
4  II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Tanaman Padi Tanaman padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam kehidupan manusia (Erika, 2012). Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan sejak jaman prasejarah (Purnamaningsih, 2006). Bukti sejarah menunjukkan bahwa penanaman padi di Zheijiang (China) sudah dimulai pada tahun 3000 SM. Fosil butir padi dan juga gabah telah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM (Purwono dan Purnamawati, 2007).  Padi diduga masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Tanaman padi termasuk genus Oryza L. yang meliputi lebih kurang 25 spesies, tersebar di daerah tropik dan daerah sub tropik seperti Asia, Afrika, Amerika dan Australia (Erika, 2012). Padi termasuk family Graminae, Sub family Oryzidae dan genus Oryzae. Dari lebih kurang 25 spesies anggota genus Oryzae yang sering di budidayakan adalah Oryza sativa L. dan O. 

glaberima Steund. Oryza sativa berbeda dengan O. glaberima karena spesies ini memiliki cabang-cabang sekunder yang lebih panjang pada malai, daun dan ligula. Namun, kedua spesies ini berasal dari leluhur yang sama yaitu O. parennis Moench yang berasal dari Goudwanaland. Pra evolusi kedua kultigen tersebut berkembang menjadi 3 ras ekogeografik, yaitu sinic (japonica), indica dan 
javanica (Firmanto, 2011).  Tanaman padi yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis adalah 
Indica (padi bulu), sedangkan Japonica (padi cere) banyak diusahakan di daerah sub tropika (Erika, 2012).  
2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Padi Secara botani klasifikasi dari tanaman padi adalah, divisi: Spermatophyta; Sub divisi: Angiospermae; Kelas: Monocotyledonae; Ordo: Graminales; Famili: Gramineae; Genus: Oryza Linn; Spesies: Oryza sativa, L (AAK, 1990). Tanaman padi termasuk ke dalam keluarga rumput-rumputan dan ditanam dari biji secara langsung atau melalui persemaian lebih dulu (Sastrahidayat dkk., 1991).  Dalam morfologi tanaman pada umumnya akar merupakan organ yang sangat penting, karena selain berfungsi sebagai alat penyangga agar tanaman tetap 



5  tegak ditempatnya, juga sebagai alat penyerap hara, air dan proses respirasi (Kurniasih dkk., 2008). Akar tanaman padi termasuk golongan akar serabut (Makarim dan Suhartatik, 2007). Akar padi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu akar primer dan seminal. Akar primer yaitu akar yang tumbuh dari kecambah biji berjumlah antara 1-7, sedangkan akar seminal berupa akar-akar yang tumbuh didekat buku karena tumbuh dari bagian tanaman yang bukan embrio. Kedua akar ini tidak banyak mengalami perubahan setelah tumbuh karena akar padi tidak mengalami pertumbuhan sekunder (Supriadiputra dan Setiawan, 2009). Ketahanan akar padi gogo mencapai 17 kali lebih besar dari pada akar padi sawah (Suardi, 2002). Secara fisik batang padi berguna untuk menopang tanaman secara keseluruhan yang diperkuat oleh pelepah daun. Secara fungsional batang berfungsi untuk mengalirkan unsur hara dan air ke seluruh bagian tanaman. Batang padi bentuknya bulat dan beruas-ruas. Antar ruas dipisahkan oleh buku. Pada awal pertumbuhan, ruas-ruas sangat pendek dan bertumpuk rapat setelah memasuki stadium reproduktif disebut juga stadium perpanjangan ruas. Ruas batang makin ke bawah makin pendek (Firmanto, 2011). Tinggi tanaman padi liar dapat mencapai ukuran melebihi orang dewasa, yaitu sekitar 200 cm, tetapi varietas padi yang dibudidayakan secara intensif sudah jauh lebih rendah, yaitu sekitar 100 cm. Batang dan pelepah daun tidak berambut. Batang padi umumnya berwarna hijau tua (Utama, 2015). Selama masa vegetatif tinggi tanaman akan terus bertambah. Tinggi maksimum tanaman padi dapat digolongkan menjadi: sangat rendah ( <70 cm), rendah (71-100 cm), sedang (101-130 cm), tinggi (130-160 cm) dan sangat tinggi (> 160 cm) (Handojo, 2009). Sedangkan karakter untuk diameter batang (mm), diameter batang padi yang diidentifikasi dikelompokkan ke dalam 3 kriteria, yaitu kecil (<5 mm), sedang (6-8 mm) dan besar (>8mm) (Putra dkk., 2010).  Tanaman padi membentuk rumpun dengan anakannya, biasanya anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan anakan terjadi secara bersusun. Tanaman padi mulai tumbuh anakan nya pada umur 10 hari setelah penanaman. Jumlah anakan maksimum dicapai pada umur 50-60 hari setelah penanaman. Sedangkan anakan yang terbentuk dari masing-masing varietas mempunyai 



6  jumlah anakan yang berbeda-beda, yaitu antara 19 sampai dengan 45 anakan (AAK, 1990).  Pada buku paling bawah tumbuh tunas yang akan menjadi batang sekunder. Selanjutnya batang sekunder menghasilkan batang tersier, dan seterusnya. Peristiwa ini disebut pertunasan. Pembentukan anakan sangat dipengaruhi oleh unsur hara, sinar matahari, jarak tanam dan teknik budidaya (Firmanto, 2011). Pertunasan (tumbuhnya tunas) dimulai dari buku paling bawah berupa tumbuhnya tunas sekunder (Sudirman dan Setiawan, 2009). Menurut Handojo (2009) untuk jumlah anakan maksimum perbatang dapat digolongkan: sangat rendah (<5 batang), rendah (5-8 batang), sedang (9-12 batang), tinggi (13-16 batang dan sangat tinggi (>16 batang).  Daun merupakan bagian dari tanaman yang berwarna hijau karena mengandung klorofil (zat hijau daun) yang menyebabkan daun tanaman dapat mengelola sinar radiasi surya menjadi karbo hidrat atau energi untuk tumbuh kembangnya organ-organ tanaman lainnya. Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling, satu daun pada tiap buku. Tiap daun terdiri atas helai daun, pelepah daun yang membungkus ruas, telinga daun, lidah daun (ligule). Adanya telinga dan lidah daun pada padi dapat digunakan untuk membedakannya dengan rumput-rumputan (Azhar, 2010).  Menurut Handojo (2009) tanaman padi memiliki helai daun yang memanjang dan berbentuk seperti pita, pelepah daun yang menyelubungi batang,  diantara helai dan upih daun terdapat  lidah daun, upih daun berfungsi memberi dukungan kepada bagian buku yang jaringannya empuk, lidah daun letaknya melekat pada batang dengan posisi demikian maka lidah daun akan dapat mencegah : a) Masuknya air atau air hujan pada daerah antara batang dan upih daun, dan b) Mencegah masuknya penyakit yang terbawa air-air tersebut sehingga memungkinkan terjadinya infeksi oleh penyakit dapat dihindari. Tanaman padi memiliki daun sempurna dengan pelepah tegak dan daun berbentuk lanset. Berwarna hijau muda hingga hijau tua, Berurat daun sejajar. Daun dari padi juga di tutupi oleh rambut yang pendek dan jarang (Erika, 2012). Daun yang paling atas memiliki ukuran terpendek dan disebut daun bendera. Daun ke empat dari daun bendera merupakan daun terpanjang. Jumlah daun 



7  pertanaman tergantung varietas. Sifat daun sering dipakai sebagai salah satu sifat morfologis yang dipakai untuk membedakan antar varietas. Sifat-sifat itu adalah ketegakan, panjang daun, lebar daun, tebal daun, warna daun dan kecepatan penuaan (biji) (Firmanto, 2011). Menurut Putra dkk. (2010) karakter daun, terdiri dari panjang daun (cm), yang dikelompokkan ke dalam 3 kriteria, yaitu pendek (<50 cm), sedang (50-75 cm) dan panjang (>75 cm). Untuk lebar daun padi yang diidentifikasi dikelompokkan ke dalam 3 kriteria, yaitu sempit (<10 mm), sedang (10-20 mm) dan lebar (>20 mm).  Bunga dari tanaman padi terdiri dari bunga yang tersusun majemuk. Memiliki tipe malai bercabang, satuan bunga di sebut floret, yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panikula (Erika, 2012). Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta mempunyai kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai putik, dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu. Masing-masing bunga mempunyai dua sekam mahkota, yang terbawah disebut 
lemma sedang lainnya disebut palea. Pada dasar bunga terdapat dua daun mahkota yang berubah bentuk yang disebut lodicula. Lodicula memegang peranan penting dalam pembukaan palea pada waktu berbunga karena ia menghisap air dari bakal buah sehingga mengembang (Norsalis, 2011). Menurut Handojo (2009) malai merupakan sekumpulan bunga-bunga padi (spikelet) yang timbul dari buku paling atas. Ruas buku paling atas dari batang padi merupakan sumbu utama dari malai. Menurut Nurmala (2003) pada waktu berbunga malai berdiri tegak kemudian terkulai bila butir telah terisi dan matang menjadi buah. Kepadatan malai dapat dihitung dari perbandingan antara banyaknya bunga permalai dengan panjang malai.  Setelah terjadi penyerbukan akan terbentuk buah yang terjadi dari lembaga dan endosperem yang disebut caryopsis, buah ini juga yang akan membentuk biji. Malai padi terdapat pada ruas batang paling ujung sampai ruas batang terakhir, biasanya terdiri atas 8-10 ruas batang (Simanjuntak, 2005). Dari buku pangkal malai umumnya hanya muncul satu cabang primer dan dari cabang primer tersebut akan muncul lagi cabang-cabang sekunder. Panjang malai diukur 



8  dari buku terakhir sampai butir gabah paling ujung. Kepadatan malai adalah perbandingan antara jumlah bunga tiap malai dengan panjang malai (Firmanto, 2011). Panjang malai dapat dibedakan menjadi tiga ukuran, yaitu: malai pendek (<20 cm), malai sedang (antara 20-30 cm) dan malai panjang (> 30 cm). Jumlah cabang pada setiap malai berkisar antara 15-20 buah, yang paling rendah 7 buah cabang dan yang terbanyak dapat mencapai 30 cabang (Aak, 1990). Bentuk  malai dan bunga padi disajikan pada Gambar 2.3.   Gambar 2.3. a). Bentuk spikelet dan b). Bentuk floret dari Tanaman Padi Buah padi atau gabah tersusun atas dua komponen utama yaitu kariopsis padi dan struktur pembungkus (Supriyanti, 2015). Buah tipe bulir atau kariopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya, berbentuk bulat hingga lonjong, ukuran 3mm hingga 15mm, tertutup oleh polea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam, struktur dominan adalah endospermium yang dimakan orang (Erika, 2012). Malai pada padi memiliki jumlah buah yang banyak disetiap malainya. buah-buah tersebut berukuran kecil dan tergolong ke dalam “buah kering” yang tidak dapat merekah dengan sendirinya. Pada buah seperti itu, kulit buah menyatu dengan kulit biji, sehingga untuk  mengeluarkan biji yang bertepung (beras) dari kulit buah (padi) tidaklah mudah (Sastrapradja, 2012). a b 



9  2.3. Syarat Tumbuh Padi Gogo Pertumbuhan padi gogo sangat dipengaruhi oleh lingkungan tumbuhnya. Selain ketersediaan air, faktor lingkungan lain seperti ketinggian suatu daerah dan intensitas cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi gogo (Satria, 2009). Padi dapat tumbuh dalam iklim yang beragam, tumbuh di daerah tropis dan subtropis pada 45 ᵒLU dan 45 ᵒLS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata–rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 mdpl dengan temperatur 22-270C sedangkan didataran tinggi 650-1500 mdpl dengan temperatur 19-23 0C. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Angin juga berpengaruh dalam penyerbukan dan pembuahan. Temperatur yang rendah dan kelembaban yang tinggi pada waktu pembungaan akan mengganggu proses pembuahan yang mengakibatkan gabah menjadi hampa (Hanum, 2008). Suhu rata-rata optimal selama masa pertumbuhan padi berkisar 20-38 oC. suhu rendah di bawah 15 oC pada malam hari akan mengakibatkan gabah hampa. Dibutuhkan suhu udara di atas 21 oC pada masa pembungaan agar terjadi anthesis dan polinasi (penyerbukan) yang sempurna (Rachman dkk., 2006). Secara umum budi daya padi gogo dilakukan petani pada: a) lahan terbuka (ladang/tradisional) dan sekitar bantaran sungai, b) sekitar perbukitan daerah aliran sungai (DAS), dan c) ditumpangsarikan dengan tanaman perkebunan dan pada hutan tanaman industri yang muda (Toha, 2005). 
2.4. Padi Gogo  Padi gogo biasanya ditanam secara tunggal pada lahan terbuka/ladang, daerah aliran sungai (DAS) atau tumpangsari dengan tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan muda (Fitria dan Ali, 2014). Padi gogo juga ditanam di areal pertanian lahan kering tanpa adanya pematang yang membatasi pertanaman padi. Sumber air berasal dari turunnya hujan, dikenal juga padi ladang. (Nurmala, 2003). Padi gogo merupakan salah satu ragam budidaya padi, yaitu penanaman padi di lahan kering. Lahan kering yaitu lahan yang pengairannya bergantung pada turunnya hujan atau lahan yang tidak memperoleh pengairan teknis maupun setengah teknis. Termasuk dalam pengertian ini adalah ladang, tanah tegalan, 



10  pekarangan, padang alang-alang, padang gembalaan, semak-semak dan lahan kritis (Prasetyo, 2006). Menurut Sumarno dan Hidayat (2007) beberapa keuntungan padi gogo diantaranya adalah : 1) mampu memanfaatkan hara yang tersedia dalam tanah dengan efisien dan toleran terhadap pH rendah, sehingga kebutuhan investasi awal untuk ameliorasi tanah dapat diminimalisasi, 2) biaya produksi dan kebutuhan tenaga kerja relatif rendah, 3) penyiapan lahan pertanian tidak memerlukan pembangunan prasarana khusus seperti saluran irigasi, pencetakan lahan, bendungan dan lain-lain, sehingga tidak perlu investasi besar.  Dari perawakan kita dapat menebak bahwa tanaman padi gogo termasuk kelompok rerumputan. Seperti rumput pada umumnya, perbungaan padi berbentuk malai dengan jumlah buah yang banyak pada setiap malainya (Sastrapradja, 2012). Berdasarkan umurnya dikenal padi gogo berumur genjah, sedang dan dalam. Padi gogo genjah merupakan jenis padi gogo yang umurnya <110 hari, padi gogo umur sedang berusia antara 110-124 hari dan padi gogo umur dalam memiliki usia > 125 hari (Prasetyo, 2006). 
2.5. Fase Vegetatif Padi Gogo Seperti halnya tanaman pangan yang lain, padi gogo memiliki tahapan dalam pertumbuhannya. Tahap-tahap pertumbuhan tersebut terdiri dari tahap vegetatif, reproduktif dan pematangan. Lama tahap vegetatif berbeda pada setiap varietas. Sementara tahap reproduktif dan pematangan relatif konstan untuk kebanyakan varietas. Tahap vegetatif dimulai dari stadia bibit yang selanjutnya akan membentuk anakan  padi yang jumlahnya terus bertambah. Demikian pula jumlah daun serta luasnya ikut bertambah. Tahap vegetatif akan semakin lama pada temperatur rendah, hari panjang, dan musim kering (Haryadi, 2006). Menurut Handojo (2009) fase vegetatif tanaman padi ada dua, yaitu fase vegetatif cepat dan lambat. Fase vegetatif cepat ini dimulai dari pertumbuhan bibit sampai jumlah anakan mencapai maksimum. Jumlah anakan maksimum biasanya di capai pada minggu ke enam atau ke tujuh setelah tanam. Selama fase ini jumlah anakan, tinggi tanaman dan berat jerami terus bertambah. Fase vegetatif lambat ini dimulai dari jumlah anakan mencapai maksimum sampai keluarnya premordia (bakal malai). Premordia biasanya keluar  pada hari ke 50 dan 60 hari setelah tanam. 



11  Pada musim kemarau faktor iklim yang berpengaruh pada jumlah anakan seperti ketersediaan air dan suhu udara. Hal ini disebabkan pada saat fase vegetatif padi sangat membutuhkan banyak air untuk pembentukan anakan dan pada musim kemarau ketersediaan air sangat terbatas, sehingga pembentukan anakan menjadi tidak maksimal (Afandi dkk., 2014). Menurut Prasetyo (2006) lama tahap vegetatif padi gogo berbeda-beda pada pada setiap varietas. Padi gogo berumur 100 hari biasanya memiliki tahap vegetative kira-kira 40 hari dan tahap reproduktif serta pemasakan kurang lebih 60 hari. Sedangkan untuk padi gogo berumur 120 hari umumnya memiliki tahap vegetatif kira-kira 55 hari dan tahap reproduktif serta pemasakan 65 hari. Menurut Firmanto (2011) organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung atau menyelenggarakan proses pertumbuhan adalah bagian vegetatif, yang termasuk kedalam bagian ini adalah akar, batang dan daun. 
2.6.  Karakterisasi Karakterisasi penting dilakukan sebagai langkah awal pengumpulan informasi tentang karakter tanaman dan setelah dilakukan karakterisasi perlu dibuat deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik plasma nutfah (Wulandari, 2008). Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi, atau yang merupakan penciri dari genotipe yang bersangkutan. Sifat yang diamati dapat berupa karakter morfologi, yaitu bentuk daun, bentuk buah, warna kulit biji, dan sebagainya (Saidah dkk., 2012). Karakter yang menjadi penciri varietas, seperti bentuk tanaman, warna batang, posisi daun, dan daun bendera. Tetapi bila dilihat secara seksama, ada sejumlah karakter lain yang dapat membedakan antar varietas tesebut, seperti umur tanaman, muka daun, warna lidah daun, dan lainnya. Perbedaan karakter seperti ini dapat dijadikan pedoman untuk melihat karakter antar varietas (Samaullah dan Darajat, 2009). Menurut Irawan dan Purbayanti (2008) karakter morfologi yang sering digunakan sebagai pembeda varietas padi lokal adalah karakter batang (jumlah anakan, tinggi, tipe permukaan, warna permukaan, jumlah nodus, dan panjang internodus), daun (panjang dan warna lidah daun; panjang telinga daun, ukuran 



12  permukaan atas dan warna helaian daun), bunga (panjang malai, jumlah bulir, bentuk, ukuran, permukaan, warna permukaan, keadaan ujung permukaan, panjang tangkai dan warna tangkai bulir), gabah (bentuk, ukuran, permukaan, warna permukaan, keadaan ujung permukaan, ekor pada ujung permukaan, panjang tangkai, dan kerontokan gabah), beras (bentuk, ukuran, dan warna beras). Karakter yang dibutuhkan untuk batang padi adalah yang memiliki batang sedang sampai besar, karena akan menjadikan batang tidak mudah patah ataupun rebah dan dapat menopang posisi batang sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan jumlah anakan produktif. Sedangkan untuk panjang daun dengan ukuran pendek merupakan kriteria yang baik, karena pada daun yang pendek daun tidak akan terkulai menyentuh tanah, sehingga tidak memberi kesempatan terhadap penyakit menyerang. Bagian morfologi dari daun yang biasanya di karakterisasi adalah pelepah daun. Pelepah daun merupakan bagian bawah dari daun yang membungkus batang dan daun muda. Untuk memperoleh pelepah daun yang pendek dibutuhkan penyinaran yang baik. Selanjutnya adalah warna daun, warna yang hijau akan menguntungkan bagi tanaman padi karena dapat membentuk fotosintat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Dimana pada daun yang hijau terkandung klorofil yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis (Putra dkk., 2010). Berdasarkan penelitian Sajak (2013) tentang karakterisai morfologi plasma nutfah padi asal Kabupaten Tana Toraja Utara, Sulawsi Selatan menunjukan bahwa sepuluh plasma nutfah memiliki karakter  spesifik pada pengamatan morfologi, yaitu plasma nutfah padi lokal Pare Ambon dengan keadaan ujung gabah memiliki titik berwarna coklat tua, panjang ekor berukuran sedang (10-20 mm), dan warna tangkai gabah berwarna coklat tua. Plasma nutfah padi lokal Pare Birrang dengan bentuk beras sedang (2,1-3,0 mm). Selanjutnya plasma nutfah padi lokal  Pare Bumbungan yaitu ukuran beras pendek (<5,5 mm) dan warna beras putih. 


