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ABSTRAK 

ALDRI FAJAR MUHAMMAD. Keragaan Karakter Morfologi Sepuluh Genotipe 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench). Dibimbing oleh DIDY SOPANDIE dan 

DESTA WIRNAS.  

 

Sorghum bicolor (L.) Moench merupakan tanaman pangan terpenting nomor 

lima di dunia dengan resistensi luas terhadap cekaman penyakit, hama, dan 

lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi keragaan karakter 

morfologis sepuluh genotipe sorgum, keeratan hubungan karakter morfologis, serta 

menemukan genotipe sorgum dengan karakter morfologis terbaik. Sepuluh 

genotipe yang diuji ialah Pulut 2, Pulut 3, Pulut 4, Numbu, Kawali, Pahat, Bioguma 

1, Soraya 3, A-125-1-6-1-6, dan PI-150-20-A. Penanaman berdasarkan rancangan 

kelompok lengkap teracak satu faktor dengan tiga kelompok mewakili ulangan. 

Lima tanaman contoh diambil per plot per genotipe. Uji F menunjukkan genotipe 

dan ulangan berbeda sangat nyata terhadap karakter kesepuluh genotipe. Keempat 

karakter menunjukkan heritabilitas yang tinggi. Pulut 2, A-125-1-6-1-6, Numbu, 

dan Bioguma 1 merupakan genotipe dengan tinggi tanaman tertinggi dan berbeda 

nyata dengan genotipe lainnya. Genotipe A-125-1-6-1-6 memiliki diameter batang 

dan jumlah daun terbesar. Diameter batang A-125-1-6-1-6 berbeda nyata dengan 

genotipe Pulut 2 dan Pulut 4. Jumlah daun A-125-1-6-1-6 tidak berbeda nyata hanya 

terhadap Numbu, Bioguma 1, dan Soraya 3. Genotipe Pulut 2, Pulut 3, Pulut 4, dan 

Pahat memiliki bobot basah malai terkecil dan saling tidak berbeda nyata. Korelasi 

kuat terjadi antara karakter jumlah daun dan bobot basah malai. Tiga genotipe yang 

memiliki karakter morfologis terbaik yaitu A-125-1-6-1-6, Bioguma 1, dan Numbu. 
 

Kata kunci: galat baku ragam genotipe, heritabilitas spektrum luas, koefisien 

keragaman genotipe, kriteria seleksi, rancangan kelompok lengkap teracak 

 

ABSTRACT 

ALDRI FAJAR MUHAMMAD. Morphological Traits Performance of Ten 

Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Genotypes. Supervised by DIDY 

SOPANDIE and DESTA WIRNAS. 

        

Sorghum bicolor (L.) Moench considered as the fifth most important crops 

in the world with broad resistency against disease, pest, and environmental stress. 

The objectives of  this research are to obtain information of traits performance 

among ten sorghum genotypes, relation strengthness, morphologcal traits, and 

determine the genotype with the best morphological traits. The tested genotypes are 

Pulut 2, Pulut 3, Pulut 4, Numbu, Kawali, Pahat, Bioguma 1, Soraya 3, A-125-1-6-

1-6, and PI-150-20-A.Planting based on randomized complete block design with 

one factor that contained three blocks represent the three replication. Each plot of 

each genotype were taken five plants as sample. The F-test shows genotypes and 

replication are significantly differ with traits of sorghum genotypes. All characters 

shows high heritability. Pulut 2, A-125-1-6-1-6, Numbu, and Bioguma 1 have   



 

 

  



 

 

higher plant height and significantly differ with other genotypes. A-125-1-6-1-6 has 

the thickest stems and highest leaf amount. Stems diametre of A-125-1-6-1-6 are 

significantly differ than Pulut 2 and Pulut 4. Leaf amount of A-125-1-6-1-6 are 

insignificantly differ than Numbu, Bioguma 1, and Soraya 3. Pulut 2, Pulut 3, Pulut 

4, dan Pahat have lower wet panicle weight than other genotypes and 

insignifficantly different between each other. Strong correlation occured between 

leaf amount and stem diameter. Three genotypes with better morphological traits 

compared to other genotypes are A-125-1-6-1-6, Bioguma 1, and Numbu. 

 
Keywords: broad spectrum heritability, coefficient of genotype variability, 

randomized complete block design, selection criteria, standard deviation of 

genotype 

  



 

 

  



 

 

  

Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pertanian 

pada 

Program Studi Agronomi dan Hortikultura 

KERAGAAN KARAKTER MORFOLOGIS SEPULUH 

GENOTIPE SORGUM (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

ALDRI FAJAR MUHAMMAD 

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA 

FAKULTAS PERTANIAN 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2021 



 

 

  





 

 

  



 

 

PRAKATA 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas 

segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang 

dipilih dalam penelitian ialah Keragaan Karakter Morfologis Sepuluh Genotipe 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench). 

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr. 

dan Dr. Desta Wirnas, S.P., M.Si. selaku pembimbing. Ungkapan terima kasih saya 

sampaikan kepada Ahmad Fauzi Ridwan, Hafidz Ahmad Basrowi, Ika Ari Safitri, 

Aih Rohmawati, Ainun Nur Maulidina, Abizar Syahlan, Thresna Suci Riyandhini., 

Mohammad Rofi’uddin Wijaya, Linda Elvina Holy, serta segenap kawan-kawan 

Agronomi dan Hortikultura angkatan 50 atas bantuan, masukan, dan sarannya 

dalam proses penyuntingan skripsi serta dukungan berupa doa dan semangatnya. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Nursaroh Hidayanti dan Anita Tripuspita 

atas bantuan dan dukungannya sebagai rekan selama pelaksanaan penelitian. 

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayahanda Alidanar Dinau (alm.), 

Ibunda Elfa Yalde, Ade Putri Febriani, Yudia Putri Anne, Algadri Muhammad, dan 

Aali Akbar Muhammad sebagai keluarga, serta seluruh keluarga besar dan kerabat 

atas segala doa dan kasih sayangnya. 

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. 

 

 

Bogor, Januari 2021 
 

Aldri Fajar Muhammad 

  



 

 

  



 

 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL xiii 

DAFTAR GAMBAR xiii 

DAFTAR LAMPIRAN xiii 

PENDAHULUAN 1 

Latar Belakang 1 

Tujuan Penelitian 2 

TINJAUAN PUSTAKA 3 

Botani Sorgum 3 

Syarat Tumbuh Sorgum 4 

Penyakit dan Hama Tanaman Sorgum 4 

Karakterisasi 5 

Pendugaan Heritabilitas dan Seleksi 5 

METODE 7 

Tempat dan Waktu Penelitian 7 

Bahan dan Alat 7 

Rancangan Percobaan 7 

Pelaksanaan Percobaan 7 

Pengamatan Percobaan 8 

Analisis Data 8 

HASIL DAN PEMBAHASAN 11 

Kondisi Umum 11 

Analisis Ragam Karakter Morfologis 10 Genotipe Sorgum 13 

Pendugaan Heritabilitas dan Ragam Karakter Morfologi 10 Genotipe Sorgum 14 

Keragaan Karakter Morfologis 10 Genotipe Sorgum 15 

Korelasi antar Karakter 10 Genotipe Sorgum 18 

SIMPULAN DAN SARAN 20 

Simpulan 20 

Saran 20 

DAFTAR PUSTAKA 21 

LAMPIRAN 27 

RIWAYAT HIDUP 35 



 

 

  



 

 

DAFTAR TABEL 

1 Sidik ragam rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) 8 
2 Kondisi suhu dan curah hujan per bulan Oktober 2019–Maret 2020 

(BMKG 2020) 11 

3 Rekapitulasi sidik ragam dan kuadrat tengah 10 genotipe sorgum 13 
4 Heritabilitas karakter morfologis 10 genotipe sorgum 14 
5 Pendugaan koefisien keragaman genotipe dan fenotipe serta simpangan 

baku genotipe dan fenotipe 10 genotipe sorgum 15 
6 Nilai tengah 10 varietas sorgum parameter tinggi tanaman dan diameter 

batang 16 

7 Nilai tengah 10 genotipe sorgum parameter jumlah daun dan bobot basah 

(BB) malai 17 
8 Nilai tengah 10 genotipe sorgum parameter turunan (bobot kering malai, 

bobot biji per malai, dan produktivitas) 18 
9 Korelasi antar karakter morfologis dan hasil 19 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

1 Gejala-gejala yang teramati meliputi: a) karat, b) lubang daun bekas 

grayak, c)kotoran penggerek batang, dan (d) kutu daun 12 
2 Gejala hawar pada daun sorgum (a) dan penampakan Hemipthera sp. 

sebagai predator alami kutu daun 12 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

1 Deksripsi varietas Pahat 29 

2 Deskripsi varietas Numbu 31 
3 Deskripsi varietas Kawali 33 

 

 

file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876335
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876336
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876336
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876337
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876338
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876339
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876339
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876340
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876340
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876341
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876341
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876342
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876342
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bDesember%202020%5d%20revisi%20bu%20Desta.docx%23_Toc61876343
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bSeptember-Oktober%202020%5d.docx%23_Toc52966512
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bSeptember-Oktober%202020%5d.docx%23_Toc52966512
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bSeptember-Oktober%202020%5d.docx%23_Toc52966513
file:///D:/Fajar/Skripsi/Draft%20dan%20Data/Draft%20Skripsi%20Aldri%20Fajar%20Muhammad,%20A24130134%20%5bSeptember-Oktober%202020%5d.docx%23_Toc52966513




 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sorgum merupakan tanaman pangan serealia terpenting ke-5 secara global 

dengan produksi lebih dari 59 juta ton per tahun (FAO, 2018). Penanaman banyak 

dilakukan di negara-negara benua Afrika karena daya adaptasi sorgum pada lahan 

suboptimal dan cuaca kering yang baik. Risiko budidaya sorgum relatif kecil karena 

proses budidaya mudah serta resistensi hama baik (Suarni dan Patong, 2002). 

Karakter daun yang mengandung lapisan lilin dan sistem perakaran ekstensif 

membuat fisiologis sorgum efisien dalam penggunaan air (Subagio dan Suryawati, 

2013). Sorgum juga dapat ditumbuhkan kembali setelah panen dengan menebas 

batang utama sorgum hingga menyisakan satu buku dengan jarak 5-10 cm. 

Kemampuan meratun dapat mengurangi biaya perawatan, efisiensi pemupukan 

yang lebih baik, dan penurunan jejak ekologis (Yuan et al., 2019). 

Sorgum memiliki kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, dan lemak 

yang tidak berbeda jauh dari jagung pipil dan beras. Kandungan protein (11 g per 

100 g bahan dapat dimakan (BDD)) dan kalium (249 mg per 100 g BDD) pada 

sorgum lebih tinggi dibandingkan beras (protein: 8.4 g per 100 g BDD; kalium: 71 

mg per 100 g BDD) dan jagung pipil (protein 9.8 g per 100 g BDD; kalium 79.4 g 

per 100 g BDD). Kandungan karbohidrat sorgum (73 g per 100 g BDD) lebih tinggi 

dibandingkan jagung (69.1 g per 100 g BDD) dengan kandungan lemak (sorgum: 

3.3 g per 100 g BDD; jagung: 7.9 g per 100 g BDD) yang lebih rendah. Kandungan 

lain seperti kalsium, fosfor, zat besi, natrium, dan kalium tersedia dalam sorgum 

sebagai sumber mikronutrien (Kemenkes, 2018). Beberapa genotipe sorgum 

mengandung tanin yang memiliki rasa pahit dan membuat sorgum tidak begitu 

banyak disukai. Tanin dalam konsentrasi rendah dapat berfungsi sebagai 

antioksidan berupa antosianin yang lebih stabil dibandingkan buah dan sayuran 

(Suarni, 2014). 

Potensi sorgum yang lain berasal dari pemanfaatannya untuk pakan dan 

sumber energi nabati terbarukan. Sorgum sebagai hijauan mampu memenuhi nutrisi 

seperti protein kasar sebanyak 8.79%, lemak kasar sebanyak 1.20%, serat kasar 

sebanyak 27.88%, serta TDN atau Total Digestible Nutrient sebanyak 49.83% 

(Sriagtula et al., 2016). Penggunaan sorgum sebagai bahan bakar nabati berasal dari 

pemanfaatan nira sorgum yang dapat difermentasi menjadi etanol. Rasio ektraksi 

nira sorgum dapat mencapai 0.69 (Almodares dan Hadi, 2009). Hambatan sorgum 

menurut Subagio dan Aqil (2014) sebagai penyedia pangan, pakan, dan bahan bakar 

nabati meliputi sorgum sebagai bahan baku yang tidak tersedia setiap saat, kesulitan 

memperoleh benih, kesulitan menjual pakan sorgum, serta pascapanen yang relatif  

sulit. 

Total luasan lahan kering sejumlah 31,5 juta ha dari total 143,9 juta ha lahan 

kering di Indonesia cocok untuk diusahakan menjadi lahan pertanian. Luasan lahan 

kering tersebut tersebar sebagian besar di luar pulau Jawa. Potensi untuk perluasan 

areal pertanian lahan kering semusim berjumlah 7,08 juta ha dari total lahan 

potensial 30,60 juta ha. Kendala yang dapat terjadi di lahan kering beriklim basah 

diantaranya tingkat kesuburan tanah yang rendah (Subagio dan Aqil, 2014). Oleh 

karena itu, dibutuhkan sumber pangan alternatif yang dapat dibudidayakan di lahan 



 

2 

suboptimal dengan banyaknya cekaman lingkungan seperti wilayah tropis di 

Indonesia. 

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk mendapatkan genotipe tanaman yang 

berdaya hasil tinggi dengan kualitas nutrisi yang meningkat serta mendapatkan 

genotipe dengan ketahanan hama dan penyakit tanaman (Acquaah 2012). Syukur et 

al. (2012b) mencantumkan pemenuhan tujuan tersebut  ke dalam proses pemilihan 

ideotipe atau karakter-karakter ideal yang dapat menunjang produktivitas tinggi. 

Karakter yang telah terseleksi akan melalui proses pengujian untuk mengetahui 

keragaan karakter komponen hasil dan hasil pada genotipe unggul. 

Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB telah melakukan kegiatan 

pemuliaan dengan tujuan menyeleksi dan menghasilkan galur-galur sorgum unggul. 

Insan (2016) melakukan pendugaan heritabilitas pada populasi Recombinant 

Inbreed Lines (RIL) F5 hasil persilangan B69 x Numbu melalui metode Single Seed 

Descent. Maryono (2017) menggunakan analisis segregasi untuk mengevaluasi dan 

menyeleksi galur-galur F2 hasil persilangan PI-150-20-A x Numbu dan B-69 x 

Kawali. Mufidah (2018) menguji galur-galur harapan sorgum untuk adaptasi tanah 

masam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu rangkaian penelitian 

sebelumnya dalam mengembangkan genotipe serta galur unggul sorgum yang 
dihasilkan dari penelitian sebelumnya. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi keragaan karakter 

morfologis sepuluh genotipe sorgum, keeratan hubungan karakter morfologis, serta 

menemukan genotipe sorgum dengan karakter morfologis terbaik. 

  



 

TINJAUAN PUSTAKA 

Botani Sorgum 

Tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) termasuk ke dalam famili 

poaceae. Menurut BPTP Jabar (2013) sorgum memiliki potensi yang cukup besar 

untuk dapat dikembangkan di Indonesia. Tanaman ini toleran terhadap kekeringan 

dan genangan, memiliki adaptasi yang luas, dan dapat tumbuh baik di lahan yang 

kurang subur. Klasifikasi botani tanaman sorgum adalah sebagai berikut (USDA-

NRCS, 2012): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida  

Ordo  : Cyperales  

Family   : Poaceae  

Genus  : Sorghum Moench 

Spesies  : Sorghum bicolor (L.) Moench 

Perakaran tanaman sorgum sangat kokoh serta dapat membentuk akar-akar 

samping atau sekunder saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan (Zubair, 

2016). Tanaman sorgum membentuk perakaran sekunder dua kali lipat dari jagung. 

(Andriani dan Isnaini, 2013). Akar sekunder akan berkembang secara ekstensif 

yang diikuti dengan matinya akar primer. Akar sekunder pada sorgum berfungsi 

sebagai penyerap air dan hara serta memperkokoh tegaknya tajuk (House, 1985). 

Batang sorgum terdiri dari ruas dan buku tanpa kambium. Batang sorgum 

memiliki variasi diameter antara 0.5–5 cm dan tinggi antara 0.5–4 m. Karakter ruas 

batang bervariasi antara keras atau berair, bersari manis atau hambar, berkulit keras 

dengan bagian daging batang lebih lembut. Jaringan pengangkut lebih tebal pada 

bagian tengah batang dibandingkan bagian dasar dan pucuk. Perbukuan akan 

dilingkari oleh daun yang baru tumbuh lalu menanggalkannya saat daun kering dan 

menua. Percabangan lebih banyak muncul dari pucuk tanaman ketimbang bagian 

dasar dekat akar (House, 1985). 

Daun tanaman sorgum berbentuk pita yang terdiri dari helai daun dan tangkai 

daun. Posisi daun tersusun secara berlawanan di sepanjang batang dengan pangkal 

daun yang tumbuh pada ruas batang. Rata-rata panjang daun sorgum adalah 1 m 

dan lebar rata-rata 5–13 cm (House, 1985). Lapisan silika dan lilin daun membantu 

mengurangi penguapan pada kondisi panas dan kekurangan air. Ketahanan suhu 

panas ini juga didukung sifat dorman pada lingkungan yang terlalu kering dan dapat 

melanjutkan kembali pertumbuhannya saat kondisi lingkungan mendukung (Zubair, 

2016). 

Fase pertumbuhan dan perkembangan sorgum terbagi tiga, yaitu fase 

vegetatif, fase pembentukan malai, serta fase reproduksi. Fase vegetatif berakhir 

saat pembentukan daun terhenti. Fase pembentukan malai cukup rentan terhadap 

cekaman panas dan kurangnya air. Calon malai akan berkembang cepat menjadi 

malai sempurna sebelum memulai fase reproduksi. Kekurangan air pada tahap ini 

akan menyebabkan malai tidak keluar utuh dari daun bendera. Malai matang 

ditandai dengan berubahnya warna malai dari hijau menjadi kekuningan (Tabri dan 

Zubachtirodin, 2013). 
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Syarat Tumbuh Sorgum 

Sorgum memiliki toleransi luas terhadap beberapa jenis cekaman, kondisi 

tanah, dan iklim. Produksi sorgum masih mampu dihasilkan di tanah berpasir 

dengan pH tanah 5.0–5.5. Sorgum lebih resisten terhadap salinitas dibandingkan 

jagung. Beberapa genotipe sorgum dirancang khusus untuk tahan terhadap tanah 

bergaram di pesisr pantai, lahan masam, atau tanah dengan kejenuhan Al yang 

tinggi (BPTP Jabar, 2013). 

Curah hujan yang sesuai untuk sorgum berkisar 500–1200 mm tahun-1. 

Sorgum masih mampu beradaptasi pada curah hujan tahunan 300–400 mm dan 

lebih dari 1600 mm walaupun tidak akan menghasilkan produksi optimum. Suhu 

optimum rerata berkisar antara 20–26 °C. Sorgum masih mampu bertahan hingga 

suhu rerata 32 °C (Djaenuddin et al., 2011). Suhu yang lebih rendah akan memicu 

kemunculan inang penyakit yang dapat merusak tanaman sorgum. Pembungaan 

membutuhkan suhu dan intensitas cahaya yang cukup tinggi  (Vanderlip, 1993). 

Penanaman sorgum dapat dilakukan sepanjang tahun walaupun akan 

mempengaruhi hasil. Penanaman pada musim kemarau akan membuat sorgum 

menghadapi resiko hama burung lebih tinggi serta ketidakcukupan air untuk 

pemasakan biji (Tabri dan Zubachtirodin, 2013). Kebutuhan air sebanyak 400–500 

mm dibutuhkan pada fase vegetatif awal, pembungaan, dan pengisian biji. 

Kekurangan air pada fase pembungaan dan pengisian biji dapat menurunkan hasil 

panen sebesar 50%. Kelebihan air menyebabkan penuaan tanaman dini yang 

berdampak klorosis daun, nekrosis, daun rontok, penurunan fiksasi nitrogen, dan 

terhentinya pertumbuhan tanaman (Aqil dan Bunyamin, 2013).  

Penyakit dan Hama Tanaman Sorgum 

Penyakit sorgum di Indonesia yang memiliki kasus cukup umum memiliki 

kesamaan dengan penyakit pada tanaman jagung. Penyakit-penyakit tersebut 

diantaranya bercak daun (Colletortichum gramini colum (Ces.) G.W. Wild), blight 

atau hawar (Helmithosporium turcicum Pass), karat daun (Puccinia purpurea 

Cooke), serta kapang jelaga (BPTP Jabar, 2013). Menurut Soenartiningsih et al. 

(2013), survei yang dilakukan pada tanggal 21–23 Mei 2013 di daerah Palu 

menunjukkan penyakit utama sorgum di Indonesia terdiri dari antraknosa 

(Colletotrichum graminicola), bercak daun (Helmithosporium sp.), busuk batang 

(Fusarium sp.), serta karat daun (Puccinia purpurea). Penyakit lain yang diuji 

terhadap sorgum yaitu layu stewart (Pantoea stewartii subsp. Stewartii) (Temaja et 

al., 2018). 

Gejala tanaman sorgum yang terjangkit antraknosa dimulai dari kemunculan 

bintik-bintik elips coklat di bagian bawah daun. Bintik-bintik ini akan menyatu lalu 

mengalami nekrosis. Tanaman akan mengalami kekerdilan dan damping off atau 

mati kecambah pada genotipe dan galur peka. Penyebabnya berasal dari cendawan 

Colletotrichum dengan ciri-ciri konidiophor berbentuk atau silinder berukuran 4.3–

5.1 µm x 17.8–22.6 µm. Penyebarannya dapat melalui angin atau air hujan dengan 

periode inkubasi selama 5–7 hari (Soenartiningsih et al., 2013). Soenartiningsih dan 

Talanca (2010) menyebutkan penurunan hasil sorgum 8 minggu setelah inokulasi 

sebesar 40.2–80.8%. 
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Busuk batang atau layu fusarium merupakan penyakit yang menyerang mulai 

dari bagian akar. Bagian tanaman terjangkit akan berwarna coklat kemerahan atau 

coklat keabu-abuan lalu menyebabkan gangguan translokasi air dan nutrisi. Sulit 

memastikan kehilangan hasil dari penyakit ini sehingga menjadi masalah besar 

dalam produksi sorgum (Soenartiningsih et al., 2013). Menurut Asniah et al. (2013), 

karakter tanaman yang mampu melawan efek negatif dari patogen mencakup tinggi 

tanaman, jumlah daun, serta luas daun. Ketahanan ini muncul dari kemampuan 

tanaman yang lebih tinggi dalam menyerap air dan hara lebih baik. Kejadian 

penyakit yang terjadi berkisar antara 33.3–50% dalam minggu ke-5 setelah 

inokulasi. 

Bercak daun menjangkiti sorgum pada bagian daun dengan tanda bercak 

merah kecil berupa pustule. Pustule kemudian menjadi spora berukuran 1–2 mm. 

Bagian atas daun akan mengalami infeksi lebih parah yang menyebabkan daun 

lebih cepat rontok (Soenartiningsih et al., 2013). Patogen ini hanya butuh 6 jam 

dengan kelembaban 95% untuk menginkubasi inangnya. Novemprirenta et al. 

(2013) menunjukkan intensitas penyakit yang dialami 8 minggu setelah inokulasi 

berkisar antara 1.67–48.33%. 

Karakterisasi 

Karakterisasi merupakan identitas suatu aksesi, galur, genotipe, atau varietas 

(FAO, 2014). Karakterisasi meliputi catatan karakter yang sangat mampu 

diturunkan, terlihat dengan mudah dengan mata, serta dapat diekpresikan pada 

beragam lingkungan. Karakter yang dipilih mampu diidentifikasi dengan mudah, 

dapat dikelompokkan dengan cepat antar aksesi, benar secara jenis (true-to-type) 

dalam kelompok sampel homogen, dan secara umum ditentukan berdasarkan 

krietria yang digunakan pemulia dan pengoleksi plasma nutfah. Karakterisasi dapat 

dilakukan pada tahap pemuliaan manapun selama sumber benih tersedia (Engels, 

2003). 

Karakter yang diinginkan pemulia pada sorgum dapat disesuaikan menurut 

kebutuhan dan karakteristik lingkungan yang akan dihadapi. Penanaman di 

lingkungan kering membutuhkan karakter tanaman dengan toleransi kekeringan, 

berumur genjah, serta toleran suhu tinggi. Berbeda dengan kebutuhan di lingkungan 

lembab meliputi tahan matang fisiologis sebelum panen (weathering/preharvest 

sprouting), tahan cendawan, serta bermalai terbuka. Pemulia juga dapat memilih 

karakter tanaman khusus untuk pakan yang bersifat memiliki jumlah daun yang 

banyak, perakaran baik, mudah tercerna, serta rendah sianida atau HCN (House, 

1985). 

Pendugaan Heritabilitas dan Seleksi 

Nilai heritabilitas merupakan suatu petunjuk seberapa besar suatu karakter 

atau sifat dipengaruhi oleh faktor genetik. Nilai heritabilitas yang tinggi 

menunjukkan faktor genetik lebih berperan dalam mengendalikan suatu sifat 

dibandingkan faktor lingkungan. Nilai heritabilitas memiliki beberapa kegunaan, di 
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antaranya adalah untuk mengetahui respon karakter yang diinginkan terhadap 

tekanan seleksi dan untuk mengetahui prediksi respon seleksi. Semakin tinggi nilai 

heritabilitas, semakin tinggi respon seleksi yang menunjukkan semakin efektifnya 

seleksi. Heritabilitas berfungsi untuk menentukan besarnya populasi yang 

dibutuhkan agar dapat dilakukan suatu seleksi dan menentukan alternatif variasi 

jenis seleksi (Acquaah, 2012). 

Seleksi dibagi menjadi seleksi langsung dan seleksi tidak langsung 

berdasarkan karakter yang menjadi tujuan seleksi. Seleksi langsung ditujukan untuk 

karakter-karakter yang menjadi tujuan perbaikan secara langsung (karakter seleksi) 

seperti daya hasil. Seleksi tidak langsung atau dikenal dengan seleksi menggunakan 

karakter sekunder merupakan karakter-karakter yang berhubungan secara genetik 

dengan karakter yang menjadi tujuan perbaikan. Umumnya seleksi tidak langsung 

digunakan untuk memperbaiki karakter-karakter yang bertalian dengan sifat toleran 

di lingkungan bercekaman baik biotik maupun abiotik (Syukur et al., 2012b). 

  



 

METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo, Kecamatan 

Ciampea, Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 190 mdpl. 

Kegiatan penanaman dilakukan pada bulan November 2019 hingga April 2020. 

Bahan dan Alat 

Terdapat sepuluh genotipe sorgum yang diuji pada penelitian ini. Genotipe-

genotipe tersebut yaitu Pulut 2, Pulut 3, Pulut 4, Numbu, Kawali, Pahat, Bioguma 

1, Soraya 3, A-125-1-6-1-6, dan PI-150-20-A. Deskripsi varietas Pahat, Numbu, 

dan Kawali tersedia pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3. Peralatan yang 

akan dibutuhkan meliputi peralatan pertanian, meteran gulung, jangka sorong, 

penyosoh, lantai jemur, alat tulis, sungkup, label tanaman, kamera, serta neraca 

digital. 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap teracak (RKLT). 

Plot tanam terdiri dari 3 plot mewakili ulangan. Setiap genotipe terdiri dari 35 

tanaman dalam satu kelompok yang ditanam dalam baris. Satuan percobaan tiap 

ulangan per genotipe terdiri dari 5 tanaman yang diambil secara acak. Total satuan 

pengamatan sebanyak 150 dari 1050 tanaman populasi. 

Model statistik dari rancangan percobaan ini dinyatakan dalam persamaan: 

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛼𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

 

dimana i  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan  j = 1, 2, 3 

 𝑌𝑖𝑗   = Pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 µ  = rataan umum 

 𝜏𝑖   = Pengaruh perlakuan (genotipe) ke-i 

 𝛼𝑗  = Pengaruh ulangan ke-j 

 𝜀𝑖𝑗   = Pengaruh interaksi acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Pelaksanaan Percobaan 

Kegiatan penanaman dilakukan dengan luasan lahan 250 m2. Pengolahan 

lahan dan pembuatan barisan dilakukan satu minggu sebelum tanam. Jarak tanam 

yang digunakan berjarak 20 cm x 100 cm dan dibuat dengan tugal. Setiap lubang 

tanam diberi tiga benih untuk genotipe Numbu, Kawali, Soraya 3, Bioguma 1, Pahat, 
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A-125-1-6-1-6, serta PI-150-20-A. Lima benih ditanam untuk genotipe Pulut 2, 

Pulut 3, serta Pulut 4. Perbedaan jumlah benih yang ditanam disebabkan tingkat 

vigor genotipe Pulut lebih rendah dibandingkan genotipe lain. Pemberian pupuk 

dilakukan sebanyak dua kali. Pemupukan pertama dilakukan saat penanaman 

dengan urea sebanyak 50 kg ha-1 serta SP-36 dan KCl masing-masing sebanyak 100 

kg ha-1. Pemupukan kedua dilakukan saat tanaman berumur 7 MST (minggu setelah 

tanam) dengan urea dosis 100 kg ha-1. Penyulaman dilakukan satu minggu setelah 

tanam dan tahap pemeliharaan saat 4 MST dan 8 MST. Panen serta pengambilan 

data dilakukan setelah 80% tanaman dari satu galur sudah masak sempurna. Ciri-

ciri masak sempurna ditunjukkan oleh lapisan hitam atau coklat pada biji, biji pecah 

jika digigit dan telah muncul rasa tepung setelah digigit. 

Pengamatan Percobaan 

Pengamatan dilakukan pada setiap satuan percobaan sebanyak lima tanaman 

contoh per genotipe per ulangan pada saat panen. Parameter pengamatan pada 

percobaan terdiri dari: 

a) Tinggi tanaman, diukur dari permukaan tanah hingga ujung malai utama 

b) Diameter batang, diukur menggunakan jangka sorong pada ruas kedua dari 

pangkal batang 

c) Jumlah daun, dihitung berdasarkan daun yang masih hijau 

d) Bobot basah malai, diukur dengan menimbang malai utama saat panen 

Analisis Data 

Beberapa analisis data yang dilakukan meliputi: 

Analisis Ragam Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan genotipe terhadap 

parameter atau karakter. Perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata pada taraf α = 5% 

dan berpengaruh sangat nyata pada taraf α = 1% (Gomez dan Gomez, 2015). Tabel 

sidik ragam rancangan kelompok lengkap teracak ditunjukkan pada Tabel 1. 

Perbandingan Nilai Tengah 

Uji beda nyata terkecil (BNT) dilakukan dengan pembandingan berpasangan 

antar genotipe untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antar genotipe menurut 

Tabel 1. Sidik ragam rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) 

Sumber keragaman  Derajat bebas  Kuadrat Tengah  

Ulangan (r)  

Genotipe/Perlakuan (t)  

r-1 

t-1  

KTr 

KTt (M2) 

Galat  (r-1)(t-1)  KTg (M1) 

  Umum rt-1  
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taraf nyata yang diperlukan. Jika uji F menyatakan perlakuan berpengaruh nyata 

pada taraf α = 5%, maka nilai tengah diolah dengan uji beda nyata terkecil (BNT) 

dengan taraf α = 5% (Gomez dan Gomez, 2015). 

Pendugaan Heritabilitas dan Komponen Ragam 

Data akan dianalisis untuk menduga komponen ragam, nilai heritabilitas arti 

luas dan koefisien keragaman genetik (KKG). Rumus pendugaan heritabilitas 

spektrum luas dengan menggunakan komponen ragam menurut Syukur et al. 

(2012b) untuk satu lokasi dan satu musim yaitu: 

Ragam lingkungan  : σ𝑒
2 = M1 

Ragam genetik  : σ𝑔
2  = 

𝑀2 −  𝑀1

𝑟
 

Ragam fenotipe   : σ𝑝
2  = 

 σ𝑔
2 + σ𝑒

2

𝑟
 

Heritabilitas arti luas :  h𝑏𝑠
2  = (

 σ𝑔
2 

 σ𝑝
2 ) x 100 

Nilai heritabilitas dikelompokkan menjadi tinggi (50–100), sedang (20–50), dan 

rendah (<20) (Syukur et al. 2012b). 

Koefisien keragaman genetik (KKG) dan koefisien keragaman fenotipe 

merupakan nisbah antara ragam genetik dan fenotipe dengan rataan suatu karakter 

dari populasi. Koefisien keragaman genetik mencerminkan persentase probabilitas 

penurunan sifat dari tetua kepada turunannya. (Acquaah 2012). Nilai KKG dan 

KKF dapat dihitung melalui rumus dalam Singh dan Chaudhary (1985): 

KKG =   
 (σ𝑔

2 )1/2

�̅�
 

KKF =   
 (σ𝑓

2 )1/2

�̅�
 

Keragaman genetik diklasifikasikan luas jika nilai ragam genotipe lebih besar 

dari dua kali galat baku ragam genotipe dan diklasifikasikan sempit jika nilai ragam 

genotipe lebih kecil dari dua kali galat baku ragam genotipe. Keragaman fenotipe 

diklasifikasikan luas jika ragam fenotipe lebih besar dari dua kali galat baku ragam 

fenotipe dan dikatakan sempit jika ragam fenotipe lebih kecil dari dua kali galat 

baku ragam fenotipe (Syukur et al., 2012a). Berikut adalah rumus galat baku ragam 

genotipe: 

𝜎𝜎2𝑔 = 
2

𝑟2
[

 MS𝑔
2

𝑑𝑏𝑔+2
+ 

 MS𝑒
2

𝑑𝑏𝑒+2
]

1/2

 

𝜎𝜎2𝑝 = 
2

𝑟2
[

 MS𝑔
2

𝑑𝑏𝑔+2
]

1/2

 

 

Keterangan: 𝜎𝜎2𝑔 = galat baku ragam genotype, 𝜎𝜎2𝑝 = galat baku ragam fenotipe, 

r = ulangan, 𝑀𝑆𝑔/KTg = kuadrat tengah genotype, 𝑀𝑆𝑒/KTe = kuadrat tengah galat, 

𝑑𝑏𝑔 = derajat bebas genotipe, 𝑑𝑏𝑒 = derajat bebas galat. 

Korelasi antar Karakter Morfologis 

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antar karakter yang 

dianalisis. Nilai r berada diantara -1 sampai 1, yang berarti bahwa nilai r yang 



 

10 

mendekati -1 atau 1 menunjukkan tingkat keeratan yang hubungan yang tinggi, 

sedangkan nilai r yang mendekati 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Tanda 

positif menunjukkan korelasi searah, dan tanda negatif menunjukkan korelasi 

berlawanan arah. Hasil analisis dinyatakan berbeda nyata pada taraf α = 5% (Gomez 

dan Gomez, 2015). Rumus koefisien korelasi adalah: r = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2 ) (∑ 𝑥2 ) 
 dengan db = 

(n-2), dimana ∑xy = kovarian antara karakter x dan y, ∑x2 = ragam karakter x, ∑y2 

= ragam karakter y, dan n = banyaknya data yang diamati pada karakter x dan y. 

  



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum 

Kebun Percobaan Leuwikopo, Kecamatan Ciampea,  Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat berada di 6°33’ LS dan 106°43” BT dengan ketinggian 190 mdpl. Kondisi 

curah hujan di Kabupaten Bogor per bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020 

berkisar antara 135.9 mm hingga 608.7 mm yang dapat dilihat di Tabel 2. 

Djaenuddin et.al. (2011) membagi kriteria curah hujan yang sesuai untuk budidaya 

sorgum, yaitu: (1) 40.17–100 mm bulan-1 berkelas sangat sesuai; (2) 33.3–40.17 

mm bulan-1 atau 100–150 mm bulan-1 berkelas sesuai; (3) 25–33.3 mm bulan-1 atau 

>150 mm bulan-1 berkelas cukup sesuai; (4) <300 mm bulan-1 berkelas tidak sesuai. 

Hal ini membuat curah hujan Kabupaten Bogor selama penelitian memenuhi 

kriteria cukup sesuai. Menurut Tacker et al. (2004), hujan berintensitas 400–600 

mm sepanjang musim tanam (atau setara 100–150 mm bulan-1) merupakan kondisi 

ideal produksi sorgum. Sorgum juga masih dapat tumbuh dan berproduksi minim 

pada curah hujan 250 mm sepanjang musim tanam. Tabel 2 menunjukkan curah 

hujan yang cenderung meningkat dari 135.9 mm bulan-1 hingga 608.7 mm bulan-1 

antara Oktober hingga Maret. Hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan vegetatif 

dan inisiasi pembungaan yang disebabkan berkurangnya lama penyinaran matahari 

(Alagarswamy et al., 1997; Wolabu dan Tadege, 2016). 

Suhu ideal budidaya sorgum berkisar antara 20–26 °C (Djaenuddin et al., 

2011). Kisaran suhu ini berada dalam rentang rerata suhu minimum dan maksimum 

per bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020 yang tercatat antara 18 °C hingga 27 °C. 

Hal ini mengindikasikan sorgum pada penelitian ini pernah mengalami temperatur 

yang lebih rendah dari 20 °C. Sorgum masih mampu bertahan pada suhu 40–43 °C 

dengan kelembaban 15–30% dan masih mampu mengalami proses pembungaan 

dan pengisian biji yang normal. Pertumbuhan sorgum lambat pada suhu lebih 

rendah dari 20 °C. Suhu terendah yang masih mampu dialami beberapa genotipe 

sorgum dapat mencapai 12 °C jika hanya untuk keperluan perkecambahan dan 

pertumbuhan (House, 1985). Suhu berpengaruh dalam munculnya kecambah, 

pembentukan bunga, dan berkembangnya organisme penyakit. Suhu yang lebih 

rendah dari 20 °C akan menginisiasi organisme penyakit, memperlambat 

terbentuknya kecambah, serta menunda pembungaan (Vanderlip, 1993). 

Tabel 2 Kondisi suhu dan curah hujan per bulan Oktober 2019–Maret 2020 

(BMKG 2020) 

Bulan Tn (°C) Tx (°C) Tavg (°C) RR (mm) 

Okt–Nov 2019 18.5 27.2 22.1 135.9 

Nov–Des 2019 19.3 25.4 21.6 275.4 

Des 2019–Jan 2020 19.2 24.3 21.1 442.6 

Jan–Mar 2020 19.3 23.7 20.9 608.7 

Maret 2020 19.5 25.8 21.7 478.0 

Keterangan: Tn = rata-rata suhu minimum harian per bulan; Tx = rata-rata suhu maksimum 
harian per bulan; Tavg = rata-rata per bulan suhu rata-rata harian; RR =  curah hujan per bulan. 
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Ada beberapa gejala penyakit dan hama yang diamati pada penelitian ini. 

Gambar 1a menunjukkan gejala karat. Karat umumnya disebabkan oleh bakteri 

Puccinia purpuri atau Puccinia sorghi. Gejala terjadi pada daun berbentuk bercak-

bercak berwarna kemerahan. Gambar 1b memperlihatkan bekas penggerek batang 

di daun dan batang sorgum. Gejala yang muncul berupa lubang tak beraturan pada 

daun dan adanya kotoran ulat yang berbentuk seperti serbuk gergaji (Gambar 1c). 

Umumnya penggerek batang yang menjangkiti sorgum adalah Spedoptora 

frugipirda. Gambar 1d menunjukkan koloni kutu daun (Aphidoidea) pada daun 

sorgum. Belum ada gejala yang terlihat seperti terbentuknya madu, layu, daun dan 

pucuk keriting, serta terhambatnya pertumbuhan. Jumlah yang tidak terlalu banyak 

kemungkinan disebabkan oleh hadirnya kumbang kepik (Hemipthera sp.) sebagai 

predator alami (Gambar 2b). Hawar juga terlihat pada beberapa daun tanaman 

sorgum (Gambar 2a). Gejala hawar terlihat dengan adanya bercak warna kuning 

yang kering dan melebar dan berubah menjadi coklat, serta dimulai dari daun 

bagian bawah.  

  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1 Gejala hawar pada daun sorgum (a) dan penampakan Hemipthera sp. 

(b) sebagai predator alami kutu daun 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 2 Gejala-gejala yang teramati meliputi: a) karat, b) lubang daun 

bekas grayak, c) kotoran penggerek batang, dan (d) kutu daun 
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Analisis Ragam Karakter Morfologis 10 Genotipe Sorgum 

Analisis sidik ragam dilakukan setelah data ditransformasi akar agar 

memenuhi kaidah sidik ragam. Hal ini disebabkan nilai koefisien keragaman (kk) 

karakter tinggi tanaman dan bobot basah malai yang melebihi nilai wajar suatu 

penelitian pertanian, yaitu 20–25% (Mattjik dan Sumertajaya, 2018). Koefisien 

keragaman setelah ditransformasi yaitu 16.61% (tinggi tanaman), 11.15% (diameter 

batang), 9.81% (jumlah daun), dan 38.79% (bobot basah malai). Nilai kk 

menunjukkan tingkat ketepatan metode penelitian dengan perlakuan yang 

diperbandingkan. Nilai kk yang diperbolehkan berada di rentang 12-15% secara 

umum. Koefisien keragaman yang rendah menunjukkan keandalan metode 

penelitian yang tinggi serta berlaku sebaliknya. Selang koefisien keragaman yang 

dapat diterima dapat berbeda tergantung pada jenis tanaman dan pengamatan yang 

dilakukan. Contoh koefisien keragaman yang berbeda yaitu pada penelitian padi 

sawah yang menuntut koefisien keragaman antara 6-8% (Gomez dan Gomez, 2015). 

Hasil sidik ragam dengan uji F pada taraf α = 5% menunjukkan genotipe dan 

ulangan sorgum berpengaruh sangat nyata terhadap keempat karakter yang diamati 

(Tabel 2). Ulangan pada penelitian ini ditentukan sebagai satu plot tanam yang 

disusun sejajar dengan arah gradien lingkungan yang berbeda. Hal ini yang 

menyebabkan ulangan berbeda sangat nyata terhadap karakter. Menurut Admas dan 

Tesfaye (2017), genotipe dan kelompok percobaan berpengaruh nyata terhadap 

karakter pengamatan. 

Tabel 3. Rekapitulasi sidik ragam dan kuadrat tengah 10 genotipe sorgum 

Kar 
KT kk 

(%) 

F hitung Nilai p 

t r t r t r 

TT 1271.3 3999.8 30.7 24.3 7.8 <0.001** 0.004** 

DB 13.6 55.8 23.2 5.97 24.6 0.001** <0.001** 

JD 5.05 7.06 21.2 5.96 8.3 0.001** 0.003** 

BBM 1351.3 1549.1 70.8 6.9 7.9 <0.001** 0.003** 

BKMa 739.9 848.3 70.8 6.9 7.9 <0.001** 0.003** 

BBPMa 575.62 659.9 70.8 6.9 7.9 <0.001** 0.003** 

Proda 1.439 1.650 70.8 6.9 7.9 <0.001** 0.003** 

Keterangan: Hasil uji F menggunakan data transformasi akar. Kar = karakter, KT = kuadrat tengah, 

t = genotipe, r = ulangan,  TT = tinggi tanaman, DB = diameter batang, JD = jumlah daun, BBM = 
bobot basah malai, BKM = bobot kering malai, BBPM = bobot biji per malai, Prod = produktivitas,  

KT = Kuadrat tengah; KK = Koefisien Keragaman. KT = kuadrat tengah, KK = koefisien 

keragaman, a = hasil perbandingan pustaka yang tidak diamati langsung, ** = berbeda nyata pada 

taraf α = 1%, *= berbeda nyata pada taraf  α = 5%. 
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Pendugaan Heritabilitas dan Ragam Karakter Morfologi 10 Genotipe 

Sorgum 

Pendugaan ragam digunakan sebagai penentu pendugaan heritabilitas. Hasil 

pendugaan heritabilitas ditampilkan pada Tabel 4. Karakter tinggi tanaman, jumlah 

daun, serta bobot basah malai memiliki heritabilitas spektrum luas yang tinggi. Hal 

ini sesuai dengan Insan (2016) yang menyatakan karakter tinggi tanaman, jumlah 

daun, serta bobot basah malai memiliki heritabilitas tinggi. Tabel 4 menunjukkan 

dugaan heritabilitas karakter diameter batang berkriteria tinggi dan seusai dengan 

hasil penelitian Atklistyanti (2014) yang menyatakan diameter batang memiliki 

heritabilitas tinggi. 

Heritabilitas bergantung pada metode hitung pendugaan, ukuran sampel, serta 

jenis populasi yang digunakan. Nilai heritabilitas menentukan: a) kesesuaian 

metode pemuliaan dengan karakter tanaman yang ingin dimunculkan. b) metode 

pemuliaan yang tepat dan paling efektif, dan c) bagaimana suatu karakter akan 

meningkat berdasarkan metode seleksinya. Genotipe dengan karakter 

berheritabilitas tinggi lebih mampu menurunkan sifatnya ke keturunan selanjutnya 

(Acquaah, 2012). 

Pendugaan ragam dilakukan melalui perbandingan antara nilai galat baku 

ragam genotipe dengan keragaman genotipe dan galat baku ragam fenotipe dengan 

keragaman fenotipe. Hasil analisis galat baku ragam genotipe dan fenotipe yang 

ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa karakter tinggi tanaman memiliki 

keragamaan genotipe dan fenotipe luas. Karakter diameter batang, jumlah daun, 

dan bobot basah malai memiliki keragaman genotipe sempit serta keragaman 

fenotipe luas. Keluasan keragaman genetik dan fenotipe ditunjukkan melalui 

Tabel 4 Heritabilitas karakter morfologis 10 genotipe sorgum 

 TT DB JD BBM 

KTG 16.97 0.24 0.15 10.99 

KT Galat/σ2
e 0.94 0.14 0.04 1.99 

σ2
g 5.34 0.03 0.04 3.00 

𝜎𝜎2𝑔 2.42 0.04 0.02 1.57 

Kriteria Luas Sempit Sempit Sempit 

σ2
p 5.66 0.08 0.05 3.66 

𝜎𝜎2𝑝 2.41 0.03 0.02 1.56 

Kriteria Luas Luas Luas Luas 

h2
BS(%) 96.80 82.76 83.77 90.29 

Kriteria Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Rataan 

Umum 219.60 13.27 7.59 35.94 

Keterangan: Hasil pendugaan heritabilitas menggunakan data transformasi akar. TT = tinggi 

tanaman, DB = diameter batang, JD = jumlah daun, BBM = bobot basah malai,  KTG = 

Kuadrat tengah genotipe, KT Galat = kuadrat tengah galat, σ2
g  = ragam genotipe, σ2

p = ragam 

fenotipe, σ2
e = ragam lingkungan, σσ𝑔

2  = galat baku ragam genotipe, 𝜎𝜎2𝑝 = galat baku ragam 

fenotipe, h2
BS = heritabilitas spektrum luas 
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seberapa besar rentang data yang ada. Tingginya keragaman genetik dan fenotipe 

akan mempermudah proses seleksi. Hal ini disebabkan karakter akan lebih mudah 

mencapai kualitas karakter yang diinginkan. Karakter yang memiliki keragaman 

genetik yang luas akan memiliki keragaman fenotipe yang luas. Karakter yang 

memiliki keragaman genotipe yang sempit belum tentu memiliki keragaman 

fenotipe yang sempit. Hal ini disebabkan keragaman fenotipe diekspresikan dari 

pengaruh genotipe dan lingkungan  (Syukur et al., 2012a). 

Hasil analisis koefisien keragaman genotipe dan koefisien keragaman 

fenotipe pada Tabel 5 menunjukkan karakter tinggi tanaman, diameter batang, 

jumlah daun, dan bobot basah malai memiliki koefisien keragaman genotipe 

berkriteria rendah serta koefisien keragaman fenotipe berkriteria rendah. Koefisien 

keragaman fenotipe yang lebih besar dari koefisien keragaman genotipe 

menunjukkan akan adanya pengaruh positif setelah melalui proses seleksi. Hal ini 

disebabkan adanya pengaruh aditif pada ragam fenotip (Jalata et al., 2011; Naoura 

et al., 2019). Koefisien keragaman menunjukkan perbandingan dua sebaran data 

dengan simpangan baku dalam satuan yang berbeda (Istianingrum dan Damanhuri, 

2016). Karakter dengan koefisien keragaman genetik yang besar akan memiliki 

peluang lebih besar pada tahap seleksi untuk diperbaiki kualitasnya pada keturunan 

selanjutnya (Samudin dan Saleh, 2009).  

Keragaan Karakter Morfologis 10 Genotipe Sorgum 

Karakter yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman, diameter 

batang, jumlah daun, serta bobot basah malai. Hasil uji BNT di Tabel 4 

menunjukkan adanya perbedaan antar genotipe yang diamati. Pulut 2 merupakan 

genotipe dengan keragaan tertinggi diikuti dengan A-125-1-6-1-6, Numbu dan 

Bioguma 1.  Keempat genotipe tersebut saling tidak berbeda nyata satu sama lain 

dan berbeda nyata terhadap genotipe Pahat, PI-150-20-A, Pulut 4, Pulut 3, Kawali, 

serta Soraya 3. Pulut 3 tidak berbeda nyata terhadap Soraya 3 dan Pulut 4. Pahat 

memiliki tinggi tanaman terendah dan berbeda nyata dengan genotipe lainnya. 

Kriteria tinggi tanaman menurut Elangovan et al. (2014) meliputi sangat pendek 

Tabel 5 Pendugaan koefisien keragaman genotipe dan fenotipe serta simpangan 

baku genotipe dan fenotipe 10 genotipe sorgum 

 TT DB JD BBM 

σg 2.31 0.18 0.19 1.73 

KKG 1.05 1.36 2.51 4.82 

Kriteria Rendah Rendah Rendah Rendah 

σp 2.38 0.28 0.22 1.91 

KKF 1.08 2.12 2.97 5.32 

Kriteria Rendah Rendah Rendah Rendah 

Rerata umum 219.60 13.27 7.59 35.94 

Keterangan:Hasil pendugaan koefisien keragaman genotipe dan fenotipe menggunakan data 
transformasi akar. TT = tinggi tanaman, DB = diameter batang, JD = jumlah daun, BBM = bobot 

basah malai, KKG = Koefisien keragaman genotipe, KKF = koefisien keragaman fenotipe, σg = 

simpangan baku genotipe, σp = simpangan baku fenotipe 
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(<76 cm), pendek (76-150 cm), sedang (151-225 cm), tinggi (226-300 cm), dan 

sangat tinggi (>300 cm). Tanaman yang terlalu tinggi akan membuat tanaman lebih 

rentan terhadap kerebahan tanaman (Acquaah, 2012). Menurut Saniaty (2016) yang 

menguji galur-galur harapan di dua lingkungan (Gowa dan Bogor), adanya curah 

hujan tinggi di fase akhir vegetatif sorgum akan membuat tanaman lebih mudah 

rebah dan mempengaruhi karakter-karakter yang diamati. 

Karakter diameter batang secara umum menunjukkan beberapa genotipe yang 

saling berbeda nyata satu sama lain pada Tabel 4. Genotipe A-125-1-6-1-6 memiliki 

diameter batang terbesar dan tidak berbeda nyata dengan genotipe Bioguma dan 

Soraya 3. Genotipe Pulut 4 memiliki diameter batang terkecil dan berbeda nyata 

dengan genotipe A-125-1-6-1-6, Bioguma, dan Soraya 3. Genotipe yang 

menunjukkan hasil tidak berbeda nyata dengan uji BNT  terhadap genotipe lain 

meliputi Numbu, Pahat, PI-150-20-A. Pulut 3, dan Kawali. Menurut Elangovan 

(2014), diameter batang terbagi menjadi ukuran kecil (<20 mm), sedang (20-40 

mm), dan besar (>40 mm). Hal ini membuat kesepuluh genotipe yang diamati 

tergolong berdiameter batang kecil. Diameter batang genotipe Numbu, Kawali, dan 

Pahat juga tergolong lebih kecil jika dibandingkan dengan penelitian Oktanti (2018) 

yang mencatat diameter batang lebih dari 16 mm. Genotipe dengan diameter batang 

yang besar diharapkan akan lebih tahan terhadap rebah. Besarnya diameter batang 

juga dapat mempermudah transpor hara yang disebabkan luasan jaringan angkut 

yang lebih luas (Acquaah, 2012). 

Uji BNT menunjukkan karakter jumlah daun memiliki perbedaan nyata yang 

menyerupai hasil uji BNT untuk karakter diameter batang (Tabel 4). Genotipe A-

125-1-6-1-6 memiliki jumlah daun terbanyak dan tidak berbeda nyata terhadap 

Tabel 6 Nilai tengah 10 varietas sorgum parameter tinggi tanaman dan diameter 

batang 

Genotipe Tinggi Tanaman (cm) Diameter Batang (mm) 

Numbu 272.37ab 13.43abc 

Pahat 90.61f 13.32abc 

PI-150-20-A 172.99de 12.14abc 

Pulut 4 202.69cde 10.037c 

Pulut 3 228.17bc 12.30abc 

Pulut 2 289.57a 11.31bc 

Kawali 162.43e 12.48abc 

A-125-1-6-1-6 288.86a 17.17a 

Bioguma 1 275.95ab 14.86ab 

Soraya 3 212.32cd 15.67ab 

Rerata umum 219.6 13.27 

Keterangan: Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) menggunakan data transformasi akar.  Angka-

angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama  tidak berbeda nyata dalam uji beda nyata 

terkecil  pada taraf α = 5%  
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genotipe Bioguma 1. Pahat memiliki jumlah daun paling sedikit dan berbeda nyata 

terhadap Numbu, PI-150-20-A, Pulut 4, Pulut 3, A-125-1-6-1-6, Bioguma 1, dan 

Soraya 3. Nilai tengah jumlah daun cukup berbeda pada penelitian Perbandingan 

nilai tengah jumlah daun kesepuluh genotipe (Tabel 7) menunjukkan nilai lebih 

rendah dibandingkan hasil penelitian Oktanti (2018) dengan jumlah daun Numbu, 

Kawali dan Pahat yaitu 10.38 helai, 11.00 helai, dan 8.00 helai secara berurutan. 

Perbandingan tinggi tanaman yang berhubungan dengan bertambahnya jumlah 

daun dapat dilihat pada perbedaan tinggi tanaman antara genotipe Numbu dan 

Kawali. Numbu memiliki jumlah daun lebih banyak dengan tinggi lebih dari 250 

cm dibandingkan Kawali dengan tinggi tanaman tidak lebih dari 170 cm. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Azrai et al. (2013) tentang hubungan penyeleksian tinggi 

tanaman terhadap jumlah daun suatu genotipe atau aksesi.  

Karakter bobot basah malai menunjukkan beda nyata untuk kesepuluh 

genotipe yang terpolarisasi pada uji BNT. Genotipe Numbu, PI-150-20-A, Kawali, 

A-125-1-6-1-6, Bioguma 1, serta Soraya 3 memiliki rerata bobot basah malai di 

atas  40 g (Tabel 4). Keenam genotipe ini saling tidak berbeda nyata satu sama lain. 

Pahat, Pulut 2, Pulut 3, Pulut 4 merupakan genotipe yang memiliki bobot basah 

malai di bawah 15 g. Keempat genotipe tersebut saling tidak berbeda nyata satu 

sama lain. Bobot basah malai genotipe Pahat, Pulut 2, Pulut 3, dan Pulut 4 secara 

umum lebih rendah dari Aniaty et al. (2016) dan Amare et al. (2015) dengan bobot 

malai genotipe-genotipe yang diuji secara rerata berada pada angka di atas 40 g atau 

60 g. Genotipe dengan rerata bobot basah malai lebih tinggi dari 40 g meliputi 

Numbu, Kawali, Soraya 3, Bioguma 1, A-125-1-6-1-6, dan PI-150-20-A. Menurut 

Naoura et al. (2019), sifat yang berpengaruh terhadap bobot malai yang tidak 

diamati dalam penelitian ini meliputi panjang daun, lebar daun, panjang ruas, 

jumlah ruas, dan lebar malai. 

Tabel 7 Nilai tengah 10 genotipe sorgum parameter jumlah daun dan bobot 

basah (BB) malai 

Genotipe Jumlah Daun (helai) BB Malai (g) 

Numbu 8.067abc 62.120a 

Pahat 5.533d 12.320b 

PI-150-20-A 7.067cd 42.480a 

Pulut 4 7.133cd 10.480b 

Pulut 3 7.600bc 14.400b 

Pulut 2 6.467cd 14.382b 

Kawali 6.867cd 42.360a 

A-125-1-6-1-6 9.933a 62.807a 

Bioguma 1 9.267ab 55.567a 

Soraya 3 7.933abc 42.460a 

Rerata umum 7.59 35.94 

Keterangan: Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) menggunakan data transformasi akar. Angka-
angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dalam uji beda nyata 

terkecil  pada taraf α = 5% 
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Penghitungan produktivitas penelitian belum bisa dilakukan secara langsung 

disebabkan tidak adanya data bobot kering serta bobot biji per malai tiap genotipe 

sorgum. Penghitungan produktivitas didapatkan dari turunan bibit basah malai yang 

dikonversikan ke bobot kering malai, bobot biji per malai, hingga produktivitas biji 

(Tabel 8). Menurut Kurniasari (2020), penurunan bobot malai setelah dikeringkan 

dapat mencapai 26%. dengan bobot biji tiap malai mencapai 88.23%. Menurut 

Kurniasari (2020), produktivitas sorgum tanpa menggunakan pupuk tambahan 

dapat mencapai 3.2 ton/ha. Tingkat produktivitas ini lebih tinggi dibandingkan 

produktivitas yang dihasilkan kesepuluh genotipe.  

Korelasi antar Karakter 10 Genotipe Sorgum 

Analisis korelasi linear sederhana dapat menjelaskan hubungan keragaman 

satu fungsi peubah dengan fungsi peubah lainnya. Hasil analisis ini akan 

menunjukkan apakah Y digambarkan sebagai fungsi linear X dan sebaliknya. 

Kekuatan korelasi ini ditunjukkan sebagai koefisien korelasi linear (r). Nilai r 

terentang antara +1 hingga -1 dimana nilai ekstrem 1 mewakili hubungan linear 

sempurna dan nilai ektrem 0 mewakili ketiadaan hubungan linear. Tanda positif dan 

negatif mewakili arah perubahan pada satu peubah terhadap peubah lain. Nilai r 

negatif menunjukkan peningkatan pada suatu peubah mewakili penurunan pada 

peubah lainnya dan berlaku sebaliknya. Nilai r positif menunjukkan peningkatan 

suatu peubah berhubungan dengan peningkatan peubah lain dan berlaku sebaliknya 

(Gomez dan Gomez, 2015). Nilai r yang berada di antara nilai 0 hingga 0.3 

termasuk ke dalam kategori korelasi lemah. Jika nilai r berada di antara nilai 0.3 

Tabel 8 Nilai tengah 10 genotipe sorgum parameter turunan (bobot kering malai, 

bobot biji per malai, dan produktivitas) 

Genotipe BK Malai* (g) BBPM* (g) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Numbu 45.969a 40.544a 2.027a 

Pahat 9.117b 8.041b 0.402b 

PI-150-20-A 31.435a 27.726a 1.386a 

Pulut 4 7.755b 6.840b 0.342b 

Pulut 3 10.656b 9.399b 0.470b 

Pulut 2 10.6424b 9.387b 0.469b 

Kawali 31.346a 27.647a 1.382a 

A-125-1-6-1-6 46.477a 40.993a 2.049a 

Bioguma 1 41.119a 36.267a 1.813a 

Soraya 3 31.420a 27.713a 1.386a 

Rerata umum 26.59 23.46 0.938 

Keterangan: Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) menggunakan data transformasi akar. * = data 
berasal dari penurunan bobot basah malai menjadi bobot basah kering menurut Kurniasari (2020). 

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dalam uji beda 

nyata terkecil  pada taraf α = 5% 
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hingga 0.7, maka korelasi berkriteria sedang. Jika nilai r berada di antara nilai 0.7 

hingga 1, maka korelasi berkriteria kuat (Retner, 2009).  

Berdasarkan analisis korelasi pada Tabel 9, tinggi tanaman berkorelasi sangat 

nyata terhadap jumlah daun dan bobot basah malai. Koefisien korelasi tinggi 

tanaman terhadap jumlah daun memenuhi kriteria sedang positif. Hal ini sesuai 

dengan Insan (2016) yang menyatakan tinggi tanaman berkorelasi sedang positif 

berpengaruh sangat nyata terhadap bobot malai. Korelasi sedang positif antara 

tinggi tanaman dan bobot basah malai ditunjukkan pada penelitian Oktanti (2018). 

Menurut Azrai et al. (2013), adanya hubungan antara penyeleksian tinggi tanaman 

terhadap jumlah daun genotipe atau aksesi. Korelasi tinggi tanaman dengan 

diameter batang memiliki korelasi lemah. Hal belum sesuai dengan Insan (2016) 

yang menyatakan tinggi tanaman memiliki kriteria korelasi sedang terhadap 

diameter batang.  

Diameter batang berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun dan bobot 

basah malai. Koefisien korelasi antara diameter batang dengan jumlah daun 

memenuhi kriteria sedang dan bersifat positif. Koefisien korelasi antara diameter 

batang dan bobot basah malai memenuhi kriteria kuat dan bersifat positif. Hal ini 

belum sesuai dengan Insan (2016) yang menyatakan bahwa diameter batang 

berkorelasi cukup kuat positif berpengaruh sangat nyata dengan jumlah daun dan 

bobot malai. Diameter batang berpengaruh dalam pemunculan dan perkembangan 

malai, struktur kanopi, dan total panen biji (Wilson dan Eastin, 1982). 

 Bobot basah malai berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun. Koefisien 

korelasi antara bobot basah  malai dengan jumlah daun memenuhi kriteria 

sedangdan bersifat positif. Hal ini sesuai dengan Sinha dan Kumaravadivel (2016) 

yang menyatakan hubungan antara bobot malai dengan jumlah daun saling 

berpengaruh sangat nyata dan berkorelasi positif  sedang. Karakter daun 

berpengaruh dalam pembentukan malai, pengisian biji, dan peningkatan hasil. 

Pencukupan nutrisi dibutuhkan agar daun tidak gugur sebelum matang yang 

menyebabkan penurunan hasil (Vanderlip, 1993). 

 

Tabel 9 Korelasi antar karakter morfologis dan hasil  

Karakter TT DB JD 

DB 0.032tn   
JD 0.668** 0.698**  
BBM 0.458** 0.705** 0.670** 

Keterangan: Hasil korelasi menggunakan data transformasi akar. Klasifikasi hubungan 
keeratan menurut nilai korelasi pearson meliputi lemah (0<x<0,3); sedang (0,3<x<0,7); dan 

kuat (0,7<x<1) (Retner 2009). TT = tinggi tanaman; DB = diameter batang; JD = jumlah daun; 

BBM = bobot basah malai; tn = nilai p tidak berbeda nyata pada taraf α = 1%; ** = nilai p 

berbeda nyata pada taraf α = 1%. 



 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Genotipe berbeda sangat nyata terhadap keempat karakter morfologis 

genotipe sorgum.  Pulut 2 merupakan genotipe dengan tinggi tanaman tertinggi 

diikuti dengan A-125-1-6-1-6, Numbu dan Bioguma 1. Tinggi tanaman keempat 

genotipe ini berbeda nyata terhadap genotipe Pahat, PI-150-20-A, Pulut 4, Kawali, 

serta Soraya 3. Genotipe yang memiliki diameter batang terbesar serta jumlah daun 

terbanyak adalah A-125-1-6-1-6. Umumnya A-125-1-6-1-6 berbeda nyata terhadap 

Pulut 2 dan Pulut 4 pada karakter diameter batang serta terhadap Pahat, PI-150-20-

A, Pulut 4, Pulut 3, Pulut 2, dan Kawali. Genotipe Numbu, PI-150-20-A, Kawali, 

A-125-1-6-1-6, Bioguma 1, serta Soraya 3 merupakan enam genotipe dengan bobot 

basah malai terbesar secara berurutan dan saling tidak berbeda nyata. Bobot basah 

malai keenam genotipe ini berbeda nyata terhadap genotipe Pulut 2, Pulut 3, Pulut 

4, dan Pahat. 

Setiap karakter pengamatan kesepuluh genotipe sorgum memiliki korelasi 

terhadap karakter pengamatan lainnya. Tinggi tanaman dan jumlah daun 

berkorelasi sedang terhadap jumlah daun dan bobot basah malai. Tinggi tanaman 

berkorelasi lemah terhadap diameter batang. Jumlah daun berkorelasi sedang 

terhadap tinggi tanaman, diameter batang, dan berkorelasi kuat terhadap bobot 

basah malai. Keempat karakter memiliki heritabilitas spektrum luas yang tinggi. 

Secara keseluruhan ada tiga genotipe terbaik dalam keempat karakter morfologis, 

yaitu A125-1-6-1-6, Bioguma 1, dan Numbu 

 

Saran 

Karakter morfologis tinggi tanaman dan diameter batang dapat dijadikan 

sebagai karakter penentu seleksi untuk mendapatkan genotipe berdaya hasil tinggi. 

Hal ini disebabkan tinggi tanaman dan diameter batang memiliki korelasi kuat 

terhadap diameter batang. Genotipe Pahat dapat dijadikan tetua persilangan untuk 

mendapatkan karakter morfologis dengan tinggi tanaman sedang serta dengan 

diameter batang tinggi. 
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