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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Tanaman Padi 

 Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput-rumputan. Tanaman 

pertanian kuno ini berasal dari 2 benua, yakni benua Asia dan juga benua Afrika 

tropis dan juga subtropis. 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 Heni, 2007).  

 Para sejarawan umumnya mengakui bahwa negara negara yang 

menyebarluaskan tanaman padi keseluruh wilayah dunia adalah India. Dari India 

tanaman padi kemudian menyebar ke bagian selatan Spanyol melalui negara – 

negara Arab. Dari negara Spanyol kemudian menyebar ke daerah selatan Prancis 

dan ke lembah sungai Po di Italia dan akhirnya ke negara – negara Balkan. Para 

sejarawan juga mengemukakan bahwa tanaman padi menyebar dari India ke 

negara – negara Asia bagian timur seperti Jepang, Filipina dan kepulauan di laut 

Pasifik (Silitonga, 2004).  

 

2.2. Taksonomi dan Morfologi Tanaman Padi  

 Tanaman Padi dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) diklarifikasikan 

kedalam divisio Spermatophyta, dengan sub division Angiospermae, termasuk 

kedalam kelas Monocotyledoneae, ordo Poales, family adalah Poaceae, genus 

adalah Oryza dan spesiesnya adalah Oryza sativa L. (Tjitrosoepomo,2002 cit 

Sajak, 2013). 

 Menurut Sasmita dkk. (2002) menyatakan bahwa tanaman padi (Oryza 

sativa L.) dilasifikasikan kedalam 2 subspesies, yaitu subspesies Indica dan 

Japonica. Selain dari kedua subspesies tersebut, di Indonesia terdapat subspesies 

Javanica yang merupakan padi bulu dan gundil.  

 Chang (1988) menyatakan bahwa pesies Oryza sativa berdasarkan 

perbedaan sifat morfologi tanaman dan wilayah adaptasi agroekosistem dibedakan 

menjadi tiga subspesies, yaitu : 1) subspesies Indica : Spesies ini umumnya 

tersebar di negara-negara yang memiliki iklim tropis. 2) Subspesies Japonica : 

Spesies ini menyebar di negara-negara subtropis seperti Jepang, Korea, Eropa 
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(Spanyol, Portugal, Perancis, Bulgaria, Hongaria, Yunani, Yugoslavia), Afrika, 

Australia, Amerika Utara dan Amerika Selatan. 3) Subspesies Javanica atau 

Subjaponica atau Japonica tropis atau Indojaponica : Subspesies ini tersebar di 

daerah yang memiliki iklim tropis, seperti Indonesia. 

 Akar tanaman padi berfungsi untuk menyerap zat makanan dan air, proses 

respirasi, dan menopang tegaknya batang. Akar padi dapat digolongkan menjadi 

dua macam, yaitu akar primer dan seminal. Akar primer yaitu akar yang tumbuh 

dari kecambah biji, sedangkan akar seminal berupa akar yang tumbuh didekat 

buku-buku. Kedua akar ini tidak banyak mengalami perubahan setelah tumbuh 

karena akar padi tidak mengalami pertumbuhan sekunder (Supriadiputra  dan 

Iwan, 2009). 

 Makarim dan Suhartatik (2007) menyatakan bahwa akar berfungsi sebagai 

penunjang tanaman untuk dapat tumbuh tegak, menyerap hara dan air dari dalam 

tanah. Akar tanaman padi termasuk golongan akar serabut. Akar primer (radikula) 

yang tumbuh sewaktu berkecambah yang muncul dari janin dekat bagian buku 

skutellum disebut akar seminal berjumlah antara 1-7. Akar-akar seminal 

selanjutnya akan digantikan oleh akar-akar sekunder yang tumbuh dari buku 

terbawah batang yang disebut adventif atau akar-akar buku karena tumbuh dari 

bagian tanaman yang bukan embrio. 

  Batang padi memiliki buku-buku dan juga berongga. Dari buku batang 

tersebut akan tumbuh anakan atau daun. Bunga atau malai akan mucul dari anakan 

terakhir pada tiap anakan (Purwono dan Heni, 2007). Bunga padi terdiri atas 

tangkai bunga, kelopak bunga lemma ( gabah padi yang besar), palea ( gabah padi 

yang kecil), putik , kepala putik, tangkai sari, kepala sari, dan bulu (awu) pada 

ujung lemma, bagian daun dari bawah ke atas terdiri dari pelepah daun, leher 

daun, daun telinga, lidah daun dan helai daun. Daun bendera adalah daun yang 

terletak pada tiap batang sebagai daun terakhir (teratas) ( Nurmala, 2003). 

 Daun merupakan bagian dari tanaman yang berwarna hijau karena 

mengandung klorofil (zat hijau daun). Adanya klorofil ini menyebabkan daun 

tanaman dapat mengolah sinar radiasi surya menjadi karbohidrat/energi untuk 

tumbuh-kembangnya organ-organ tanaman lainnya yang disebut sebagai sources 

(Makarim dan Suhartatik, 2007). 
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 Menurut AAK (1990) tanaman padi membentuk rumpun dengan 

anakannya, biasanya anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan 

anakan akan terjadi secara bersusun yaitu : 1) Anakan pertama : anakan yang pada 

batang pokok atau batang utama. Anakan utama ini tumbuh di antara dasar batang 

dan daun sekunder. Sedangkan pada pangkal batang anakan pertama terbentuk 

perakaran. 2) Anakan kedua : anakan ini terjadi atau tumbuh pada batang bawah 

anakan pertama yaitu pada buku pertama dan juga membentuk perakaran sendiri. 

3) Anakan ketiga dan seterusnya : Anakan ketiga ini tumbuh pada buku pertama 

pada batang anakan kedua dengan bentuk yang serupa dengan anakan pertama dan 

kedua. 

 Malai padi terdapat pada ruas batang paling ujung sampai ruas batang 

terakhir, biasanya terdiri atas 8-10 ruas batang. Bunga tanaman padi tergolong 

dalam jenis bunga berkelamin dua. Setiap bunga mempunyai enam benang sari 

yang bertangkai pendek dengan dua tangkai putik dan dua kepala putik 

(Simanjuntak, 2005). 

 

2.3. Syarat Tumbuh 

Padi dapat tumbuh dalam iklim yang beragam, tumbuh di daerah tropis 

dan subtropis pada 45º LU dan 45ºLS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi 

dengan musim hujan 4 bulan. Rata–rata curah hujan yang baik adalah 200 

mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun. Padi dapat di tanam di musim kemarau atau 

hujan. Pada musim kemarau produksi meningkat asalkan irigasi selalu tersedia. Di 

musim hujan, walaupun air melimpah produksi dapat menurun karena 

penyerbukan kurang intensif. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0 - 

650 m dpl dengan temperatur 22 - 27ºC sedangkan didataran tinggi 650 - 1500 m 

dpl dengan temperatur 19 – 23ºC (Hanum, 2008). 

Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. 

Angin juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi yaitu dalam 

penyerbukan dan pembuahan tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan 

tanaman. Temperatur sangat mempengaruhi pengisian biji padi. Temperatur yang 

rendah dan kelembaban yang tinggi pada waktu pembungaan akan mengganggu 

proses pembuahan yang mengakibatkan gabah menjadi hampa. Hal ini terjadi 

akibat tidak membukanya bakal biji. Temperatur yang juga rendah pada waktu 
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bunting dapat menyebabkan rusaknya pollen dan menunda pembukaan tepung 

sari. Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang 

memiliki lapisan keras 30 cm dibawah permukaan tanah. Menghendaki tanah 

lumpur yang subur dengan ketebalan 18 – 22 cm. Keasaman tanah antara pH 4,0 –

7,0 (Hanum, 2008). 

 

2.4. Fase Pertumbuhan Padi Sawah 

Pertumbuhan tanaman padi dibagi kedalam 3 fase yaitu fase vegetatif 

(awal pertumbuhan sampai pembentukan bakal malai/primordia), fase reproduktif 

(primordia sampai pembungaan), dan fase pematangan (pembungaan sampai 

gabah matang) (Makarim dan Suhartatik, 2007). 

Menurut Makarim dan Suhartatik (2007) terdapat tiga fase pertumbuhan 

tanaman padi yang diuraikan menjadi 10 tahapan pertumbuhan yang diberi kode 

angka 0-9 . 1) tahap 0 : Benih berkecambah sampai muncul kepermukaan.Benih 

biasanya dikecambahkan melalui perendaman selama 24 jam dan diinkubasi 

selama 24 jam; 2) tahap 1 : Pertunasan atau bibit, yaitu sejak benih berkecambah, 

tumbuh menjadi tanaman muda/ bibit hingga hampir keluar anakan pertama. 

Selama tahap ini, akar seminal dan lima daun terbentuk. Sementara tunas terus 

tumbuh, dua daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepatan 1 daun 

setiap 3-4 hari selama tahap awal pertumbuhan. Kemunculan akar sekunder 

membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan 

radikula dan akar seminal sementara; 3) tahap 2 : Pembentukan anakan, 

berlangsung sejak munculnya anakan pertama sampai  pembentukan anakan 

maksimum tercapai. Anakan muncul dari tunas aksial pada buku batang dan 

menggantikan tempat daun. Setelah tumbuh, anakan pertama memunculkan 

anakan sekunder, ini terjadi pada 30 hari setelah pindah tanam. Fase tumbuh dari 

anakan maksimal sampai inisiasi malai disebut vegetative – lag.  Setelah anakan 

maksimal tercapai, sebagian dari anakan akan mati dan tidak menghasilkan malai, 

anakan tersebut dinamakan anakan yang tidak efektif; 4) tahap 3 : Pemanjangan 

batang, terjadi sebelum pembentukan malai atau pada tahap akhir pembentukan 

anakan. Anakan terus meningkat dalam jumlah dan tingginya. Periode waktu 

pertumbuhan berkaitan nyata dengan memanjangnya batang. Batang lebih 

panjang pada varietas yang pertumbuhannya lebih lama. Dalam hal ini, varietas 
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padi dapat dikategorikan pada dua grup, yaitu : varietas berumur pendek (masak 

dalam 105-120 hari) dan varietas berumur panjang (masak dalam 150 hari). Pada 

varietas pendek/genjah, buku kelima dari batang, di bawah kedudukan malai, 

memanjang hanya 2-4 cm terlihat kasat mata sebelum pembentuk malai. Keempat 

tahap pertama ini merupakan fase vegetatif, awal dari pertumbuhan tanaman padi; 

5) tahap 4 : Pembentukan malai sampai bunting. Pada varietas genjah, bakal malai 

(primordia) terlihat berupa kerucut putih panjang 1,0 – 1,5 mm. Pertama kali 

muncul pada ruas buku utama, kemudian pada anakan dengan pola tidak teratur. 

Saat malai terus berkembang, bulir terlihat dan dapat dibedakan. Malai muda 

meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera 

menyebabkan pelepah daun menggembung. Penggembungan daun bendera ini 

disebut bunting. Bunting terlihat terjadi pertama kali pada ruas batang utama. 

Pada tahap bunting, ujung daun layu (menjadi tua dan mati) dan anakan non 

produktif terlihat pada bagian dasar tanaman; 6) tahap 5 : Heading (keluarnya 

bunga atau malai), dikenal juga sebagai tahap keluarnya malai. Heading ditandai 

dengan munculnuya ujung malai dari pelepah daun bendera. Malai terus 

berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun. Dalam suatu rumpun 

fase ini memerlukan waktu 10-14 hari; 7) tahap 6 : Pembungaan (anthesis) 

dimulai ketika benang sari bunga yang paling ujung pada tiap cabang malai telah 

tampak keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan. Pada umumnya anthesis 

terjadi pada pukul 08.00 – 13.00 dan persarian akan selesai 5-6 jam setelah 

anthesis. Tepung sari yang jatuh ke kepala putik segera berkecambah dalam 3 

menit dan menghasilkan pipa tepung sari yang akan mencapai kantong janin 

melalui pintu mikropil. Dalam waktu 30 menit setelah persarian, 1 gamet jantan 

bersatu dengan 2 inti kutub sel telur menghasilkan endosperm dengan jumlah 

kromosom 3n. Persarian gamet jantan yang satu lagi bersatu dengan 1 inti kutub 

sel telur membentuk satu sel telur 2n. Dalam satu malai, semua bunga 

memerlukan 7-10 hari untuk anthesis. Anthesis terjadi 25 hari setelah bunting; 8) 

tahap 7 : Matang susu. Pada tahap ini , gabah mulai terisi dengan cairan kental 

berwarna putih susu. bila gabah ditekan, maka cairan tersebut akan keluar. Malai 

hijau dan mulai merunduk. Pelayuan pada dasar anakan berlanjut. Daun bendera 

dan dua daun di bawahnya tetap hijau; 9) tahap 8 : Gabah ½ matang. Pada tahap 
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ini isi gabah berubah menjadi gumpalan lunak dan akhirnya mengeras. Gabah 

pada malai mulai menguning. Pelayuan (senescense) dari anakan dan daun 

dibagian dasar tanaman tampak semakin jelas. Ujung dua daun terakhir pada 

setiap anakan mulai mengering; 10) tahap 9 : Gabah matang berkembang penuh, 

keras dan berwarna kuning, daun bagian atas mengering dengan cepat. Sejumlah 

daun yang mati terakumulasi pada bagian dasar tanaman. 

 

2.5. Karakterisasi  

 Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan tanaman adalah 

karakterisasi. Karakterisasi bagi tanaman sangat diperlukan karena sangat berguna 

dalam upaya perlindungan plasma nutfah, pengembangan varietas, dan untuk 

kearah perlindungan indikasi geografis atau ekotipe tanaman. Karakterisasi 

tanaman pada tingkat morfologi diperlukan terutama untuk keperluan identifikasi 

fenotip dan perubahannya terkait dengan ekotipe atau perubahan-perubahan 

lingkungan (Marzuki dkk., 2008). 

 Maulana dkk. (2014) menyatakan bahwa karakterisasi merupakan suatu 

kegiatan dalam rangka mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi 

atau yang merupakan penciri dari varietas yang bersangkutan. Karakter yang 

diamati dapat berupa karakter morfologi , karakter agronomi, karakter fisiologi, 

dan juga karakter molekul (DNA). Karakter morfologi yang diamati dapat bersifat 

kualitatif dan kuantitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian Wahab dan Sabur (2004) karakteristik dari 

enam kultivar padi gogo lokal Sulawesi Selatan menunjukkan adanya perbedaan 

diantaranya : warna pelepah (hijau, garis-garis ungu, dan ungu), bulu pada 

permukaan daun (berbulu dan tanpa bulu), bentuk lidah daun (cleft dan acute), 

perilaku batang (rebah, lemah dan kuat). Semua varietas yang diuji tidak 

memperlihatkan perbedaan terhadap karakter warna daun, telinga daun, leher 

daun, dan perilaku helai daun. Rata-rata tanaman tertinggi pada kultivar pae 

Bakala, rata-rata diameter batang terbesar pada kultivar pae Wolo dan rata-rata 

jumlah anak per rumpun terbanyak pada varietas Situ Patenggang. 
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2.6. Produksi Padi Kabupaten Kampar 

  Berdasarkan data BPS Kabupaten Kampar pada tahun 2014 dari 20 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kuok merupakan salah 

satu Kecamatan yang memiliki luas panen tertingi seluas 940 Ha dengan produksi 

sebesar 4.248,80 Ton (BPS Kabupaten Kampar, 2015). Luas panen dan produksi 

padi menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Kecamatan  Padi Sawah 

 

 Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

 

Kampar Kiri 405 1.701,00 

 Kampar Hilir Hulu 0  0 

 Kampar Kiri Hilir 0  0 

 Kampar Kiri Tengah 0  0 

 Gunung Sahilan 0  0 

 XIII Koto Kampar 0  0 

 Koto Kampar Hulu 0  0  

 Kuok 940 4.248,80 

 Salo 704  4.153,60 

 Tapung 225  1.068,75 

 Tapung Hulu  0  0 

 Tapung Hilir  0  0 

 Bangkinang Kota  0  0 

 Bangkinang 740 4.810,00 

 Kampar 675 3.341,25 

 Kampar Timur 340 1.700,00 

 Rumbio Jaya 231  866,25 

 Kampar Utara 888 4.395,00 

 Tambang 742 3.153,50 

 Siak Hulu  59  227,15 

 Perhentian Raja  0   0 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 


