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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Asam Salisilat 

 

 

1. Struktur Kimia Asam Salisilat 

 
 

Struktur kimia asam salisilat dan turunannya dapat dilihat pada Gambar 2 : 

 

Gambar 2. Struktur kimia asam salisilat dan turunannya (Delaney, 1994). 

 

2. Peran Asam Salisilat Pada Tumbuhan 

 

Peran asam salisilat pada tanaman menurut Delaney (1994) adalah dalam 

termogenesis dan pertahanan terhadap patogen. Respon dramatis yang 

diregulasi oleh asam salisilat adalah produksi panas pada spadix tanaman 

arum lili atau Sauromatumguttatum, yang dapat meningkatkan temperatur 

sampai 14
o
 C selama antesis.  
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3. Efek Asam Salisilat Terhadap Perkecambahan Biji 

 

Menurut Gharib dan Hegazi (2010) asam salisilat dapat digunakan untuk 

mengatasi stress temperatur rendah. Perlakuan biji Phaseolus vulgaris L. 

dengan asam salisilat konsentrasi 10
-4

M dan lama perendaman 6 jam 

mampu meningkatkan pertumbuhan kecambah  Phaseolus vulgaris L. Oleh 

sebab itu asam salisilat dapat mengatasi efek buruk dari temperatur rendah 

pada Phaseolus vulgaris L. 

 

4. Efek Asam Salisilat Berbagai Konsentrasi 

 

Menurut Cag Serap et al. (2009) konsentrasi asam salisilat 10μM efektif 

meningkatkan kandungan klorofil. Pada kecambah bunga matahari 

berumur 9 hari kandungan klorofil kotiledon  meningkat 1,5 kali dalam 

konsentrasi 10μM asam salisilat.  

 

B. Tanaman Padi 

 

 

1. Klasifikasi Tanaman Padi   
 

Menurut Cronquist (1981). Klasifikasi tanaman  padi adalah sebagai 

 

berikut.  

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Anak Kelas : Commelinidae 

Bangsa  : Cyperales 

Suku  : Poaceae 

Marga  : Oryza   

Jenis   : Oryza sativa  L. 
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2. Morfologi Tanaman Padi 

 

Secara morfologi tanaman padi termasuk tanaman setahun atau semusim. 

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

batang dan terdapat sebuah malai pada ujung batang.  Bagian vegetatif dari 

tanaman padi adalah akar, batang, dan daun, sedangkan bagian generatif 

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

 

Tumbuhan padi memiliki akar serabut yang merupakan akar halus yang 

berfungsi untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Akar -akar 

tanaman akan membentuk batang-batang tanaman padi dan akan 

membentuk rumpun tanaman padi. Meskipun akar tanaman ini akar 

serabut tetapi pada bagian pangkal batang terdapat akar tunggang yang 

mengeras (Sugeng, 2003) 

 

Padi memiliki batang dengan  susunan beruas - ruas.  Batang padi 

bentuknya bulat, berongga, dan beruas, antar ruas pada batang padi 

dipisahkan oleh buku.  Panjangnya ruas tidak sama, ruas yang terpendek 

terdapat pada pangkal batang dan 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, 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 

http://om-tani.blogspot.com/search/label/Morfologi%20Tanaman
http://om-tani.blogspot.com/search/label/Morfologi%20Tanaman
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disebut daun bendera.  Pembentukan anakan padi sangat dipengaruhi oleh 

unsur hara, sinar matahari, jarak tanam, dan teknik budidaya (Fitri, 2009).  

 

Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan mempunyai daun yang 

berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau 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 dan 

berfungsi untuk menguatkan pada 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.  Koleoptil baru membuka, kemudian diikuti 

keluarnya daun 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 
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berikutnya (daun baru) mempunyai selang waktu 7 hari dan 7 hari 

berikutnya akan muncul daun baru lainnya (Anonim, 1983).  

 

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.  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 (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, 

dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada 

umumnya putih atau ungu (Norsalis, 2011).  

 

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).  

 

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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Gambar 3. Struktur Buah Padi Potongan Longitudinal  

 (Frei dan Becker, 2005) 

 

Ada beberapa tipe padi yang dikembangkan saat ini, yaitu padi inbrida 

(varietas unggul lokal), varietas unggul baru (VUB),varietas unggul tipe 

baru (VUTB) dan padi hibrida. Yang berkembang di kalangan petani pada 

saat ini adalah VUB yang hasilnya berkisar 7 –8 ton/ha, kemudian disusul 

VUTB dengan hasil antara 8–9 ton/ha dan selanjutnya jenis hibrida 

hasilnya diatas 9 ton/ha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi 

beras untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagian besar penduduk 

Indonesia (Satoto, 2004). 

 

C. Padi Gogo Varietas Situ Bagendit 

1. Varietas Situ Bagendit 

Menurut Suprihanto (2009) deskripsi padi varietas Situ Bagendit adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kRTdfmTTxIY/TbLWSL1lIgI/AAAAAAAAAA8/aDe_cWU8Czk/s1600/DSCF3544.JPG
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SITU BAGENDIT 

 

Nomor seleksi 

 

: 

 

B10299B-MR-116-2-3-5-1 

Asal persilangan : IR65/B8203B-MR-1-17-1 

Golongan : Cere 

Umur tanaman  :    116 -125 hari 

Bentuk tanaman  : Tegak 

Tinggi tanaman  : 90 -105 cm 

Anakan produktif : 11 - 16 batang 

Warna kaki : Hijau 

Warna batang : Hijau 

Warna lidah daun : Hijau 

Warna telinga daun : Hijau 

Muka daun : Kasar 

Posisi daun : Tegak 

Daun bendera : Tegak 

Bentuk gabah : Ramping 

Warna gabah : Kuning kehitaman 

Kerontokan : Mudah Rontok 

Kerebahan : Tahan 

Tekstur nasi : Ketan 

Kadar amilosa : 6,8 % 
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Bobot 1000 butir : 24 g 

Rata-rata hasil : 4,7 t/ha  

Potensi hasil : 6,0 t/ha 

Ketahanan terhadap 

Hama Penyakit : Agak tahan terhadap wereng coklat 

biotipe 2 dan rentan biotipe 3 

Anjuran tanam : Baik ditanam pada sawah dataran 

rendah  

sampai sedang (kurang dari 500 m 

dpl.) 
Pemulia : B. Kustianto, Soewito T., Allidawati, 

Yetty Setyawati, Suwarno dan 

Anggiani  

Nasution 
 

Dilepas tahun : 2002 

 
 
 

D. Proses Perkecambahan Benih 
 

Perkecambahan adalah proses terbentuknya kecambah (plantula). 

Kecambah sendiri didefinisikan sebagai tumbuhan kecil yang baru muncul 

dari biji dan hidupnya masih tergantung pada persediaan makanan yang 

terdapat dalam biji kecambah tersebut akan tumbuh dan berkembang 

menjadi semai atau seedling, yang pada tahap selanjutnya akan tumbuh 

menjadi tumbuhan dewasa (Tjitrosoepomo, 1999). Proses perkecambahan 

benih meliputi pertumbuhan embryonic axis sebagai akibat pembelahan sel 

yang diikuti pemanjangan dan pembesaran sel sehingga tumbuh radikula 

dan plumula menjadi bibit yang normal.  Tanaman padi memiliki tipe 

perkecambahan hipogeal yaitu munculnya radikula diikuti dengan 
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pemanjangan plumula.  Hipokotil tidak memanjang ke atas permukaan 

tanah sedangkan kotiledon berada di dalam kulit benih di bawah 

permukaan tanah. Kotiledon yang tetap tertinggal di bawah permukaan 

tanah disebut scutellum.  Scutellum berfungsi sebagai organ penyerap 

makanan dari endosperma dan menghantarkannya kepada embryonic axis 

yang sedang tumbuh.  Sewaktu perkecambahan, yang pertama kali keluar 

adalah radikula (Kuswanto, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


