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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sorgum

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) merupakan salah satu tanaman

bahan pangan penting di dunia. Kebanyakan produksinya digunakan sebagai

bahan makanan, minuman, makanan ternak, dan kepentingan industri. Tanaman

sorgum merupakan sumber karbohidrat yang mudah dibudidayakan. Dalam setiap

100 gram sorgum, terkandung 73,0 g karbohidrat dan 332 kalori, serta nutrisi

lainnya, seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1 dan air

(Rukmana dan Oesman, 2001).

Tanaman ini telah lama dibudidayakan namun masih dalam areal yang

terbatas. Di Indonesia sorgum dikenal sebagai palawija dengan sebutan cantel,

jagung cantel, dan gandrung. Sorgum merupakan bahan pangan yang juga

mengandung karbohidrat seperti beras, terigu dan jagung. Sorgum adalah salah

satu bahan pangan yang potensial untuk substitusi terigu dan beras karena masih

satu famili dengan gandum dan padi, hanya berbeda subfamili, sehingga

karakteristik tepungnya relatif lebih baik dibanding tepung umbi-umbian. Oleh

karena itu sorgum merupakan pengganti karbohidrat alternatif (Ruchjaniningsih,

2008).

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) memiliki struktur yang mirip

dengan jenis sereal lainnya. Komponen utama dari sorgum adalah pericarp

(lapisan luar), testa antara pericarp dan endosperm (yang mungkin ada atau tidak

ada), endosperm, dan embrio. Sorgum merupakan bahan pangan pokok di

beberapa negara sub tropis di Asia maupun Afrika. Tanaman sorgum dengan

berbagai nama daerah, antara lain yaitu: jagung pari, cantel, gandum, oncer

(Jawa), jagung cetrik gandrung, gaudrum, degem, kumpay (Sunda), wataru hamu

(Sumba), sela (Flares), bata (Bugis), jagung garai, gandum (Minangkabau).

Namun pada umumnya masyarakat ragu dalam pengolahan biji sorgum menjadi

berbagai jenis produk, karena dalam kulit dan biji sorgum tersebut terdapat zat

anti gizi yang dapat mengganggu pencernaan kita. Zat anti gizi tersebut berupa

tanin dan asam fitat (Angelina et al., 2013).

Bunga sorgum berbentuk malai bartangkai panjang tegak lurus dan ada

juga melengkung, pada pucuk batang. Sorgum termasuk tanaman menyerbuk



2

sendiri, setiap malai terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya

terpisah. Bunga betina terdiri atas 2 buah kepala putik berupa bulu halus yang

bercabang sedangkan bunga jantan terdiri atas 3 buah kotak sari yang

menggantung pada benang sari. Sorgum termasuk tanamn menyerbuk sendiri

(Mudjisihono dan Suprato, 1987).

Biji sorgum berkeping satu. Biji sorgum ada yang tertutup rapat oleh

sekam, ada yang tertutup sebagian dan tidak sama sekali. Sekam ini membungkus

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

tahan terhadap serangan hama. Warna kulit biji sorgum ada yang putih abu-abu,

merah, coklat tua, kuning dan kehitam-hitaman. Bentuk biji sorgum ada agak

bulat hingga agak pipih (Siripa, 2003).

Malai tanaman sorgum beragam tergantung varietas dan dapat dibedakan

berdasarkan posisi, kerapatan, dan bentuk. Berdasarkan posisi, malai sorgum ada

yang tegak, miring dan melengkung; berdasarkan kerapatan, malai sorgum ada

yang kompak, longgar, dan intermediate; dan berdasarkan pada bentuk malai ada

yang oval, silinder, elip, seperti seruling, dan kerucut (Martin, 1970).

Tanaman sorgum mampu beradaptasi pada daerah yang luas mulai

45oLU sampai dengan 40oLS, mulai dari daerah dengan iklim tropis-kering

sampai daerah beriklim basah. Tanaman sorgum masih dapat menghasilkan biji

pada lahan marginal. Cara budidayanya mudah dengan biaya relatif murah, dapat

ditanam secara monokultur maupun tumpangsari dan mempunyai kemampuan

untuk tumbuh kembali setelah dilakukan pemangkasan pada batang bawah dalam

satu kali tanam dengan hasil yang tidak jauh berbeda, tergantung pemeliharaan

tanamannya. Selain itu tanaman sorgum lebih resisten terhadap serangan hama

dan penyakit sehingga resiko gagal panen relatif kecil. Tanaman sorgum berfungsi

sebagai bahan baku industri yang ragam kegunaannya besar dan merupakan

komoditas ekspor dunia (Sumarno dan Karsono, 1995).

2.2. Air

Air adalah salah satu komponen fisik yang sangat vital dan dibutuhkan

dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebanyak

85-90 % dari bobot segar sel-sel dan jaringan tanaman tinggi adalah air. Fungsi air

bagi tanaman antara lain sebagai senyawa utama pembentuk protoplasma, sebagai
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senyawa pelarut bagi masuknya mineral-mineral dari larutan tanah ke tanaman

dan sebagai pelarut mineral nutrisi yang akan diangkut dari satu bagian sel ke

bagian sel lain (Kirkham, 1990).

Air merupakan sumber kehidupan, tidak hanya bagi manusia, makhluk

hidup yang lain juga sangat membutuhkan air. Air adalah faktor yang menentukan

kehidupan tumbuhan. Tanpa adanya air, tumbuhan tidak bisa melakukan berbagai

macam proses kehidupan apapun. Kira-kira 70% atau lebih daripada berat

protoplasma sel hidup terdiri dari air. Air juga merupakan salah satu komponen

fisik yang sangat vital dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan

dan perkembangan tanaman (Kirkham, 1990).

Kapasitas lapang adalah persentase kelembaban yang ditahan oleh tanah

sesudah terjadinya drainase dan kecepatan gerakan air ke bawah menjadi sangat

lambat. Keadaan ini terjadi 2 – 3 hari sesudah hujan jatuh yaitu bila tanah cukup

mudah ditembus oleh air, textur dan struktur tanahnya uniform dan pori-pori tanah

belum semua terisi oleh air dan temperatur yang cukup tinggi. Selama air di dalam

tanah masih lebih tinggi dari pada kapasitas lapang maka tanah akan tetap lembab,

ini disebabkan air kapiler selalu dapat mengganti kehilangan air karena proses

evaporasi. Bila kelembaban tanah turun sampai di bawah kapasitas lapang maka

air menjadi tidak mobile. Akar-akar akan membentuk cabang-cabang lebih

banyak, pemanjangan lebih cepat untuk mendapatkan suatu air bagi konsumsinya

(Herlina et al., 2009).

Kekurangan air (water deficit) akan mengganggu keseimbangan kimiawi

dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-

proses fisiologis berjalan tidak normal. Apabila keadaan ini berjalan terus, maka

akibat yang terlihat, misalnya tanaman kerdil, layu, produksi rendah, kualitas

turun dan sebagainya (Islami dan Utomo, 1995).

Air dalam tanaman berkisar antara 80-90 persen dari berat kering

tanaman. Persentase ini akan menjadi lebih besar lagi pada bagian-bagian tanaman

yang sedang aktif tumbuh. Penyerapan air (water absorbtion) oleh akar ini sangat

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yaitu air yang tersedia dalam tanah,

temperature tanah, aerasi tanah dan konsentrasi larutan tanah (Islami dan Utomo,

1995).
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Kebutuhan air bagi tumbuhan berbeda-beda, tergantung jenis tumbuhan

dan fase pertumbuhannya. Pada musim kemarau, tumbuhan sering mendapatkan

cekaman air (water stress) karena kekurangan pasokan air di daerah perakaran dan

laju evapotranspirasi yang melebihi laju absorbsi air oleh tumbuhan sebaliknya

pada musim penghujan, tumbuhan sering mengalami kondisi jenuh air

(Dwidjoseputro, 1984).

Kekurangan air (water deficit) akan mengganggu keseimbangan kimiawi

dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua

prosesproses fisiologis berjalan tidak normal. Apabila keadaan ini berjalan terus,

maka akibat yang terlihat, misalnya tanaman kerdil, layu, produksi rendah,

kualitas turun dan sebagainya (Dwidjoseputro, 1984).

2.3. Pupuk K (Kalium)

kalium merupakan unsur ketiga yang penting setelah N dan P. Kalium

berfungsi antara lain untuk meningkatkan proses fotosintesis, mengefisienkan

penggunaan air, membentuk batang yang kuat dan memperkuat perakaran.

Kalium  diserap tanaman dalam jumlah yang cukup besar; bahkan kadang-kadang

lebih besar daripada nitrogen. Apabila kalium di dalam tanah dan yang berasal

dari air irigasi tidak mencukupi kebutuhan pertumbuhan, maka tanaman akan

menderitan karena kekurangan kalium dan produksinya akan sangat rendah

(Sumaryo, 1986).

Kalium mempunyai fungsi yang mutlak harus ada di dalam proses

metabolisme tanaman, maka pemberiannya harus tepat dosis, sehingga

perkembangan dan hasil tanaman dapat meningkat. Fungsi utama K ialah

membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga berperan

memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur, serta

mempertahankan turgor tanaman (Lingga dan Marsono, 2006).

Kalium dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit

tertentu.  Dengan demikian, adanya pemberian K dapat terbentuknya senyawa

lignin yang lebih tebal, sehingga dinding sel menjadi lebih kuat dan dapat

melindungi tanaman dari gangguan dari luar. Tanaman memerlukan kalium dalam

jumlah yang tinggi yaitu berkisar antara 50-300 kg K/ha/ musim tanam (Lingga,

1994).
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Kebutuhan K oleh tanaman setara dengan kebutuhan N, bahkan pada

beberapa tanaman serapan K lebih tinggi dibandingkan N seperti padi lahan

sawah dan kering .  Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan K oleh tanaman cukup

tinggi dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka proses metoblisme

tanaman terganggu sehingga produktivitas tanaman dan mutu hasil menjadi

rendah (Mapegau, 2001).

Kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti

fotosintetis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka

menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel.

Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakardan akhirnya gugur.

Unsur kalium berhubungan erat dengan kalsium dan magnesium. Ada sifat

antagonisme antara kalium dan kalsium. Dan juga antara kalium dan magnesium.

Sifat antagonisme ini menyebabkan kekalahan salah satu unsur untuk diserap

tanaman jika komposisinya tidak seimbang. Unsur kalium diserap lebih cepat oleh

tanaman dibandingkan kalsium dan magnesium. Jika unsur kalium berlebih

gejalanya sama dengan kekurangan magnesium. Sebab, sifat antagonisme antara

kalium dan magnesium lebih besar daripada sifat antagonisme antara kalium dan

kalsium. Kendati demkian, pada beberapa kasus, kelebihan kalium gejalanya

mirip tanaman kekurangan kalsium (Djalil, 2003).

2.4. Tanah Gambut

Gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik

yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah

lapuk maupun belum. Bahan penyusun gambut terdiri dari bahan organik, bahan

mineral, air dan udara (Agus et al., 2008).

Lahan gambut mempunyai potensi yang cukup baik untuk usaha

budidaya pertanian tetapi memiliki kendala cukup banyak yang dapat

menyebabkan produktivitas rendah. Dengan mengetahui karakternya, dapat

ditentukan cara pengelolaan yang bijak dan tepat sehingga usaha tani yang

dikembangkan dapat menguntungkan tanpa membahayakan lingkungan. Tingkat

kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu ketebalan gambut,

bahan asal, kualitas air, kematangan gambut dan kondisi tanah di bawah gambut.

Secara umum, gambut yang berasal dari tumbuhan berbatang lunak lebih subur
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dari pada gambut yang berasal dari tumbuhan berkayu. Gambut yang lebih

matang lebih subur dari pada gambut yang belum matang. Gambut yang mendapat

luapan air sungai atau air payau lebih subur dari pada gambut yang hanya

memperoleh luapan atau curahan air hujan. Gambut yang terbentuk di atas lapisan

liat/lumpur lebih subur dari pada yang terdapat di atas lapisan pasir. Gambut

dangkal lebih subur dari pada gambut dalam (Najiyati, 2005).

Tanah yang sehat memiliki kondisi fisik, kimia dan biologis optimal

untuk produksi, serta memiliki kesanggupan untuk menjaga kesehatan tanaman,

air dan tanah  (Hindersah dan Simarmata, 2004).  Menurut Sitorus (2003)

beberapa permasalahan yang potensial pada lahan gambut adalah :

1. Tingkat kemasaman yang tinggi sebagai akibat dekomposisi bahan organik

yang telah berlangsung lama. Pada tanah gambut kemasaman tanah mencapai

pH 3 – 5. Gambut yang terjadi pada hutan rawa pH-nya rendah sekali dari

pada hutan rumput pH agak rendah.

2. Sifat tanah yang tidak stabil dimana permukaan air tanah akan naik pada saat

pasang dan turun bila jumlah air berkurang. Namun tingkat toleransi

kekeringan terbatas dan bersifat irrvensible. Gambut akan mengkerut apabila

keadaannya menjadi kering, permukaannya akan turun dan ketebalan

berkurang serta mudah terbakar.

3. Karakteristik tanah gambut yang tidak merata diseluruh Indonesia. Setiap

daerah memiliki tipe hutan dan kematangan gambut tersendiri. Ketebalan dan

letak topografik lahan gambut juga perlu dipertimbangkan dalam

penanganannya.

4. Kesuburan lahan gambut rendah sehingga supply hara bagi tanaman sulit

diharapkan.

Ciri utama dari lahan gambut adalah kandungan karbonnya sangat tinggi.

Lahan gambut mempunyai kandungan karbon minimal 18% (berdasarkan berat

kering) dan ketebalan minimal 50 cm. Berdasarkan tingkat kesuburan, gambut

dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. gambut eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan bahan mineral dan

basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya adalah

gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut.
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2. mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan

mineral dan basa-basa sedang.

3. gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral

dan basa-basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang jauh dari

pengaruh lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik (Agus et al.,

2008).


