
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman budidaya penting dalam 

peradaban manusia.  Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan sejak jaman 

prasejarah.  Dari semua serealia dunia produksi padi menempati urutan ketiga 

setelah jagung dan gandum (Purnamaningsih, 2006).  Berdasarkan sejarahnya, 

padi termasuk dalam genus Oryza yang mempunyai ±25 spesies yang tersebar 

di daerah tropik dan subtropik seperti di Asia, Afrika, Amerika dan Australia.  

Dewasa ini tanaman padi banyak ditanam di daerah dataran rendah.  Padi 

indica  adalah tanaman padi yang cocok hidup di daerah tropis, sedangkan padi 

yang cocok hidup di daerah subtropis adalah padi Japonica.  Ada 25 spesies 

Oryza, namun yang terkenal adalah Oryza sativa dengan dua subspesies yaitu 

indica (padi bulu) yang ditanam di Indonesia dan Sinica (padi cere).  Padi 

dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di dataran 

tinggi dan padi sawah yang ditanam di dataran rendah yang memerlukan 

penggenangan air (Aak, 1995).   

Varietas Situ Bagendit merupakan salah satu varietas padi Gogo yang telah 

dilepas di pasaran oleh pemerintah sejak tahun 2003.  Varietas ini dapat 

tumbuh di lahan sawah maupun di lahan kering dengan tinggi tanaman antara 
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99 cm – 105 cm.  Batang dan daun varietas Situ Bagendit berwarna hijau 

dengan permukaan daun bertekstur kasar, sedangkan posisi daunnya tegak.  

Bentuk gabah panjang ramping dan berwarna kuning bersih.  Tekstur nasi yang 

dihasilkan cenderung pulen dengan kadar amilosa 22%.  Varietas Situ Bagendit 

memiliki umur tanam sekitar 110 – 120 hari yang termasuk salah satu varietas 

padi yang masa tanamnya lama (Suprihatno dkk., 2009). 

Asam giberalat adalah hormon tumbuhan yang sangat penting dalam proses 

perkecambahan suatu biji karena bersifat sebagai pengontrol proses 

perkecambahan.  Asam giberalat dibutuhkan untuk pembebasan α-amilase 

untuk menghasilkan hidrolisis tepung dalam proses perkecambahan.  Respon 

positif tumbuhan terhadap asam giberalat terjadi dalam kisaran konsentrasi 

yang luas, bahkan kandungan asam giberalat yang tinggi tidak bersifat racun.  

Penggunaan asam giberalat dapat mempengaruhi besarnya organ tanaman 

melalui proses pembelahan dan pembesaran sel. Keutamaan sintesis asam 

giberalat pada tanaman tingkat tinggi adalah meningkatkan meristematik daun, 

akar, dan perkecambahan.  Asam giberalat sebagai zat pengatur tumbuh pada 

tanaman sangat berpengaruh terhadap sifat genetik, perkecambahan dan aspek 

fisiologis lainnya.  Asam giberalat aktif untuk merangsang perkembangan sel 

serta dapat meningkatkan hasil tanaman. Perendaman asam giberalat selain 

menambah tinggi tanaman juga menambah luas daun yang berarti terdapat 

peninggatan aktivitas fotosintesis.  Biosintesis Asam Giberalat terutama 

berlangsung dalam tunas, daun dan akar (Anonymous
1
, 2013). 

Masa tanam padi yang pada umumnya mencapai 3 bulan hingga masa panen 

menjadi permasalahan utama terhadap ketersediaan beras yang menjadi sumber 
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makanan utama dikalangan masyarakat Indonesia.  Belum lagi permasalahan 

lingkungan yang sering kali dihadapi para petani padi, seperti cuaca ekstrim 

yang akhir-akhir ini sudah semakin tidak bisa diprediksi.  Kondisi lingkungan 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan benih padi terutama untuk fase 

perkecambahan. Pada fase ini merupakan tahap imbibisi yaitu proses 

penyerapan air oleh benih sehingga kulit benih melunak dan terjadi hidrasi oleh 

protoplasma.  Dimana benih sangat membutuhkan air sebagai media 

tumbuhnya sehingga benih yang dikecambahkan dapat tumbuh dengan baik 

(Winarno, 2009).   

Kemampuan benih padi gogo varietas Situ Bagendit untuk tumbuh baik pada 

lahan kering maupun lahan sawah tadah hujan masih relatif lama seperti 

varietas lainnya. Varietas Situ Bagendit membutuhkan masa tanam sekitar 3 

bulan hingga panen dengan masa perkecambahan kurang lebih sekitar 2 

minggu (Anynomous
1
, 2013).  Pertumbuhan kecambah padi gogo varietas Situ 

Bagendit yang telah mendapat perlakuan Asam Giberalat dapat menjadi 

petunjuk awal tentang kemampuan varietas tersebut untuk tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan pertumbuhan padi umumnya.  Oleh sebab itu perlu 

dilakukan studi tentang bagaimana respon benih padi gogo varietas situ 

bagendit terhadap aplikasi asam giberalat.   
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah konsentrasi Asam Giberalat 

dan lama perendaman mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan 

selanjutnya dari kecambah padi Gogo varietas Situ Bagendit. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh konsentrasi Asam Giberalat dan lama perendaman terhadap 

perkecambahan dan pertumbuhan selanjutnya dari kecambah padi varietas 

Situ Bagendit.  Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

mendukung pengembangan padi Gogo dalam upaya meningkatkan produksi 

padi di Indonesia.  

 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Padi Gogo adalah jenis tanaman padi yang dapat ditanam pada lahan kering 

maupun lahan sawah tadah hujan.  Varietas padi Gogo yang banyak dipilih 

petani untuk ditanam di lahan kering maupun lahan sawah tadah hujan adalah 

Situ Bagendit.  Varietas Situ Bagendit memerlukan masa tanam hingga panen 

sekitar 110 – 120 hari.   

Pada proses perkecambahan, benih membutuhkan unsur-unsur hara untuk 

pertumbuhannya terutama hormon tumbuh atau zat pengatur tumbuh.  Secara 
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individu tanaman akan memproduksi sendiri hormon setelah mengalami 

rangsangan, proses produksi hormon dilakukan secara endogen oleh tanaman. 

Lingkungan merupakan faktor penting yang dapat memicu tanaman untuk 

memproduksi hormon, setelah menghasilkan hormon hingga pada ambang 

konsentrasi tertentu, maka sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai 

menunjukkan reaksi sehingga akan menimbulkan perubahan fisiologis pada 

tanaman.  Namun pada setiap perbanyakan benih secara generatif, masalah 

utama yang dihadapi adalah lamanya waktu yang diperlukan benih untuk 

berkecambah.  Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain keadaan benih 

pada awal perkecambahan, permeabilitas kulit benih, dan tersedianya air di 

sekeliling benih.  Jika ketiga faktor tersebut tidak mendukung benih untuk 

melakukan perkecambahan  maka  benih  memiliki  kemampuan  untuk  

memundurkan fase perkecambahannya yang disebut dormansi. Peranan 

hormon tumbuh (salah satunya giberellin) di dalam benih yang mengalami 

dormansi adalah dapat menstimulasi sintesis ribonuklease, amilase dan 

protease di dalam benih. 

Asam Giberalat merupakan salah satu jenis hormon tumbuhan yang 

mengontrol proses-proses perkembangan tanaman seperti perkecambahan, 

pemanjangan sel, dan perkembangan bunga serta biji.  Disamping itu asam 

giberalat dapat  mengatasi dormansi benih pada beberapa spesies tanaman.  

Salah satu efek terpenting dari asam giberalat terhadap perkecambahan benih 

adalah mendorong pemanjangan sel sehingga radikula dapat menembus 

endosperm atau kulit buah yang membatasi pertumbuhan sehingga 

mempercepat perkecambahan benih tanaman.  
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Dalam hubungannya dengan padi Gogo varietas Situ Bagendit salah satu 

pertanyaan penting adalah berapa konsentrasi asam giberalat yang efektif untuk 

meningkatkan persentase benih yang berkecambah dan waktu minimum yang 

dibutuhkan untuk  perkecambahan benih padi 100%, serta pertumbuhan 

kecambah selanjutnya yang optimal. Selanjutnya, berapa lama perendaman 

benih padi gogo varietas situ bagendit dalam larutan asam giberalat harus 

dilakukan agar mendapatkan perkecambahan dan pertumbuhan yang optimal. 

Konsentrasi asam giberalat 500 mg/l mampu meningkatkan perkecambahan 

sampai 71% dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perkecambahan 

dari 17 hari menjadi 10 hari pada pada penelitian biji Penstemon digitalis 

kultivar Huske Red oleh Machaddo dkk (2009) .  Karena biji Penstemon 

digitalis memiliki tekstur biji yang lebih keras dari pada benih padi maka 

dalam penelitian ini konsentrasi asam giberalat yang digunakan adalah 

dibawah 500 mg/l.  Selanjutnya, penelitian pada biji lengkeng menunjukkan 

bahwa perendaman biji selama 18 jam dalam larutan asam giberalat 

meningkatkan semua parameter perkecambahan dan pertumbuhan:  1.) 

Persentase biji yang berkecambah, 2.) Waktu minimum untuk berkecambah, 

3.) Panjang tunas, 4.) Berat segar, 5.) Berat kering, 6.) Kandungan air relatif, 

7.) Kandungan klorofil a, b, dan total.  mengacu dari penelitian tersebut maka 

dalam penelitian ini lama perendaman benih padi Gogo varietas Situ Bagendit 

dalam larutan asam giberalat yang digunakan adalah 18 dan 24 jam. 

 Skema prediksi efek asam giberalat terhadap benih padi gogo varietas situ 

bagendit adalah sebagai berikut (Gambar 1): 
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E. Hipotesis 

 

 

1. Asam Giberalat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kecambah benih 

padi gogo varietas Situ Bagendit. 

H0 : µ0 = µ1 

Meningkatkan 

aktivitas enzim 

α-amilase 

dalam biji. 

Meningkatkan 

laju konversi 

menjadi 

karbohidrat 

terlarut. 

Meningkatkan 

perkecambahan 

dan pertumbuhan  

    Asam 

    Giberalat 

1. Panjang tunas 

meningkat 

2. Berat segar meningkat 

3. Berat kering meningkat 

4. Rasio tunas akar 

meningkat 

5. Kandungan air relatif 

meningkat 

6. Kandungan klorofil a, b, 

dan total meningkat. 
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H1 : µ0 < µ1 

µ0 = Nilai tengah panjang tunas, berat segar, rasio tunas akar, berat kering, 

kadar air relatif dan kandungan klorofil benih padi kontrol. 

µ1 = Nilai tengah panjang tunas, berat segar, rasio tunas akar, berat kering, 

kadar air relatif dan kandungan klorofil.benih padi yang diberi larutan 

Asam Giberalat. 

Hipotesis diterima jika H0 ditolak atau H1 diterima. 

 

2. Lama perendaman berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kecambah, 

berat segar, rasio tunas akar, berat kering, kadar air relatif dan kandungan 

klorofil. 

H0 : µ0 = µ1 

H1 : µ0 < µ1 

µ0 = Nilai tengah panjang tunas, berat segar, rasio tunas akar, berat kering, 

kadar air relatif dan kandungan klorofil.benih padi kontrol. 

µ1 = Nilai tengah panjang tunas, berat segar, rasio tunas akar, berat kering, 

kadar air relatif dan kandungan klorofil.benih padi yang diberi larutan 

Asam Giberalat. 

Hipotesis diterima jika H0 ditolak atau H1 diterima. 

 

3. Ada interaksi nyata antara konsentrasi Asam Giberalat dengan lama 

perendaman terhadap panjang tunas, berat segar, rasio tunas akar, berat 

kering, kadar air relatif dan kandungan klorofil. 

 


