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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Padi ( Oriza Sativa L.) 

Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan 

penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalam padi terkandung bahan 

yang mudah diubah menjadi energi. Nilai gizi yang diperlukan oleh setiap orang 

dewasa adalah 1821 kalori yang apabila disetarakan dengan beras maka setiap 

hari diperlukan beras sebanyak 0,88 kg, beras mengandung berbagai zat makanan 

antara lain: karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, vitamin, dan unsur 

mineral antara lain: kalsium, magnesium, sodium, fosphor dan lain sebagainya 

(Amirullah, 2008) 

Tanaman padi sendiri dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) 

diklasifikasikan ke dalam divisio Spermatophytae dengan subdivisio 

Angiospermae, digolongkan ke dalam kelas Monocotyledonae, termasuk ordo 

Poales dengan famili Graminae serta genus Oryza Linn dan dengan nama spesies 

Oryza sativa L ( Gris, 1960). 

Penyimpanan pada benih padi lebih tahan simpan dibandingkan dengan 

benih kacang-kacangan, salah satu penyebabnya yaitu kulit biji yang dilindungi 

oleh perikarp, testa serta kulit biji yang keras berupa lemma dan palea (Saenong 

et al., 1989). Perikarp terdiri dari lapisan kutikula tipis yang membungkus 

epidermis, parenkim dan saluran sel yang memanjang menuju dormansi sekunder 

tidak diklasifikasikan lagi kedalam tipe-tipe karena penyebabnya tidak 

sekompleks dormansi primer (Mugnisjah, 2007). 

Batang terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh buku, dan tunas 

(anakan) tumbuh pada buku. Jumlah buku sama dengan jumlah daun ditambah 

dua yakni satu buku untuk tumbuhnya koleoptil dan yang satu lagi buku terakhir 

yang menjadi dasar malai. Ruas yang terpanjang adalah ruas yang teratas dan 

panjangnya berangsur menurun sampai ke ruas yang terbawah dekat permukaan 

tanah (Tobing, dkk, 1995). 
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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.  

 

Gambar 1. Deskripsi Inpari 30 

Bunga padi secara keseluruhan disebut malai. Tiap unit bunga pada malai 

dinamakan spikelet yaitu bunga yang terdiri atas tangkai, bakal buah, lemma, 

palea, putik, dan benang sari serta beberapa organ lainnya yang bersifat inferior. 

Tiap unit bunga pada malai terletak pada cabang-cabang bulir yang terdiri atas 

cabang primer dan sekunder. Tiap unit bunga padi pada hakekatnya adalah floret 

yang hanya terdiri atas satu bunga, yang terdiri atas satu organ betina (pistil) dan 



 

 

6 
 

enam organ jantan (stamen). Stamen memiliki dua sel kepala sari yang ditopang 

oleh tangkai sari berbentuk panjang, sedangkan pistil terdiri atas satu ovul yang 

menopang dua stigma (Makarim dan Suhartatik 2009). 

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 yang berwarna putih atau ungu (Sumartono & 

Hardjono, 1980). 

Biji padi memiliki struktur yang hampir sama pada semua varietasnya, 

yang mana biji padi tersusun atas dua komponen utama yaitu beras pecah kulit 

dan sekam. Beras pecah kulit menempati 72-82% dari benih, dan sekam 

menempati 18-28% dari benih. Bagian beras pecah kulit terdiri dari 90.4-90.6% 

endosperma, 0.8-1.1% embrio, 2-2.1 skutelum, serta 6.5% perikarp, testa dan 

aleuron (Saenong et al. 1989). 

Pola perkecambahan biji padi dalam kondisi aerobik (di darat) koleoriza 

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

tumbuh dahulu dari pada koleorhiza. Radikula berkembang menjadi seminal 

roots yang selanjutnya digantikan oleh akar adventitous. Pertumbuhan 

selanjutnya dari kecambah padi adalah pembentukan daun primer dan daun 

sekunder. Daun primer tidak memiliki helai daun atau leaf blade (Warris, 2012). 

2.2 Dormansi  serta Lama Perendaman pada Benih Padi 

Sifat benih yaitu dormansi menghambat kelancaran penyediaan benih padi. Sifat 

dormansi yang bervariasi menyebabkan beberapa kultivar padi yang baru dipanen 

tidak dapat tumbuh jika ditanam meskipun pada kondisi yang optimum. Sampai saat 

ini produksi benih padi bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 25% dari 

kebutuhan total. Dari sekian banyak kendala dalam produksi benih padi bersertifikat, 

di antaranya berkaitan dengan dormansi benih ( Gumelar, 2015). 
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Dormansi merupakan strategi benih-benih tumbuhan tertentu agar dapat 

mengatasi lingkungan sub-optimum guna mempertahankan kelanjutan spesiesnya. 

Terdapat berbagai penyebab dormansi benih yang pada garis besarnya dapat 

digolongkan kedalam adanya hambatan dari kulit benih (misalnya pada benih lamtoro 

karena kulit benih yang impermeabel terhadap air) atau bagian dalam benihnya 

(misalnya pada benih melinjo karena embrio yang belum dewasa). Benih yang 

mengalami dormansi organik ini tidak dapat berkecambah dalam kondisi lingkungan 

perkecambahan yang optimum (Sadjad, 1993). 

Menurut Abidin (1993) dalam Husain dan Tuiyo (2012), menyatakan dormansi 

terjadi disebabkan oleh faktor luar (eksternal) dan faktor dalam (internal). Faktor-

faktor yang menyebabkan dormansi pada biji adalah tidak sempurnanya embrio 

(rudimetery embrio), embrio yang belum matang secara fisiologis, kulit biji yang 

tebal (tahan terhadap gerakan mekanis), kulit biji impermeable, dan adanya zat 

penghambat (inhibitor) untuk perkecambahan. 

Dormansi benih dapat dibedakan atas beberapa tipe dan kadang-kadang satu jenis 

benih memiliki lebih dari satu tipe dormansi, membedakan dormansi ke dalam 

dormansi embrio, dormansi kulit benih dan dormansi kombinasi keduanya. Dormansi 

dapat dipatahkan dengan perlakuan pendahuluan untuk mengaktifkan kembali benih 

yang dorman ( Willan dalam Yuniarti, 2015). 

Dormansi eksogenus berkaitan dengan sifat fisik benih, termasuk kulit benih yang 

tebal, impermeabilitas kulit benih terhadap air dan gas, resistensi kulit biji terhadap 

embrio, serta adanya inhibitor (Mugnisjah, 2007).  Penyebab dari dormansi benih bisa 

disebabkan antara lain karena kulit benih yang keras, pertumbuhan embrio yang 

belum berkembang (kurang matang), benih mengandung zat-zat penghambat dalam 

buah atau benih yang mencegah perkecambahan, dan gabungan dari beberapa tipe 

dormansi (Zanzibar, 2017). 

Menururt sutupo (2004) dormansi benih memiliki beberapa tipe yaitu dormansi 

secara fisik adalah dormansi yang menyebabkan pembatasan struktur terhapap 

perkecambahan, dan dormansi fisiologis yang disebabkan oleh sejumlah mekanisme 
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yang umunya dapat juga disebabkan oleh zat pengatur tumbuh baik yang 

menghambat maupun yang merangsang serta sebab-sebab fisiologis lainnya. 

Tujuan pematahan dormansi adalah mendorong proses pematangan embrio, 

mengaktifkan enzim di dalam embrio, dan peningkatan permeabilitas kulit benih yang 

memungkinkan masuknya air dan gas-gas yang diperlukan dalam perkecambahan 

(Muchtar 1987). 

Menurut Ilyas (2007), menyatakan pematahan dormansi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya secara mekanik dengan melukai atau mengamplas kulit 

benih, secara fisiologis dengan penderaan pada suhu tinggi atau rendah menggunakan 

bahan kimia. Metode yang digunakan dalam mematahkan dormansi juga dapat 

dipengaruhi oleh perilaku dormansi yaitu intensitas, persistensi dan mekanisme 

dormansiyaitu intensitas, persistensi dan mekanisme dormansi. 

Menurut Bonner et al., (1994), pematahan dormansi untuk kulit benih yang keras 

dapat dilakukan dengan perendaman dalam air dingin/panas, perlakuan dengan asam 

kuat, misalnya asam sulfat dan skarifikasi pada bagian fisik, sedangkan dormansi 

embrio dapat dihilangkan melalui metode stratifikasi (chilling dan prechilling), 

inkubasi dan stratifikasi serta secara kimiawi (asam sitrat, asam giberalin, hydrogen 

peroksida dan ethylene). 

Peningkatan daya berkecambah benih padi diduga karena adanya pematahan 

dormansi benih menggunakan impermeabilitas kulit benih terhadap oksigen, dapat 

dilakukan dengan perendaman dalam larutan KNO3 3 %, serta perendaman selama 2 

hari dalam larutan KNO3 dapat meningkatkan daya berkecambah ( Hasanah, 1989) 

Perlakuan suhu tinggi dan lama perendaman dapat mempengaruhi percepatan 

terjadinya keseimbanagn inhibitor dan promotor, hal itu sejalan dengan penelitin 

Wahyuni et al. (2012) yang menyatakan perlakuan suhu tinggi 50°C selama 48 jam 

dilanjutkan dengan perendaman  GA3 10 ppm selama 24 jam dapat mematahkan 

dormansi 14 varietas benih padi. 

 

 


