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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Tanaman Padi 

2.1.1 Akar 

Tanaman padi terdiri dari beberapa bagian antara lain akar, batang, daun, 

bunga, dan buah yang memiliki fungsi masing – masing. Sistem perakaran yang 

baik akan menunjang peningkatan hasil, disamping sebagai penunjang 

berdirinya tanaman, akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan hara yang 

diperlukan sebagai proses fotosintesis dan transpirasi. Suardi (2002) menyatakan 

bahwa jumlah gabah hampa yang lebih banyak dihasilkan oleh varietas yang 

mempunyai kapasitas fotosintesis rendah dan sistem perakaran yang kurang 

menunjang. Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan 

zat makanan dalam tanah kemudian diangkut di bagian atas tanaman. Akar 

tanaman padi dibedakan menjadi 4 yaitu radikula, akar serabut, akar rambut dan 

akar tajuk. 
(1)

Radikula merupakan akar yang tumbuh pada saat benih 

berkecambah. 
(2)

Akar serabut merupakan akar yang tumbuh setelah terbentuknya 

akar tunggang. 
(3)

Akar rambut merupakan bagian akar yang keluar dari akar 

tunggang, akar rambut merupakan saluran pada kulit akar yang berada diluar 

yang berfungsi untuk menyerap air dan makanan. 
(4)

Akar tajuk merupakan akar 

yang tumbuh dari ruas batang terendah. Bagian akar yang telah dewasa dan telah 

mengalami perkembangan akan berwarna coklat, sedang akar yang masih mudah 

berwarna putih (AAK, 1990). 
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2.1.2 Batang  

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

dipisahkan oleh buku, pada pertumbuhan awal tanaman padi memiliki ruas yang 

sangat pendek dan bertumpuk rapat, ketika memasuki fase generative ruas 

tanaman padi akan memanjang seiring bertambahnya umur padi. Ruas semakin 

kebawah akan semakain memendek. Pada ruas yang paling bawah tumbuh tunas 

yang akan menjadi batang sekunder yang akan membentuk batang tersier, dan 

seterusnya kejadian ini disebut pertunasan. Jumlah anakan dipengaruhi oleh 

unsur hara, sinar matahari, jarak tanam, dan teknik budidaya (Suparyono dan 

Setyono, 1996) 

2.1.3 Daun  

Daun padi memiliki telinga dan lidah daun, seperti rerumputan, daun padi 

memiliki tulang daun yang sejajar, koleoptil merupakn daun pertama yang keluar 

dari biji, kemudian disusul daun pertama, kemudian daun kedua yang berbentuk 

helaian daun yang lebar dan disusul dengan daun berikutnya. Ciri khas daun padi 

adalah adanya sisik dan telinga daun. Daun terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

helaian daun, pelepah daun, dan lidah daun. 
(1)

Helaian daun yaitu daun yang 

terletak di bagian batang padi. 
(2)

Pelepah daun yaitu bagian daun yang 

menyelubungi batang. 
(3)

Lidah daun yaitu daun yang terletak pada perbatasan 

antara helaian daun dan pelepah daun. Bentuk tajuk juga berpengaruh terhadap 

persentase gabah yang dihasilkan, bentuk tajuk tanaman padi yang daunnya 

lebih lebar di bagian atas dari pada bagian bawah dapat menghasilkan barat 
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biomassa yang tinggi. Keruncingan horisontal tajuk berpengaruh positif terhadap 

bobot 1000 butir gabah isi (Sutoro dan Mukarim, 2007) 

2.1.4 Bunga 

Bunga padi memiliki enam kepala sari (Anther) dan kepal putik (Stigma) 

bercabang dua berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap 

bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari terkadang keluar dari 

palea dan lemma jika telah masak. Dari segi reproduksi, padi merupakan 

tanaman menyerbuk sendiri, karena 65% atau lebuh serbuk sari membuahi sel 

telur tanaman sama. Setelah pembuahan terjadi polar yang telah dibuahi segera 

membela diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi 

endosperm. Pada saat padi menua bulir padi mengandung pati dibagian 

endosperm. 

2.1.5 Malai 

Malai tanaman padi merupakan sekumpulan bunga padi yang keluar dari 

buku paling atas. 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. Dari sumbu utama pada ruas buku yang terakhir panjang malai 

diukur. Jumlah cabang pada setiap malai berkisar antara 15 - 20 buah, yang 

paling rendah yaitu 7 buah cabang, yang terbanyak dapat mencapai 30 buah 

cabang. Jumlah cabang akan mempengaruhi besarnya randemen tanaman padi 

varietas baru, setiap malai bisa mencapai 100-120 bunga. 



7 
 

 

2.1.6 Anakan  

Anakan maksimum terjadi pada umur 50-60 HST. Anakan yang terbentuk 

melebihi umur 60 HST biasanya mengalami penurunan pertumbuhan yang 

lemah. Bahkan mati. Sedangkan anakan yang terbentuk dari masing-masing 

varietas mempunyai jumlah yang berbeda-beda, yaitu antara 19 sampai 54 

anakan. Persentase anakan yang produktif bagi setiap varietas juga berbeda. 

Menurut IRRI (1972) persentase anakan produktif padi lokal lebih kurang 50%, 

sedangkan untuk varietas unggul berkisar 75%. Di samping itu terdapat faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi anakan tersebut, antara lain jarak tanam, 

musim tanam, dan pupuk (IRRI, 1972)  

2.2. Pupuk kompos  

Pupuk kompos merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik yang 

diuraikan (dirombak) oleh mikroba, yang hasil akhirnya dapat menyediakan 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Pupuk kompos sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. pupuk kompos sangat bermanfaat bagi peningkatan 

produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran 

lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan 

pupuk kompos dapat meningkatkan produktifitas lahan dan dapat mencegah 

degradasi lahan.  

Hasil penelitian Sutono (2012), dari tiga formulasi yang dibuat satu 

diantaranya menunjukkan bahwa dengan formulasi 70% fases sapi, 20% fases 
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bebek, 2,5% jerami padi, 2,5% bonggol pisang, 5% daun tembakau dan 1 liter 

moebilin per ton. Memperoleh kandungan nutrisi yang baik untuk pemupukan 

karena memiliki kandungan N,P,K sebesar 2,200%. Pupuk organik / bahan 

organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan unsur makro 

(N,P,K,Ca,Mg, dan S) dan mikro seperti (Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe) 

meskipun jumlahnya relatif sedikit. Penggunaan pupuk organik dapat mencegah 

kerusakan tanah yang telah diusahakan secara intensif dengan pemupukan yang 

kurang seimbang, meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah, dan dapat 

membentuk senyawa komplek dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti 

Al, Fe, dan Mn (Sumaryo dan Suryono, 2000). 

2.2.1 Kotoran Sapi 

Kotoran  sapi merupakan limbah dari peternakan sapi yang tersusun dari 

fases urin dan sisa pakan. Pupuk kandang sapi merupakan bahan organik yang 

secara spesifik berperan dalam meningkatkan ketersediaan fosfor dan unsur 

mikro yang mengurangi pengaruh buruk dari aluminium, menyediakan 

karbodioksida pada kanopi tanaman terutama pada tanaman dengan kanopi lebat 

dimana sirkulasi udara terbatas. Pupuk kandang sapi banyak mengandung hara 

yang dibutuhkan tanaman seperti N,P,K,Ca,Mg,S dan Bo (Brady, 1974 dalam 

Sudarkoco, 1992). 

2.2.2 Kotoran Itik  

Kotoran itik merupakan limbah dari peternakan itik yang terdiri dari fases 

itik dan sisi pakan itik. Kotoran itik dapat menambah unsur hara yang dapat 
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diserap oleh akar tanaman. Selain itu pupuk kandang itik berpengaruh baik 

terhadapsifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Unsur hara yang terkandung dalam 

pupuk kandang itik bermanfaat dalam proses mineralisasi dengan melepaskan 

unsur hara dengan lengkap ( N,P,K,Ca,Mg,S dan hara mikro) sehingga dapat 

meningkatkan kandungan nutrisi tanah (Redhanie, 2008). 

2.2.3 Jerami 

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah 

cukup banyak dibanding dengan limbah pertanian lainnya, serta mudah 

diperoleh untuk di manfaatkan sebagai pakan ternak dan sebagian menjadi 

kompos. Satu ton jerami padi dapat diperoleh ½ ton sampai 2/3 ton kompos. 

Dengan demikian jika kita ingin membuat satu ton kompos, maka bahan baku 

yang disiapkan sekitar 1,5 – 2 ton jerami. Kandungan unsur hara dalam satu ton 

kompos jerami padi adalah : unsure makro 2,11% N, 0,64% P2O5, 7,7% K2O, 

4,2% Ca, 0,5% Mg, 20 ppm Cu, 684 ppm Mn, dan 144 ppm Zn. Kompos jerami 

memiliki kandungan hara setara dengan 41,3 kg urea, 5,8 kg SP36, dan 89,17 kg 

KCl per ton kompos atau total 136,27 NPK per ton kompos kering. Jumlah ini 

kurang lebih dapat memenuhi setengah kebutuhan pupuk kimia petani (BPTP, 

2013)  

2.2.4 Bonggol Pisang 

Bonggol pisang merupakan batang tanaman pisang yang berupa umbi 

batang (batang aslinya). Tanaman pisang bagian ini jarang dimanfaatkan oleh 

masyarakat, namun sebenarnya bonggol pisang mengandung unsur hara dan 
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mikroba yang diperlukan oleh tumbuhan. Menurut Trubuz (2012), menyatakan 

bahwa, bonggol pisang dapat diaplikasikan sebagai MOL karena mengandung 

mikroba : Azospirillium sp yang berfungsi untuk memperbaiki perakaran 

sehingga mempengaruhi penyerapan hara (Trubuz, 2012). 

2.2.5 Daun Tembakau 

Keputusan Menteri Pertanian (2006), menyatakan bahwa tanaman 

tembakau mengandung zat alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat 

ampuh jika digunakan pada serangga. Nikotin merupakan sejenis senyawa 

organik yang dijumpai pada tanaman tembakau ( daun tembakau memiliki 

kandungan nikotin tertinggi). Tembakau mengandung bahan aktif golongan 

alkaloid seperti : anabarine, anatobine, myosine, nicotinoid, nicotellin, 

nicotyrine, norcotine, pirolidine yang dapat bertahan selama satu minggu. 

Kandungan bahan kimia terpenting dalam daun tembakau adalah zat nikotin, 

biasanya dalam bentuk nicotine sulfat (Menteri Pertanian, 2006). 

2.3. Jenis varietas Padi  

Varietas lokal adalah varietas  yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani 

dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik 

masyarakat serta dikuasai oleh negara (BB Padi, 2015). Varietas padi lokal adalah 

varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu. Sehingga varietas ini 

mempunyai karakteristik spesifik lokasi di daerah asalnya. Setiap varietas 

mempunyai keunggulan dan kelemahan.  
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Varietas padi hibrida merupakan varietas padi yang dihasilkan dari 

persilangan antara dua atau lebih populasi suatu spesies yang berbeda genetiknya 

(indukan dan keturunan). Varietas padi hibrida memiliki kelebihan mampu 

menghasilkan 10-12 ton/ha, pertumbuhanya lebih seragam dan beras yang 

dihasilkan lebih pulen dan wangi. Kelemahan padi hibrida yaitu hanya bisa 

ditanam sekali dan harga benih terlalu mahal (40.000 – 45.000/kg) sedangkan 

varietas lokal hanya (5000 – 10000/kg) (BB padi, 2015) 

Varietas padi unggul merupakan varietas padi yang diperoleh dari hasil 

persilangan varietas unggul padi lokal untuk menghasilkan varietas unggulan. 

Kelebihan varietas unggul yaitu benih tersebut mampu menghasilkan 8-9 ton/ha 

tidak kalah dengan varietas padi hibrida, benih tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan tanam kembali tanpa mengurangi nilai produksi padi tersebut, harganya 

terjangkau (5000 – 10.000/kg), tahan terhadap kekeringan dan mudah beradaptasi 

terhadap lingkungan (BB padi, 2015)  

 


