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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sejarah Tanaman Padi 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) adalah tanaman penghasil beras yang 

merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Penduduk Indonesia, 

hampir 95% mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok, sehingga pada setiap 

tahunnya permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk (Pratiwi, 2016). Menurut data BPS (2014), konsumsi 

beras di Indonesia tergolong tinggi yaitu sebesar 97,4 kg/kapita/tahun pada tahun 

2013. 

Tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan 

pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang 

diperlukan tubuh. Menurut Poedjiadi (1994), kandungan karbohidrat padi giling 

sebesar 78,9 %, protein 6,8 %, lemak 0,7 % dan lain-lain 0,6 %. Indonesia sebagai 

negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi 

kebutuhan pangan tersebut (Pratiwi, 2016). 

Tanaman padi pada umumnya merupakan tanaman semusim dengan empat 

fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif cepat, vegetatif lambat, reproduktif 

danpemasakan. Secara garis besar, tanaman padi terbagi kedalam dua bagian 

yaitubagian vegetatif dan bagian generatif, dimana bagian vegetatif terdiri dari 

akar,batang, daun dan bagian generatif terdiri dari malai yang terdiri dari bulir-bulir, 

daun dan bunga (Tiku, 2008). 

Tanaman padi memerlukan unsur hara, air dan energi. Unsur hara merupakan 

unsur pelengkap dari komposisi asam nukleat, hormon dan enzim yang berfungsi 

sebagai katalis dalam merombak fotosintesis atau respirasi menjadi senyawa yang 

lebih sederhana. Air diperoleh tanaman padi dari dalam tanah dan energi diperoleh 

dari hasil fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari (Tiku, 2008). 

Tumbuhan padi termasuk golongan tumbuhan Gramineae yang ditandai 

dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung 

kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu bubungnya ditutup oleh buku. Panjang 
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ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pangkal batang. Ruas yang kedua, ruas 

yang ketiga, dan seterusnya adalah lebih panjang dari pada ruas yang didahuluinya. 

Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah yang membalut ruas sampai 

buku bagian atas (Tiku, 2008). 

Tepat pada buku bagian atas ujung dari daun pelepah memperlihatkan 

percabangan dimana cabang yang terpendek menjadi apa yang disebutkan ligulae 

(lidah) daun, dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi daun kelopak. Daun 

pelepah itu menjadi ligulae dan daun kelopak terdapat dua embel sebelah kiri dan 

kanan embel-embel mana disebutkan auricle. Warna dari ligulae dan auricle kadang-

kadang hijau dan kadang-kadang ungu dan dengan demikian auricle itu dapat 

dipergunakan sebagai determinatie identitas suatu varietas (Tiku, 2008). 

 

2.2. Klasifikasi Tanaman Padi 

Berdasarkan tata nama atau sistematika tumbuh-tumbuhan, tanaman padi 

dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisio: 

Spermatophyta, Sub-divisio: Angiospermae, Classis: Monocotyledoneae, Ordo: 

Glumiflorae, Familia: Gramineae, Sub-familia: Oryzoideae, Genus: Oryza, Species: 

Oryza sativa L. 

 

2.3. Morfologi  Tanaman Padi 

Padi tergolong tanaman Gramineae yang memiliki sistem perakaraan serabut. 

Sewaktu berkecambah, akar primer muncul bersamaan dengan akar lainnya yang 

disebut akar seminal. Selanjutnya, akar seminal akan digantikan dengan akaradventif 

yang tumbuh dari buku terbawah batang. Batang tanaman padi tersusun atas beberapa 

ruas. Pemanjangan beberapa ruas batang terjadi ketika tanaman padi memasuki fase 

reproduktif. Padi memiliki daun berbentuk lanset dengan urat tulang daun sejajar 

tertutupi oleh rambut yang halus dan pendek. Pada bagian teratas dari batang, 

terdapat daun bendera yang ukurannya lebih lebar dibandingkan dengan daun bagian 

bawah (Makarim dan Suhartatik, 2007). 
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Bunga tanaman padi secara keseluruhan disebut malai. Setiap unit bunga pada 

malai dinamakan spikelet. Bunga tanaman padi terdiri atas tangkai, bakal buah, 

lemma, palea, putik, dan benang sari serta beberapa organ lainnya yang bersifat 

inferior. Tiap unit bunga pada malai terletak pada cabang-cabang bulir yang terdiri 

atas cabang primer dan cabang sekunder. Tiap unit bunga padi adalah floret yang 

terdiri atas satu bunga. Satu bunga terdiri atas satu organ betina dan 6 organ jantan 

(Makarim. dkk, 2007). 

Pertumbuhan tanaman padi terdiri atas tiga fase penting, yaitu fase vegetatif, 

reproduktif, dan pemasakan. Fase vegetatif dimulai sejak awal pertumbuhan hingga 

memasuki fase primordia. Pada saat memasuki fase reproduktif, terjadi inisiasi 

primordia yang diikuti oleh pemanjangan ruas batang padi. Fase terakhir adalah fase 

pemasakan yang dimulai dari pengisian gabah hingga pemasakan gabah (Makarim 

dan Suhartatik, 2007). 

Buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai 

penyerbukan dan pembuahan. Lemma dan palea serta bagian-bagian lain membentuk 

sekam (kulit gabah). Dinding bakal buah terdiri dari tiga bagian-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 embriyo (lembaga) yang terletak dibagian sentral 

yakni dibagian lemma. Pada lembaga terdapat daun lembaga dan akar lembaga. 

Endosperm umumnya terdiri dari zat tepung yang diliputi oleh selaput protein. 

Endosperm juga mengandung zat gula, lemak, serta zat-zat anorganik (Makarim dan 

Suhartatik, 2007). 

 

2.4. Syarat Tumbuh Padi 

Tumbuh di daerah tropis/subtropis pada 45 derajat LU sampai 45 derajat 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. Di dataran 

rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 m dpl dengan temperatur 22
o

C-27
o

C 
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sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m dpl dengan temperatur 19
o

C-23
o

C, tanaman 

padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Padi sawah ditanam di 

tanah berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah 

permukaan tanah. Menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 

cm. Keasaman tanah antara pH 4,0-7,0. Pada padi sawah, penggenangan akan 

mengubah pH tanam menjadi netral 7,0 (Makarim dan Suhartatik, 2007). 

Selain itu Air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Menurut Prasetiyo 

(2002) ketersediaan air dalam jumlah serta waktu yang tepat merupakan syarat 

mutlak pada budidaya padi sawah. Akibat kekurangan atau kelebihan air akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tersedianya unsur 

hara dalam tanah dan penyerapan pupuk, perkembangan organisme pengganggu 

tanaman seperti hama, penyakit, dan gulma, serta timbulnya senyawa-senyawa 

beracun.  

Kebutuhan air untuk tanaman padi sawah tergantung dari varietas padi yang 

ditanam, lama periode pertumbuhan tanaman sejak tanam hingga bertunas, keadaan 

cuaca yang dipengaruhi oleh suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, kecepatan 

angin, dan radiasi matahari, serta jenis, tekstur, dan kelembaban tanah tempat tumbuh 

tanaman padi. Kebutuhan air di petakan sawah tersebut dicukupi dari curah hujan dan 

atau air irigasi. Tanaman padi juga tergolong tanaman air dan memerlukan banyak air 

untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Di daerah tropis penanaman padi 

biasanya dilakukan pada awal musim hujan atau akhir musim kemarau. Delapan 

puluh persen dari pertanaman padi di dunia mendapatkan suplai air dari air hujan 

(Pitojo, 2003). 

 

2.5. Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim 

Strategi adaptasi adalah pengembangan berbagai upaya yang adaptif dengan 

situasi yang terjadi akibat dampak perubahan iklim terhadap sumberdaya infrastruktur 

dan lain-lain melalui (a) reinventarisasi dan redelineasi potensi dan karakterisasi 

sumberdaya lahan dan air, (b) penyesuaian dan pengembangan infrastruktur 
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pertanian, terutama irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi 

sumberdaya air, (c) penyesuaian sistem usahatani dan agribisnis, terutama pola 

tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah (Las, 2007). 

Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan suatu proses yang masyarakat 

memiliki kemampuan dari dalam dirinya sendiri dalam menghadapi ketidakpastian 

iklim di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu 

mengembangkan cara-cara tertentu yang dapat mengurangi dampak negatif dari 

perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian dan perubahan secara tepat pada 

aktivitas mereka. Hal ini dapat berupa penyesuaian teknologi hingga perubahan 

tingkah laku individual, seperti perubahan jenis tanaman ketika ketersediaan air mulai 

menipis (Kurniawati, 2011). 

Menurut Handoko (2008), adaptasi merupakan suatu proses dimana 

masyarakat membuat dirinya menjadi lebih baik menghadapi ketidakpastian hasil 

panen di masa mendatang. Adaptasi perubahan iklim merupakan suatu upaya yang 

benar untuk mengurangi dampak negatif dengan melakukan suatu penyesuaian atau 

perubahan. Beberapa pilihan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim 

diantaranya peningkatan sistem teknologi seperti meningkatkan keamanan laut atau 

melindungi kawasan pemukiman di sekitar pesisir pantai, merubah pola pikir 

seseorang untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi 

penggunaan air pada saat terjadi kekeringan, dan menggunakan insektsida pembasmi 

hama. Upaya perbaikan sistem informasi mengenai kondisi iklim yang terjadi di suatu 

wilayah perlu dilakukan dalam rangka memperkuat perencanaan dan koordinasi, 

melakukan investasi pada pengembangan teknologi dan menciptakan sistem 

keuangan yang efektif dalam upaya antisipasi perubahan iklim. 

Adaptasi terhadap perubahan iklim bersifat multidimensi dan menggabungkan 

berbagai komponen yang ada seperti peningkatan kesadaran terhadap perubahan 

iklim, pengaturan yang harus diprioritaskan, perencanaan yang tepat terhadap 

adaptasi perubahan iklim, pengembangan penelitian dan teknologi dan pergerakan 

sumberdaya. Resiko perubahan iklim dan tindakan adaptasi yang dilakukan 

memerlukan kerjasama antar individu, komunitas dan pemerintah (Kurniawati, 2011). 
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Adaptasi sangat tergantung pada kapasitas beradaptasi dari suatu wilayah. 

Kapasitas adaptasi merupakan kemampuan sistem atau komunitas untuk mengatasi 

dampak dan resiko perubahan cuaca, termasuk kemampuan untuk menentukan 

perilaku terhadap penggunaan sumber daya dan teknologi. Kapasitas dalam 

beradaptasi terhadap perubahan cuaca pada setiap komunitas (masyarakat) adalah 

berbeda. Banyak individu dan kelompok diantara masyarakat yang memiliki 

kapasitas rendah untuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca.Faktor-faktor umum 

yang mempengaruhi kemampuan adaptasi yaitu pendidikan, pendapatan dan 

kesehatan. Beberapa faktor khusus yang mempengaruhi kapasitas adaptasi yaitu 

tingkat kerentanan, institusional, pengetahuan dan teknologi (Lestari, 2010). 

 

2.6. Pengaruh Iklim terhadap Produktivitas Padi 

Iklim erat hubungannya dengan perubahan cuaca dan pemanasan global dapat 

menurunkan produksi pertanian antara 5-20 persen. Perubahan iklim merupakan 

suatu kondisi yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan 

fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim juga dipengaruhi oleh kondisi 

cuaca yang tidak stabil sebagai contoh curah hujan yang tidak menentu, sering terjadi 

badai, suhu udara yang ekstrim, serta arah angin yang berubah drastis (Ratnaningayu, 

2009). 

Perubahan iklim memiliki pengaruh negatif terhadap produksi pertanian 

(Utami dkk., 2011). Penurunan produksi pertanian ini dikarenakan terjadinya 

penurunan luas lahan panen akibat dari dampak perubahan iklim. Solihin dkk, (2013) 

melakukan studi yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tanaman padi dan mengkaji apakah perubahan iklim mempengaruhi 

hasil pertanian dan keputusan petani untuk mencari pekerjaan baru. Studi ini 

memperoleh hasil bahwa variabel luas lahan secara statistik signifikan mempengaruhi 

produktivitas tanaman padi secara positif. Hasil yang lain mengatakan bahwa 

penurunan hasil pertanian akibat perubahan iklim dapat meningkatkan probabilitas 

keinginan petani untuk berganti pekerjaan. 
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Sejak tahun 1990-an, berbagai kawasan di Indonesia sering dilanda 

kekeringan dan kebanjiran. Dampak dari kekeringan adalah gagal panen, peningkatan 

kematian vegetasi, dan percepatan pelapukan. Akibatnya, setiap terjadi kekeringan, 

ratusan hektar sawah di Pulau Jawa mengalami gagal panen atau puso (Iskandar, 

2013). 

Hasil penelitian beberapa ahli terkait dampak perubahan iklim pada sektor 

pertanian adalah penurunan produksi tanaman, terutama tanaman pangan. Penurunan 

produksi akibat perubahan iklim ini disebabkan oleh penurunan produktivitas 

tanaman dan luas panen (Perdinan et al., 2008). Pada hasil penelitian Yuliawan 

(2012), dapat dilihat bahwa suhu udara akan semakin rendah seiring kenaikan 

ketinggian tempat. Pengaruh suhu udara yang semakin rendah pada tempat tinggi 

tersebut akan membuat umur tanaman semakin panjang, sebaliknya pada daerah 

rendah umur tanaman akan lebih pendek.  

 


