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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Padi 

 Tanaman padi dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) diklasifikasikan 

ke dalam kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, dengan sub division 

Angiospermae, termasuk ke dalam kelas Monocotyledoneae, ordo adalah Poales, 

family adalah Graminae, dan spesiesnya adalah Oryza sativa L. (Efendi, 2008). 

Bagian-bagian tanaman terbagi 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 (Makarim dan 

Suhartatik, 2009). 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 padi tersusun dari rangkaian ruas-ruas dan antara ruas yang satu 

dengan yang lainnya dipisah oleh buku. Ruas batang padi di dalamnya berongga 

dan bentuknya bulat. Dari atas ke bawah, ruas batang akan semakin pendek. Pada 

tiap-tiap buku, duduk sehelai daun. Di dalam ketiak daun terdapat kuncup yang 

tumbuh menjadi batang. Pada buku-buku yang terletak paling bawah mata-mata 

ketiak yang terdapat antara ruas batang-batang dan upih daun tumbuh menjadi 

batang-batang sekunder. Tinggi batang padi bervariasi tergantung dengan jenis 

dan varietasnya. Selain itu faktor lingkungan tumbuh juga mempengaruhi 

tingginya batang padi (Norsalis, 2011). Pertumbuhan batang tanaman padi adalah 

merumpun, dimana terdapat satu batang tunggal atau batang utama (Hanum, 

2008). 

 Daun yang muncul pada saat terjadi perkecambahan dinamakan koleoptil. 

Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling 

yaitu satu daun pada setiap buku. Setiap daun terdiri dari helaian daun, pelepah 

daun yang membungkus ruas, telinga daun dan lidah daun. Daun teratas disebut 

dengan daun bendera yang posisi dan ukurannya berbeda dari daun yang lain. Satu 

daun pada awal fase tumbuh memerlukan waktu 4-5 hari untuk tumbuh secara 
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penuh. Jumlah daun setiap tanaman tergantung pada varietas (Makarim dan 

Suhartatik, 2009). 

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). 

 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Padi  

 Iklim yang cocok untuk tanaman padi adalah tropis dan subtropis pada 

45ºLU sampai 45º LS 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 ditanam di musim kemarau atau hujan. Di dataran 

rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 mdpl dengan temperatur 23-27ºC 

sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 mdpl dengan temperatur 19-23ºC. Padi 

dapat tumbuh pada daerah mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi 

(Suparyono dan Setyono, 1999). 

Curah hujan yang dikehendaki tanaman padi yaitu 200 mm/bulan. Curah 

hujan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif. Suhu 

bagi tanaman padi yang baik yaitu 33
o
C ke atas. Adapun pengaruh suhu terhadap 

tanaman padi yaitu terjadinya kehampaan pada biji padi (Hasanah, 2007). 

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 
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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 

bunting dapat menyebabkan rusaknya pollen dan menunda pembukaan tepung 

sari. Padi sawah ditanam di tanah yang berlumpur dengan ketebalan 18 hingga 22 

cm. Tanah persawahan adalah tanah yang berlempung berat yang memiliki lapisan 

keras 30 cm di bawah permukaan tanah sehingga air dapat tertampung di atasnya 

dan menciptakan lumpur. Keasaman tanah antara pH 4,0 –7,0 (Hanum, 2008). 

 

2.3. Respon Tanaman terhadap Kekurangan Air 

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). 

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 oleh daun 

akibat laju evapotranspirasi yang melebihi lajuabsorpsi air walaupun keadaan air 

tanah tersedia dengan cukup (Nio dkk., 2010). 

Secara umum tanaman akan menunjukkan respon tertentu bila mengalami 

cekaman kekeringan (Meutia dkk., 2010). Respon tanaman yang mengalami 

kekeringan air dapat merupakan perubahan di tingkat selular dan molekular yang 

ditunjukkan dengan penurunan laju pertumbuhan, berkurangnya luas daun dan 

peningkatan rasio akar : tajuk (Mansfield dan Atkinson, 1990). Respon 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 
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organ menjadi lambat, sehingga luas daun yang terbentuk saat kekeringan lebih 

kecil (Nio dkk., 2010). 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh perkembangan dan proporsi akar 

(Rahmawati dkk., 2013). Dua macam respon tanaman yang dapat memperbaiki 

status jika mengalami kekeringan adalah mengubah distribusi asimilat baru dan 

mengatur derajat pembukaan stomata. Pengubahan distribusi asimilat baruakan 

mendukung pertumbuhan akar daripada tajuk, sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas akar menyerap air serta menghambat pertumbuhan tajuk untuk 

mengurangi transpirasi (Mansfield dan Atkinson, 1990). Pengaturan derajat 

pembukaan stomata akan menghambat hilangnya air melalui transpirasi. Sejalan 

dengan pertumbuhan akar yang baik, maka penyerapan hara akan lebih maksimal, 

tanaman terpenuhi nutrisi, serta memiliki pertumbuhan baik dan diharapkan 

produksi dinyatakan baik (Supriyanto, 2013).  

 

2.4.  Mekanisme Adaptasi terhadap Cekaman  

Cekaman 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 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). 
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Karakter penting untuk dievaluasi adalah morfologi akar, karena 

kemampuan akar mengabsorbsi air dengan memaksimalkan sistem perakaran 

merupakan salah satu pendekatan utama untuk mengkaji kemampuan adaptasi 

tanaman terhadap kekurangan air (Efendi, 2008). 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). Suardi (2002) juga menyatakan semakin besar diameter akar 

semakin besar pula tingkat toleransi tanaman padi terhadap kekurangan air. 

 

 

 

 


