 hari), sedangkan biji sorgum umumnya matang pada

umur 90 – 100 hari. Oleh karena itu biji sorgum dipanen terlebih dahulu

(Sumantri, 1996).

Tanaman sorgum termasuk dalam tanaman C-4.  Karakteristik tanaman C-4 yaitu

penyinaran tinggi dan suhu panas tanaman ini mampu berfotosintesis lebih cepat
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sehingga menghasilkan biomassa lebih banyak dibandingkan dengan tanaman C-3

(Salisbury and Ross, 1985). Selain sebagai tanaman C-4, tingginya produktivitas

tanaman sorgum juga didukung oleh fakta bahwa permukaan daunnya dilapisi

oleh lilin yang dapat mengurangi laju transpirasi dan mempunyai sistem perakaran

yang ekstensif. Kedua faktor ini menjadikan sorgum sangat efisien dan efektif

dalam pemanfaatan air, sehingga produktivitas biomassa sorgum lebih tinggi

dibandingkan jagung atau tebu (Hoeman, 2007).

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum

Tanaman sorgum merupakan tanaman asli daerah tropis yang dapat beradaptasi di

daerah sedang (temperate) dan sub tropis.  Tanaman ini mampu beradaptasi pada

daerah mulai 45o LU sampai dengan 40o LS, dari daerah dengan iklim tropis-

kering (semi arid) sampai daerah beriklim basah.  Tanaman sorgum masih dapat

menghasilkan pada lahan marginal. Sorgum dapat tumbuh pada tanah liat berat

ataupun tanah pasir yang ringan.  Kisaran pH optimalnya adalah antara 5,0 – 8,5

sehingga jika pH 13 rendah perlu dilakukan pengapuran untuk perbaikan (Suwelo,

1978).

Tanaman sorgum dapat tumbuh pada ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut.

Tanaman sorgum lebih cocok di daerah yang bersuhu panas, suhu optimum untuk

sorgum yaitu 28oC – 30oC. Kelembaban tanah pada 40% - 60% kapasitas lapang

menghasilkan perkecambahan yang terbaik. 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 (Sumantri, 1996).
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2.3 Kerapatan Tanaman

Populasi tanaman yang tinggi akan meningkatkan Indeks Luas Daun (ILD)

sehingga jumlah cahaya matahari yang dimanfaatkan lebih banyak dalam proses

fotosintesis. Takagi dan Sumadi (1984) berpendapat bahwa Indeks Luas Daun

(ILD) meningkat dengan meningkatnya populasi tanaman. Namun, luas daun

tanaman menurun jika populasi tanaman meningkat, sedangkan jumlah buku per

tanaman berkurang (Fadhly dkk., 2000).

Kerapatan tanaman yang lebih tinggi akan menyebabkan tanaman lebih cepat

menutupi permukaan tanah dan terjadi saling menaungi. Semakin banyak

tanaman per satuan luas maka semakin tinggi ILD sehingga persen cahaya yang

diterima oleh bagian tanaman yang lebih rendah menjadi lebih sedikit akibat

adanya penghalang cahaya oleh daun-daun di atasnya (Hanafi, 2005). Kompetisi

pada keadaan ekstrim (ILD yang terlalu tinggi) mengakibatkan penyerapan cahaya

matahari oleh daun-daun bagian bawah begitu rendah sehingga hasil fotosintesis

tidak mencukupi untuk kebutuhan respirasi (Sugito, 1999).

Persaingan antartanaman terhadap cahaya matahari, unsur hara, dan air

merupakan permasalahan utama yang muncul. Semakin tinggi kerapatan

tanaman, maka akan meningkatan kompetisi yang terjadi antartanaman.

Pengaturan kerapatan tanaman yang sesuai dapat mengurangi terjadinya kompetisi

terhadap faktor-faktor tumbuh tanaman (Aribawa dkk., 2007)

2.4 Tumpangsari

Tumpangsari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada
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lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan

tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada dua atau lebih jenis

tanaman yang relatif seumur, misalnya jagung dan kacang tanah atau bisa juga

pada beberapa jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda.

Sistem tanam tumpangsari mempunyai banyak keuntungan yang tidak dimiliki

pada pola tanam monokultur. Beberapa keuntungan pada pola tumpangsari antara

lain: 1) akan terjadi peningkatan efisiensi (tenaga kerja, pemanfaatan lahan

maupun penyerapan cahaya matahari), 2) populasi tanaman dapat diatur sesuai

yang dikehendaki, 3) dalam satu areal diperoleh produksi lebih dari satu

komoditas, 4) tetap mempunyai peluang mendapatkan hasil manakala satu jenis

tanaman yang diusahakan gagal dan 5) kombinasi beberapa jenis tanaman dapat

menciptakan beberapa jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas biologis

sehingga dapat menekan serangan hama dan penyakit serta mempertahankan

kelestarian sumber daya lahan dalam hal ini kesuburan tanah (Warsana, 2009).

Tinggi dan lebar tajuk antar tanaman yang ditumpangsarikan akan berpengaruh

terhadap penerimaan cahaya matahari, lebih lanjut akan mempengaruhi hasil

sintesa (glukosa) dan muara terakhir akan berpengaruh terhadap hasil secara

keseluruhan.  Sebaran cahaya matahari penting, hal ini bertujuan untuk

menghindari persiangan antar tanaman yang ditumpangsarikan dalam hal

mendapatkan sinar matahari, perlu diperhatikan tinggi dan luas antar tajuk

tanaman yang ditumpangsarikan.



11

2.5 Intersepsi Cahaya Matahari

Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Energi ini

dipancarkan sejauh kurang lebih 150 miliar km melewati ruang angkasa dalam

bentuk radiasi. Radiasi dengan panjang gelombang antara 400-700 μm adalah

yang digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis

tanaman, yang sangat berpengaruh terhadap produksi bahan keringnya adalah

kualitas sinar (panjang gelombang), intensetas sinar (kuat pinyinaran) dan lama

penyinaran (duration) (Ashari (2006) dalam Suryadi, 2013). Intersepsi cahaya

matahari merupakan selisih antara radiasi yang datang dengan radiasi yang

ditransmisikan. Intersepsi cahaya matahari dapat dipengaruhi oleh faktor antara

lain ILD (Indeks Luas Daun), jarak tanam dan populasi tanaman (Fachrudin,

2003).

Kuantitas radiasi matahari yang diintersepsi tanaman tergantung pada kuantitas

radiasi datang yaitu radiasi yang sampai pada permukaan tajuk tanaman, tingkat

luas daun yang biasa dinyatakan dalam satuan indeks luas daun (ILD), kedudukan

atau sudut daun dan distribusi daun dalam tajuk. Radiasi yang diabsorbsi dalam

tajuk tanaman dapat ditaksir dari selisih radiasi yang sampai pada permukaan atas

tajuk tanaman dengan radiasi yang lolos pada permukaan tanah dibawah tajuk.

Peningkatan produktivitas tanaman yang ditanam dibawah naungan dapat didekati

melalui peningkatan efisiensi intersepsi dan absorbsi cahaya serta efisiensi

konversi energi cahaya yang diintersepsi menjadi biomasa tanaman (Sitompul,

2002).


