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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kondisi Umum Penelitian  

 Suhu selama penelitian berkisar ±27,3
0
C. Kelembaban selama penelitian 

berkisar 81% dan curah hujan selama penelitian berkisar 235.9 mm/bulan 

(BMKG, 2017). Suhu yang baik untuk tanaman padi yaitu 19-27
0
C dan tanaman 

padi dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak 

mengandung uap air dengan curah hujan rata-rata 200 mm/bulan (AAK, 1990). 

Pada masa pertumbuhan tanaman fase vegetatif merupakan fase yang 

sangat penting. Selama pengamatan di lapangan berlangsung, ada beberapa hama 

yang menyerang pertumbuhan tanaman, salah satunya yaitu hama belalang. Hama 

belalang biasanya bersembunyi pada siang hari, dan menyerang pada malam hari. 

Tanaman yang terserang daunnya akan terpotong dan tinggal tulang daunnya saja. 

Hal ini dikarenakan daun tanaman padi masih muda sehingga sangat disukai oleh 

belalang dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 
Gambar 4.1. Kerusakan Akibat Hama Belalang  

 

Penggerek batang padi dapat mengakibatkan pucuk batang tanaman padi 

menjadi kering, berwarna kuning sehingga mudah dicabut lalu dapat 

menimbulkan berkurangnya jumlah anakan. Hama penggerek batang padi 

menyerang tanaman yang belum berbunga (masa vegetatif). Pada setiap 

parameter, antar kelima genotipe mengalami kerusakan akibat hama, tetapi tidak 

pada semua tanaman. Kerusakan akibat hama penggerek batang dapat dilihat pada 

Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2. Kerusakan Akibat Penggerek Batang 

 

Untuk mengendalikan hama tersebut, digunakan pestisida sevin. Dosis 

pestisida yang digunakan pada tanaman yaitu 1 gram sevin dilarutkan dalam 1 

liter air. Hama belalang dan penggerek batang yang menyerang tanaman langsung 

diatasi agar tidak menyebar ke tanaman lainnya.  

Penyakit yang menyerang tanaman padi pada saat fase vegetatif yaitu blas 

dengan intensitas yang masih cukup rendah. Penyakit blas disebabkan oleh infeksi 

patogen P. Oryzae. Bagian tanaman yang umum diserang adalah daun, pangkal 

malai, cabang dan buku malai. Infeksi patogen dapat terjadi pada daun dan 

menyebabkan blas pada daun (Taufik, 2011). Penyakit blas dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Penyakit Blas 
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4.2. Ringkasan Sidik Ragam 

Hasil sidik ragam dari data pengamatan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap Faktorial dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Sidik Ragam (F Hitung) Uji Daya Tahan Beberapa Genotipe Padi 

Sawah Lokal Asal Kecamatan Kampar Utara pada Berbagai Tingkat 

Kadar Lengas Tanah 

No. Parameter 

F hitung 

KK% 
Genotipe 

Kadar 

Lengas (KL) 
G x KL 

1. Tinggi Tanaman 6,89
** 

14,47
** 

1,70
tn 

19,08 

2. Jumlah Anakan
t
 0,20

tn 
0,42

tn 
0,78

tn 
21,32 

3. Panjang Akar 0,99
tn 

0,11
tn 

1,04
tn 

20,22 

4. Berat Kering Tanaman
t 

1,09
tn 

16,44
** 

0,56
tn 

20,29 

5. Berat Kering Akar
t 

3,84
** 

18,50
** 

1,49
tn 

20,36 

6. Rasio Tajuk Akar
t
 2,63

** 
4,96

** 
1,05

tn 
46,51 

Keterangan : t=data ditransformasi menggunakan√     KK=Koefisien Keragaman 
**

=berbeda sangat nyata, 
*
=berbeda nyata, tn=tidak berbeda nyata 

 

 Ringkasan sidik ragam pada penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan 

genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap parameter tinggi tanaman, berat 

kering akar dan rasio tajuk akar, parameter berat kering tanaman berpengaruh 

nyata. Parameter jumlah anakan dan panjang akar tidak berbeda nyata. Pada 

perlakuan kadar lengas tanah berpengaruh sangat nyata pada parameter tinggi 

tanaman, berat kering tanaman, berat kering akar dan rasio tajuk akar. 

 

4.3. Tinggi Tanaman (cm) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe maupun kadar 

lengas tanah memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata pada tinggi 

tanaman padi, dapat dilihat pada Tabel 4.2.   

 Hasil pengamatan pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwa Genotipe Alui 

merupakan tanaman tertinggi dengan tinggi yaitu 155,46 cm. Genotipe Cupak 

Onda memiliki rata-rata tinggi tanaman yaitu 135,60 yang tidak berbeda nyata 

dengan Genotipe Putio. Genotipe Kuniong memiliki rata-rata tinggi tanaman yaitu 

115,46 cm yang tidak berbeda nyata dengan Genotipe Kuriok. Dari kelima 

genotipe yang dicobakan, terdapat satu genotipe yang memiliki tinggi tanaman 

tertinggi yaitu Genotipe Alui, hal ini dapat diduga karena dipengaruhi oleh faktor 

genetik tanaman padi sawah itu sendiri. 
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Tabel 4.2. Tinggi Tanaman Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal pada Berbagai 

Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan  Tinggi Tanaman (cm) 

Genotipe  

Kuriok 114,33
c 

Cupak Onda 135,60
b 

Alui 155,46
a 

Kuniong  115,46
c 

Putio 134,26
b 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 150,04
a 

100% KL 131,04
b 

50% KL 112,00
c 

Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5% 

  
Tinggi tanaman padi pada kadar lengas 50% kapasitas lapang paling 

rendah dibandingkan dengan tanaman pada kadar lengas 150% dan 100% 

kapasitas lapang, tetapi pada kadar lengas 150% kapasitas lapang lebih baik dari 

kadar lengas 100% kapasitas lapang. Hal ini dapat diduga karena pada saat kadar 

lengas 50% kapasitas lapang, kondisi air sudah sangat terbatas sehingga akar tidak 

mengalami perkembangan tetapi melakukan pertahanan. Mackill dkk., (1996) 

menyatakan bahwa kedalaman perakaran padi berkorelasi negatif dengan jumlah 

anakan dan tidak berkorelasi secara nyata dengan tinggi tanaman. Pada kadar 

lengas 50% kapasitas lapang, tanaman mengalami cekaman yang lebih berarti 

yang mengakibatkan tinggi tanaman yang paling rendah karena pertumbuhan 

terhambat. Maka, semakin tinggi cekaman kekeringan, tanaman akan semakin 

rendah (Santoso, 2008).  

 Tinggi tanaman pada kadar lengas 150% kapasitas lapang berbeda nyata 

dengan 100% dan 50% kapasitas lapang. Dikarenakan pada kadar lengas 150% 

kapasitas lapang kualitas dan kuantitas nutrisi, air dan hara sangat baik sehingga 

berpengaruh positif. Hal ini diduga bahwa tanaman pada kadar lengas 150% 

kapasitas lapang tanaman telah mencapai pertumbuhan vegetatif, oleh karena itu 

tanaman lebih banyak mendistribusikan fotosintat mengarah pada organ-organ 

untuk pertumbuhan tinggi tanaman atau organ vegetatif (Effendi, 2008). 

Pengukuran tinggi tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Pengukuran Tinggi Tanaman 

 

4.4. Jumlah Anakan 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe, kadar lengas 

tanah berpengaruh tidak nyata pada jumlah anakan padi, dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3. Jumlah Anakan Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal pada Berbagai 

Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan  Jumlah Anakan (rumpun) 

Genotipe  

Kuriok 4,63
 

Cupak Onda 4,75
 

Alui 4,64
 

Kuniong  4,85
 

Putio 4,56
 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 4,83
 

100% KL 4,63
 

50% KL 4,59
 

Hasil pengamatan pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa Genotipe Kuriok 

memiliki jumlah anakan dengan rata-rata 4,63 yang tidak berbeda nyata dengan 

Genotipe Cupak Onda, Genotipe Alui, Genotipe Kuniong dan Genotipe Putio. 

Jumlah anakan dipengaruhi oleh genotipe tanaman padi. Hal ini menunjukkan 

bahwa genotipe padi memiliki respon jumlah anakan yang tidak berbeda nyata 

pada masing-masing genotipe. Namun seluruhnya memiliki jumlah anakan yang 

sangat sedikit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa genotipe memiliki jumlah 

anakan yang rendah dan juga faktor lain yang mempengaruhi jumlah anakan 

adalah sistem pengairan dan genotipe. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat 

Sabetfar dkk., (2013) bahwa pertumbuhan tanaman padi lebih rentan terhadap 
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kekeringan pada fase pembentukan anakan. Menurut penelitian Syamsudin dan 

Indradewa (2016), menyatakan bahwa respon kultivar padi sawah pada pengairan 

sistem genangan dalam parit dapat menurunkan jumlah anakan sebesar 45,56%. 

Sedangkan pada perlakuan kadar lengas tanah penurunan jumlah anakan 

tampak terjadi mulai pada kadar lengas tanah 50% kapasitas lapang. Pada umur 3 

minggu perlakuan, penurunan jumlah anakan sudah mulai tampak yaitu pada 

kadar lengas 100% dan 50% kapasitas lapang. Pada parameter jumlah anakan, 

perlakuan kadar lengas tanah tidak memberikan pengaruh yang nyata. Diduga 

bahwa dalam kondisi air yang tersedia ataupun dalam kondisi air yang sedikit 

tanaman mampu mempertahankan jumlah anakannya. Menurut Hariyono (2014), 

pengairan tergenang menghambat pertumbuhan anakan, dimana kondisi kelebihan 

air, oksigen tidak dapat di serap oleh akar pada zona perakaran sehingga 

metabolisme tanaman menjadi terganggu. Jumlah anakan pada tanaman yang 

diairi mempunyai anakan lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan cekaman 

(fase vegetatif). 

Menurut Manurung dkk., (2017), tanaman yang hidup pada daerah 

kekeringan akan berusaha untuk mengefisiensi penggunaan air yaitu salah satu 

dengan penurunan jumlah anakan sehingga akan mengurangi transpirasi dan 

mengoptimalkan distribusi asimilat ke dalam jumlah anakan yang terbatas.  

Menurut Komnas Plasma Nutfah (2003) menyatakan bahwa kemampuan 

beranak tanaman padi dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu sangat banyak (>25 

anakan/rumpun), banyak (20-25 anakan/rumpun), sedang (10-19 anakan/rumpun), 

sedikit (5-9 anakan/rumpun), sangat sedikit (<5 anakan/rumpun). Kemampuan 

beranak pada penelitian ini yaitu skala sangat sedikit (<5 anakan/rumpun). 

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah anakan adalah jarak tanam, musim 

tanam, serta penggunaan pupuk. Jarak tanam yang lebar, didukung lingkungan 

yang baik, akan menyebabkan bertambahnya jumlah anakan (AAK, 1990). 

Jumlah anakan menunjukkan nilai yang bertolak belakang dengan tinggi tanaman, 

dimana semakin tinggi jumlah anakan maka tanaman semakin pendek (Rahayu 

dan Harjoso, 2010). Jumlah anakan yang banyak diduga menyebabkan terjadinya 

persaingan didalam satu rumpun sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi 

tanaman. Penghitungan jumlah anakan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Penghitungan Jumlah Anakan 

 

4.5.  Panjang Akar Terpanjang (cm) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe, kadar lengas 

tanah tidak berbeda nyata terhadap panjang akar, dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Panjang Akar Terpanjang Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal pada 

Berbagai Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan  Panjang Akar Terpanjang (cm) 

Genotipe  

Kuriok 40,46
 

Cupak Onda 44,93
 

Alui 40,33
 

Kuniong  39,46
 

Putio 40,86
 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 41,36
 

100% KL 40,60
 

50% KL 41,68
 

  

Hasil pengamatan pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa Genotipe Kuriok 

memiliki panjang akar terpanjang dengan rata-rata 40,46 cm yang tidak berbeda 

nyata dengan Genotipe Cupak Onda, Genotipe Alui, Genotipe Kuniong dan 

Genotipe Putio. Hal ini diduga karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan dimana tanaman tumbuh (polybag). Namun, perlakuan kadar lengas 

tanah memberikan pengaruh terhadap perkembangan akar secara horizontal. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Effendi (2008), bahwa parameter panjang akar tidak 

dipengaruhi oleh kadar lengas tanah. Dengan demikian pertumbuhan panjang akar 

masing-masing genotipe akibat cekaman kekeringan menunjukkan respon yang 

sama pada setiap genotipe, pada genotipe tertentu akan mengakibatkan akar 
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semakin panjang (Cupak Onda) namun pada genotipe lain mengakibatkan 

perakaran semakin pendek, khususnya Genotipe Kuniong.  

Perlakuan kadar lengas tanah 150%, 100% dan 50% kapasitas lapang tidak 

berpengaruh nyata terhadap parameter panjang akar terpanjang pada penelitian 

ini. Diduga karena penanaman dilakukan pada polybag, dengan media yang 

terbatas, meskipun tanaman mengembangkan ketahanan terhadap kekeringan 

dengan pemanjangan akar, namun pemanjangan akar tidak terjadi secara 

signifikan. Pengujian toleransi kekeringan pada 6 genotipe padi gogo yaitu 3 

genotipe toleran kekeringan dan 3 genotipe peka kekeringan menunjukkan bahwa   

genotipe toleran (Salumpikit, B11597C-TB-2-24, dan B11338F-TB-26) yang 

disiram 3 hari sekali memiliki rataan akar terpanjang (13,82 cm) dan pada 

genotipe peka (IR65907-116-1-B-MR-4, B528B-TB-12-1-1, dan IR 20) memiliki 

rataan akar sepanjang 11,63 cm (Satria dkk., 2010).  

 Dalam keadaan normal, perakaran tanaman padi tumbuh sedikit kompak, 

penyebaran akar horizontal lebih dominan daripada yang tegak lurus ke dalam 

tanah (Grist, 1959). Pertumbuhan akar selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan, tekstur, jenis tanah, air, udara dan cara pengolahan tanah (Suardi, 

2002). Pengukuran panjang akar terpanjang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6. Pengukuran Panjang Akar 
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4.6. Berat Kering Tanaman  

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe memberikan 

pengaruh berbeda nyata, demikian juga dengan perlakuan kadar lengas tanah 

terhadap berat kering tanaman, dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.5. Berat Kering Tanaman Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal pada 

Berbagai Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan   Berat Kering Tanaman (g) 

Genotipe  

Kuriok 14,08
ab 

Cupak Onda 14,55
ab 

Alui 15,07
a 

Kuniong  12,58
b 

Putio 13,80
ab 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 16,19
a 

100% KL 14,36
b 

50% KL 11,50
c 

Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5% 

 

 Hasil pengamatan pada Tabel 4.5. menunjukkan bahwa berat kering 

tanaman terberat adalah Genotipe Alui. Berat kering Genotipe Alui berbeda nyata 

dengan Genotipe Kuniong, namun tidak berbeda nyata dengan Genotipe Kuriok, 

Genotipe Cupak Onda dan Genotipe Putio. Diduga karena perbedaan respon berat 

kering tanaman yang dipengaruhi oleh genetik. Tanaman yang mengalami 

kekurangan air umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan 

tanaman yang tumbuh normal. Kekurangan air dapat menurunkan hasil produksi 

tanaman yang sangat signifikan dan bahkan bisa menjadi menyebabkan kematian 

pada tanaman (Nio dan Banyo, 2011). Berkurangnya produktivitas (biomassa) 

tanaman pada saat kekurangan air disebabkan oleh penurunan aktifitas 

metabolisme primer termasuk fotosintesis dan penyusutan luas daun. Penurunan 

akumulasi biomassa akibat kekurangan air untuk setiap jenis tanaman bervariasi 

tergantung pada respon masing-masing jenis tanaman terhadap kekurangan air 

(Solichatun, 2005). 

Cekaman kekeringan mengakibatkan penurunan berat kering tanaman.  

Penurunan secara nyata terjadi pada kadar lengas tanah 100% kapasitas lapang 

dimana penurunannya mencapai 10,25% dan menurun secara tajam pada kadar 

lengas tanah 50% kapasitas lapang dengan penurunannya hingga 28,13%. Hal ini 
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diduga karena pada kadar lengas 150% kapasitas lapang, perkembangan akar 

terjadi secara normal, dimana akar yang tumbuh akan menuju ke segala arah. 

Perkembangan akar yang baik, maka penyerapan hara lebih maksimal, nutrisi 

tanaman terpenuhi serta memiliki pertumbuhan tinggi tanaman dan indeks luas 

daun yang lebih besar, sehingga lebih mampu menangkap dan memanfaatkan 

cahaya matahari untuk fotosintesis akan berjalan baik, hasil fotosintesis 

meningkat dan menghasilkan lebih banyak berat kering. Sejalan dengan pendapat 

Rasyid dkk., (2013), pengaruh cekaman air akan mengakibatkan menurunnya 

berat kering tanaman yang merupakan hasil laju fotosintesis bersih. 

Pada kadar lengas tanah 150% kapasitas lapang, air tersedia bagi tanaman 

sehingga mampu melarutkan unsur hara secara optimal. Proses metabolisme pada 

tanaman akan semakin meningkat, termasuk fotosintesis. Hal ini mengakibatkan 

semakin tingginya laju fotosintesis, sehingga semakin banyak fotosintat yang 

dihasilkan begitu juga sebaliknya bila air tidak tersedia bagi tanaman (Effendi, 

2008). Berat kering tanaman dipengaruhi oleh tinggi tanaman. Tanaman pada 

kondisi tercekam kekeringan akan lebih banyak menggunakan unsur hara untuk 

proses pertumbuhan terutama pemanjangan akar (Samyuni, 2015). Penimbangan 

berat kering tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7. Penimbangan Berat Kering Tanaman 

 

4.7. Berat Kering Akar (g) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe dan kadar 

lengas memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap berat kering 

akar, dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Berat Kering Akar Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal pada 

Berbagai Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan  Berat Kering Akar (g) 

Genotipe  

Kuriok 8,21
bc 

Cupak Onda 9,49
ab 

Alui 9,74
a 

Kuniong  7,55
c 

Putio 8,91
abc 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 10,40
a 

100% KL 8,60
b 

50% KL 7,34
c 

Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5% 

 Hasil pengamatan pada Tabel 4.5. menunjukkan bahwa yang memiliki 

berat kering akar terberat adalah Genotipe Alui (9,74 gr). Namun tidak berbeda 

nyata dengan Genotipe Cupak Onda dan Genotipe Putio. Berat kering akar yang 

paling ringan adalah Genotipe Kuniong, namun tidak berbeda nyata dengan 

Genotipe Kuriok. Hal ini diduga karena karakter akar yang potensial untuk 

menunjukkan resisten tanaman terhadap kekurangan air ialah salah satunya 

pertambahan luas dan kedalaman sistem perakaran, perluasan distribusi akar 

secara horizontal dan vertikal, lebih besarnya berat kering akar pada genotipe 

tanaman yang lebih tahan kering, pertambahan volume akar, peningkatan berat 

jenis akar. 

Penurunan ketersediaan air tanah menurunkan berat kering akar. Genotipe 

tanaman yang memiliki berat kering akar lebih tinggi pada saat kekurangan air 

memiliki resistensi kekeringan yang lebih besar (Palupi dan Dedywiryanto, 2008). 

Penelitian Satria dkk., (2010) menunjukkan berat kering genotipe padi gogo yang 

toleran terhadap kekurangan air (Salumpikit, B11597C-TB-2-24, dan B11338F-

TB-26) 2 kali lebih besar (2,74 mg) daripada genotipe yang peka (varietas 

IR65907-116-1-B-MR-4, B528B-TB-12-1-1, dan IR 20). Genotipe tanaman 

dengan berat kering akar lebih besar pada saat kekurangan air memiliki resistensi 

terhadap kekurangan air yang lebih besar (Palupi dan Dedywiryanto 2008). 

Berat kering akar tanaman akan semakin turun dengan meningkatnya 

tingkat kadar lengas tanah. Penurunan berat kering akar mulai terjadi pada kadar 

lengas tanah 100% kapasitas lapang, dan penurunan semakin nyata dengan 
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semakin tinggi kadar lengas tanah. Hal ini diduga karena pada kadar lengas 150% 

kapasitas lapang kondisi air dan hara tercukupi, sehingga pembentukan akar 

serabut cukup baik. Pada kadar lengas 100% dan 50% kapasitas lapang kondisi air 

sudah mulai berkurang, dimana pembentukan akar serabut tidak lagi difokuskan 

namun akar akan tetap melakukan pemanjangan dalam mencari air, sehingga 

dengan banyaknya air maka bertambah pula jumlah akar. 

 Dengan meningkatnya cekaman kekeringan akan dapat menurunkan 

pembentukan akar serabut yang berakibat pada berat kering akar. Penyebabnya 

yaitu perakaran yang dalam dan tebal, sehat, mencengkeram tanah lebih luas serta 

kuat menahan kerebahan memungkinkan penyerapan air dan hara lebih efisien 

(Khush, 1995). Penimbangan berat kering akar dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8. Penimbangan Berat Kering Akar  

 

4.8. Rasio Tajuk Akar 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan genotipe maupun kadar 

lengas tanah memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata, terhadap rasio 

tajuk akar dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

Hasil pengamatan pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa Genotipe Kuriok 

tidak berbeda nyata dengan Genotipe Kuniong, namun berbeda nyata dengan 

Genotipe Cupak Onda, Genotipe Alui, dan Genotipe Putio. Besarnya rasio tajuk 

akar berkaitan dengan kemampuan absorbsi air oleh tanaman yang meningkat 

sebagai salah satu mekanisme untuk mempertahankan potensial air yang tetap 

tinggi pada saat tanaman mengalami kekurangan air (Palupi dan Dedywiryanto 

2008). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Torey dkk., (2013) bahwa rasio 

tajuk akar tidak dapat dijadikan indikator kekurangan air pada padi genotipe 

Superwin dan IR64 karena tidak menyebabkan perbedaan yang nyata. Rasio tajuk 
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akar varietas Temo, Ombong dan Burungan yang tidak diairi pada percobaan 

dirumah kaca dengan volume tanah 500 gr juga tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji Annova (Palit, 2015). Penurunan rasio tajuk akar lebih banyak disebabkan oleh 

cepatnya penurunan berat bagian atas tanaman dibandingkan dengan bagian akar. 

Tabel 4.7. Rasio Tajuk Akar Berbagai Genotipe Padi Sawah Lokal pada Berbagai 

Tingkat Kadar Lengas Tanah 

Perlakuan  Rasio Tajuk Akar 

Genotipe  

Kuriok 7,86
a 

Cupak Onda 4,95
b 

Alui 5,52
b 

Kuniong  6,39
ab 

Putio 5,27
b 

Kadar Lengas Tanah  

150% KL 16,19
a 

100% KL 14,36
b 

50% KL 11,50
c 

Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5% 

 

  Pada perlakuan kadar lengas tanah, kapasitas lapang 150% memiliki rasio 

tajuk akar tertinggi yaitu 16,19 berbeda sangat nyata dengan kapasitas lapang 

100% dan 50%. Sedangkan pada kadar lengas 50% kapasitas lapang memiliki 

nilai terendah pada parameter rasio tajuk akar, dimana berbeda sangat nyata 

dengan yang lainnya. Penurunan rasio tajuk akar menggambarkan bahwa partisi 

asimilat pada pertumbuhan tanaman dalam kondisi kekeringan akan lebih banyak 

diarahkan/didistribusikan untuk membentuk akar. Cekaman air akan mengubah 

distribusi atau partisi asimilat antar organ. Hal ini diduga karena pertumbuhan 

bagian atas akan berkurang lebih banyak dari pada bagian akar, karena pada 

bagian atas terjadi defisit air yang berat. Nisbah bagian atas dan akar dalam 

kondisi cekaman air akan menurun, walaupun berat kering akar biasanya lebih 

rendah dibandingkan dengan yang berkecukupan air (Effendi, 2008).  

Mansfield dan Atkinson (1990) mengatakan bahwa fenomena tersebut 

merupakan tanggap tanaman untuk memperbaiki status air yaitu tanaman akan 

mengubah distribusi asimilat baru untuk mendukung pertumbuhan akar dengan 

mengorbankan tajuk, sehingga dapat meningkatkan kapasitas akar menyerap air 

serta menghambat pemekaran daun untuk mengurangi transpirasi. Kramer (1983) 

mengatakan bahwa partisi asimilat yang lebih banyak ke arah akar merupakan 
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tanggap tanaman terhadap cekaman air. Asimilat tersebut akan digunakan untuk 

memperluas sistem perakaran dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan transpirasi 

bagian atas.  

 


