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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Singkat Tanaman Padi

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman

pertanian kuno berasal dari dua benua Asia  dan Afrika Barat tropis dan subtropis.

Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah

mulai pada 3.000 p;tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur

Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah

asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam

(Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau, 2010).

Menurut sejarahnya, padi termasuk genus Oryza L. yang meliputi lebih

kurang 25 spesies, tersebar didaerah tropik dan daerah subtropik seperti di Asia,

Afrika, Amerika dan Australia. Menurut Chevalier dan Neguier, padi berasal dari

dua benua: Oryza fatua Koenig dan Oryza sativa L berasal dari benua Asia,

sedangkan jenis padi lainnya yaitu Oryza stapfii Roschev dan Oryza glaberrima

Steundberasal dari Afrika Barat (Benua Afrika) (AAK, 1990).

Anggota genus Oryzae yang sering dibudidayakan adalah Oryzae sativa L.

dan O. glaberima Steund. Oryzae sativa berbeda dengan O. globerima karena

spesies ini memiliki cabang-cabang sekunder yang lebih panjang pada malai daun

ligula. Namun, kedua spesies ini berasal dari leluhur yang sama yaitu O. parennis

Moench yang berasal dari Goudwanaland. Pra evolusi kedua kultigen tersebut

berkembang menjadi 3 ras ekogeografik, yaitu sinic (Japonica), Indica dan

Javanica (Firmanto, 2011).

Dewasa ini tanaman padi banyak diusahakan di dataran rendah. Tanaman

padi yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis ialah Indica, sedangkan

Japonica banyak diusahakan di daerah subtropika. Padi Indica umumnya berumur

pendek, postur lebih kecil, lemmanya tidak berbulu atau hanya pendek saja dan

bulir cenderung oval sampai lonjong. Padi Japonica, sebalikmya berumur

panjang, postur tinggi namun mudah rebah, lemmanya memiliki ekor atau bulu,

bijinya cenderung membulat dan nasinya lengket (Juhari, 2011). Di Indonesia

jenis padi yang banyak diusahakan yaitu padi bulu dan padi cere. Perbedaan-
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antara padi bulu dan padi cere yang mudah terlihat ialah ada tidaknya ekor pada

gabahnya (Soemartono dkk, 1981).

Negara produsen padi terkemuka adalah Cina (31% dari total produksi

dunia), India (20%) dan Indonesia (9%). Namun hanya sebagian kecil produksi

padi dunia yang diperdagangkan antar negara (5-6% dari total produksi dunia).

Thailand merupakan pengekspor padi utama (26% dari total yang diperdagangkan

dunia), diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Indonesia merupakan

pengimpor padi terbesar dunia (14% dari padi yang diperdagangkan dunia) diikuti

Bangladesh (4%) dan Brazil (3%). Data lima daerah penghasil padi terbesar di

Indonesia adalah Indramayu 7.447.075 ton/tahun, Karawang 6.681.452 ton/ tahun,

Subang 6.279.037 ton/tahun, Sukabumi 4.614.314 ton/tahun, dan Tasikmalaya

4.074.753 ton/tahun (Indranegara, 2012).

2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Padi

Menurut Siregar (1981), tanaman padi diklasifikasikan menjadi, Divisi:

Spermatophyta, Sub Divisio:Angiospermae, Kelas: Monocotyledonae, Ordo:

Poales, Familia: Gramineae, Genus: Oryza, Spesies: Oryza sativa, L. Menurut

Suparyono dan Setyono (1993), pada dasarnya tanaman padi terdiri dari dua

bagian utama yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif yaitu

organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung atau menyelenggarakan proses

pertumbuhan, termasuk dalam bagian ini adalah akar, batang dan daun. Fase

generatif diawali dengan fase primordial bunga, termasuk dalam bagian generatif

yaitu malai, bunga dan gabah atau buah padi. Gambar akar tanaman padi dapat

dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Akar Tanaman Padi
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Akar tanaman padi berfungsi untuk menopang batang, menyerap nutrisi

dan air serta untuk pernafasan. Berikut ini adalah gambar akar tanaman padi. Padi

adalah tanaman berakar serabut. Akar yang tumbuh dari kecambah biji disebut

akar utama (primer). Akar lain yang tumbuh di dekat buku disebut akar seminal

(Suparyono dan Setyono, 1993). Semakin hari pertumbuhan akar serabut semakin

banyak. Akar-akar tersebut akan berkembang dan menyerap hara dalam tanah

sampai kedalaman ± 25 cm, sedalam tanah yang diolah. Selain akar utama

terdapat akar cabang dan akar rambut. Akar cabang keluar dari akar-akar induk

dan akar ini panjang-panjang. Selain itu terdapat pula bulu akar yang panjangnya

1-2 mm (Soemartono dkk, 1981).

Batang padi terdiri dari beberapa ruas yang dibatasi oleh buku. Pada awal

pertumbuhan ruas batang masih bertumpukan dan mulai memanjang setelah

memasuki fase reproduktif. Ruas yang terpanjang adalah ruas yang teratas dan

panjangnya berangsur-angsur menurun sampai keruas yang terbawah dekat

permukaan tanah. Dari buku pada batang utama akan tumbuh anakan primer.

Anakan mulai tumbuh setelah tanaman padi memiliki 4 atau 5 daun (Ismunadji

dkk, 1988). Batang padi dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Batang Padi
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Daun padi tumbuh pada buku-buku batang dengan susunan berseling. Pada

tiap buku batang tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun,

telinga daun (uricle), dan lidah daun (ligula). Pelepah daun berbentuk pita yang

menggulung menjadi silinder yang membungkus semua bagian dari tunas muda.

Lidah daun biasanya berwarna putih, berbentuk segitiga kecil yang terlihat seperti

kelanjutan dari pelepah daun, terletak di dasar helai daun, sekitar persimpangan

antara pelepah daun dan helaian daun. Sepasang telinga daun berbulu terletak di

persimpangan (kanan dan kiri) antara pelepah dan helaian daun (Yoshida, 1981;

Supriyanti, 2015). Gambar daun padi dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada

Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Daun Padi dan Bagian-Bagiannya

Malai terdiri dari 8-10 buku yang menghasilkan cabang-cabang primer.

Pada buku pangkal malai umumnya hanya muncul satu cabang primer dan dari

cabang primer tersebut akan muncul lagi cabang-cabang sekunder. Pada malai

inilah tumbuh bunga yang nantinya akan menjadi biji. Bunga padi berkelamin dua

dan memiliki enam buah benang sari dengan tangkai sari pendek dan dua kantung

serbuk di kepala sari. Bunga padi juga mempunyai dua tangkai putik dengan dua

kepala putik yang berwarna putih atau ungu. Sekam mahkotanya ada dua dan

yang bawah disebut lemma sedang yang atas disebut palea. Bunga padi bersifat

majemuk yaitu ibu tangkai bunga bercabang-cabang dan masing-masing cabang

Helaian daunLidah daun

Leher daunTelinga daun

Pelepah daun
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mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir (Soemartono dkk, 1981).

Gambar bagian-bagian bunga padi dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Bagian-Bagian Bunga Padi

Gabah tersusun atas dua komponen utama yaitu kariopsis padi dan struktur

pembungkus. Kariopsis padi yakni bagian yang dapat dimakan sedangkan struktur

pembungkus yaitu kulit gabah atau sekam. Kariopsis padi umumnya dikenal

sebagai beras atau beras pecah kulit yang merupakan benih tunggal yang

bergabung dengan dinding telur (perikarp) menjadi biji. Lembaga atau embrio

beras sangat kecil dan terdapat pada sisi ventral dari beras (kariopsis). Sekam

terdiri atas dua bentuk daun yaitu sekam kelopak/lemma dan sekam mahkota/

palea (Ismunadji dkk, 1988). Lemma yaitu bagian bunga floret yang berurat lima

dan keras yang sebagian menutupi palea. Palea yaitu bagian floret yang berurat

tiga yang keras dan sangat pas dengan lemma (Suharno, 2005). Struktur gabah dan

bagian-bagiannya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Struktur Gabah Tanaman Padi
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2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Padi

Padi dapat tumbuh baik didaerah-daerah yang mengandung uap air tinggi.

Di Indonesia padi ditanam dari dataran rendah sampai dengan 1.300 m dpl. Padi

menghendaki tempat dan lingkungan yang terbuka, banyak mendapat sinar

matahari. Oleh karena itu tidak akan tumbuh dengan baik jika ditanam sebagai

tanaman sela diantara tanaman keras seperti karet, kopi, coklat yang sudah tinggi,

karena hasilnya akan kurang baik (Soemartono dkk, 1981).

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/tahun atau 1500-

2000 mm/tahun, padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Di dataran

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

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

tumbuh pada daerah mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi (Setyono dan

Suparyono, 1999).

Padi sawah ditanam ditanah 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.

Pada prinsipnya tanah berkapur dengan pH 8,1-8,2 tidak merusak tanaman padi.

Karena mengalami penggenangan, tanah sawah memiliki lapisan reduksi yang

tidak mengandung oksigen dan pH tanah sawah biasanya mendekati netral. Untuk

mendapatkan tanah sawah yang memenuhi syarat diperlukan pengolahan tanah

yang khusus (AAK,1990).

2.4. Fase Vegetatif Tanaman Padi

Fase vegetatif tanaman merupakan fase berkembangnya bagian vegetatif

dari suatu tanaman. Bagian vegetatif dari tanaman adalah akar, batang dan daun.

Fase pertumbuhan vegetatif mencakup pertumbuhan akar, batang, dan daun

(Supriyanti, 2015). Fase pertumbuhan vegetatif tanaman padi, yaitu tahap 0: benih

berkecambah sampai muncul ke permukaan berlangsung selama 2-3 hari, tahap 1:

Pertunasan atau bibit, yaitu sejak benih berkecambah, tumbuh menjadi tanaman

muda hingga hampir keluar anakan pertama, tahap 2: Pembentukan anakan,
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berlangsung selama pembentukan anakan sampai tercapai anakan maksimum, dan

tahap 3: Pemanjangan batang, terjadi sebelum pembentukan malai atau pada tahap

akhir pembentukan anakan (Makarim dan Suhartatik, 2007). Fase Vegetatif

Tanaman Padi dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Fase Vegetatif Tanaman Padi

Menurut Soemartono dkk, (1981) fase-fase vegetatif pertumbuhan padi

berlangsung selama 60-70 hari, dimana fase-fase tersebut adalah fase bibit

berkecambah dan fase pertunasan. Pada fase bibit berkecambah mulai dari

nampaknya pertumbuhan akar dan daun berturut-turut dan bibit menyerap

sebagian besar dari endosperm (± 21 hari). Sedangkan pada fase pertunasan

dimuai dari terbentuknya tunas pertama dari buku terbawah, akan bertambah

sampai tercapai jumlah maksimum, lalu berhenti membentuk tunas setelah tunas-

tunas tersier terbentuk.

Fase vegetatif tanaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase vegetatif cepat

dan fase vegetatif lambat. Fase vegetatif cepat dimulai dari pertumbuhan bibit

sampai jumlah anakan mencapai maksimum. Jumlah anakan maksimum biasanya

dicapai pada minggu ke enam atau ke tujuh setelah tanam, sedangkan fase

vegetatif lambat dimulai dari jumlah anakan mencapai maksimum sampai

keluarnya premordia (bakal malai). Premordia biasanya keluar pada hari ke 50

atau ke 60 setelah tanam. Pada fase vegetatif lambat ini biasanya beberapa anakan

akan mati sehingga jumlah anakan berkurang (Handojo, 2009).
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2.5. Tanaman Padi Sawah

Padi merupakan biota pokok di sawah karena merupakan tanaman pokok.

Tanaman penghasil makanan pokok hampir separuh penduduk dunia ini

merupakan tanaman yang unik. Tanaman padi 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 (Sudirman dan Iwan, 2009).

Untuk padi sawah, ketersediaan air yang mampu menggenangi lahan

tempat penanaman sangat penting. Oleh karena air menggenang terus menerus

maka tanah sawah harus memiliki kemampuan menahan air yang tinggi, seperti

tanah lempung. Untuk ketersediaan air tersebut, diperlukan sumber mata air yang

besar, kemudian ditampung dalam bentuk waduk (danau). Dari waduk inilah

sewaktu-waktu air dapat dialirkan selama periode pertumbuhan padi sawah

(Suparyono dan Setyono, 1999).

Sistem penanaman padi di sawah biasanya  didahului oleh pengolahan

tanah secara sempurna seperti umumnya petani melakukan persemaian (Utomo

dan Nazaruddin, 1990). Sebelum ditanam di sawah, bibit padi sawah harus

disemaikan terlebih dahulu. Setelah berumur beberapa minggu bibit padi di

persemaian itu baru dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih luas dan telah

dipersiapkan sebelumnya. Menyiapkan tanah di sawah untuk ditanami padi harus

dibajak dan digaru beberapa kali, sehingga tanah itu menjadi gembur dan rata

(Nugroho, 1992).

Dalam mengusahakan padi di sawah yang terpenting adalah bidang tanah

yang ditanami harus dapat menahan air sehingga tanah itu dapat digenangi air dan

mudah memperoleh dan melepaskan air. Bidang tanah sawah dikelilingi oleh

pematang dan permukaan tanahnya datar, pematang atau galengan yang sederhana

itu  memegang peranan penting di dalam persawahan. Sebab tanpa galengan pada

tanah yang datar padi tidak dapat ditanam secara basah. Oleh karena itu galengan-

galengan sawah harus dibuat kokoh dan dirawat dengan baik, sehingga air selalu

dapat bertahan di petakan sawah. Galengan yang bocor dapat menghambat

pertumbuhan padi dan mengurangi hasilnya, karena tanaman kekuranan air

(Soemartono dkk, 1984).
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Menurut Pitojo (2006), kebutuhan air dipetakan sawah berupa gabungan

dari kebutuhan air untuk tanaman (evapotranspirasi aktual), perembasan air ke

lapisan tanah yang lebih dalam (perkolasi), perembasan atau pelimpasan air

dengan arah mendatar pada lapisan tanah dangkal, dan aliran air ke petakan sawah

berikutnya. Kebutuhan air di petakan sawah tersebut dicukupi dari curah hujan

dan atau air irigasi.

Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, jangan menunda pemanenan

karena dapat memperbesar kehilangan hasil. Pemilihan alat panen yang tepat juga

menjadi hal penting agar panen mudah dilakukan. Biasanya padi dipanen dengan

ani-ani atau sabit. Ani-ani umumnya digunakan memanen padi jenis yang sulit

rontok seperti padi Japonica, sedangkan sabit biasanya digunakan untuk

memanen padi jenis Indica. Untuk padi sawah yang ditanam secara olah tanah

pemanenan dianjurkan dengan menyisakan batang setinggi 20 cm dari tanah,

pemotongan paling baik adalah menggunakan sabit (Utomo dan Nazaruddin,

1990).

2.6. Karakterisasi

Padi lokal merupakan plasma nutfah yang potensial sebagai sumber gen

yang mengendalikan 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-padi lokal

perlu terus dilakukan agar dapat diketahui potensinya dalam program pemuliaan

(Sajak dkk,2009).

Beberapa verietas padi lokal memiliki karakter yang dapat dikembangkan

untuk merakit varietas unggul, untuk mengetahui karakter tersebut perlu

dilakukan karakterisasi. Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka

mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi, atau yang merupakan

penciri dari varietas yang bersangkutan. Karakterisasi penting dilakukan sebagai

langkah awal pengumpulan informasi tentang karakter tanaman dan setelah

dilakukan karakterisasi perlu dibuat deskripsi yang digunakan untuk memberikan

informasi tentang karakteristik plasma nutfah yang nantinya dapat bermanfaat

dalam usaha pemuliaan tanaman padi lokal (Wulandari, 2008).
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Karakter-karakter yang diamati adalah karakter agronomi dan morfologi.

Karakter morfologi digunakan sebagai pembeda antar varietas padi lokal yang

dideskripsikan berdasarkan apa yang dilihat dari fisiknya secara langsung,

pengamatan-pengamatan karakter morfologi ini berupa permukaan daun, warna

helaian daun, warna ruas batang, warna telinga daun, warna leher daun, bentuk

lidah daun, warna lidah daun, bentuk lidah daun, warna pelepah daun dan warna

buku batang. Sedangkan karakter agronomis pembeda antar varietas yang

dideskripsikan berdasarkan pengamatan numerik berupa tinggi tanaman, panjang

batang, panjang daun, lebar daun, sudut daun bendera, jumlah anakan,

kemampuan beranak, dan sudut batang (Saidah dkk, 2012).

Hasil penelitian Wahab dan Sabur (2014) tentang karakteristik vegetatif

enam kultivar padi gogo lokal Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya perbedaan

dari tujuh kultivar/varietas diantaranya warna pelepah (hijau, garis-garis ungu dan

ungu), bulu pada permukaan daun (berbulu dan tanpa bulu), bentuk lidah daun

(cleff dan acute), perilaku batang (rebah, lemah dan kuat). Semua kultivar/varietas

yang diuji tidak memperlihatkan perbedaan terhadap karakter warna daun, telinga

daun, leher daun, lidah daun/ligula warna lidah daun dan perilaku helai daun.

Hasil penelitian Maulana dkk (2012) tentang eksplorasi keragaman plasma

nutfah padi lokal asal Tana Toraja dan Enrekang menunjukkan adanya keragaman

karakteristik morfologi dengan koefisien kemiripan antara 0,50-0,80 dan membagi

menjadi tiga kelompok utama. Kelompok pertama terdiri dari 3 aksesi padi lokal

yaitu Para Ambo, Pare Birang, Pare Kamida; kelompok kedua terdiri dari 13

aksesi padi lokal yaitu Pare Bau, Pare Lamba, Pare Bumbungan, Pare Kobo, Pare

Pallan, Pare Pinja, Pare Salle, Pare Lea, Pare Tallang, Pare Mansur, Pare Solo,

Pare Pulu Mandoti, Pare Lotong;  kelompok ketiga terdiri dari 2 aksesi padi lokal

yaitu Pare Lalodo dan Pare Rogon.


