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Sorgum merupakan tanaman serealia yang penting di dunia setelah gandum, padi 

jagung dan barley. Sorgum banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, 

maupun bahan baku industri.  Pengembangan sorgum membutuhkan benih yang 

bermutu dan dapat disimpan dalam periode waktu tertentu.  Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui pengaruh genotipe dan periode simpan pada vigor 

benih sorgum.  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan 

Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang berlangsung dari bulan 

Juni hingga Oktober 2016.  Penelitian ini menggunakan perlakuan dua faktor 

(4x3) yang disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 kelompok 

sebagai ulangan.  Faktor pertama adalah empat genotipe sorgum (G), yaitu 

Mandau (g1), GH-10 (g2), GH-11 (g3), dan GH-12 (g4).  Faktor kedua adalah 

periode simpan (P), periode simpan 0 bulan (p1), periode simpan 10 bulan (p2), 

dan periode simpan 12 bulan (p3).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe 



Mandau dapat disimpan hingga 12 bulan tanpa mengalami penurunan vigor 

sedangkan genotipe GH-10, GH-11, dan GH-12 hanya dapat disimpan hingga 10 

bulan tanpa penurunan vigor. 

 

Kata kunci : Benih sorgum, genotipe, periode simpan, vigor 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Sorgum merupakan salah satu tanaman serealia yang memiliki peranan penting 

dalam pasar serealia dunia dan Asia yang menduduki urutan setelah gandum, 

padi, jagung, dan barley.  Negara-negara yang mendominasi pasar sorgum dunia 

didominasi oleh India, Nigeria, Amerika Serikat, China, Ethiopia, Australia, dan 

Brazil sebagai negara produsen sorgum dunia (Susilowati dan Saliem, 2012).  

Sirappa (2003) menyebutkan bahwa nama sorgum berbeda-beda antar negara, 

antara lain great millet dan guinea coradi di Afrika Barat, kafir corn di Afrika 

Utara, milo sorgo di Amerika Serikat, kaoliang di China, durra di Sudan, Chotam 

di India serta Cantel di Indonesia terutama di Jawa.  Sorgum berperan penting 

sebagai bahan pangan, pakan, energi terbarukan, dan bahan industri lainnya. 

  

Menurut Sirappa (2003), sorgum dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan 

pengganti beras, pakan ternak, dan sebagai bahan baku industri seperti bioetanol, 

gula dari nira sorgum serta tepung sorgum.  Negara berkembang seperti China, 

India dan Arika memanfaatkan sorgum sebagai makanan pokok, namun negara 

maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara maju Eropa memanfaatkan 

sorgum sebagai pakan ternak.  Tanaman sorgum dapat dibudidayakan tanpa 
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limbah, karena semua bagian dari tanaman seperti biji, tangkai biji, daun, batang 

dan akar dapat dimanfaatkan (Gambar 1.). 

 

 

Gambar 1. Ragam penggunaan sorgum (Subagio dan Suryawati, 2013) 

 

Firmansyah et al.  (2013) menyebutkan biji sorgum yang telah disosoh dapat 

digunakan untuk pangan alternatif pengganti beras dan dapat mensubtitusi beras 

hingga 30% dengan cita rasa yang dapat diterima masyarakat.  Selain itu tepung 

sorgum dapat mensubtitusi terigu dalam berbagai olahan roti.  Biji sorgum 

memiliki kandungan nutrisi yang setara jika dibandingkan dengan komoditi 

pangan lainnya (Tabel 1.) hal ini menjadikan sorgum berpotensi menjadi pangan 

alternatif.  Oleh karena itu sorgum dapat dijadikan komoditi alternatif sebagai 

upaya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui diversifikasi pangan di 

Indonesia. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi sorgum dalam 100 g bahan dibanding bahan pangan 

lainnya 

 
Sumber:  Beti et al. (1990) dalam Sirappa (2003) 

 

Benih merupakan salah satu faktor dalam upaya peningkatan produktivitas 

sorgum.  Pengembangan sorgum dibutuhkan benih yang bermutu sedangkan 

ketersediaan benih yang bermutu menjadi salah satu masalah dalam produksi 

benih sorgum. Benih bermutu merupakan sebuah konsep yang kompleks yang 

mencakup sejumlah faktor yang masing-masing mewakili prinsip-prinsip 

fisiologi, seperti daya berkecambah, viabilitas, vigor dan daya simpan. Mutu 

benih terdiri dari mutu fisik, fisiologi dan genetik (Sadjad, 1993).  Serupa yang 

dijelaskan oleh (Widajati et al. 2013) bahwa benih bermutu merupakan benih 

yang mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang sesuai 

dengan standar mutu pada kelasnya.  Mutu benih mencakup mutu genetik yaitu 

penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu yang menunjukan 

identitas genetik dari tanaman induknya. Mutu fisiologis yaitu kemampuan daya 

hidup atau viabiitas benih yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh 

benih. Mutu fisik adalah penampilan benih secara prima bila dilihat secara fisik, 

antara lain dari ukuran yang homogen, bersih dari campuran benih lain 
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Salah satu masalah dalam penyediaan benih bermutu yaitu penurunan mutu 

fisiologis setelah mengalami penyimpanan.  Mutu fisiologis dapat dilihat dari 

vigor benih, Sutopo (2010) menjelaskan bahwa secara umum vigor diartikan 

sebagai kemampuan tumbuh benih secara normal pada lingkungan yang 

suboptimal.  Sadjad (1993) menyebutkan benih yang bervigor tinggi dapat 

mencapai tingkat produksi yang tinggi pula.  Oleh karena itu penggunaan benih 

yang bermutu menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas 

sorgum. 

 

Vigor dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu vigor genetik dan vigor 

fisiologi.  Benih yang berasal dari genotipe yang berbeda akan memiliki vigor 

genetik yang berbeda pula.  Penyimpanan pada benih yang berbeda genotipe akan 

memiliki vigor yang berbeda pada akhir periode simpan. Penyimpanan benih 

sorgum adalah upaya untuk menyiapkan bahan tanam di musim tanam pada tahun 

berikutnya.  Pada dasarnya benih yang disimpan diharapkan mampu 

mempertahankan vigor sampai akhir periode simpan.  Menurut Justice dan Bass 

(2002), tujuan utama penyimpanan benih tanaman bernilai ekonomis ialah untuk 

mengawetkan cadangan bahan tanam dari satu musim ke musim berikutnya.  

Semakin lama benih disimpan vigor benih akan semakin menurun, oleh sebab itu 

vigor benih penting untuk diketahui selama periode simpan tertentu untuk 

menjawab tantangan ketersediaan benih bermutu. 

 

Untuk mempertahankan mutu benih suhu ruang simpan pada saat penyimpanan 

juga diperhatikan.  Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan vigor 
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benih selama penyimpanan, yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu ruang 

dan kelembaban nisbi ruangan.  Widajati et al. (2013) mengemukakan bahwa 

pada suhu rendah, respirasi berjalan lambat dibanding suhu tinggi.  Upaya 

tersebut dapat dilakukan dengan menyimpan benih pada ruang yang ber-AC (air 

conditioner) dengan suhu ruang ±18
0
C. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat vigor benih sorgum setelah periode simpan 0, 10, dan 12 

bulan? 

2. Apakah vigor benih sorgum berbeda pada empat genotipe sorgum? 

3. Apakah vigor benih sorgum setelah periode simpan 0, 10 dan 12 bulan akan 

berbeda antar genotipe sorgum? 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumususan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui vigor benih sorgum setelah periode simpan 0, 10, dan 12 bulan. 

2. Mengetahui vigor benih dari empat genotipe sorgum (Mandau, GH-10, GH-

11 dan GH-12). 

3. Mengetahui pengaruh interaksi vigor benih dari empat genotipe sorgum 

setelah menjalani periode simpan 0, 10, dan 12 bulan. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Berbagai keunggulan sorgum yang telah dipaparkan menjadikan sorgum sebagai 

komoditas yang layak dikembangkan di Indonesia sebagai komiditas alternatif 

untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.  Kendala yang 

akan dihadapi pada pengembangan sorgum adalah penyediaan benih yang 

bermutu dalam jumlah yang banyak dalam satu musim.  Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan produksi sorgum yang tinggi dan dapat disimpan lama perlu 

diketahui genotipe-genotipe sorgum yang memiliki vigor daya simpan yang 

tinggi.  Vigor daya simpan yang tinggi yaitu benih yang tetap memiliki vigor yang 

tinggi setelah mengalami periode simpan yang relatif lama.  

 

Penyimpanan benih bertujuan untuk menyediakan benih pada musim tanam 

selanjutnya maupun ditahun berikutnya.  Pada prinsipnya penyimpanan dilakukan 

untuk mempertahankan vigor benih agar tetap tinggi.  Benih yang disimpan 

jangka waktu yang lama akan mengalami kemunduran, Kartika dan Sari (2015) 

melaporkan bahwa penyimpanan benih padi yang semakin lama umur simpannya, 

akan menurunkan daya berkecambah dan potensi tumbuh maksimum secara 

berangsur-angsur.  Hasil penelitian Arief dan Saenong (2006) menyatakan 

persentase tanaman tumbuh menurun setelah benih jagung mengalami 

penyimpanan selama 18 bulan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Arief et al. 

(2010) menghasilkan penurunan vigor benih jagung setelah mengalami peiode 

simpan 6 dan 12 bulan.  Begitu pula dengan benih sorgum yang disimpan, lama 

kelamaan benih akan mengalami kemunduran (deteriorasi). Oleh sebab itu, harus 
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diupayakan untuk menjaga dan mempertahan vigor agar tetap tinggi dengan 

periode simpan selama mungkin. 

 

Setiap genotipe benih sorgum memiliki tingkat vigor yang berbeda.  Hal ini 

disebabkan adanya vigor genetik dari benih itu sendiri yang mengakibatkan 

perbedaan vigor dari tiap genotipenya.  Beberapa penelitian telah membuktikan 

bahwa perbedaan genotipe benih mengakibatkan perbedaan vigor benih.  Dalam 

penelitiannya, Takbir (2016) menyatakan bahwa empat varietas kedelai memiliki 

vigor yang berbeda selama penyimpanan.  Selain itu, Ferdianti (2007) melaporkan 

bahwa pada 25 galur gandum memiliki perbedaan vigor yang dikelompokan 

menjadi kelompok galur bervigor tinggi dan galur bervigor rendah.  Sama halnya 

dengan sorgum, genotipe sorgum yang berbeda akan menciptakan vigor yang 

berbeda pula. 

 

Selain periode simpan, faktor genetik benih juga mempengaruhi vigor benih 

sorgum.  Hal ini akan mengakibatkan, ada genotipe yang tahan disimpan dan 

dapat mempertahankan vigornya ada juga benih yang cepat mengalami 

kemunduran saat penyimpanan.  Oleh karena itu perlu diketahui genotipe benih 

sorgum yang bervigor tinggi setelah penyimpanan 10 dan 12 bulan.   

 

Pada penelitian ini empat genotipe sogum dievaluasi vigor benihnya yang 

dilakukan pada akhir periode simpan 10 dan 12 bulan.  Vigor benih diuji dengan 

uji perkecambahan menggunakan uji keserempakan perkecambahan, uji kecepatan 

perkecambahan dan kadar air benih.  Variabel yang diamati diantaranya persen 
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kecambah normal kuat (%KNK), panjang tajuk kecambah normal (PTKN), 

panjang akar primer kecambah normal (PAPKN), bobot kering kecambah normal 

(BKKN), persen kecambah normal total (%KNT), persen kecepatan 

perkecambahan (%KP), serta kadar air benih (KA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Flow chart kerangka pemikiran 

 Benih yang telah dirontokkan selanjutnya dibersihkan 

 Benih dikemas dalam kemasan plastik klip  

 Benih yang telah dikemas diletakkan pada tampah plastik lalu disimpan 

Benih disimpan pada ruang 

penyimpanan AC (Air Conditioner) 

dengan rata-rata suhu  18
0
C dan  

rata-rata kelembaban relatif 55 % 

dengan dua periode simpan yang 

berbeda. 

Mengakibatkan perbedaan 

kemunduran benih yang 

disebabkan oleh faktor waktu 

(kemunduran kronologis) 

Uji Vigor benih dilakukan dengan 

Uji Keserempakan Perkecambahan 

(UKsP) dan Uji Kecepatan 

Perkecambahan (UKP) pada 

periode simpan 0, 10 dan 12. 

Variabel pengamatan yang 

diamati adalah sebagai 

berikut: 

1. % KNK 

2. PTKN 

3. PAPKN 

4. BKKN 

5. % KNT 

6. %KP 

7. %KA 

 

Benih diperoleh dari hasil 

pertanaman percobaan Ir. Eko 

Pramono, M.S.  empat genotipe 

yaitu Mandau, GH-10, GH-11, dan 

GH-12  

Perbedaan genotipe 

menyebabkan perbedaan  

vigor genetik benih 
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1.4 Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Vigor benih pada akan menurun setelah disimpan 12 bulan. 

2. Vigor benih dari empat genotipe sorgum akan berbeda. 

3. Vigor benih sorgum akan dipengaruhi oleh genotipe dan periode simpan. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Sorgum 

 

Menurut Firmansyah et al. (2003) terdapat dua jenis tanaman sorgum yaitu 

sorgum biji (grain sorghum) dan sorgum manis (sweet sorghum).  Tjitrosoepomo 

(2000) dalam Iriany dan Makkulawu (2013), menjelaskan bahwa sorgum 

termasuk jenis tanaman serealia yang termasuk divisi Spermatophyta dengan 

subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledoneae (tumbuhan biji berkeping satu) 

dengan subkelas Liliopsida, ordo Poales yang dicirikan melalui bentuk tanaman 

ternal dengan siklus hidup semusim, famili Poaceae atau Gramineae, yaitu 

tumbuhan jenis rumput-rumputan dengan karakteristik batang berbentuk silinder 

dengan buku-buku yang jelas, dan genus Sorghum. 

 

Menurut USDA (2008), klasifikasi sorgum dalam ilmu taksonomi tumbuhan 

adalah: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Poales 



11 
 

Famili  : Poaceae (Gramineae) 

Genus  : Sorghum 

Spesies : Sorghum bicolor [L.] Moench. 

 

Tanaman sorgum memiliki hubungan kekerabatan dengan tanaman padi, jagung, 

hanjeli dan gandum sebagai tanaman serealia.  Bahkan memiliki kekerabatan juga 

dengan tanaman lain seperti bambu dan tebu.  Tanaman-tanaman tersebut dalam 

susunan taksonomi digolongkan dalam satu keluarga besar Poaceae yang juga 

sering disebut sebagai Gramineae (rumput-rumputan).  Tanaman sorgum 

termasuk tanaman serealia yang memiliki kandungan gizi tinggi, meliputi 

karbohidrat, lemak, kalsium, besi, dan fosfor (Andriani dan Isnaini, 2013).   

 

Tanaman sorgum dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis, dari 

dataran rendah (daerah pantai) sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut.  

Suhu optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman sorgum antara 23º- 

30º C dengan kelembaban relatif 20-40%, sedang suhu tanah yang baik untuk 

pertumbuhan adalah 25ºC.  Pada daerah-daerah yang tingginya lebih dari 800 

meter di atas permukaan laut, dimana suhu kurang dari 25ºC, pertumbuhan 

tanaman akan terhambat dan umurnya akan panjang.  Curah hujan yang 

diperlukan untu pertumbuhan tanaman adalah 400 - 600 mm (Iriany dan 

Makkulawu, 2013) 

 

Tanaman sorgum tumbuh tegak dengan tinggi 0,5m-4,5 m, bergantung pada 

kultivar.  Keragaman morfologis sorgum tidak hanya pada tinggi batang, tetapi 



12 
 

juga pada warna biji, warna batang,bentuk malai, umur panen, dan sifat fisiologis 

yang sebagian menyilang, hal ini menjadikan sorgum memiliki keragaman yang 

tinggi (Andriani dan Isnaini, 2013). 

 

Biji sorgum tertutup sekam dengan warna coklat muda, krem atau putih, 

bergantung pada varietas.  Biji sorgum ada yang tertutup rapat oleh sekam yang 

liat, ada pula yang tertutup sebagian, atau tidak tertutup sama sekali.  Bulir normal 

terdiri atas 2 buah sekam berbentuk perisai.  Sekam ini membungkus seluruh 

organ bunga sewaktu bunga belum mekar.  Biji yang tertutup sekam lebih tahan 

terhadap serangan hama.  Biji sorgum terdiri atas tiga bagian utama, yaitu lapisan 

luar (coat), embrio (germ), dan endosperm.  Kulit biji sorgum warnanya ada yang 

putih abu-abu, merah hingga coklat tua, kuning atau kehitam-hitaman.  Malai 

sorgum dapat dipanen rata-rata setelah tanaman berumur 90-120 hari (Andriani 

dan Isnaini, 2013). 

 

Komponen utama biji sorgum adalah pati yang tersimpan pada bagian endosperm.  

Endosperm memiliki peran penting dalam penyediaan nutrisi bagi tanaman pada 

awal pertumbuhan, sebelum tanaman mampu menyerap hara dari tanah.  

Kandungan nutrisi pada biji sorgum terdiri atas karbohidrat 70-80%, protein 11-

13%, lemak 2-5%, serat 1-3% dan abu 1-2%.  Kandungan protein pada sorgum 

lebih tinggi dari jagung dan hampir sama dengan gandum, namun protein sorgum 

bebas glutein. Kandungan lemaknya lebih rendah dari jagung tetapi lebih tinggi 

dari gandum (Andriani dan Isnaini, 2013). 
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2.2 Vigor Benih 

 

Benih bervigor tinggi dapat disimpan dalam waktu lama selain itu juga benih yang 

vigornya tinggi akan tumbuh dan berkembang pada kondisi lahan yang kurang 

sesuai dengan syarat tumbuhnya (Adisarwanto dan Widyastuti, 2001).  Hal ini 

senada dengan pernyataan Sadjad (1994), bahwa vigor merupakan kemampuan 

individu benih untuk dapat tumbuh normal pada kondisi yang suboptimum.  

Kondisi yang suboptimum diartikan sebagai keaadan lapang yang keaadaan 

lingkungannya tidak memadai untuk tumbuh dan berkembangnya benih.  

Kemampuan benih tersebut berupa kecepatan perkecambahan, keseragaman 

pertumbuhan, daya berkecambah, dan kemampuan tumbuh normal pada 

jangkauan lingkungan yang luas. 

 

Vigor kekuatan tumbuh dan daya simpan benih merupakan nilai fisiologis benih 

yang memungkinkan benih untuk tumbuh normal pada kondisi biofik lahan yang 

kurang memadai.  Tingkat vigor yang tinggi dapat dilihat dari penampakan 

kecambah yang dapat bertahan dari berbagai faktor pembatas yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangannya.  Ketahanan pada faktor pembatas ini sangat 

dipengaruhi oleh mutu genetis yang diperlihatkan oleh varietas benih itu sendiri 

(Sadjad, 1993). 

 

Mutu benih ditentukan oleh oleh mutu genetik, mutu fisiologi, dan mutu fisik. 

Mutu genetik diketahui oleh derajat kemurnian genetis sedangkan mutu fiologis 

ditentukan oleh tingkat kemunduran benih dan vigor benih (Sadjad, 1972).  Vigor 
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benih terdiri dari daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan 

tumbuh benih.  Hasil penelitian Tatipata, et al. (2004)  menyatakan bahwa 

penurunan daya berkecambah benih kedelai diikuti oleh penurunan vigor.  

Sedangkan hasil penelitian Tuwu, et al. (2012), menjelaskan bahwa penurunan 

vigor benih sejalan dengan meningkatnya suhu ruang simpan dan meningkatnya 

kadar air benih. 

 

 

2.3 Penyimpanan dan Periode Simpan 

 

Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama 

penyimpanan, yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu, dan kelembaban nisbi 

ruangan.  Pada suhu rendah, respirasi berjalan lambat dibanding suhu tinggi, 

dalam kondisi tersebut, viabilitas dapat dipertahankan lebih lama (Purwanti, 

2004). Menurut penelitiannya, Purwanti (2004) purwanti menjelaskan kedelai 

hitam yang disimpan selama 6 bulan pada suhu rendah 20,6
o
C masih memiliki 

nilai daya berkecambah 90%, sedangkan yang disimpan pada suhu tinggi 27
o
C 

nilai daya berkecambah turun menjadi 80%.  Pada kedelai kuning yang disimpan 

selam 6 bulan pada suhu rendah 20,6
o
C memiliki nilai daya kecambah sebesar 

80%, dan penyimpanan pada suhu tinggi 27
o
C nilai daya berkecambah turun 

menjadi 41%. 

 

Berdasarkan Hukum Harrington, suhu ruang simpan benih sangat berpengaruh 

terhadap laju deteriorasi.  Semakin rendah suhu ruang simpan, semakin lambat 

laju deteriorasi sehingga benih dapat lebih lama disimpan.  Sebaliknya, semakin 
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tinggi suhu ruang simpan, semakin cepat laju deteriorasi sehingga lama 

penyimpanan benih lebih pendek.  Hal ini disebabkan suhu ruang simpan dapat 

memacu laju respirasi yang mengakibatkan semakin besarnya perombakan 

cadangan makanan benih yang terjadi.  Perombakan cadangan makanan ini, akan 

menimbulkan panas yang menyebabkan respirasi meningkat sehingga benih 

kehilangan cadangan makanan ketika perkecambahan (Kuswanto, 2003). 

 

Takbir (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa benih kedelai yang 

disimpan selama 6 bulan berpengaruh terhadap daya berkecambah (%).  Benih 

dengan vigor awal 80 – 95 % yang disimpan selama 6 bulan masih dapat 

mempertahankan daya berkecambahnya 80 – 87 %, kecuali varietas Mallika.  

Varietas yang memiliki tingkat vigor awal yang rendah 65 – 75 % tidak ada yang 

dapat mempertahankan daya berkecambah benih selama disimpan, semua varietas 

sudah menurun pada periode simpan 2 bulan. 

 

Hasil penelitian Halimursyadah (2012) menunjukkan bahwa air merupakan faktor 

utama untuk mempertahankan viabilitas dan vigor benih pada saat penyimpanan.  

Beliau juga menambahkan penurunan daya berkecambah sebanding dengan 

bertambahnya periode simpan baik pada kondisi ruang simpan AC maupun 

kamar.  Namun kondisi ruang simpan AC cenderung lebih baik untuk 

penyimpanan dibandingkan kondisi ruang simpan suhu kamar.  Sedangkan hasil 

penelitian Waluyo et al (2014) menyatakan mutu fiologis bawang daun 

dipengaruhi oleh periode simpan, semakin lama benih disimpan pada suhu ruang 

mutu fisiologisnya menurun sejalan dengan bertambahnya periode simpan benih. 
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2.4 Pengaruh Genotipe pada Vigor 

 

Sifat genetik benih akan mengekspresikan karakter-karakternya kedalam karakter-

karakter fenotipnya.  Hal ini antara lain tampak pada permeabilitas dan warna 

kulit benih yang berpengaruh terhadap daya simpan benih (Kuswanto, 2003).  

Miao et al. (2001) menyebutkan bahwa kulit benih adalah struktur penting sebagai 

suatu pelindung antara embrio dan lingkungan di luar benih, mempengaruhi 

penyerapan air, pertukaran gas dan bertindak sebagai penghambat mekanis dan 

mencegah keluarnya zat penghambat dari embrio. 

  

Hasil penelitian Mugnisyah (1991) pada benih kedelai melaporkan bahwa pada 

varietas kedelai berbiji sedang atau kecil umumnya memiliki kulit berwarna 

gelap, tingkat permeabilitas rendah dan memiliki ketahanan yang lebih baik 

terhadap penyimpanan yang kurang optimal dan tahan terhadap deraan cuaca 

lapang dibanding varietas berbiji besar, berkulit terang dan permeabilitas tinggi. 

 

Hasil penelitian Fikri et al. (2015), menyatakan bahwa malai sorgum manis dari 

setiap genotipe memiliki panjang yang berbeda walaupun ditanam pada lahan 

yang sama.  Hal ini disebabkan oleh faktor genetik dari masing-masing genotipe. 

Fikri et al. (2015) juga melaporkan bahwa beberapa genotipe dari galur koleksi 

BATAN seperti Patir 1, Patir 2, Patir 3, Patir 4, hingga Patir 10 memiliki 

pertumbuhan kecambah yang berbeda-beda.  Hasil terbaik yaitu galur Patir 10 

dengan panjang plumula lebih dari yang galur yang laiinya, sedangkan Patir 9 

memiliki radikula yang lebih panjang dari galur yang lainnya. 
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Hasil penelitian Syafruddin dan Miranda (2015) menunjukkan penggunaan 

beberapa varietas jagung berpengaruh yang nyata terhadap vigor benih.  Vigor 

benih jagung yang terbaik ditemukan pada varietas jagung Bonanza dengan 

varietas Pertiwi 3 varietas Manise.  Varietas Bonanza lebih banyak berkecambah 

normal dibandingkan dengan benih varietas lain yang digunakan pada penelitian 

ini.  Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh genetik berbagai varietas 

terhadap vigor benih. 
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III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung pada bulan Juni hingga Oktober 2016. 

 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah empat genotipe sorgum yaitu 

Mandau, GH-10, GH-11, dan GH-12, kertas CD, kertas merang, air, kantong 

plastik kecil dan besar, serta kertas amplop.  

 

Sedangkan alat yang digunakan adalah ruang simpan AC yang dilengkapi alat 

pengukur suhu dan kelembaban,  tampah, mistar, seed blower, Alat Pengecambah 

Benih tipe IPB 73-2A, pengempa kertas, oven, desikator, serta mouisture tester 

tipe GMK 7. 
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3.3 Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan perlakuan dua faktor (4x3) yang disusun dalam 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan tiga kelompok.  Faktor pertama adalah 

empat genotipe sorgum (G), yaitu Mandau (g1), GH-10 (g2), GH-11 (g3), dan 

GH-12 (g4).  Faktor kedua adalah periode simpan (P), periode simpan 0 bulan  

(p1),  periode simpan 10 bulan  (p2), dan periode simpan 12 bulan  (p3).  Analisis 

data dilakukan untuk melihat homogenitas ragam yang diperoleh dengan Uji 

Bartlet, dan apabila data homogen dilakukan Uji Tukey.  Apabila asumsi 

terpenuhi lalu dilanjutkan dengan analasis ragam dan dilakukan uji lanjut dengan 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf 5%.  Selanjutnya dilakukan uji 

korelasi antar variabel untuk mengetahui korelasi yang terjadi pada tiap variabel.  

Susunan kombinasi satuan percobaan yang didapat yaitu; g1p1, g1p2, g1p3, g2p1, 

g2p2, g2p3, g3p1, g3p2, g3p3, g34p1, g4p2, dan g4p3  yang akan diulang tiga kali 

sebagai kelompok. 

 

I 
 

II 
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g4p1 
 

g3p2 
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g3p3 
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g2p1 
 

g4p3 

g1p3 
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Gambar 3. Tata letak percobaan 
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Keterangan: g1 : Genotipe Mandau 

  g2 : Genotipe GH-10 

  g3 : Genotipe GH-11 

  g4 : Genotipe GH-12 

  p1 : Periode simpan 0 bulan 

p2 : Periode simpan 10 bulan 

  p3 : Periode simpan 12 bulan 

  I,II,III : Kelompok percobaan 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Persiapan Benih 

 

Benih dipanen dari hasil pertanaman pada percobaan Ir. Eko Pramono, M.S. di 

Desa Marhain, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah pada 27 Juli 

2015.  Benih yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih sorgum genotipe 

Mandau, GH-10, GH-11, dan GH-12.  Pemanenan benih dilakukan dengan 

memotong malai lalu dilakukan pengeringan dengan dijemur dibawah sinar 

matahari hingga kadar air ±10%.  Setelah dilakukan pengeringan dilanjutkan 

dengan perontokan, dan pemipilan.  Lalu dibersihkan semua kotoran benih 

menggunakan seed blower dan secara konvensional menggunakan tampah. 

 

3.4.2 Pengemasan Benih 

 

Benih yang telah dibersihkann lalu dikemas menggunakan kemasan plastik klip. 

Satu kemasan plastik berisi kurang lebih 200 butir.  Setelah dikemas kemudian 

diberi label sesuai dengan perlakuan, isi label tersebut terdiri dari nama genotipe, 

periode simpan dan ulangan 
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3.4.3 Penyimpanan 

 

Plastik-plastik yang berisi benih selanjutnya disusun dalam tampah.  Kemudian 

dimasukkan ke dalam plastik besar untuk menghindari serangan dari hama 

gudang.  Lalu disimpan pada ruang simpan AC yang bersuhu ±18
0
 dan 

kelembaban relatif rata-rata 55 % selama 10 dan 12 bulan. 

  

 

 

3.4.4 Uji Vigor 

 

Benih yang sudah sampai pada masa simpan yang ditentukan kemudian di uji 

vigornya.  Vigor benih dapat di uji dengan uji perkecambahan dengan metode Uji 

Kertas Digulung dilapisi Plastik (UKDdP) karena vigor merupakan bagian dari 

viabilitas.  Uji perkecambahan yang dilakukan yaitu uji keserempakan 

perkecambahan (UksP) dan uji kecepatan perkecambahan (UKP).  

 

Uji keserempakan perkecambahan (UKsP) dilakukan untuk mengamati Kecambah 

Normal Kuat (KNK), Panjang Tajuk Kecambah Normal (PTKN), Panjang Akar 

Primer Kecambah Normal (PAPKN), Bobot Kering Kecambah Normal (BKKN) 

dan Kecambah Normal Total (KNT).  Pada uji ini digunakan 25 butir benih yang 

diletakkan di atas 2 lembar kertas CD lembab yang sudah dilapisi plastik, lalu 

ditutup dengan 2 lembar kertas lembab lainnya.  Setelah itu diberi label nama 

genotipe ulangan dan periode simpan lalu diletakkan di dalam germinator tipe IPB 

73-2A.  Kemudian dilakukan pengamatan setelah 4 hari benih dikecambahkan. 
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Uji kecepatan perkecambahan (UKP) dilakukan untuk mengamati Kecepatan 

Perkecambahan (KP).  Uji dilakukan dengan cara meletakan 25 butir pada 

sebagian kertas merang yang telah dilembabkan diatas plastik lalu ditutup dengan 

sebagian lainnya lalu digulung dan dimasukkan ke dalam germinator tipe IPB 73-

2A.  Setelah itu dilakukan pengamatan pada hari ke 2, 3, 4, dan 5. 

 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

 

Pengamatan dilakukan tiga kali, p1 pada bulan ke 0,  p2 pada bulan ke 12, dan p3 

pada bulan ke 12.  Variabel yang diamati ialah sebagai berikut: 

 

3.5.1 Persen Kecambah Normal Kuat (% KNK) 

 

Kecambah normal kuat merupakan kecambah normal yang pertumbuhan akar 

primer dan tajuknya tumbuh normal dan kuat yang didapat dari uji keserempakan 

perkecambahan (UKsP).  Kriteria kecambah normal kuat yaitu tumbuh normal, 

memiliki akar primer, plumula yang baik, serta panjang tajuk lebih dari 2 cm.  

Sedangkan kecambah normal lemah yaitu kecambah yang tumbuh normal, 

memiliki panjang akar dan plumula kurang dari 2 cm.  Pengamatan dilakukan 

setelah kecambah berumur 4 hari setelah dikecambahkan.  Persen kecambah 

normal kuat dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
                            

                        
 x 100% 
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3.5.2 Panjang Akar Primer Kecambah Normal (PAPKN) 

 

Panjang akar primer merupakan sampel yang diambil acak sejumlah 5 kecambah 

normal dari UksP dan diukur panjangnya.  Pengukuran akar primer dimulai dari 

pangkal akar pada benih hingga ujung akar kemudian dihitung rata-rata 

panjangnya. 

 

3.5.3 Panjang Tajuk Kecambah Normal 

 

Panjang tajuk merupakan sampel yang diambil acak sejumlah 5 kecambah normal 

dari UksP dan diukur panjangnya.  Pengukuran tajuk dimulai dari pangkal ajuk 

pada benih hingga ujung tajuk kemudian dihitung rata-rata panjangnya. 

 

3.5.4 Bobot Kering Kecambah Normal (BKKN) 

 

Bobot kering kecambah normal merupakan hasil timbangan kecambah normal 

tanpa kotiledon yang didapat dari UKsP yang telah dikeringkan dengan oven 

selama 3 x 24 jam pada suhu 80
o
.  Hasil pengamatan 5 kecambah yang telah 

diukur panjang tajuk dan akarnya lalu dibuang kotiledonnya kemudian 

dimasukkan ke dalam kertas amplop setelah itu dioven. Setelah dikeluarkan dari 

oven lalu dimasukkan ke dalam desikator sekitar 30 menit untuk menghilangkan 

uap panas untuk memudahkan penimbangan. 
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3.5.5 Persen Kadar Air 

 

Kadar air benih diukur secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan moisture 

tester meter.  Pengukuran menggunakan benih sebanyak 5 butir benih sorgum 

dengan satu kali pengukuran.  Pada moisture tester meter akan langsung 

menunjukkan persen kadar air pada benih tersebut. 

 

 

3.5.6 Kecambah Normal Total (% KNT) 

 

Kecambah normal total merupakan jumlah kecambah yang normal pada saat 

pengamatan uji keserempakan perkecambahan (UKsP).  Kriteria kecambah 

normal yaitu akar primer dan tajuk berkembang dengan baik atau tidak 

membengkok yang didapatkan dari jumlah kecambah normal kuat dan kecambah 

normal lemah. Rumus persen kecambah normal yaitu sebagai berikut : 

 

     
                                            

                        
 x 100% 

 

 

3.5.7 Persen Kecepatan Perkecambahan (KP)  

 

Kecepatan perkecambahan adalah kecepatan benih untuk berkecambah secara 

normal yang diperoleh dari UKP.  Penghitungan nilai kecepatan perkecambahan 

benih dilakukan dengan menghitung pertambahan kecambah normal setiap 

harinya terhitung sejak hari ke-2 hingga hari ke-5 setelah dikecambahkan seperti  

pada rumus sebagai berikut: 
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Keterangan :KP  = Persen Perkecambahan (%/hari). 

Δ   t  = Kecambah Normal Harian (%). 

          t      = Jumlah hari sejak penanaman benih hingga 

              hari.pengamatan ke t (2, 3,4, 5). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Periode simpan 12 bulan tidak menurunkan vigor benih sorgum genotipe 

Mandau yang ditunjukkan dengan variabel kecambah normal kuat dan 

kecambah normal total. 

2. Vigor benih sorgum genotipe Mandau lebih tinggi dibandingkan genotipe GH-

10, GH-11, dan GH-12 ditunjukkan oleh kecambah normal kuat, panjang tajuk 

kecambah normal, variabel panjang akar primer kecambah normal, dan bobot 

kering kecambah normal. 

3. Pengaruh interaksi antara genotipe dan periode simpan menunjukkan 

penurunan vigor benih yang berbeda, genotipe Mandau dapat disimpan hingga 

12 bulan tanpa mengalami penurunan vigor, sedangkan genotipe GH-10,  

GH-11 dan GH-12 hanya dapat disimpan hingga 10 bulan tanpa mengalami 

penurunan vigor yang dibuktikan oleh variabel kecambah normal total. 
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5.2  Saran 

 

Penulis menyarankan untuk penggunaan benih sorgum dalam jangka panjang 

dapat menggunakan benih genotipe Mandau yang dapat disimpan hingga 12 bulan 

pada suhu rendah tanpa mengakami penurunan vigor.  Serta dapat pula dilakukan 

penelitian lanjutan untuk genotipe mandau pada masa simpan hingga 2 tahun  

untuk mengetahui penurunan vigor benihnya. 
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