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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Padi 

Padi merupakan biota pokok di sawah karena merupakan tanaman pokok. 

Tanaman penghasil makanan pokok hampir separuh penduduk dunia ini 

merupakan tanaman yang unik. Tanaman ini dapat hidup pada dua ekosistem, 

yaitu ekosistem darat dan air. Padi dapat hidup baik di sawah maupun di darat 

(tanpa air tergenang) sehingga berdasarkan tempat tumbuhnya dikenal dua jenis 

padi, yaitu padi sawah dan padi gogo. Bahkan ada yang mengatakan bahwa padi 

merupakan tanaman peralihan antara ekosistem darat dan air (Sudirman dan Iwan, 

2009). 

Tanaman padi merupakan tanaman semusim, termasuk golongan rumput-

rumputan. Tanaman padi dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan kedalam, 

Divisio: Spermatophyta, Sub divisio: Angiospermae, Kelas: Monocotyledoneae, 

Ordo: Graminales, Famili: Gramineae, Genus: Oryza dan Spesies: Oryza sativa 

L. Spesies Oryza sativa L. dibagi atas 2 golongan yaitu utilissima (beras biasa) 

dan glutinosa (beras ketan). Golongan utilissima dibagi 2 yaitu communis dan 

minuta. Golongan yang banyak ditanam di Indonesia adalah golongan communis 

yang terbagi menjadi 2 sub golongan yaitu indica (padi bulu) dan sinica (padi 

cere/japonica). Perbedaan mendasar antara padi bulu dan cere mudah terlihat dari 

ada tidaknya ekor pada gabahnya. Padi cere tidak memiliki ekor sedangkan padi 

bulu memiliki ekor (Soemartono dan Haryono, 1972). 

Bagian-bagian tanaman dalam garis besarnya dalam dua bagian besar, 

yaitu bagian vegetatif yang meliputi akar, batang dan daun serta bagian generatif 

yang meliputi  malai yang terdiri dari bulir-bulir, bunga dan buah (Norsalis, 

2011). Akar tanaman padi termasuk golongan akar serabut. Pada benih yang 

sedang berkecambah timbul calon akar yang disebut dengan radikula. Bagian akar 

yang telah dewasa (lebih tua) dan telah mengalami perkembangan akan berwarna 

coklat, sedangkan akar yang baru atau bagian akar yang masih muda berwarna 

putih (Hanum, 2008).  

Batang tanaman padi berfungsi sama dengan batang tanaman yang lainnya 

dimana batang tanaman padi ini akan menopang tanaman secara keseluruhan dan 

sebagai penghubung untuk mengalirkan zat makanan ke seluruh bagian tanaman. 
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Pada tanaman padi ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu batang tanaman padi 

memiliki rongga dan ruas (Sudirman dan Iwan, 2009). Daun padi terdiri dari helai 

daun yang berbentuk memanjang seperti pipa dan pelepah daun yang 

menyelubungi batang. Pada perbatasan antara helai daun dan upih terdapat lidah 

daun. Panjang dan lebar dari helai daun tergantung kepada varietas padi yang 

ditanam dan letaknya pada batang. Daun ketiga dari atas biasanya merupakan 

daun terpanjang. Daun bendera mempunyai panjang daun terpendek dan dengan 

lebar daun yang terbesar. Banyak daun dan besar sudut yang dibentuk antara daun 

bendera dengan malai, tergantung kepada varietas-varietas padi yang ditanam. 

Besar sudut yang dibentuk dapat kurang dari 900 atau lebih dari 900 (Norsalis, 

2011). 

 Menurut Hanum (2008) bunga padi adalah bunga telanjang artinya 

mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang 

diatas. Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala 

sari besar serta mempunyai dua kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai 

putik dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada 

umumnya putih atau ungu. 

Terbukanya bunga diikuti dengan pecahnya kandung serbuk, yang 

kemudian menumpahkan tepung sarinya. Sesudah tepung sari ditumpahkan dari 

kandung serbuk maka lemma dan palea menutup kembali. Berpindahnya tepung 

sari ke kepala putik maka selesailah sudah proses penyerbukan. Kemudian 

terjadilah pembuahan yang menghasilkan lembaga dan endosperm. Endosperm 

adalah penting sebagai sumber makanan cadangan bagi tanaman yang baru 

tumbuh (Herawati, 2012). 

Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau butir/gabah, 

sebenarnya bukan biji melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. 

Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Dinding bakal buah 

terdiri dari tiga bagian yaitu bagian paling luar disebut epicarpium, bagian tengah 

disebut mesocarpium dan bagian dalam disebut endocarpium. Biji sebagian besar 

ditempati oleh endosperm yang mengandung zat tepung dan sebagian ditempati 

oleh embrio (lembaga) yang terletak dibagian sentral yakni dibagian lemma 

(Norsalis, 2011). 
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2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Padi 

Temperatur atau suhu memiliki peranan penting dalam pertumbuhan 

tanaman padi. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada suhu 19-27 
o
C, 

sedangkan di Indonesia pengaruh suhu tidak terasa karena suhunya hampir 

konstan sepanjang tahun. Adapun salah satu pengaruh suhu terhadap tanaman padi 

adalah kehampaan pada biji (Hasanah, 2007). 

Padi dapat tumbuh hampir di semua jenis tanah yang cukup mengandung 

unsur hara yang dapat mendukung kelangsungan hidup pada pertumbuhan dan 

perkembangannya. Iklim yang dikehendaki pertumbuhan tanaman padi adalah 

berhawa panas dan udaranya banyak mengandung air. Padi dapat tumbuh dengan 

baik pada dataran rendah sampai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut 

(Soemartono dkk., 1984). 

Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang 

memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah. Padi sawah juga 

menghendaki tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Keasaman 

tanah antara pH 4,0-7,0. Penggenangan akar mengubah pH tanah menjadi 7,0 

(AAK, 1990). 

   

2.3. Kekurangan Air Sebagai Cekaman Abiotik pada Tanaman 

Setiap tanaman memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi lingkungan tempat tanaman berada 

selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi mungkin saja masih berada 

dalam batas toleransi tanaman tersebut, tetapi seringkali tanaman mengalami 

perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan 

bahkan kematian tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tanaman memiliki 

faktor pembatas dan daya toleransi terhadap lingkungan (Purwadi, 2011).  

Cekaman (stress) lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memberikan 

tekanan pada tanaman dan mengakibatkan respon tanaman terhadap faktor 

lingkungan tertentu lebih rendah daripada respon optimumnya pada kondisi 

normal. Kondisi lingkungan yang memungkinkan tanaman untuk memberikan 

respons maksimum terhadap suatu faktor lingkungan bukan merupakan cekaman 

bagi tanaman. Cekaman lingkungan dapat berupa faktor eksternal dan faktor 
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internal. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang tidak mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan bagian tanaman seperti kekurangan dan 

kelebihan unsur hara, kekurangan dan kelebihan air, suhu yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi. Sedangkan faktor internal adalah gen individu tersebut (Purwadi, 

2011). 

 Cekaman lingkungan dapat berupa faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor 

abiotik dapat berupa cahaya, air, suhu, dan zat hara dalam tanah, sedangkan yang 

termasuk faktor biotik ialah herbivora, parasit atau patogen, dan predator 

(Mahmuddin, 2009). Ketersediaan air merupakan salah satu cekaman abiotik yang 

dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Tanaman 

tidak akan dapat hidup tanpa air, karena air merupakan faktor utama yang 

berperan dalam proses fisiologi tanaman. Air merupakan bagian dari protoplasma 

dan menyusun 85-90% dari berat keseluruhan jaringan tanaman. Air juga 

merupakan reagen yang penting dalam fotosintesis dan dalam reaksi-reaksi 

hidrolisis. Di samping itu air juga merupakan pelarut garam-garam, gas-gas dan 

zat-zat lain yang diangkut antar sel dalam jaringan untuk memelihara 

pertumbuhan sel dan mempertahankan stabilitas bentuk daun. Air juga berperan 

dalam proses membuka dan menutupnya stomata (Cheeta, 2011). 

Jumlah air yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman bervariasi, 

tergantung pada jenis tanaman. Dalam kehidupan tanaman air berperan : 1) 

sebagai pelarut unsur-unsur hara yang terkandung dalam tanah, sehingga dapat 

diambil oleh tanaman dengan mudah melalui akar dan diangkut ke bagian 

tanaman yang membutuhkan (termasuk daun yang berfotosintesis) melalui xilem, 

2) sebagai pelarut hasil fotosintesis untuk didistribusikan keseluruh bagian 

tanaman melalui floem dan fotosintat tersebut akan digunakan oleh tanaman untuk 

proses pertumbuhan (Hendriyani dan Setiari, 2009). 

 

2.4. Respon Tanaman Kekurangan Air 

 Cekaman kekeringan merupakan istilah untuk menyatakan bahwa 

tanaman mengalami kekurangan air akibat keterbatasan air dari lingkungannya 

yaitu media tanam. Cekaman kekeringan pada tanaman dapat disebabkan oleh 

kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan 
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oleh daun akibat laju evapotranspirasi yang melebihi laju absorpsi air walaupun 

keadaan air tanah tersedia dengan cukup (Levitt,1980; Bray, 1997 cit. Nio Song 

dan Banyo, 2011). 

Respon tanaman yang mengalami kekurangan air dapat merupakan 

perubahan di tingkat selular dan molekular yang ditunjukkan dengan penurunan 

laju pertumbuhan, berkurangnya luas daun dan peningkatan rasio akar : tajuk. 

Tingkat kerugian tanaman akibat kekurangan air dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain intensitas kekeringan yang dialami, lamanya kekeringan dan 

tahap pertumbuhan saat tanaman mengalami kekeringan. Dua macam respon 

tanaman yang dapat memperbaiki status jika mengalami kekeringan adalah 

mengubah distribusi asimilat baru dan mengatur derajat pembukaan stomata. 

Pengubahan distribusi asimilat baru akan mendukung pertumbuhan akar dari pada 

tajuk, sehingga dapat meningkatkan kapasitas akar menyerap air serta 

menghambat pertumbuhan tajuk untuk mengurangi transpirasi. Pengaturan derajat 

pembukaan stomata akan menghambat hilangnya air melalui transpirasi 

(Mansfield dan Atkinson,1990 cit. Nio Song dan Banyo, 2011). 

Secara umum tanaman akan menunjukkan respon tertentu bila mengalami 

cekaman kekeringan. Respons yang pertama kali dapat diamati pada tanaman 

yang kekurangan air ialah penurunan conductance yang disebabkan oleh 

berkurangnya tekanan turgor. Hal ini mengakibatkan laju transpirasi berkurang, 

dehidrasi jaringan dan pertumbuhan organ menjadi lambat, sehingga luas daun 

yang terbentuk saat kekeringan lebih kecil (Nio dkk., 2010). 

 

2.5. Mekanisme Toleransi Tanaman terhadap Kekeringan 

Cekaman kekeringan terjadi jika curah hujan lebih kecil dari pada 

evapotranspirasi, serapan air oleh akar tidak bisa mengimbangi besarnya 

evapotranspirasi atau suplai air irigasi kurang (Sulistyono dkk., 2011). 

Kemampuan akar mengabsorbsi air dengan memaksimalkan sistem perakaran 

merupakan salah satu pendekatan utama untuk mengkaji kemampuan adaptasi 

tanaman terhadap kekurangan air (Efendi, 2008). Jika kekurangan air maka proses 

metabolisme pada benih yang semula aktif menjadi terhenti sehingga proses 
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perkecambahan akan terganggu. Hanya benih yang toleran kekeringan saja yang 

mampu berkecambah (Ballo dan Maria, 2012). 

Bentuk adaptasi morfologi pada gabah ditunjukkan dengan kemampuan 

menghasilkan akar lebih panjang pada kondisi ada cekaman kekeringan. Adanya 

perbedaan ukuran gabah, ketebalan kulit biji dan vigor biji ini akan menentukan 

pula kemampuan gabah berkecambah. Apabila ada cekaman air pada saat benih 

berkecambah maka metabolisme benih terganggu akibat air yang diperlukan tidak 

cukup. Dengan demikian, hanya benih yang toleran kekeringan saja yang mampu 

berkecambah (Lestari dan Mariska, 2006). 

Kemampuan memanfaatkan air yang ada pada bagian tanah yang lebih 

dalam ditentukan oleh kekuatan daya tembus dan panjang akar. Sifat fisik akar 

yang berupa perakaran panjang dan padat dengan jumlah yang relatif serta 

diameter akar yang besar menjadi tolak ukur pada galur atau varietas tahan 

kekeringan. Pada genotipe yang toleran, ada upaya memperpanjang akar dalam 

usaha mendapat air dan hara yang cukup (Meutia dkk., 2010). 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh perkembangan dan proporsi 

akar. Sejalan dengan pertumbuhan akar yang baik, maka penyerapan hara akan 

lebih maksimal, tanaman terpenuhi nutrisi, serta memiliki pertumbuhan baik dan 

diharapkan produksi dinyatakan baik (Hanum, 2008). Jika proporsi akar lebih 

banyak dibandingkan dengan proporsi tajuknya, maka nisbah tajuk akar akan 

rendah. Cekaman kekeringan mengakibatkan penurunan nisbah tajuk akar pada 

varietas peka lebih besar dibandingkan varietas toleran (Efendi, 2008).  

 

  

 

 


