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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Sorgum

Tanaman sorgum berasal dari bahasa latinSorgum bicolor L. Moench.

Tanaman ini berasal dari wilayah sungai Niger di Afrika.Sorgum termasuk

tanaman utama di peringkat 5 dari seluruh tanaman di dunia setelah gandum,

jagung, padi, dan barley. Sorgum juga dapat beradaptasi dengan baik pada daerah

khatulistiwa. Oleh karena itu, iklim makro di Indonesia secara agroklimat dapat

memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan tanaman ini. Tanaman

sorgum membutuhkan curah hujan sebesar 600 mm/tahun dan akan tumbuh baik

di Indonesia pada ketinggian 1-500 m di atas permukaan laut. Tanaman ini umur

panennya lebih lama ketika ditanam lebih dari 500 m diatas permukaan laut. Batas

suhu minimum tanaman ini hidup adalah pada suhu 8,3 °C. Tanaman sorgum

mampu hidup hampir di seluruh kondisi lahan karena tanaman sorgum dapat

hidup pada tanah dengan pH berkisar 5,50 sampai 7,50 (Candra, 2011).

Rismunandar (2006) menyatakan bahwa sorgum merupakan tanaman biji

berkeping satu tidak membentuk akar tunggang dan hanya akar lateral. Sistem

perakarannya terdiri atas akar-akar seminal (akar-akar primer) pada dasar buku

pertama pangkal batang, akar-akar koronal (akar-akar pada pangkal batang yang

tumbuh ke arah atas) dan akar udara (akar-akar yang tumbuh dipermukaan tanah).

Tanaman sorgum membentuk perakaran sekunder 2 kali lipat dari jagung.

Beberapa varietas sorgum yang telah dikenal di Indonesia adalah Malang

26, Birdroof, Katengu, Protoria, Darsa, dan Cempaka. Varietas-varietas yang

dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor diantaranya adalah
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varietas UPCA-S1, UPCA-S2, No.46, No.6C, dan No.7C. Balai penelitian

tanaman serealia Indonesia pada tahun 2001 telah melepas dua varietas sorgum

unggul baru yaitu Kawali dan Numbu yang berasal dari India. Potensi hasil kedua

varietas tersebut masing-masing 4,67 ton/ha dan5,05 ton/ha dengan rata-rata hasil

0,3 ton/ha dan berumur 90 hari. Varietas Kawali dan Numbu memiliki tangkai

yang kompak dan besar, tahan terhadap rebah, penyakit karat serta penyakit

bercak daun. Kedua varietas ini ditanam dibeberapa daerah antara lain di Demak

dan Gunung Kidul (Jawa Tengah) serta daerah Bantul, Yogyakarta (Yanuwar,

2002).

Numbu merupakan varietas sorgum yang berumur 100 – 105 hari dengan

tinggi tanaman ± 187 cm. Biji sorgum varietas numbu berwarna krem dengan

bentuk biji bulat lonjong. Kelebihan dari sorgum varietas ini adalah mudah

dirontokkan, tahan terhadap bercak dan karat daun. Bobot biji sorgum varietas ini

mencapai 36 – 37 g dengan potensi hasil panen 4 – 5 ton/ha. Selain itu, kadar

protein dari Varietas Numbu ini sebesar 9,12 % dengan kadar lemak 3,94 % dan

karbohidrat sebesar 84,58 % (DIY Agricenter, 2008).

Tanaman sorgum memiliki taksonomi sebagai berikut: Kingdom : Plantae –

Division : Spermatophyta –Class : Liliopsida/Monocotyledons, Ordo : Cyperales,

Family : Poaceae– Genus : Sorghum, Species : Sorghum bicolorL. Moench,

(USDA,2008). Kandungan karbohidrat yang tersimpan didalam Sorgum terdiri

dari amilosa yaitu polimer glukosa rantai lurus (tanpa cabang) dan amilopektin

yaitu polimer glukosa yang memiliki cabang. Kandungan karbohidrat sorgum

sedikit lebih rendah (70,7%) dibandingkan serealia lain (Tabel 2.1) dan yang

paling tinggi ialah beras pecah kulit (76,0%). Kadar pati sorgum berkisar antara
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56-73%, dengan rata-rata 69,5%. Pati sorgum terdiri atas amilosa (20-30%) dan

amilopektin (70-80%), kadar ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

Berikut Tabel 2.1 memaparkan perbandingan komposisi gizi sorgum dengan

sereal lainnya (Widowati,2000 ).

Tabel. 2.1 Komposisi gizi sorgum dan serealia lain (per 100g, kadar air 12%)

Komoditas
(g)

Protein
(g)

Lemak
(g)

Karbohidrat
(g)

Serat
Kasar

(g)

Abu
(g)

Energi
(Kcal)

Sorgum 10,4 3,1 70,7 2,0 1,6 329
Beras Pecah
Kulit

7,9 2,7 76,0 1,0 1,3 362

Jagung 9,2 4,6 73,0 2,8 1,2 358
Gandum 11,6 2,0 71,0 2,0 1,6 342
Juwawut 7,7 1,5 72,6 3,6 2,6 336

Sumber : Widowati,(2000).

2.2. Kebutuhan Pupuk Tanaman Sorgum

2.2.1. Pupuk Anorganik

Pupuk yang diperlukan untuk mendapatkan hasilsorgum yang optimum adalah

pupuk N, P, dan K.Pupuk nitrogen yang dianjurkan adalah 50 kg N atau sekitar

100 kg Urea per hektar. Pupuk ini diberikan dua kali, 1/3 bagian diberikan

bersamaan dengan waktu tanam bersama dengan pupuk P dan K. selanjutnya, 2/3

bagian sisanya diberikan pada umur satu bulan setelah tanam. Pupuk P diberikan

sebanyak 45 kg P2O5/ha setara 100 kg TSP. Akan lebih baik diberikan juga

pupuk K dengan dosis 30 kg K2O per hektar setara 60 kg KCl. Kedua pupuk

diberikan pada saat tanam, diberikan secara larikan disamping bakal tanaman

sedalam 8 cm. (Suprapto dan Rob Mudjisihono, 1987)
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2.2.2. Pupuk Organik

Pemberian pupuk kandang ayam dosis 5,46 ton/ha memberikan berat brangkas

terberat, bobot 1.000 biji terberat dan bobot biji kering terberat pada tanaman

sorgum varietas numbu dibandingkan dengan pemberian pupuk kandang ayam

dosis dengan 3,5 ton/ha,4,5 ton/ha dan 6,5 ton/ha (Wahida et al., 2011).

Pemberian pupuk kandang ayam 5 ton/ha meningkatkan pertumbuhan

tanaman sorgum lebih baik dibandingkan dengan pemberian dosis pupuk kandang

ayam 0, 1,2 dan 2,5 ton/ha (Ismaeil et al., 2012).

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum

Sorgum banyak ditanam di daerah beriklim panas dan daerah beriklim

sedang. Sorgum dibudidayakan pada ketinggian 0-700 m diatas permukaan laut.

Tanaman ini dapat tumbuh pada suhu lingkungan 23-34°C tetapi suhu optimum

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

peka terhadap kemasaman (pH) tanah, tetapi pH tanah yang baik untuk

pertumbuhannya adalah 5,5-7,5. Ketersediaan lahan kering masam yang luas ini

sangat potensial untuk pengembangan tanaman. Tanaman yang mempunyai daya

adaptasi agroteknologi luas seperti sorgum, dapat dikembangkan dilahan ini

(Agustina, 2010).

Keunggulan sorgum terletak pada daya adaptasi agroekologi yang luas,

tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, serta lebih tahan terhadap hama dan

penyakit dibanding tanaman pangan lain seperti jagung dan gandum. Sorgum

memiliki kandungan nutrisi yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai sumber

bahan pangan maupun pakan ternak alternatif. Biji sorgum memiliki kandungan



10

karbohidrat tinggi dan sering digunakan sebagai bahan baku industri bir, pati, gula

cair atau sirup, etanol, lem, cat, kertas dan industri lainnya. Tanaman sorgum telah

lama dan banyak dikenal oleh petani Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah,

Jawa Timur, Maluku, NTB, danNTT (Yanuwar, 2002).

Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang baik, bahkan kandungan

proteinnya lebih tinggi dari pada beras. Kandungan nutrisi sorgum dibanding

sumber pangan/pakan lain disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Kandungan nutrisi tanaman sorgum

Unsur Nutrisi
Kandungan/100 g

Beras Jagung Singkong Sorgum Kedele
Kalori (cal) 360 361 146 332 286
Protein (g) 6,80 8,70 1,20 11,10 30,20
Lemak (g) 0,70 4,50 0,30 3,30 15,60
Karbohidrat (g) 78,90 7,40 34,70 73,0 30,10
Kalsium (mg) 6,0 9,0 33,0 28,0 196,0
Besi (mg) 0,80 4,60 0,70 4,40 6,90
Posfor (mg) 140 380 40 287 506
Vit. B1 (mg) 0,12 0,27 0,06 0,38 0,93
Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1992)

2.4. Urine Sapi

Urine sapi disebut juga pupuk kandang cair. Pupuk kandang cair umumnya

bisa digunakan bersama dengan kotoran padat dan pupuk hijau. Pemberian pupuk

kandang cair paling baik diberikan pada tanaman yang sedang dalam masa

pertumbuhan vegetatif dan generatif. Ketika masa perkembangbiakan, tanaman

sedang banyak membutuhkan nutrisi. Selain itu, penggunaan pupuk kandang cair

sebaiknya tidak dilakukan sebelum tanaman ditanam karena pupuk kandang cair

mudah hilang menguap dan tercuci air hujan. Kandungan makro antara kotoran

hewan (kuda, kambing, sapi, babi dan ayam) yang berbentuk padat dan cair
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memiliki perbedaan. Kotoran padat kandungan nitrogen dan kaliumnya lebih kecil

dibandingkan dengan jumlah persentase didalam kotoran cair (Hadisuwito, 2007).

Penelitian pemanfaatan urine sapi yang dilakukan pada rumput raja

menunjukkan bahwa urin sapi dosis 7500 liter ha-1, mampu meningkatkan

biomassa rumput raja pada panen pertama sebesar 90,18 %, dibandingkan tanpa

pemupukan. Pemupukan dengan 7500 liter ha-1 urine sapi memberikan biomassa

rumput raja 54,05 t ha-1 tidak berbeda dengan penggunaan 250 kg urea ha-1 dan

10 t kompos ha-1 yang menghasilkan biomassa masing-masing 56,33 t ha-1 dan

54,94 t ha-1, sedangkan kontrol (tanpa pemupukan) menghasilkan biomassa 28,42

t ha-1 (Adijaya dan Yasa, 2007).

Pupuk kandang cair (urine sapi) selain dapat bekerja cepat, juga

mengandung hormon tertentu yang nyata dapat merangsang perkembangan

tanaman. Dalam pupuk kandang cair kandungan N dan K cukup besar, sedangkan

dalam pupuk kandang padat cukup P nya, sehingga hasil campuran antara

keduanya di dalam kandang merupakan pupuk yang baik bagi pertumbuhan dan

perkembangan tanaman (Sutedjo, 1999).

Unsur hara N yang terkandung di dalam urine sapi sangat mempengaruhi

dalam perkembangan daun sehingga menghasilkan jumlah daun yang berbeda.

Sesuai pernyataan Lingga dan Marsono (2007) yang mengatakan bahwa peranan

utama N bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara

keseluruhan, khususnya batang, cabang, dandaun. Selain itu N berperan penting

dalam pembentukkan hijauan daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis.

Samekto (2006) menyatakan bahwa dari hasil penelitian tanaman kakao

diperoleh bahwa urine sapi yang telah difermentasi dapat digunakan sebagai
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nutrisi tanaman sebagai alternatif pengganti pupuk buatan. Kendala yang ditemui

dalam pembuatan nutrisi tersebut adalah proses pengambilan urine dari sapi

karena tidak semua sapi jinak atau mau diperlakukan. Demikian juga dengan

masalah bau yang ditimbulkan, untuk itu diperlukan upaya lain untuk

mengatasinya. berikut ini adalah kandungan unsur hara pada beberapa kotoran

ternak padat dan cair, dapat di lihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3.Jenis dan kandungan zat hara pada beberapa kotoran ternak padat dan
cair.

Nama ternak dan bentuk
kotorannya

Nitrogen
(%)

Fosfor
(%)

Kalium
(%)

Air (%)

Kuda –padat 0,55 0,30 0,40 75
Kuda –cair 1,40 0,02 1,60 90
Kerbau –padat 0,60 0,30 0,34 85
Kerbau –cair 0,50 0,15 1,50 92
Sapi –padat 0,40 0,20 0,10 85
Sapi –cair 0,50 1,00 1,50 92
Kambing –padat 0,60 0,30 0,17 60
Kambing –cair 1,50 0,13 1,80 85
Domba –padat 0,75 0,50 0,45 60
Domba –cair 1,35 0,05 2,10 85
Babi – padat 0,95 0,35 0,40 80
Babi –cair 0,40 0,10 0,45 87
Ayam –padat dan cair 1,00 0,80 0,40 55
sumber : Lingga (1991)

Menurut Affandi (2008), fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme

baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah atau mentranspormasikan

senyawa kimia ke substrat organik.  Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas

mikroorganisme penyebab Fermentasi pada substrat organik yang sesuai, proses

ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut. Beberapa sifat urine sapi

yang difermentasi terlihat bahwa adanya peningkatan komposisi jumlah dari unsur

yang dikandung dibandingkan dengan yang tidak difermentasi dan juga urine sapi

yang telah difermentasi dapat dijadikan sebagai nutrisi tanaman yang sebelumnya

perlu dilakukan pengenceran.
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Setelah melakukan penelitian terhadap urine sapi, Naswir (2003cit).

Samekto (2006) mengatakan bahwa urine sapi yang telah difermentasi selama 30

hari mengalami peningkatan terhadap kandungan yang terdapat di dalamnya dan

mengalami perubahan warna serta bau. Perubahan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Beberapa sifat urine sapi sebelum dan sesudah fermentasi

Sifat Urine Sebelum Fermentasi Sesudah Fermentasi
Ph
N
P
K
Ca
Na
Fe
Mn
Zn
Cu

Warna
Bau

7,2
1,1
0,5
0,9
1,1
0,2

3726
300
101
18

Kuning
Menyengat

8,7
2,7
2,4
3,8
5,8
7,2

7692
507
624
510

Hitam
Kurang

Sumber : Naswir (2003).dalam. Samekto (2006)


