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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Padi gogo merupakan salah satu ragam budidaya padi, yaitu penanaman di 

lahan kering (Harsanti, 2011). Dalam memanfaatkan lahan kering yang tersedia, 

maka pengembangan padi gogo memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan 

dengan padi sawah (Saleh dkk., 2009). Secara umum budidaya padi gogo 

dilakukan dilahan kering yang sepanjang hidupnya tidak digenangi air dan sumber 

airnya hanya tergantung pada kelembaban tanah yang berasal dari curah hujan 

(Wahab dan Sabur, 2014). Padi gogo memerlukan air paling kurang 750 mm 

selama satu periode (Rachman dkk., 2006). Padi gogo umumnya ditanam setahun 

sekali pada awal musim hujan. Petani masih banyak yang menanami lahan 

keringnya dengan padi gogo genotipe lokal yang berumur panjang (Prasetyo, 

2006). 

Riau memiliki potensi dalam pengembangan padi gogo yang tersebar di 

berbagai Kabupaten. Luas lahan kering yang ada di Riau mencapai 179.749,56 

hektar dengan produksi sebesar 48.476 ton. Luas lahan kering di Kabupaten 

Kampar sendiri mencapai 16.219,90 ha. Dengan luas panen 2,775 ha dan 

memiliki hasil produksi sebesar 7.614,85 ton. Oleh karena itu, sebesar 12.71% 

luas panen padi gogo yang ada di Riau berasal dari Kabupaten Kampar (BPS 

Riau, 2016). 

Kecamatan Tambang merupakan daerah yang menghasilkan padi gogo  

dengan luas panen sebesar 151 ha dengan hasil produksi mencapai 449,98 ton 

(BPS Kampar, 2016). Beragam genotipe padi gogo telah dibudidayakan secara 

turun temurun dan ditangkar secara tradisional. Keragaman dari genotipe sangat 

bervariasi mulai dari bentuk  bulir, besar, warna, warna bulu, tinggi tanaman dan 

lebar daun. Namun dari banyaknya genotipe tersebut belum ada kajian mengenai 

keragaman genetik padi gogo. 

Menurut Sitaresmi dkk. (2013) beberapa genotipe dari plasma nutfah padi 

gogo lokal memiliki keunggulan tertentu. Hal ini dikarenakan padi lokal telah 

dibudidayakan secara turun temurun sehingga membuat genotipe tertentu telah 

beradaptasi dengan lingkungannya. Padi lokal secara alami memiliki kualitas padi 
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yang baik dan sangat di senangi oleh konsumen disetiap lokasi dimana tumbuh 

dan berkembangnya suatu genotipe padi. Oleh karenanya, genotipe lokal dengan 

sifat-sifat unggulnya perlu dilestarikan sebagai aset sumber daya genetik nasional.  

Padi lokal (land rice) merupakan plasma nutfah yang potensial sebagai 

sumber gen-gen yang mengendalikan sifat-sifat penting pada tanaman padi. 

Keragaman genetik yang tinggi pada padi-padi lokal dapat dimanfaatkan dalam 

program pemuliaan padi secara umum. Identifikasi sifat-sifat penting yang 

terdapat pada padi lokal perlu terus dilakukan agar dapat diketahui potensi dalam 

program pemuliaan (Hairmansis dkk., 2005). 

Untuk menyediakan informasi mengenai genotipe padi gogo lokal tersebut 

maka perlu dilakukan pendataan melalui kegiatan eksplorasi dan karakterisasi. 

Eksplorasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta meneliti jenis genotipe 

lokal tertentu (di daerah tertentu) untuk mengamankan dari kepunahannya. 

Langkah ini diperlukan guna menyelamatkan genotipe-genotipe lokal dan kerabat 

liar yang semakin terdesak keberadaannya akibat semakin intensifnya penggunaan 

genotipe unggul baru. Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka 

mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis, atau yang merupakan 

penciri dari varietas yang bersangkutan (Putra dkk., 2010). 

Karakter yang dapat diamati berupa karakter morfologi dan agronomi. 

Karakter morfologi yang diamati dilapangan terdiri atas karakter morfologi yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif (Maulan dkk., 2012). Karakter morfologi yang 

sering diamati adalah tinggi tanaman, warna batang, warna daun, permukaan 

daun, jumlah gabah permalai, panjang gabah, jumlah malai, jumlah gabah hampa, 

bobot 1.000 butir, bentuk gabah, panjang dan lebar gabah, warna gabah dan 

permukaan gabah (Wahdah dkk., 2012). Sedangkan untuk agronomis adalah 

kemampuan beranak, tinggi tanaman, menguningnya daun, kerontokan  daun dan 

umur tanaman (Rusdiansyah dan Yazid, 2015). 

Hasil penelitian Wahab dan Sabur (2010) tentang karakteristik vegetatif 

enam kultivar padi gogo lokal Sulawesi Tenggara dari tujuh genotipe didapatkan 

adanya perbedaan mengenai karakter warna pelepah dan bentuk lidah daun. 

Semua genotipe yang diuji tidak mengalami keragaman karakter mengenai warna 

daun, telinga daun, leher daun, lidah daun, dan warna lidah daun. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka telah dilakukan penelitian 

tentang “Karakterisasi Morfologi Beberapa Genotipe Padi Gogo Lokal Asal 

Kecamatan Tambang pada Fase Vegetatif”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi morfologi 10 

genotipe padi gogo lokal asal Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi 

Riau pada fase vegetatif.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Untuk memberikan informasi terkait dengan beberapa genotipe lokal padi gogo 

yang banyak di budidayakan di Kabupaten Kampar 

2. Dapat membantu pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan 

pertanian guna meningkatkan swasembada pangan. 

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi tentang karakteristik kualitatif pada fase vegetatif dari beberapa 

genotipe padi gogo lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau                       


