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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan bahan makanan pokok yang memegang 

peranan penting di Indonesia. Padi juga merupakan komoditas penghasil beras 

sebagai sumber karbohidrat yang paling banyak digunakan untuk sumber energi 

bagi makhluk hidup. Jumlah pemenuhan kebutuhan pangan terhadap beras juga 

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan 

beras per kapita sehari di Indonesia pada tahun 2014 adalah 839,51 kkal, 

selanjutnya kebutuhan beras per kapita sehari meningkat pada tahun 2015 yaitu 

842,42 kkal (Badan Pusat Statistik, 2014; Badan Pusat Statistik 2015). Oleh sebab 

itu, ketersediaan beras menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. 

Akhir-akhir ini banyak diberitakan tentang bencana kekeringan di berbagai 

lahan beserta semua kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini merupakan salah satu 

masalah utama dalam mengembangkan tanaman padi, khususnya padi sawah. 

Lahan padi sawah secara nasional yang mengalami kekeringan sekitar dua ratus 

ribu hektar (Priyasidharta, 2015). Kondisi sawah yang sangat buruk yang 

disebabkan oleh kekeringan dapat menjadi ancaman terhadap hasil produksi padi. 

Luas lahan padi sawah di Indonesia tahun 2015, seluas 14.115.475 Ha (Badan 

Pusat Statistik, 2015). Luas areal persawahan di Provinsi Riau adalah 85.062 Ha, 

5.949 Ha dari 85.062 Ha lahan padi sawah di Riau berada di Kabupaten Kampar 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Luas areal persawahan yang tertinggi terdapat di 

Kecamatan Kuok, yaitu seluas 940 Ha (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Cekaman kekeringan pada tanaman memengaruhi semua aspek 

pertumbuhan, yang meliputi proses fisiologis, biokimia, anatomis dan morfologis 

(Adisyahputra dkk., 2011). Pengukuran karakter fisiologis seperti kandungan 

klorofil dan kerapatan stomata merupakan salah satu pendekatan untuk 

mempelajari pengaruh kekurangan air terhadap pertumbuhan dan hasil produksi 

karena parameter ini berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Karakter fisiologis 

yang berkaitan dengan ketahanan terhadap cekaman kekeringan antara lain 

penurunan transpirasi dengan cara pengurangan jumlah stomata dan peningkatan 

fotosintesis dengan cara peningkatan kandungan klorofil (Oukarroum et al., 

2007). Secara fisiologis, cekaman kekeringan menyebabkan penurunan laju 



2 
 

fotosintesis yang disebabkan oleh penutupan stomata sehingga mengurangi 

pengambilan karbondioksida dan terjadinya penurunan transport elektron dan 

kapasitas fosforilasi di dalam kloroplas daun (Syaiful dkk., 2012). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan konsentrasi klorofil total, klorofil a, dan klorofil b daun padi pada saat 

kekurangan air (Banyo dkk., 2013). Penelitian selanjutnya menyatakan kandungan 

klorofil total dan klorofil a dapat dipakai sebagai indikator cekaman kekeringan 

(Nio, 2010). Tanaman yang bisa mempertahankan potensial airnya meskipun 

dalam cekaman kekeringan dapat dikatakan sebagai tanaman yang tahan terhadap 

kekeringan (Palit dkk., 2015). 

Ancaman kondisi kekeringan masih dapat diatasi dengan intensifikasi dan 

menggunakan varietas padi sawah yang toleran kekeringan. Kebutuhan terhadap 

suatu alternatif yang baru untuk sistem pertanian yang berkelanjutan, seperti 

tanaman toleran kekeringan, akan menyediakan solusi praktikal yang penting 

untuk menanggulangi ketersediaan air yang terbatas (Sopandie, 2014). Varietas 

unggul padi sawah yang telah teruji toleransinya terhadap kekeringan adalah 

Inpari 18, Inpari 19, dan Inpari 20 (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2016).  

Para pemulia tanaman melakukan berbagai usaha agar mendapatkan 

genotipe padi lokal yang mempunyai sifat toleran terhadap cekaman kekeringan. 

Keberadaan berbagai genotipe padi yang beragam merupakan modal bagi pemulia 

sebagai bahan untuk merakit dan mendapatkan varietas-varietas unggul yang 

toleran terhadap kekeringan (Meutia dkk., 2010). Berbagai genotipe padi sawah 

lokal masih dibudidayakan secara turun-temurun di Kecamatan Kuok sehingga 

dapat dikatakan Kecamatan Kuok termasuk center of diversity genotipe padi 

sawah lokal. Beberapa genotipe padi sawah lokal di Kecamatan Kuok belum 

diketahui tingkat toleransinya terhadap kekeringan, khususnya tentang karakter 

fisiologis pada kondisi cekaman kekeringan. 

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji tanaman padi sawah 

toleran atau tidak pada kondisi cekaman kekeringan adalah dengan menggunakan 

polietilen glikol (PEG). PEG adalah salah satu senyawa yang dapat digunakan 

dalam penapisan (screening) tanaman yang tahan kekeringan (Lestari dan 

Mariska, 2006). Potensial air tanaman akan berkurang dengan penambahan 
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Polietilen Glikol sehingga terjadi kekurangan air pada tanaman (Banyo dkk., 

2013). Oleh sebab itu, penggunaan PEG dalam uji toleran kekeringan pada 

tanaman sangat efektif dan efisien sebagai stimulasi kondisi kekeringan yang 

dapat menghambat penyerapan air oleh sel atau jaringan tanaman sehingga 

menyebabkan tanaman kekurangan air (Meutia dkk., 2010). Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka telah dilakukan penelitian dengan judul “Respon 

Fisiologis Beberapa Genotipe Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Lokal Asal 

Kampar pada Kondisi Kekeringan yang Diinduksi dengan Polietilen Glikol”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh genotipe terhadap respon fisiologis padi sawah lokal 

asal Kampar pada kondisi kekeringan yang diinduksi dengan polietilen glikol. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi polietilen glikol terhadap respon fisiologis 

padi sawah lokal asal Kampar pada kondisi kekeringan yang diinduksi 

dengan polietilen glikol. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara genotipe dan konsentrasi polietilen 

glikol terhadap respon fisiologis padi sawah lokal asal Kampar pada kondisi 

kekeringan yang diinduksi dengan polietilen glikol. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai langkah awal penentuan genotipe 

padi sawah yang dapat beradaptasi pada kondisi cekaman kekeringan pada 

program pemuliaan padi toleran kekeringan. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh genotipe terhadap respon fisiologis padi sawah lokal asal 

Kampar pada kondisi kekeringan yang diinduksi dengan polietilen glikol. 

2. Terdapat pengaruh konsentrasi polietilen glikol terhadap respon fisiologis 

padi sawah lokal asal Kampar pada kondisi kekeringan yang diinduksi 

dengan polietilen glikol. 
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3. Terdapat pengaruh interaksi genotipe dan konsentrasi polietilen glikol 

terhadap respon fisiologis padi sawah lokal asal Kampar pada kondisi 

kekeringan yang diinduksi dengan polietilen glikol. 

 


