
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Klasifikasi Tanaman Padi 

 

 

Menurut Tjitrosoepomo 2004, klasifikasi tanaman  padi adalah sebagai berikut.  

Regnum : Plantae 

Divisio :  Spermatophyta  

Sub Divisio :  Angiospermae  

Classis :  Monocotyledoneae  

Ordo :  Poales 

Familia :  Graminae 

Genus :  Oryza  

Species  :  Oryza sativa L. 

 

 

 

B. Morfologi Tanaman Padi 

 

 

Secara morfologi tanaman padi termasuk tanaman setahun atau semusim. 

Batang padi berbentuk bulat dengan daun panjang yang berdiri pada ruas- ruas 

batang dan terdapat sebuah malai pada ujung batang.  Bagian Vegetatif dari 
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tanaman padi adalah akar, batang, dan daun, sedangkan bagian generatif 

berupa malai dari bulir- bulir padi (Kuswanto, 2007).  

 

 

 

1. Akar 

 

 

Akar tanaman padi berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam 

tanah yang kemudian diangkut ke bagian atas tanaman (Fitri, 2009).  Akar 

tanaman padi adalah akar serabut.  Radikula (akar primer) yaitu akar yang 

tumbuh pada saat benih berkecambah.  Pada benih yang sedang 

berkecambah timbul calon akar dan batang.  Apabila pada akar primer 

terganggu, maka akar seminal akan tumbuh dengan cepat.  Akar- akar 

seminal akan digantikan oleh akar-akar sekunder (akar adventif) yang 

tumbuh dari batang bagian bawah.  Bagian akar yang telah dewasa (lebih 

tua) dan telah mengalami perkembangan berwarna coklat, sedangkan akar 

yang masih muda berwarna putih (Suhartatik, 2008). 

 

 

 

2. Batang  

 

 

Padi termasuk kedalam familia Graminae yang memiliki batang dengan  

susunan beruas - ruas.  Batang padi berbentuk bulat, berongga, dan beruas.  

Antar ruas pada batang padi dipisahkan oleh buku.  Panjangnya tiap-tiap 

ruas tidak sama.  Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang dan 

ruas kedua, ketiga, dan seterusnya lebih panjang dari pada ruas yang 

didahuluinya.  Pada buku bagian bawah ruas terdapat daun pelepah yang 
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membalut ruas sampai buku bagian atas.  Pada buku bagian ujung dari daun 

pelepah memperlihatkan percabangan dimana cabang yang terpendek 

menjadi ligula (lidah daun) dan bagian yang terpanjang dan terbesar 

menjadi daun kelopak yang memiliki bagian auricle pada sebelah kiri dan 

kanan.  Daun kelopak yang terpanjang dan membalut ruas yang paling atas 

dari batang disebut daun bendera.  Pembentukan anakan padi sangat 

dipengaruhi oleh unsur hara, sinar matahari, jarak tanam, dan teknik 

budidaya (Fitri, 2009).  

 

 

 

3. Daun  

 

 

Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan mempunyai daun yang 

berbeda-beda, baik bentuk, susunan, maupun bagian-bagiannya.  Ciri khas 

daun padi adalah terdapat sisik dan telinga daun.  Daun tanaman padi 

tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling.  Pada setiap 

buku terdapat satu daun.  Setiap daun terdiri atas helai daun yang memiliki 

bentuk panjang seperti pita.  Pelepah daun yang menyelubungi batang 

berfungsi untuk menguatkan bagian ruas yang jaringannya lunak, telinga 

daun (auricle), lidah daun (ligule) yang terletak pada perbatasan antara helai 

daun dan upih.  Fungsi dari lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan 

diantara batang dan pelepah daun (Suhartatik, 2008).   

 

Daun yang muncul pada saat terjadi perkecambahan dinamakan koleoptil.  

Koleoptil keluar dari benih yang disebar dan akan memanjang terus sampai 

permukaan air.  Setelah koleoptil membuka akan diikuti keluarnya daun 
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pertama, daun kedua dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut 

daun bendera, sedangkan daun terpanjang biasanya pada daun ketiga.  Daun 

bendera merupakan daun yang lebih pendek dari pada daun-daun di 

bawahnya, namun lebih lebar dari pada daun sebelumnya.  Daun bendera ini 

terletak di bawah malai padi.  Daun padi pada awalnya adalah tunas yang 

kemudian berkembang menjadi daun.  Daun pertama pada batang keluar 

bersamaan dengan timbulnya tunas (calon daun) berikutnya.  Pertumbuhan 

daun yang satu dengan daun berikutnya (daun baru) mempunyai selang 

waktu 7 hari (Anonymous
3
, 2012).  

 

 

 

4. Bunga 

 

 

Bunga padi pada hakikatnya terdiri atas tangkai, bakal buah, lemma, palea, 

putik, dan benang sari.  Tiap unit bunga terletak pada cabang-cabang bulir 

yang terdiri atas cabang primer dan cabang sekunder.  Sekumpulan bunga 

padi (spikelet) yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai.  Bulir-

bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua, sedangkan 

sumbu utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang.  Panjang 

malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanam 

(Suhartatik, 2008).  

 

Bunga padi memiliki perhiasan bunga yang lengkap.  Dalam satu tanaman 

memiliki dua kelamin, dengan bakal buah dibagian atas.  Jumlah benang 

sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta 

mempunyai dua kantong serbuk.  Putik mempunyai dua tangkai putik, 

http://om-tani.blogspot.com/2013/09/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-padi.html
http://om-tani.blogspot.com/2013/09/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-padi.html
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dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai yang berwarna putih 

atau ungu (Sumartono & Hardjono, 1980).  

 

Jika bunga padi telah dewasa, palea dan lemma yang semula bersatu akan 

membuka dengan sendirinya agar pemanjangan benang sari dapat terlihat 

dari  floret yang membuka.  Membukanya palea dan lemma ini terjadi 

antara jam 10-12, pada suhu 30-32 
o
C.  Palea dan lemma akan tertutup 

setelah kepala sari melakukan penyerbukan (Suhartatik, 2008).  

 

 

 

C. Pola Perkecambahan Benih Padi 

 

 

1. Perkecambahan Awal Benih Padi 

 

 

Pola perkecambahan biji padi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

     

 

 

 

Gambar 2. Pola perkecambahan biji padi (Warris, 2012). 

 

Dalam kondisi aerobik (di darat)  koleoriza tumbuh dahulu daripada 

koleoptil.  Dalam kondisi anaerobik (di air) koleoptil tumbuh dahulu 

daripada koleorhiza (Warris, 2012). 
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2. Pertumbuhan Selanjutnya Dari Kecambah Padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.  Pertumbuhan selanjutnya dari kecambah padi (Warris, 2012). 

 

Radikula berkembang menjadi seminal roots yang selanjutnya digantikan 

oleh akar adventitous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Daun primer dan Daun sekunder kecambah padi (Warris, 2012). 

 

Pertumbuhan selanjutnya dari kecambah padi adalah pembentukan daun 

primer dan daun sekunder. Daun primer tidak memiliki helai daun atau leaf 

blade (Warris, 2012). 
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D. Deskripsi Varietas Situ Bagendit 

 

 

Padi Situ Bagendit bisa ditanam di lahan kering, artinya varietas ini disebut 

padi Gogo. 

Tabel 1. Deskripsi Varietas Situ Bagendit 

Nama Varietas Situ Bagendit 

Tahun 2002 

Tetua Persilangan Batur/S2823-7d-8-1-A//S823-7d-8-1-A 

Rataan Hasil 3-5 t/ha GKB (lh kering), 5-6 t/ha GKB (lh sawah) 

Pemulia Z. A. Sumanullang, Aan A. Daradjat, Ismail BP, 

N.Yunani 

Umur tanaman 110 – 120 hari 

Bentuk tanaman Tegak 

Tinggi tanaman 99 – 105 cm 

Anakan produktif 12 – 13 malai per rumpun 

Warna kaki Hijau 

Warna batang Hijau 

Warna telinga daun Tidak berwarna 

Warna lidah daun Tidak berwarna 

Warna daun Hijau 

Muka daun Kasar 

Posisi daun Tegak 

Daun bendera Tegak 

Bentuk gabah Panjang ramping 

Warna gabah Kuning bersih 

Kerontokan Sedang 

Kerebahan Sedang 

Tekstur nasi Pulen 

Kadar amilosa 22% 

Bobot 1000 butir 22% 

Ketahanan terhadap Agak tahan terhadap Blast, dan juga agak tahan 
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penyakit terhadap bakteri hawar daun strain III dan IV. 

Anjuran tanam Cocok ditanam di lahan kering dan mampu juga 

ditanam di lahan sawah. 

Sumber:  Bambang, dkk (2009). 

 

 

 

E. Asam Giberalat  

 

 

1. Struktur Kimia Asam Giberalat 

 

 

Asam Giberalat adalah regulator pertumbuhan tanaman yang terdapat secara 

alami dalam kelompok hormon tumbuhan yang dikenal sebagai Gibberelin 

(Machado and Soccol, 2008).  Asam Giberalat diproduksi oleh jamur dan 

tumbuhan, walaupun sumber komersil utama adalah jamur Gibberella 

fujikuroi (Hazardous Substances Data Bank (HSDB), 2006).  Senyawa 

Asam Giberalat terdiri dari karbon, hodrogen, dan oksigen, C19H22O6.  Asam 

Giberalat adalah asam diterpenoid, bermakna bahwa struktur dasar adalah 

kombinasi 4 unit isoprene dan 1 unit struktur asam karboksilat (Harborne 

dkk., 1999).  Struktur molekul Asam Giberalat ditunjukkan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur molekul Asam Giberalat. 
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2. Sifat-sifat Asam Giberalat 
 
 

Asam Giberalat adalah tepung kristal berwarna putih sampai kuning pucat 

dengan berat molekul 346.38 gram/mol (U.S. Pharmacopeia, 2010).   Asam 

Giberalat larut dalam air (Bujor, D. 2010) dan sangat larut dalam etanol, 

metanol, dan aseton (HSDB, 2006).   

Table 2.  Sifat-Sifat Fisikokimia Asam Giberalat  

Sifat Fisik atau Kimia  Keterangan 

Keadaan Fisik  Padat  + 

Tampilan  Putih sampai kuning, serbuk halus ^ 

Aroma Tak Berbau+ 

Berat Molekul  346.38 g/mol ̂  

Titik Leleh  234 °C *^ 

Kelarutan Dalam Air  5 g/L (25 °C) * 

Tekanan UapVapor Pressure 2.06E-13 mm Hg at 25 °C * 

Konstanta Hukum Henry  1.58E-15 atm-m3/mol * 

Kerapatan  600 mg/mL + 

Konstanta Disosiasi pKa  4 * 

log Kow (octanol-water 

partition coefficient) 
0.24 * 

pH (of 5% solution) 4.0 + 

bioconcentration factor (BCF) 3 + 
 

* source: ChemID Plus Lite, 2011 
^ source; U.S. Pharmacopeia, 2010 

+ source: HSDB, 2006 

 

 

 

3. Penggunaan Asam Giberalat 

 

 

Asam Giberalat digunakan sebagai food additive, biopestisida, dan regulator 

pertumbuhan tanaman.  Umumnya Asam Giberalat digunakan sebagai 

regulator pertumbuhan tanaman. 
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Aplikasi Asam Giberalat eksogen ke tanaman akan menghasilkan respon 

biologi yang sama dengan Asam Giberalat endrogen yang dilepaskan di 

dalam sel (Gent and McAvoy, 2000). 

 

Asam Giberalat digunakan secara luas dalam produksi buah komersil. Dalam 

produksi buah komersil asam giberalat digunakan sebagai pengendali 

pematangan buah, meningkatkan ukuran buah ketika panen, memperbaiki 

tampilan buah agar dihasilkan produk yang lebih diinginkan dan dapat 

dikapalkan ( Lindhot dkk., 2008).  Asam Giberalat selain digunakan pada 

tanaman anggur, jeruk, dan apel, juga digunakan pada pir, strawbberi, 

blueberri, letus, artichokes, kentang, dan ceri (HSDB, 2006). 

 

Asam Giberalat diaplikasikan pada berbagai titik selama pertumbuhan 

tanaman untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya yaitu untuk 

meningkatkan produksi biji, inisiasi pembungaan, mempercepat atau 

menunda pematangan buah, meningkatkan hasil buah, mempertahankan 

kekerasan buah ketika buah matang secara internal, dan memperbesar ukuran 

buah (HSDB, 2006).  Misalnya, Asam Giberalat yang disemprotkan pada 

jeruk sebelum panen dapat mempertahankan komposisi kulit yang kuat ketika 

buah matang dan menunda perubahan warna kulit dari hijau menjadi orange 

tanpa menunda kematangan buah internal (Lindhot dkk., 2008). 
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4.  Asam Giberalat dan Perkecambahan Biji  

 

 

Penelitian tentang efek Asam Giberalat terhadap perkecambahan biji telah 

dilakukan oleh Machado dkk (2009).  Biji tanaman Penstemon digitalis  

kultivar Huske Red diketahui bersifat inkonsisten atau persentase 

perkecambahan rendah.  Perendaman biji penstemon dalam larutan Asam 

Giberalat meningkatkan presentase dan laju perkecambahan biji penstemon, 

namun konsentrasi terbaik adalah 1000 mg/l GA3 (Tabel 2). 

Tabel 2. Presentase Perkecamahan Biji Setelah 15 Hari dan Estimasi 

Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk 50% Perkecambahan 

Biji Ketika Biji Penstemon digitalis cv Huske Red Direndam 

Dalam GA3  Selama 24 Jam dalam Berbagai Kosentrasi 

GA3  (mg L–1)   Germination (%)    Estimate (days) 

0 24.00 17.94 ± 0.82 

500 71.00 10.19 ± 0.25 

1000 95.00 4.17 ± 0.17 

1500 88.00 5.43 ± 0.21 

 
 
 
 

5. Asam Giberalat dan Pertumbuhan Tanaman 
 
 

Penelitian mengenai pengaruh lama perendaman dan konsentrasi GA3 

terhadap pertumbuhan tanaman telah dilakukan oleh Oktaviana (2009).  

Penelitian dilakukan terhadap tanaman lengkeng (Euphoria longan (Lour.) 

Steud.).  Pembiakan lengkeng dilakukan dengan dua cara yaitu cara 

generatif dan vegetatif.  Pembiakan generatif dilakukan melalui penanaman 

biji. Biji lengkeng mempunyai kulit biji yang keras. Proses perkecambahan 

biji berkulit keras dapat dipercepat dengan perlakuan mekanis atau kimiawi.  

Salah satu perlakuan kimiawi adalah dengan merendam biji dalam zat 
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pengatur tumbuh GA3.  Interaksi perlakuan lama perendaman dan 

pemberian GA3 tidak berpengaruh terhadap persentase dan kecepatan 

perkecambahan, jumlah daun, dan panjang akar tanaman lengkeng tetapi 

berpengaruh pada tinggi batang, berat basah, dan berat kering tanaman 

lengkeng. 

 


