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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman penting karena 

menghasilkan beras yang menjadi sumber bahan makanan pokok, seperti di 

Indonesia padi merupakan komoditas utama  dalam menyokong pangan 

masyarakat. Hampir seluruh masyarakat indonesia mengkonsumsi beras sebagai 

makanan pokok sehari-hari. 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). Kebutuhan beras akan terus meningkat setiap tahunnya, 

mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat (Supriyanti, 2015). 

Menurut Maulana (2004) tanaman padi merupakan tanaman pangan yang 

sangat penting dan strategis kedudukannya dalam menentukan ketahanan pangan 

nasional. Begitu strategis dan pentingnya sehingga pemerintah berusaha secara 

terus-menerus melakukan upaya agar produksinya terus meningkat. 

Anggraini dkk. (2013) menyatakan tanaman padi merupakan tanaman 

pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk 

dunia. Di Indonesia, padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan 

masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar 

menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Oleh 

karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam pembangunan 

pertanian. 

Produksi padi sawah di Provinsi Riau pada tahun 2013 mencapai  387.849 

ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 337.233 ton. 

Kampar merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Riau, 

dengan luas panen tanaman padi 6.928 ha. Pada tahun 2013, Kabupaten Kampar 

mampu memproduksi padi dengan kisaran 26.527 ton padi sawah dan juga 5947 

ton padi ladang (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2015). Luas areal 

persawahan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kuok, yaitu seluas 940 Ha 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Berbagai genotipe padi sawah lokal masih 

dibudidayakan secara turun-temurun sehingga dapat dikatakan Kecamatan Kuok 

termasuk center of diversity genotipe padi sawah lokal. Beberapa genotipe padi 
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sawah lokal di Kecamatan Kuok belum diketahui karakter-karakter yang dimiliki 

antar genotipe padi sawah lokal  terutama pada fase vegetatif. Umumnya kultivar 

lokal memiliki daya hasil dan mutu benih rendah yang disebabkan oleh karakter 

vegetatif yang tidak mendukung (Wahab dan Sabur, 2004). Oleh karena itu, 

karakterisasi morfologi padi sawah lokal perlu dilakukan untuk mengetahui 

karakter vegetatif padi sawah lokal asal Kecamatan Kuok. 

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). 

Menurut Nuraida (2012) dalam program pemuliaan tanaman secara 

konvensional biasanya seleksi terhadap karakter-karakter yang menjadi target 

dilakukan atas dasar seleksi fenotip dan morfologi, baik secara individu maupun 

populasi tanaman. Penentuan karakteristik merupakan hal yang krusial dalam 

deskripsi tanaman. Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka 

mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan 

penciri dari varietas yang bersangkutan. Karakter yang diamati dapat berupa 

karakter morfologi, agronomi dan fisiologi. 

Menurut Supriyanti (2015) Indonesia banyak mengalami perubahan akibat 

introduksi padi unggul (High Yielding Rice Varieties = HYVs), yang merupakan 

salah satu program dari revolusi hijau. Pada masa revolusi hijau banyak 

diintroduksikan varietas unggul yang memiliki daya hasil tinggi, selain 

memberikan dampak positif, revolusi hijau juga memberikan dampak negatif 

yakni punahnya varietas padi lokal secara masal. 

Menurut Situmeang (2013) cit Supriyanti (2015), penggunaan varietas 

baru pada pertanian komersial menggantikan kultivar tradisional mengakibatkan 

berkurangnya keragaman genetik kultivar lokal, sehingga informasi penting 

seperti produksi hasil berbagai kultivar juga menghilang, peningkatan keragaman 

genetik merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan kesempatan 

untuk pengembangan spesies lebih lanjut, karena itu untuk mengatasi hilangnya 
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keragaman genetik perlu adanya suatu metode yang tepat agar tidak terjadi 

kehilangan maupun penurunan keragaman genetik pada tanaman. Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan melakukan pengumpulan plasma nutfah dan data 

koleksi. 

Menurut Irawan dan Kartika (2008) karakter morfologi yang sering di 

gunakan 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 

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). 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakter morfologi fase 

vegetatif beberapa genotip padi sawah (Oryza sativa) lokal asal  Kecamatan Kuok  

Kabupaten Kampar. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui 

karakter-karakter morfologi beberapa genotip padi lokal Kampar, Riau. Hasil 

karakterisasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dalam 

program pemuliaan tanaman dan budidaya padi. 

 

 

 

 

 

 


