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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman penghasil beras yang menjadi

sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Peningkatan

petumbuhan jumlah penduduk Indonesia sangat berkaitan dengan ketersediaan

pangan terutama kebutuhan beras. Kementrian Pertanian menyebutkan bahwa

perkiraan kebutuhan dan ketersediaan beras nasional yaitu 139, 15 kg/tahun

dengan perkiraan jumlah penduduk 252 juta jiwa (Deptan, 2014).

Besarnya kebutuhan beras nasional menyebabkan peningkatan produksi beras

harus terus diupayakan. Peningkatan produksi beras dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu ketersediaan benih padi bermutu, kondisi lingkungan tumbuh

tanam padi, organisme pengganggu tanaman padi serta teknik pengelolaan

pertumbuhan tanaman padi (Nugrohotomo, 2009).

Ketersediaan benih bermutu menyebabkan tanaman yang dihasilkan memiliki

kualitas yang baik dan tinggi tingkat produksinya. Karakteristik ini dimiliki

oleh padi varietas ciherang. Benih merupakan bahan tanam yang menentukan

awal keberhasilan suatu proses produksi. Sebelum menjadi tanaman, benih

harus melalui proses perkecambahan terlebih dahulu (Deptan, 2009).
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Perkecambahan merupakan berkembangnya struktur-struktur penting dari

embrio benih yang menunjukan kemampuannya untuk menjadi kecambah

dengan ditandai munculnya radikula yang menembus kulit biji. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih yaitu faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal benih yaitu suhu, air dan cahaya.

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting yang harus di penuhi agar

benih dapat berkecambah. Faktor internal benih yaitu tingkat kemasakan benih,

ukuran benih dan dormansi. Dormansi merupakan fenomena fisiologis benih

yang menunjukan ketidakmampuan benih untuk berkecambah pada kondisi

optimum. Pada umumnya dormansi pada benih memerlukan kondisi

lingkungan tertentu seperti ketersediaan air dan adanya cahaya sehingga

dormansi dapat berakhir. Lama waktu dormansi pada benih bervariasi

bergantung pada species dan kondisi lingkungan (Campbell, 2003).

Pada benih yang dorman perkecambahan tidak akan terjadi selama benih belum

melalui masa dormansinya. Dormansi pada benih dapat dipatahkan dengan

berbagai cara salah satunya melalui perlakuan skarifikasi. Skarifikasi

merupakan salah satu proses yang dapat mematahkan dormansi pada benih

karena meningkatkan imbibisi pada benih. Terdapat dua jenis skarifikasi yaitu

skarifikasi mekanik dan skarifikasi kimiawi. Skarifikasi secara mekanik berupa

pengamplasan, pengikiran, pemotongan dan penusukan jarum. Sedangkan

skarifikasi kimiawi dilakukan melalui proses perendaman pada larutan kimia.

Dormansi dapat terjadi pada beberapa jenis benih, salah satunya benih padi

(Fahmi, 2013).
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Perkecambahan pada benih padi memiliki karakteristik tersendiri yaitu adanya

faktor after-ripening. Fenomena after-ripening yaitu dormansi yang terjadi

pada benih padi dimana benih padi tidak mampu berkecambah ketika baru di

panen dan baru dapat berkecambah setelah melewati periode penyimpanan

kering. Fenomena after-ripening pada perkecambahan benih padi menyebabkan

permasalahan tersendiri. Jika jangka waktu benih berkecambah cukup lama

maka akan mengganggu proses pertumbuhan padi yang menyebabkan

terganggunya pemenuhan kebutuhan produksi beras. Salah satu cara

pematahan dormansi pada fenomena after-ripening yaitu dengan melakukan

perendaman menggunakan senyawa kimia. Salah satu larutan kimia yang

sering digunakan yaitu Kalium Nitrat (KNO3).

Senyawa KNO3 sering digunakan untuk pengujian maupun untuk keperluan

operasional perbanyakan tanaman. Senyawa KNO3 berfungsi untuk

melunakkan kulit benih sehingga air dan oksigen dapat masuk ke dalam benih.

Imbibisi air dapat meningkatkan aktivitas hormon giberelin dimana hormon

giberelin berfungsi untuk meningkatkan aktifitas enzim hidrolase salah

satunya enzim amilase yang merombak amilum menjadi glukosa yang

diperlukan untuk respirasi (Sipayung,2010). Besar kecilnya konsentrasi KNO3

mempengaruhi tingkat pematahan dormansi. Widhityarini dkk (2011) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa KNO3 dengan konsentrasi 0,5% mampu

mempercepat perkecambahan benih tanjung 63,75 hari.

Meskipun beberapa penelitian telah menunjukan pengaruh perendaman KNO3

cukup signifikan terhadap pematahan dormansi, namun masih perlu di

upayakan cara-cara lain agar dapat lebih mempercepat pematahan dormansi.
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Salah satu alternatif yaitu mengkombinasikan perendaman KNO3 dengan

cahaya.

Cahaya merupakan salah satu faktor yang diperlukan didalam proses

perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cahaya juga

berperan penting dalam proses fisiologi tanaman, unsur radiasi matahari yang

penting bagi tanaman yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya dan lamanya

penyinaran. Dalam proses fotomorfogenesis cahaya berperan sangat penting

yang berkaitan erat dengan fitokrom. Fitokrom memiliki fungsi memberikan

informasi ada tidaknya cahaya kepada tumbuhan. Fitokrom mengalami

perpindahan formasi dalam bentuk Pr apabila menerima cahaya merah dan

dalam bentuk Pfr apabila menerima cahaya merah jauh. Fitokrom dalam bentuk

Pfr diketahui memiliki fungsi memicu respon perkembangan tumbuhan

termasuk perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah. Didalam benih Pfr

terdapat dilapisan membran sel-sel aleuron. Pfr berfungsi memicu terbentuknya

enzim-enzim hidrolase seperti amilase, lipase dan protease yang berfungsi

merombak molekul-molekul yang terdapat di dalam cadangan makanan

menjadi molekul-molekul sederhana seperti amilum menjadi glukosa, protein

menjadi asam amino dan lipid menjadi asam lemak dan gliserin sehingga dapat

memicu perkecambahan dan pertumbuhan kecambah (Copeland dan Mc

Donald, 2001).

Hasil penelitian Arifin (2007) menyebutkan bahwa perlakuan intensitas cahaya

memberikan pengaruh nyata terhadap hasil biji bayam per hektar. Penelitian

yang dilakukan Pantilu, dkk (2012) juga menyatakan terjadi perbedaan

morfologi dan anatomi kecambah kacang kedelai dengan pemberian intensitas
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cahaya yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan

penelitian mengenai pengaruh KNO3 dan cahaya terhadap perkecambahan dan

pertumbuhan kecambah biji padi (Oryza sativa L.) varietas ciherang.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian KNO3 dan

Cahaya terhadap perkecambahan dan pertumbuhan kecambah benih padi

(Oryza sativa L.) varietas ciherang.

C. Manfaat Penelitian

1. Bahan pembelajaran tentang pengaruh KNO3 dan cahaya terhadap proses

perkecambahan dan perkembangan kecambah.

2. Sebagai salah satu sumber informasi tentang pematahan dormansi pada

benih padi (Oryza sativa L.) varietas ciherang.

D. Kerangka Pikir

Meningkatnya kebutuhan beras nasional setiap tahunnya menyebabkan

perlunya upaya menjaga ketersediaan beras secara nasional. Ketersediaan beras

sangat bergantung dari produksi tanaman padi. Banyak factor yang

mempengaruhi produksi tanaman padi salah satunya kualitas benih padi. Benih

padi merupakan bahan tanam produksi beras. Untuk dapat tumbuh dan

memproduksi beras, benih padi harus melewati proses perkecambahan. Benih

padi tidak dapat langsung berkecambah karena memiliki sifat dorman yang

dikenal dengan fenomena after-ripening. Fenomena after-ripening yaitu suatu

kondisi di mana benih tidak mampu berkecambah ketika baru di panen dan

baru dapat berkecambah setelah melewati periode penyimpanan kering.
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Fenomena after-ripening pada benih padi di ketahui dapat dipatahkan dengan

berbagai cara salah satunya melalui skarifikasi secara kimiawi. Pematahan

secara kimiawi dilakukan dengan cara merendam benih dengan senyawa kimia

tertentu.

Salah satu perendaman senyawa yang banyak digunakan yaitu KNO3. Senyawa

KNO3 dapat mempercepat proses perkecambahan dengan cara melunakkan

kulit biji sehingga air dapat masuk dan mengaktifkan hormon giberelin yang

dapat mengaktifkan enzim-enzim hidrolase salah satunya amilase yang

merombak amilum menjadi glukosa. Glukosa diperlukan untuk proses

respirasi, disamping itu oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi juga

cepat tersedia yang menyebabkan ATP terbentuk dan berfungsi untuk

mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan kecambah.

Selain dormansi, faktor penting yang mempengaruhi perkecambahan dan

pertumbuhan kecambah yaitu cahaya. Salah satu penerima cahaya dalam

fotomorfogenesis yaitu fitokrom. Fitokrom merupakan khromoprotein yang

mengandung khromofor dan apoprotein yang mengalami perpindahan formasi

dalam bentuk Pr apabila menyerap cahaya merah dan dalam bentuk Pfr apabila

menyerap cahaya merah jauh. Fitokrom berfungsi memberikan informasi ada

tidaknya cahaya kepada tumbuhan. Jika keadaan gelap Pfr akan di sintesis

menjadi Pr dan akan tetap dalam bentuk tersebut. Namun apabila terdapat

cahaya merah dan mengenai Pr, maka Pr akan diubah bentuk menjadi Pfr.

Fitokrom bentuk Pfr berperan memicu terbentuknya enzim-enzim hidrolase

seperti amilase, lipase dan protease yang berfungsi merombak molekul-

molekul yang terdapat di dalam cadangan makanan menjadi molekul-molekul
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sederhana seperti amilum menjadi glukosa, protein menjadi asam amino dan

lipid menjadi asam lemak dan gliserin yang dapat digunakan untuk memicu

proses perkecambahan dan pertumbuhan kecambah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh KNO3

terhadap perkecambahan. Hasil-hasil penelitian menunjukan bahwa KNO3

dengan konsentrasi 0,5% berpengaruh positif terhadap perkecambahan benih

tanjung. Selain itu KNO3 dengan konsentrasi 0,2% dapat meningkatkan

perkecambahan benih Acacia nilotica menjadi 79%.

Berdasarkan uraian di atas perlu di lakukan suatu percobaan penelitian untuk

mempercepat pematahan dormansi pada benih padi varietas ciherang dengan

menggunakan KNO3 dan cahaya sehingga proses perkecambahan dan

pertumbuhan kecambah dapat berjalan lebih cepat.

E. Hipotesis

1. KNO3 berpengaruh nyata terhadap perkecambahan, panjang akar, panjang

daun pertama, berat segar dan berat kering kecambah padi varietas

ciherang.  H0 ; µ0 = µ1

H1 ; µ0 ≠ µ1

µ0 = Nilai tengah panjang akar, panjang daun pertama, berat segar dan

berat kering kecambah padi varietas ciherang tanpa pemberian KNO3

(kontrol).

µ1 = Nilai tengah panjang akar, panjang daun pertama, berat segar dan

berat kering kecambah padi varietas ciherang yang diberi KNO3

Hipotesis diterima jika H0 ditolak atau H1 diterima
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2. Cahaya berpengaruh nyata terhadap perkecambahan, panjang akar,

panjang daun pertama, berat segar dan berat kering kecambah padi varietas

ciherang.  H0 ; µ0 = µ1

H1 ; µ0 ≠ µ1

µ0 = Nilai tengah panjang akar, panjang daun pertama, berat segar dan

berat kering kecambah padi varietas ciherang tanpa pemberian cahaya

(gelap).

µ1 = Nilai tengah panjang akar, panjang daun pertama, berat segar dan

berat kering kecambah padi varietas ciherang dengan cahaya (terang)

Hipotesis diterima jika H0 ditolak atau H1 diterima

3. Ada interaksi nyata antara KNO3 dengan cahaya terhadap perkecambahan,

panjang akar, panjang daun pertama, berat segar dan berat kering

kecambah padi varietas ciherang.


