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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Padi  

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman semusim yang mampu 

beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini masuk kedalam 

golongan Graminae atau rumput-rumputan. Klasifikasi tanaman padi secara 

lengkap sebagagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta  

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida  

Subclass  : Commelinidae 

Ordo  : Cyperales 

Family  : Gramineae 

Genus  : Oryza L. 

Species  : Oryza sativa L. (USDA, 2018). 

Pertumbuhan padi diawali pada proses perkecambahan. Pada benih yang 

berkecambah timbul calon akar maupun calon batang. Mula-mula akar dari benih 

padi yang berkecambah hanya berupa akar pokok, kemudian setelah 5-6 hari 

berkecambah akan tumbuh akar serabut. Akar serabut keluar dari akar tunggang 

yang berfungsi pada proses penyerapan air dan unsur hara pada konsentrasi 

kedalaman 20-30 cm (Purwono dan Henni, 2007). 
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Tanaman padi memiliki daun tunggal, terdiri dari helai daun, lidah daun 

dan pelepah daun. Helaian permukaan daun kasar, dan pada bagian ujung 

meruncing. Panjang helai daun sangat bervariasi, umumnya antara 100-150 cm. 

warna daun hijau tua dan akan berubah kuning keemasan setelah memasuki masa 

panen. Bunga padi secara keseluruhan disebut malai yang merupakan bunga 

majemuk. Malai terdiri dari dasar malai serta tangkai malai yang menghasilkan 

bunga. Sebelum bunga keluar, dibalut oleh seludang yang sebenarnya pelepah 

daun terakhir. Umumnya, varietas padi hanya menghasilkan satu malai atau satu 

anakan tetapi ada beberapa varietas padi lokal yang mampu menghasilkan malai 

lebih dari satu, namun pertumbuhan malainya tidak sempurna (Utama, 2015). 

Buah padi atau gabah adalah Gabah merupakan hasil dari penyerbukan dan 

pembuahan yang diselubungi oleh sekam atau kulit gabah. Gabah terdiri dari 

embrio, endosperm, dan bekatul. Berdasarkan bentuk gabahnya, bulir padi dapat 

dibedakan menjadi empat kelompok, yakni ramping, panjang, sedang dan gemuk. 

Tanda padi telah masak dapat dilihat dari perubahan warna kulit padi dan gabah 

sudah berisi atau keras (Bakhtiar et al, 2011). 

2.2 Fase Pertumbuhan Tanaman Padi 

Tanaman padi pada umumnya berusia antara 3-4bulan.  Menurut Hanum 

(2008) Tanaman padi melalui tiga (3) fase: 

a) Fase Vegetatif :  

Benih berkecambah sampai muncul ke permukaan, benih biasanya 

berkecambah melalui perendaman selama 24 jam dan diinkubasi juga selama 

24 jam. Pada hari ke-2 atau ke-3 setelah benih disebar di persemaian, daun 

pertama menembus kaluar melaui koleoptil. Akhir tahap memperlihatkan daun 
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pertama yang muncul masih melengkung dan bakal akar (radikula) 

memanjang. Pertunasan atau bibit, yaitu sejak benih berkecambah, tumbuh 

menjadi tanaman muda (bibit) hingga hampir keluar anakan pertama. Selama 

tahap ini, akar seminal dan lima daun terbentuk. Sementara tunas terus 

tumbuh, dua daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepetan 1 

daun setiap 3-4 hari selama tahap awal pertumbuhan. Kemunculan akar 

sekunder membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat 

menggantikan radikula dan akar seminal sementara (Makarim dan Suhartatik, 

2006). 

Pembentukan anakan, berlangsung sejak munculnya anakan pertama 

sampai pembentukan anakan maksimun tercapai. Anakan muncul dari tunas 

aksial pada buku batang dan mengantikan tempat daun serta tumbuh dan 

berkembang. Setelah tumbuh anakan pertama memunculkan anakan sekunder, 

ini terjadi pada 30 hari setelah tanam pindah. Tanaman memanjang dan aktif 

membentuk terus berkembang sampai tanaman memasuki tahapan 

pertumbuhan berikutnya, yaitu pemanjangan batang. Anakan aktif ditandai 

dengan pertambahan anakan yang cepat sampai tercapai anakan maksimal. 

Stadia anakn maksimal dapat bersamaan, sbelum atau sesudah inisiasi primodia 

malai. Fase tumbuh dari anakan maksimal sampai inisiasi malai yang disebut 

vegetative panjang yang merupakan sasaran pemulian untuk memperpendek 

umur tanaman. setelah anakan maksimal tercapai, sebagian dari anakan akan 

mati dan tidak menghasilkan malai, anakan tersebut dinamakan anakan tidak 

efektif (Makarim dan Suhartatik, 2006). 
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b) Fase reproduktif 

Tahapan ini terjadi sebelum pembentukan malai atau terjadi pada tahap 

akhir pembentukan anakan. Oleh karenanya bisa terjadi tumpang tindih dari 

tahap 2 dan 3. anakan terus meningkat dalam jumlah dan tingginya. Periode 

waktu pertumbuhan berkaitan nyata dengan memanjangnya batang. Batang 

lebih panjang pada varietas yang jangka waktu pertumbuhannya lebih panjang. 

Anakan maksimum, memanjangnya batang, dan pembentukan malai terjadi 

nyaris simultan pada varietas umur genjah (105 – 120 hari). Pada varietas umur 

dalam (150 hari), terdapat yang disebut lagi periode vegetatif dimana anakan 

maksimum terjadi. Hal ini diikuti oleh memanjangnya batang (internode), dan 

akhirnya sampai ke tahap pembentukan malai (Makarim dan Suhartatik, 2006). 

Inisiasi primordia malai pada ujung tunas tumbuh menandai mulainya 

fase reproduksi. Primordia malai menjadi kasat mata pada sekitar 10 hari 

setelah inisiasi. Pada tahap ini, tiga daun masih akan muncul sebelum malai 

pada akhirnya timbul ke permukaan. Pada varietas genjah, malai terlihat berupa 

kerucut berbulu putih panjang 1,0 sampai 1,5 mm muncul pada ruas buku 

utama, kemudian pada anakan dengan pola tidak teratur. Dapat terlihat dengan 

membelah batang. Saat malai terus berkembang bulir terlihat dan dapat 

dibedakan. Malai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di 

dalam pelepah daun bendera menyebabkan pelepah daun menggembung. 

Penggembungan daun bendera disebut primordia. Primordia terjadi pertama 

kali pada ruas batang utama. Pada tahap primordia, ujung daun layu (menjadi 

tua dan mati) dan anakan non produktif terlihat pada bagian dasar tanaman 

(Makarim dan Suhartatik, 2006). 
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Heading keluarnya bunga atau malai, dikenal juga sebagai tahap keluar 

malai. Heading ditandai dengan munculnya ujung malai dari pelepah daun 

bendera. Malai terus berkembang sampai keluar seutuhnya dari daun. Antesis 

(pembungaan) terjadi setelah Heading. Oleh sebab itu, heading diartikan sama 

antesis ditinjau dari segi kalender. Dalam suatu rumpun atau suatu komunitas 

tanaman, fase heading memerlukan waktu 10-14 hari karena terdapat 

perbedaan laju perkembangan antar tanaman maupun antaranakan. Apabila 

50% bunag telah keluar, maka pertanaman tersebut dianggap sudah dalam fase 

pembungaan. 

Pembungaan antesis dimulai ketika benang sari bunga yang paling 

ujung pada tiap cabang malai telak tampak keluar dari bulir dan terjadi proses 

pembuahan. Pada umumnya, antesis berlangsung antara pukul 08:00-13:00 dan 

persarian (pembuahan) akan selesai dalam 5-6 jam setelah antesis. Dalam suatu 

malai, semua bunga memrlukan 7-10 hari untuk antesis tetapi pada umumnya 

hanya 5 hari. Antesis terjadi 25 hari stelah primordia . Pada pembungaan, 

kelopak bunga terbuka, antera menyembul keluar dari kelopak bunga kelopak 

bunga (flowers gumers) karena pemanjangan stamen dan serbuk sari tumpah, 

kelopak bunga kemudian menutup. Pembungaan terjadi sehari setelah Heading, 

pada umumnya floret membuka pada pagi hari. Semua spikelet pada malai 

membuka dalam tujuh hari. Pada saat pembungaan, 3-5 daun aktif. Tahap 

pembentukan malai, Heading dan pembungaan merupakan fase reproduktif, 

fase kedua dari pertumbuahan padi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 

dapat diperkirakan bahwa berbagai komponen pertumbuhan dan hasil telah 

mencapai maksimal sebelum bunganya sendiri keluar dari pelepah daun 
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bendera. Jumlah malai pada tiap satuan luas tidak bertambah lagi setelah 10 

hari anakan maksimal, jumlah gabah pada tiap malai telah ditentukan selama 

periode 32 -5 hari sebelum heading. Sementara itu, ukuran gabah hanya dapat 

di pengaruhi oleh radiasi selama 2 minggu sebelum antesis. 

c) Fase pembentukan gabah atau biji 

Fase pematangan pada tahap ini, gabah mulai terisi dengan cairan 

kental berwarna putih susu. Bila gabah ditekan, maka cairan tersebut akan 

keluar. Malai hijau dan mulai merunduk. Pelayuan (senescense) dari anakan 

dan daun di bagian dasar tanaman tampak semakin jelas. Pertanaman terlihat 

menguning. Seiring menguningnya malai, ujung dua daun terakhir pada setiap 

anakan mulai mengering. Gabah setengah matang, pada tahap ini isi gabah 

yang meyerupai susu, berubah menjadi gumpalan lunak dan akhirnya 

mengeras. Gabah pada malai mulai menguning. Pelayuan (senescense) dari 

anakan dan daun di bagian dasar tanaman tampak semakin jelas. Pertanaman 

terlihat menguning. Seiring menguningnya malai ujung dua daun terakhir pada 

setiap anakan mulai mengering. Setiap gabah matang, berkembang penuh, 

keras, dan berwarna kuning. 

2.3 Padi MSP 13  

Galur padi Mari Sejahterakan Petani (MSP) 13 merupakan galur padi hasil 

persilangan Sirendah Sekam Kuning X Sirendah Sekam Putih X Dayang Rindu.  

Galur padi MSP 13 dikembangkan oleh Surono Danu (Sutikno, 2018).  Padi 

tersebut sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat di daerah Provinsi Lampung 

dan beberapa daerah di Indonesia (Danu, 2018). 
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 Galur padi MSP 13 memiliki keunggulan seperti potensi produksi mencapai 

12 ton per ha.  Padi MSP 13 memiliki luas daun lebar, batang kooh, rata-rata 

jumlah anakan 60-70, panjang malai sedang, jumlah bulir mencapai 200-350 bulir, 

tahan terhadap kerontokan pada bulir dan memiliki rasa pulen.  Padi MSP 13 

toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, seperti; serangan hama wereng, 

walang sangit, pH rendah, kondisi cekaman kekeringan dan dapat dibudidayakan 

pada dataran rendah sampai sedang 100 -500 meter diatas permukaan laut (m dpl) 

(Sutikno, 2018). 

Seperti halnya padi lokal pada umumnya, galur padi MSP 13 juga memiliki 

kekurangan seperti umur berbunga yang panjang berkisar 70-80 HST dan umur 

panen kurang lebih mencapai 115 HST termasuk kedalam kelompok umur 

berbunga dan panen sedang (Balai Besar Padi, 2015).  Tanaman padi MSP 13 

termasuk kedalam golongan tanaman padi berpostur tinggi, tinggi tanaman 

tersebut mencapai 120 cm sehingga memiliki potensi rebah jika terkena angin dan 

hujan dalam intensitas tinggi.  Tinggi tanaman padi yang ideal berkisar antara 90 

hingga 100 cm (Sembiring et al, 2016). 

2.4 Pemuliaan Mutasi Tanaman 

Pemuliaan Mutasi Tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik 

individu maupun populasi tanaman dapat dilakukan antara lain dengan mutasi 

genetik. Mutasi genetik tanaman dapat diinduksi dengan menggunakan mutagen 

seperti radiasi sinar gamma. Bagian yang diradiasi biasanya adalah benih yang 

akan ditumbuhkan atau bagian tanaman lainnya yang dapat ditumbuhkan. 

Pemuliaan mutasi mempunyai karakter spesifik antara lain sangat efektif untuk 

merubah sedikit sifat dalam perbaikan varietas tanaman. (Sobrizal 2016). 
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Radiasi   dapat   menginduksi terjadinya  mutasi karena  sel  yang teradiasi 

akan dibebani oleh tenaga kinetik yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi   

atau   mengubah reaksi kimia sel tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

terjadinya  perubahan  susunan  kromosom  tanaman.  Sinar gamma adalah sebuah    

radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau 

subatomik lainnya. Sinar gamma diproduksi oleh  transisi energi   karena   

percepatan   elektron, karena beberapa transisi elektron  memungkinkan untuk 

memiliki energi lebih tinggi dari beberapa transisi nuklir,  ada tumpang-tindih 

antara apa yang kita  sebut sinar gamma energi rendah dan sinar-X energi tinggi ( 

Sutapa, 2016). 

Metode induksi mutasi, meningkatkan sifat dan heritabilitas saat ini 

kemajuan teknis saat ini dapat memberikan mutasi induksi dengan kemungkinan 

baru untuk berkontribusi perbaikan tanaman. Mutasi spontan dan terinduksi telah 

memainkan peran penting juga pengembangan banyak kultivar buah. Namun, 

perbaikan berdasarkan mutasi induksi memiliki intrinsik keterbatasan, dan hanya 

pilihan sifat pragmatis untuk memodifikasi dan metodologi untuk digunakan 

dapat membuatnya teknologi bisa digunakan (Predieri 2001). 

Laju dosis iradiasi ialah jumlah dosis terserap per satuan waktu (rad per 

detik atau Gy per detik). Dosis iradiasi yang tinggi dapat mengakibatkan kematian 

jaringan. Pemberian dosis iradiasi rendah akan mengakibatkan perubahan 

abnormal pada fenotipe tanaman. Sensitivitas terhadap iradiasi dapat diukur 

berdasarkan nilai dosis letal/lethal dose (LD), yaitu dosis yang dapat 

menyebabkan kematian tanaman yang diiradiasi. (Datta, 2001 dalam Yunita 

2014). Menurut ( Yunita 2014) peningkatan dosis iradiasi sinar gama pada kalus 
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padi menyebabkan peningkatan persentase kalus   yang mati  dan  penurunan 

pertambahan  bobot  basah  kalus dan  kemampuan  kalus beregenerasi.  

Disamping  itu,semakin    meningkat    dosis    sinar    gama,semakin menurun 

kemampuan kalus beregenerasi membentuk tunas  adventif ( Yunita 2014). 

Menurut Masruroh (2015) mengatakan bahwa radiasi sinar gamma pada 

padi Ciherang dan Cempo ireng mampu meningkatkan hasil melalui peningkatan 

jumlah anakan, berat gabah segar per rumpun kecuali persentase gabah bernas dan 

umur berbunga. Radiasi sinar gamma dengan dosis 100 dan 200 Gy berpotensi 

menghasilkan mutan padi dengan daya hasil tinggi dan berumur pendek, 

dibandingkan dengan perlakuan dosis 400 Gy. 

2.5  Keragaan tanaman padi  

Karakterisasi dan kuantifikasi keragaman genetik telah lama menjadi 

tujuan utama dalam biologi evolusioner.Informasi tentang keragaman genetik di 

dalam dan di antara varietas tanaman yang  terkait erat sangat penting untuk 

rasional penggunaan sumber daya genetik. Analisis genetik variasi baik di dalam 

dan di antara bahan pemuliaan elit adalah kepentingan mendasar untuk pemulia 

tanaman. Itu berkontribusi untuk memantau plasma nutfah dan juga dapat 

digunakan untuk memprediksi potensi keuntungan genetik (Chakravarthi et al,., 

2006). 

Keragaan fenotipe karakter agronomis tanaman merupakan ciri morfologi 

yang sering digunakan sebagai pembeda antar genotipe padi, seperti tinggi 

tanaman, jumlah anakan produktif dan non produktif, jumlah gabah per malai, 

bentuk gabah, dan panjang malai. Pemilihan sifat-sifat tersebut dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan ragam fenotipe pada tanaman tersebut. Keragaman 
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karakter fenotipik suatu tanaman adalah keragaman penampilan sifat tanaman 

pada suatu lingkungan tumbuh merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan 

lingkungan (Aryana,2017). Menurut Yahumi (2015) Parameter pada penelitiannya 

mengenai keragaan pertumbuhan dan hasil 3 varietas unggul baru padi sawah 

yang diamati yaitu pertumbuhan dan komponen hasil yang terdiri dari tinggi 

tanaman maksimal, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah hampa, 

jumlah gabah bernas, berat 1000 butir dan produktivitas. 

Beberapa penelitian tentang keragaan tanaman padi pernah dilakukan oleh 

Suryanugraha et al,, (2017) mengenai keragaan sepuluh kultivar padi lokal yang 

terdiri dari dua komponen, komponen pertumbuhan vegetatif (tinggi tanaman 

maksimal, lebar daun, panjang daun, jumah anakan) dan komponen pertumbuhan 

generatif (umur berbunga, panjang malai, anakan produktif, kepadatan malai, 

jumah gabah bernas, berat 100 butir dan waktu panen). Kegiatan karakterisasi 

agro-morfologi memberikan informasi penting terhadap keragaan kultivar 

tersebut. 

 


