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TINJAUAN PUSTAKA

A. Padi Hibrida
Varietas hibrida merupakan kultivar keturunan langsung (F1) dari
perisilangan antar tetua tertentu. Tanaman hibrida besifat heterozigot, tetapi
dalam satu populasi hibrida penampilan tanaman akan seagam atau homogen
sehingga disebut bersifat heterozigous homogenus. Mekanisme pembentukan
varietas hibrida umumnya menggunakan metode tiga galur, yaitu galur mandul
jantan (GMJ) atau CMS (galur A), galur pelestari (galur B), dan tetua jantan
sekaligus pemulih kesuburan atau restorer (galur R). Ketiga galur tesebut
harus dibuat dan diseleksi secara ketat untuk membentuk hibrida unggul
(BBPADI 2015).
Padi hibrida merupakan varietas padi yang mempunyai produktivitas
tinggi, namun hanya dapat digunakan sekali tanam. Padi hibrida memiliki
keunggulan antara lain hasil yang lebih tinggi dan vigor lebih baik sehingga
kompeitif terhadap gulma. Secara fisiologis aktifitas perakaran padi hibrida
lebih luas, memiliki area fotosintesis lebih luas serta respirasi lebih rendah dan
translokasi asimilat lebih tinggi. Keunggulan pada karakteristik morfologi
adalah memiliki anakan lebih banyak, jumlah gabah per malai lebih banyak,
bobot 1000 butir gabah isi lebih tinggi (Hadiutomo 2019).
Padi Hibrida mempunyai gabah per malai antara 500-600 bahkan ada
yang mencapai 700 gabah per malai. Permasalahan yang sering dijumpai
adalah tingkat malai hampanya cukup tinggi bahkan mencapai 25%. Namun
dengan jumlah gabah yang banyak, tingkat produksi per ha akan tetap tinggi
(Utama 2015).
Sebagai tanaman menyerbuk sendiri padi memiliki kondisi secara
alami berupa homozygot-homogen. Namun, pada padi hibrida memiliki kondisi
berupa heterozygot-homogen. Konstruksi gen dalam individu tanaman
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memiliki sifat yang heterozigot, sedangkan dalam populasi pada antar
individunya memiliki sifat yang homogen (Satoto 2008).
Penyerbukan sendiri (self pollinated) terjadi ketika benang sari yang
memanjang keluar dari bagian atas ataupun samping bunga yang membuka.
Bunga yang telah terbuka dan diikuti dengan pecahnya kepala sari yang
kemudian menumpahkan serbuk sari. Putik akan menerima serbuk sari dari
bunga yang sama akibat dari pecahnya kepala sari dan pemanjangan tangkai
sari yang terjadi secara bersamaan (Widyastuti et al. 2012).
Presentasi menyerbuk silang pada padi kurang dari 5%, karena
merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri. Penyerbukan silang merupakan
persilangan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Tanaman yang
menyerbuk silang, biasanya hibridasi digunakan untuk menguji potensi dua
tetua dalam rangka pembentukan varietas hibrida. Hibridisasi dimaksudkan
pula untuk memperluas keragaman (Yunianti et al. 2009).
Menggunakan padi mandul jantan sangat cocok untuk tanaman
menyerbuk sendiri seperti misalnya padi. Umumnya padi hibrida dihasilkan
dengan menggunakan tiga galur yaitu galur A, glaur B dan galur R. Galur A
merupakan galur mandul jantan CMS (Cytoplasmic Male Streil), galur B
adalah galur pelestari atau pemelihara (maintainer) dan biasanya digunakan
untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Benih hibrida (F1) diproduksi
dengan melakukan persilangan galur A dengan galur B. Secara teknis,
produksi benih hibrida harus memperhatikan sinkronisasi pembunggan antar
galur. Sinkronisasi merupakan upaya untuk mengatur saat pembungaan dari
dua galur (Syukur et al. 2012).
Galur pemulih kesuburan/restorer (galur R) yang baik mempunyai
kemampuan yang tinggi dalam daya emulihan kesuburannya. Mempunyai
antera besar dengan isi polen yang penug dan tahan terhadap hama penyakit
utama serta memiliki kualitas biji yang baik. Kemampuan memulihkan terlihat
pada keturunan F1 yang memiliki fertilitas malai yang tinggi, akibat gen Rf
yang dapat memulihkan kemandulan pada tanaman F1 (Munarso 2011).
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Mandul jantan adalah kondisi dimana tanaman tidak mampu
menghasilkan polen yang fungsional. Hal ini memudahkan dalam produksi
pada beih hibrida seperti pada tanaman padi yang memiliki karakteristik
menyerbuk sendiri. Mandul jantan merupakan karakter yang diturunkan secara
maternal. Karakter ini terkait dengan open reading frame (ORF) yang
abnormal pada genom mitokondria (Satoto dan Indrastuti 2011).
Padi hibrida merupakan generasi F1 yang merupakan hasil
persilangan antar galur mandul jantan sebagai tetua betina dan galur pemulih
kesuburan sebagai tetua jantan. Sifat varietas hibrida ditentukan dari sifat
tetua yang disilangkan. Apabila sifat tetua saling mendukung maka akan
dihasilkan keturunan dengan sifat gabungan yang lebih baik dari kedua
tetuanya (Kartina et al. 2014).
Mendapatkan varietas unggul dengan strategi pemuliaan secara
efektif pada tanaman menyerbuk sendiri seperti padi adalah meningkatkan
efisiesi seleksi. Potensi hasil tinggi merupakan tujuan utama dari program
pemuliaan tanaman. Hasil gabah merupakan karakter kuantitatif yang bersifat
kompleks

dan

poligenik

yang

dipengaruhi

oleh

lingkungan

(Kartina et al. 2017).
B. Jarak Tanam Padi
Jarak tanam dapat mempengaruhi tinggi tanaman, pemberian unsur
hara dan suhu. Penanaman yang rapat disertai pemberian nitrogen yang tinggi
dan suhu tinggi mengakibatkan bertambahnya panjang ruas batang tanaman
padi. Jumlah anakan selain dipengaruhi oleh musim tanam dan pengunaan
pupuk, juga dipengaruhi pleh jarak tanam. Jarak tanam yang lebar dan
didukung dengan lingkungan yang memiliki kondisi baik dapat menyebabkan
bertambahnya jumlah anakan (Rembang et al. 2018).
Jarak
produktifnya

tanam

yang

penggunaan

telalu

lahan.

lebar
Jumlah

dapat
anakan

mengakibatkan
yang

sedikit

tidak
akan

menghasilkan banyak lahan yang tidak dimanfaatkan oleh tanaman yang
mengakibatkan terciptanya ruang kosong. Pada akhirnya, hal tersebut dapat
mengakibatkan berkurangnya hasil padi yang diperoleh per satuan lahan.
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Maka

dapat

dikatakan

bahwa

produktivitas

lahan

menjadi

rendah

(BBPADI 2012).
Jarak tanam yang optimum akan memberikan pertumbuhan bagian
atas tanaman yang baik sehingga mampu memanfaatkan lebih banyak cahaya
matahari. Bagian bawah juga tanaman yang juga mengalami pertumbuhan
yang baik pula, sehingga tanaman lebih banyak mandapatkan unsur hara.
Jarak tanam yang terlalu rapat mengakibatkan terjadinya kompetisi antar
tanaman baik dalam hal unsur hara, cahaya matahari, maupun air. Hal ini
akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan hasil tanaman
menjadi rendah (Sohel et al. 2009).
Jarak tanam akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil padi. Jarak
tanam yang lebar memungkinkan tanaman memiliki anakan yang sangat
banyak. Sebaliknya, jarak tanam yang sempit menghasilkan jumlah anakan
yang sedikit. Bahkan pada jarak tanam yang sangat sempit satu tanaman
hanya menghasilkan beberapa anakan saja. Pada jarak tanam 50 cm x 50 cm
dapat dihasilkan anakan padi sejumlah 50-80 anakan (Maghfiroh et al 2017).
Jarak tanam yang lebar membuat tanaman memungkinkan pasokan
cahaya matahari yang diterima oleh daun menjadi lebih banyak. Sehingga
energi untuk energi yang diguakan untuk pertumbuhan pada proses
fotosintesis tidak terhambar oleh naungan. Jarak tanam yang pendek
membuat daun tanaman saling menaungi, akibatnya hanya Sebagian saja
yang mengalami fotosintesis. Masing-masing daun yang saling menaungi akan
mempengaruhi proses fotosintesis (Ruminta et al. 2017).
Semakin rapat populasi, semakin sedikit jumlah anakan dan panjang
malai per rumpunnya. Jarak tanam yang luas memberikan leluasa terhadap
tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari. Sehingga jarak
tanam yang lebar akan lebih optimal dalam melakukan metabolism dan
menghasiljan jmlah anakan. Tanaman dengan jarak tanam yang rapat
mengakibatkan stress pada vigor yang mengakibatkan perkembangan anakan
terhambat (Lacerda dan Nascente 2016).
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C. Iklim Mikro
Iklim mikro adalah iklim di lapisan udara dekat dengan permukaan
bumi yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 meter. Dimana pada daerah ini
gerak udara lebih kecil karena permukaan bumi kasar dan perbedaan suhu
yang besar. Keadaan tanaman dapat mengakibatkan perlawanan iklim yang
besar dalam ruang yang sempit. Iklim mikro meliputi suhu, kelembaban, dan
cahaya (Bunyamin dan Aqil 2010).
Pengaturan pola tanam memiliki tujuan untuk menciptakan iklim mikro
yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Sistem tanam nantinya akan
berpengaruh terhadap kerapatan populasi tanaman. Populasi tanaman
menyebabkan terjadinya perebutan kebutuhan hidup antar individu. Hal ini
akan menyebabkan terciptanya iklim yang khas pada suatu populasi tanaman
yang sering disebut dengan iklim mikro (Wentasari dan Adriyade 2019).
Jarak tanam sangat mendukung pertumbuhan tanaman dan produksi.
Jarak tanam juga sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim mikro disekitar
tanaman

dan

penerimaan

sinar

matahari.

Jarak tanam

yang

rapat

menyebabkan kelembaban udara yang tinggi disekitar tanaman. Kondisi ini
tidak menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman karena mudah terserang
penyakit (Cahyono 2011).
Jarak tanam menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
tanaman, karena adanya peyerapan energi matahari oleh permukaan daun.
Semakin rapat suatu populasi tanaman maka semakin sedikit jumlah intensitas
cahaya matahari yang didapat oleh tanaman. Tingkat kompetisi antar tanaman
untuk memeperoleh sinar matahri juga semakin tinggi apabila kondisi populasi
tanaman sangat rapat (Erwin et al. 2015).
Intensitas cahaya, kualitas cahaya, serta lama penyinaran merupakan
unsur-unsur radiasi matahari yang penting untuk tanaman. Cahaya sendiri
merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pada
tanaman. Apabila intensitas cahaya yang diterima tanaman rendah, maka
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dapat menyebabkan rendahnya jumlah cahaya yang diterima pada satuan
luas permkaan daun pada jangka waktu tertentu (Pantilu et al. 2012)
Intensitas cahaya yang mempengaruhi proses fisiologi dapat dilihat
dari keadaan morfologi tanaman. Intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan
sel-sel pada daun menjadi lebih kecil, tilakoid mengumpul dan klorofil lebih
sedikit. Sehingga ukuran daun lebih kecil dan tebal. Jumlah daun menjadi
lebih banyak dengan stomata lebih kecil ukurannya dan tekstur daun lebih
keras. Tanaman yang mendapat intensitas cahaya yang tinggi maka akan
memiliki daun yang tebal, ukuran daun lebih kecil serta memiliki ruas batang
lebih pendek (Buntoro et al. 2014).
Jumlah klorofil dipengaruhi oleh intensitas cahaya, dimana intensitas
yang sedikit akibat kanopi akan mengasilkan jumlah klorofil lebih banyak
dibandingkan yang tidak mendapat naungan. Secara mrfologi tanaman yang
tumbuh mendapat naungan akan menghasilkan jumlah klorofil yang lebih
banyak. Proses fotosintesis berlagsung apabila tanaman mendapatkan cahaya
yang sesuai dengan kebutuhan (Maharani et al. 2018).
Suhu sangat mempengaruhi kecepatan fase pertumbuhan yang
berlangsung. Seluruh proses pertumbuhan mencakup banyak proses fisiologis
dan biokimia. Secara keseluruhan suhu mempengaruhi tingkat pertumbuhan,
durasi, dan produktivitas. Pada suhu 22° C - 31° C pertumbuhan meningkat
dengan baik. Namun, pada suhu yang lebih tinggi dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan produktivitas padi (Krishnan et al. 2011).
Suhu

secara bertahap akan meningkat karena berbagai faktor

lingkungan. Suhu yang berada di atas batas yang optimal akan menimbulkan
stress

yang menganggu homeotasis seluler tanaman. Hal ini dapat

menghambat

pertumbuhaan,

perkembangan,

serta

metabolisme

pada

tanaman (Mathur et al. 2014).
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat terganggu akibat
suhu yang rendah. Fisiologis tumbuhan juga akan terganggu akibat suhu yang
rendah. Hal ini dapat berupa berkurangnya biosintesis klorofil, tingkat
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fotosintesis bersih (Pn), metabolisme, dan hasil panen. Suhu yang rendah juga
dapat merusak jaringan lipid, protein dan asam nukleat (Liu et al. 2017).
Kelembapan udara relatif menjadi salah satu iklim mikro yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kelembapan ideal bagi tanaman padi
adalah berkisar 60 % - 80 %. Kelembapan udara yang rendah dapat
mengakibatkan meningkatnya proses transpirasi yang meningkatkan serapan
air (Ikhsanti et al. 2018).

