
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Padi Gogo

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 utillissima (beras biasa) dan

glutinosa (beras ketan). Golongan utillissima 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 cit. Effendi, 2008).

Tanaman padi mempunyai perkembangan akar padi kira-kira 5-6 hari

setelah berkecambah. Akar keluar dari batang yang masih pendek yaitu berupa

akar serabut yang pertama dan sejak ini perkembangan akar-akar serabut tumbuh

teratur. Pada saat permulaan batang mulai bertunas (kira-kira umur 15 hari), akar

serabut berkembang dengan pesat. Letak susunan akar tidak dalam, kira-kira pada

kedalaman 20-30 cm. Oleh karena itu akar banyak mengambil zat-zat makanan

dari bagian tanah yang di atas. Akar tunggang dan akar serabut mempunyai

bagian akar lagi yang disebut akar rambut yang bentuk dan panjangnya sama

dengan akar serabut (Norsalis, 2011).



Batang tanaman padi tersusun dari rangkaian ruas-ruas dan antara ruas

yang satu dengan yang lainnya dipisah oleh suatu buku. Ruas batang padi di

dalamnya berongga dan bentuknya bulat. Dari atas ke bawah, ruas batang itu

makin pendek. Ruas-ruas yang terpendek terdapat di bagian bawah dari batang

dan ruas-ruas ini praktis tidak dapat dibedakan sebagai ruas-ruas yang berdiri

sendiri (Herawati, 2012)

Daun padi terdiri dari helai daun yang berbentuk memanjang seperti pita

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

biasaanya 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).

Bunga padi adalah bunga telanjang artinya mempunyai perhiasan bunga.

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.

Dengan 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).

Tanaman padi dapat tumbuh dalam iklim yang beragam, tumbuh di daerah

tropis dan subtropis pada 45o LU dan 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

maupun pada musim hujan. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian

tempat 0-650 m dpl dengan temperatur 22-27 oC sedangkan di dataran tinggi 650-

1500 m dpl dengan temperatur 19-23 oC (Norsalis, 2011).

Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan.

Penyinaran matahari diperlukan untuk berlangsungnya proses fotosintesis dan

terutama pada saat tanaman berbunga sampai proses pemasakan buah. Proses

pembungaan dan pemasakan buah berkaitan erat dengan intensitas penyinaran dan

keadaan awan. Angin mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap tanaman

padi. Pengaruh positifnya, terutama pada proses penyerbukan dan pembuahan.

Pengaruh negatifnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur

dapat ditularkan melalui angin dan saat terjadi angin kencang pada saat tanaman

berbunga, buah dapat menjadi hampa dan tanaman roboh (Hasanah, 2007)

Temperatur yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi yaitu 20-35 oC.

Temperatur yang rendah dan kelembaban yang tinggi pada waktu pembungaan

akan mengganggu proses pembuahan dan pembentukan biji. Padi gogo dapat

tumbuh pada berbagai jenis tanah, sehingga jenis tanah tidak begitu berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo. Faktor tanah  yang lebih berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan hasil adalah tingkat kesuburannya. Struktur tanah yang



sesuai untuk tanaman padi gogo ialah struktur tanah yang remah. Kemasaman

(pH) tanah bervariasi dari 5,5-8,0. Pada pH tanah yang lebih rendah pada

umumnya dijumpai gangguan kekahatan unsur P, keracunan Fe dan Al, sedangkan

bila pH lebih besar dari 8,0 dapat mengalami kekahatan Zn (Norsalis, 2011).

2.2. Jenis-Jenis Varietas Padi Gogo

Tanaman padi memiliki lebih kurang 25 spesies yang banyak dikenal

adalah O. sativa dengan dua subspecies yaitu Indica (padi bulu) yang ditanam di

Indonesia dan Sinica/japonica (padi cere). Padi dibedakan dalam dua tipe yaitu

padi kering (gogo) yang ditanam di lahan kering, sistem pengairannya hanya

berasal dari air hujan dan padi sawah di dataran rendah yang memerlukan

penggenangan (Norsalis, 2011).

Menurut BPTP (2012) bahwa varietas pada tanaman padi mempunyai

pengaruh besar terhadap tingkat produktivitas. Varietas padi gogo yang banyak

dikembangkan saat ini antara lain (a) Varietas Situ Patenggang merupakan

komoditas padi gogo yang dilepas pada tahun 2003 mempunyai kisaran hasil  ±

3,6-5,6 ton/ha gabah kering giling. Varietas Situ Patenggang ini memiliki umur

110-120 hari, tahan terhadap penyakit blas dan sesuai di kembangkan di lahan

kering, tumpangsari, lahan tipe tanah aluvial dan podsolik, sesuai di lahan sawah

pada musim kemarau, respon terhadap pemupukan dan mampu dikembangkan di

sawah; (b) Varietas Situ Bagendit dikembangkan pada tahun  2003. Varietas ini

mempunyai hasil sekitar 3-5 ton/ha pada lahan kering 5 s/d 6 ton/ha pada lahan

sawah, umur varietas ini 110-120 hari, rasa nasi yang pulen dan agak tahan

terhadap penyakit blas, bakteri hawar daun strain III dan IV, varietas ini  cocok

ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah; (c) Towuti merupakan varietas



yang dilepaskan pada tahun 1999, hasil yang diperoleh mencapai 3,5 ton/ha untuk

hasil di lahan kering dan memiliki umur tanaman selama 115-125 hari.

2.3. Tanah Gambut

Tanah merupakan suatu lingkungan untuk pertumbuhan tanaman yang

sangat kompleks. Bagian tanaman yang langsung terhubung dengan tanaman

adalah akar, yang merupakan bagian yang sangat vital yang berperan dalam

pertumbuhan dan kelangsungan hidup  tanaman dengan jalan mengabsorbsi hara

dan air (Sarif, 1996 cit. Nazirah, 2008).

Indonesia memiliki kawasan gambut dan lahan basah air tawar yang sangat

luas sekitar 19 juta hektar atau 10% dari luas wilayah negara. Sebagian besar

terletak di Papua Barat, Sumatera dan Kalimantan (Chokkalingam dan Suyanto,

2004). Tanah gambut merupakan tanah yang miskin akan hara dan sangat sulit

digunakan untuk usaha pertanian skala besar, namun semakin banyak kawasan-

kawasan tersebut digali kanal-kanal untuk mengeringkan dan menyiapkan lahan

untuk pertanian (Burning issues, 2003 cit. Slamet, 2008).

Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi

yang memiliki areal gambut luas, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan

Tengah. Antara tahun 1982 sampai 2007 telah dikonversi seluas 1,83 juta ha atau

57% dari luas total hutan gambut seluas 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Laju

konversi lahan gambut cenderung meningkat dengan cepat, sedangkan untuk

lahan non gambut peningkatannya relatif lebih lambat. Secara umum dalam

klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai Organosol atau Histosol yaitu

tanah yang memiliki lapisan bahan organik dengan berat jenis dalam keadaan

lembab <0,1 g dengan tebal >60 cm. Gambut diklasifikasikan lagi berdasarkan



berbagai sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan tingkat kematangannya,

gambut dibedakan menjadi: Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah

melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai

hitam, dan bila diremas kandungan seratnya <15%. Gambut hemik (setengah

matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa

dikenali, berwarna coklat dan bila diremas bahan seratnya 15-75%. Gambut fibrik

(mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali,

berwarna coklat, dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa (Agus & Subiksa,

2008).

Berdasarkan tingkat kesuburannya gambut dibedakan menjadi tiga bagian

antara lain; (a) gambut eutrofik adalah gambut yang subur, kaya akan bahan

mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur

biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut;

(b) mesotrofik yaitu gambut yang memilki tingkat kesuburan yang sedang; (c)

gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin akan mineral

dan basa-basa dan unsur hara lainnya. Gambut di Indonesia sebagian besar

tergolong gambut mesotrofik dan oligotrofik. Gambut eutrofik di Indonesia hanya

sedikit dan umumnya tersebar di daerah pantai dan di sepanjang jalur aliran

sungai. Tingkat kesuburan gambut ditentukan oleh kandungan bahan mineral dan

basa-basa, bahan dasar gambut dan ketebalan lapisan gambut (Agus & Subiksa,

2008).

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penanaman padi gogo pada

media gambut belum ada dilakukan akan tetapi penananaman padi sawah pada

media gambut sudah pernah dilakukan seperti di Provinsi Kalimantan. Beberapa



padi sawah yang ditanam dilahan gambut memiliki produksi yang berbeda.

Adapun perbedaan produksi antar varietas tersebut adalah PB 42 (5,80 ton/ha),

Batang Piaman (5,34 ton/ha), Batang Lembang (4,94 ton/ha), Gilirang (4,74

ton/ha) dan Cibogo (4,66 ton/ha). Penanaman beberapa varietas unggul padi

sawah memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi gabah (Munir &

Haryoko, 2009). Jika jumlah gabah bernas per malai dan bobot 1000 biji tinggi,

maka produksi per plot akan tinggi, begitu pula sebaliknya jika jumlah gabah per

malai dan bobot 1000 biji rendah maka produksi perplot akan rendah (Suryana,

1990 cit. Munir & Haryoko, 2009).

2.4. Pengairan

Air merupakan komponen utama bagi pertumbuhan dan perkembangan

tanaman (Mulyaningsih, 2011). Kondisi air memberikan pengaruh yang beragam

pada fase vegetatif maupun generatif (Aryanti, 2011), sehingga akan

mempengaruhi produksi padi gogo. Fungsi air bagi tanaman yaitu Penyusun tubuh

tanaman (70%-90%), pelarut dan medium reaksi biokimia, medium transpor

senyawa, memberikan turgor bagi sel (penting untuk pembelahan sel dan

pembesaran sel), bahan baku fotosintesis dan menjaga suhu tanaman supaya

konstan (Eliakim et al., 2008).

Bentuk air dalam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman dapat

dibedakan berdasarkan retensinya yaitu (a) Air kapiler; terletak antara titik layu

tetap (batas bawah) dan kapasitas lapang (batas atas); (b) Air higroskopis (kurang

dari titik layu tetap); (c) Air gravitasi yaitu air yang berada di atas kapasitas

lapang. Diupayakan pengaturan lengas tanah supaya optimum melalui pembuatan

saluran drainase (mencegah terjadinya genangan) maupun saluran irigasi



(mencegah cekaman kekeringan). Air hujan dan irigasi masuk ke tanah lewat

infiltrasi, mengisi pori mikro tanah dan tertahan sebagai lengas. Status air tanah

digambarkan oleh kandungan lengas dan tanah tergantung pada tekstur dan

struktur tanah. Tanah lempung menyimpan air lebih banyak dari pada tanah pasir.

Kekeringan di tanah lempung terjadi lebih lambat. Kelebihan air terjadi ketika

pada permukaan tanah menjadi jenuh, pori-pori tanah penuh dengan air (Eliakim

et al., 2008). Keberadaan air di alam dapat menjadi pembatas pertumbuhan

tanaman, apabila jumlahnya terlalau banyak (menimbulkan genangan) sering

menimbulkan cekamaan aerasi dan jika jumlahnya terlalu sedikit, sering

menimbulkan cekaman kekeringan. Efek dari kelebihan air akan jelas terlihat pada

daerah yang mendapat irigasi, kemudian di berbagai tempat yang dekat dengan

daerah tampungan air bawah tanah. Ketiadaan atau kekurangan air bagi tanaman

dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan tanaman dan menurunkan

produktivitas. Jika jumlah air tidak memadai untuk keperluan tumbuhan, maka sel

menjadi lembek dan stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air

berkelanjutan. Umumnya tumbuhan yang berada di daerah kering ini berada

dalam  keadaan setengah dehidrasi pada siang hari yang diimbangi dengan

penyimpanan dalam keseimbangan airnya pada malam hari (Eliakim et al., 2008).

Cekaman kekeringan adalah salah satu penyebab rendahnya produktivitas

tanaman di lahan kering, akibatnya pertumbuhan terhambat dan tingginya

sterilitas gabah. Penurunan hasil akibat kekeringan sangat ditentukan oleh derajat

kekeringan. Kekeringan pada fase vegetatif seringkali tidak berakibat menurunkan

hasil secara nyata. Kekeringan yang terjadi ketika periode pembungaan dapat



menurunkan hasil secara nyata dan rendahnya fertilitas gabah (Boonjung & Fukai

1996; Jongdee et al., 2006; Liu et al. 2006 cit. Mulyaningsih, 2011).

Teknik pengairan yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Teknik pengairan yang menciptakan kondisi

tanah lebih aerob dapat membuat akar tanaman lebih banyak mendapat oksigen,

sehingga perkembangannya menjadi lebih baik dan memberikan hasil yang

optimal. Terdapat beberapa teknik pengairan yang dapat menciptakan kondisi

yang aerob yaitu teknik pengairan secara GORA (gogo rancah) dan SRI (System

of Rice Intensification). Selain itu, kondisi aerob memungkinkan mikroba tanah

mendapatkan oksigen lebih banyak sehingga terjaga  kelangsungan hidupnya.

Selain membantu dalam proses menguraikan bahan-bahan organik menjadi bahan-

bahan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, keberadaannya pun membantu

dalam proses fiksasi nitrogen di sekitar akar tanaman padi. Hal ini menjadi

potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan nitrogen oleh tanaman padi, sehingga

pertumbuhan dan hasil tanaman padi akan meningkat, pengairan yang lebih aerob

dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi serta

mampu menghemat penggunaan air di musim kering (Cepy & Wangiyana, 2011).

Menurut Nazirah (2008) tingkat pemberian air (volume air) sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi padi gogo pada semua varietas.

Perlakuan pengairan antara lain 2 mm/hari (251,2 cc/polybag), 4 mm/hari (502,4

cc/polybag) dan 6 mm/hari (753,6 cc/polybag). Pada tingkat pemberian volume 4

mm/hari = 502,4 cc/polybag, dengan penyirman selama 2 hari sekali

menghasilkan pertumbuhan dan produksi yang baik dibandingkan dengan

perlakuan yang lainnya, karena pada penyiraman 1 kali dalam 2 hari akan



mencukupi pertumbuhan tanaman padi gogo dan mampu mengimbangi

kehilangan air akibat dari transpirasi dan evaporasi.

2.5. Budidaya Padi Gogo

1. Pemilihan Benih

Pemilihan benih merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya padi

gogo, sebab benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman. Syarat

benih yang baik adalah (a) Tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami,

kerikil, tanah, dan hama gudang; (b) Warna gabah sesuai aslinya dan cerah; (c)

Bentuk gabah tidak berubah dan sesuai aslinya dan (d) Daya perkecambahan

mencapai 80 %.

2. Pengelolaan lahan

Pengelolahan tanah untuk pertanaman padi seharusnya dilakukan

menjelang hari hujan. Pada prinsipnya pengolahan tanah dilakukan untuk

menciptakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Selain di lahan

padi gogo juga bisa ditanam pada  pot, dengan syarat nutrisi yang dibutuhkan padi

tetap terpenuhi. Adapun cara dalam pengolahan tanah adalah :

a. Pengolahan Tanah di Lahan

Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari tanaman

pengganggu dan rumput, setelah itu tanah digemburkan dengan menggunakan

garu lalu  diratakan, kemudian dibiarkan sampai hujan turun.

b. Pengololahan Tanah untuk media pot

Tanah yang akan digunakan sebagai media penanaman terlebih dahulu

dibersihkan dari gulma dan hama penyakit, kemudian tanah dikering



anginkan dan  dihaluskan. Tanah di ayak dengan ayakan 3 mm, setelah itu

tanah dicampur dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, lalu tanah

dimasukkan ke polybag (Nazirah, 2008).

3. Penanaman

Menurut (Saleh et al., 2012) Penanaman padi pada dasarnya dapat

dilakukan dengan tiga macam cara yaitu (1) Cara tanam disebar  yaitu dengan

menyebar di permukaan tanah yang sudah disiapkan; (2) Cara tanam alur yaitu

tanah yang sudah dipersiapkan dibuat alur-alur selebar 3-4 cm, dengan jarak alur

20-25 cm, kemudian padi ditanam pada alur tersebut dan (3) Cara tanam tugal

yaitu lahan yang sudah disiapkan dibuat lubang-lubang tanam dengan tugal.

Umumnya dengan jarak tanam  20 x 20 cm, dengan kebutuhan benih tergantung

pada sistem dan jarak tanam yang digunakan, baik pada penanaman di

pot/polybag maupun di lahan. Pengalaman penanaman padi dalam pot yang

dilakukan petani menunjukkan hasil yang menggembirakan bahwa padi dapat

tumbuh dengan baik. Dalam satu pot dengan pemupukan optimal dapat

menghasilkan ± 3-5 ons gabah per pot.

4. Pemeliharaan

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan adalah:

a) Penyiraman

Penyiraman dilakukan untuk menghindari tanaman kekurangan air pada lahan

gambut. Jika tanaman padi kekurangan air maka akan mempengaruhi

pertumbuhannya.

b) Penyiangan



Penyiangan perlu dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma

dengan tangan. Hal ini dilakukan karena gulma yang tumbuh di sekitar

tanaman dapat menggangu pertumbuhan padi dan juga sebagai perantara

penyebaran hama dan penyakit (Catharina, 2011)

c) Pemupukan

Pupuk yang digunakan sebaiknya dengan menggunakan pupuk kombinasi,

yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik dapat dimanfaatkan untuk

memperbaiki kondisi fisik tanah, sedangkan dengan menggunakan pupuk

anorganik  dapat menyediakan unsur hara dengan cepat (Fitri, 2009).

d) Pengendalian hama penyakit

Pengendalian hama penyakit dilakukan apabila di lahan terdapat hama

penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Pengendalian

dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia jika tingkat serangan

hama dan penyakit sudah melebihi ambang batas, akan tetapi jika hama dan

penyakit masih sedikit sebaiknya dikendalikan dengan cara mekanik (Fitri,

2009).


