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KATA PENGANTAR 
 
 

Terjadinya pelonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
beberapa tahun belakangan ini membuka peluang bagi minyak nabati 
atau bahan bakar nabati (BBN) termasuk biodisel untuk mulai 
berperan. Oleh karena itu, demam biodisel akhirnya melanda dunia 
termasuk Indonesia. Namun demikian, informasi maupun teknologi 
untuk mendukung percepatan pengembangan tanaman sumber bahan 
bakar nabati (biodisel) ini, yang salah satunya adalah Jarak Pagar 
(Jatropha curcas L.), tidak berjalan seiring sejalan dengan 
peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak tersebut. Bahkan, harga 
keekonomian produk komoditi ini yang belum berpihak pada petani 
sebagai salah satu penyebab laju perkembangannya tersendat. 

Walaupun tanaman jarak pagar telah merakyat di Indonesia, 
sampai saat ini teknik budidaya tanaman jarak pagar belum banyak 
diketahui dengan baik, termasuk karakterisasi tanaman yang telah 
tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Penerbitan 
buku ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa aspek botani 
tanaman sebagai informasi dasar bagi upaya pengembangan teknik 
budidayanya. Tentunya, informasi yang disampaikan dalam buku ini 
masih jauh dari memadai, namun setidaknya mampu mengisi 
kesenjangan informasi aspek-aspek botani yang diperlukan bagi upaya 
pengembangan tanaman ini. 

Secara keseluruhan isi buku ini bersumber dari hasil penelitian 
dalam rangka penulisan disertasi penulis. Pengayaan isi buku inipun 
merupakan hasil penelitian sebelum dan sesudah menyelesaikan 
penulisan disertasi. Buku ini diawali dengan uraian pentingnya 
tanaman jarak pagar dikembangkan sebagai salah satu sumber 
biodisel. Bab berikutnya menjelaskan aspek kecambah dan 
perkecambahan biji, deskripsi organ vegetatif tanaman (batang, daun, 
dan akar) dan kemudian organ generatif tanaman (bunga, buah, dan 
biji). Keragaman jenis tanaman jarak pagar dan kemudian lingkungan 
tumbuh tanaman jarak pagar merupakan isi uraian pada bab-bab 
berikutnya.  

Penerbitan buku Deskripsi Botani Jarak Pagar ini merupakan 
buku pertama dari dua buku mengenai jarak pagar yang telah 
dipersiapkan penulis, diilhami dari penulisan disertasi penulis 
terhadap aspek agronomi tanaman jarak pagar. Oleh karena itu, 
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penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Prof. 
Dr. Bambang S. Purwoko, Dr. Hasnam, APU., Prof. Dr. Slamet 
Susanto, dan Dr. Hariyadi yang telah memberikan semangat dan 
koreksi terhadap bahan dasar penulisan buku ini (disertasi), serta 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Isi Bab 

Bab ini merupakan bab pertama buku ini yang menjelaskan betapa 
tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) penting bagi usaha 
pemenuhan kebutuhan bahan bakar (energi) di Indonesia. Minyak 
biji jarak pagar merupakan salah satu sumber energi alternatif yang 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti solar maupun 
minyak tanah. Minyak jarak pagar merupakan sumber bahan bakar 
yang ramah lingkungan.  
 
 
 
Tujuan 
 
Setelah membaca materi bab ini, para pembaca diarahkan untuk 
dapat memahami : 
• krisis bahan bakar minyak yang dialami negara Indonesia 
• pentingnya tanaman jarak pagar sebagai sumber alternatif  

bahan bakar nabati 
• pentingnya pemahaman aspek botani tanaman jarak pagar 

sebagai informasi dasar bagi usaha pengembangan dan tindak 
agronominya. 

 

Persoalan energi yang dihadapi di Indonesia disebabkan karena 
semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil terutama minyak 
bumi yang bersifat tidak terbarukan atau non renewable, sementara itu 
pada sisi lainnya konsumsi energi di Indonesia terus meningkat. 
Kondisi inilah yang mengakibatkan meningkatnya harga Bahan Bakar 
Minyak yang berdampak pula pada kenaikan biaya hidup dan naiknya 
biaya produksi. Karena itu Indonesia perlu mencari sumber-sumber 
bahan bakar alternatif yang bersifat terbarukan atau renewable yang 
mungkin dikembangkan di wilayah Indonesia. 
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A. Analisis Dasar Pengembangan 
Dahulu negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara 

pengeksport minyak bumi, namun sekarang ini ketergantungan 
Indonesia terhadap minyak bumi sudah cukup tinggi. Bahan Bakar 
Minyak (BBM) yang dikonsumsi Indonesia mengalami peningkatan 
sekitar 1,88 juta kiloliter BBM per tahun (3,5 persen per tahun). 
Produksi minyak (sekitar 40 juta kiloliter) tidak dapat lagi mencukupi 
kebutuhan dalam negeri tersebut dan pada saat ini, dari setiap sepuluh 
liter minyak mentah yang dibakar hanya dapat digantikan sekitar 
empat liter minyak mentah cadangan baru, sehingga persediaan 
minyak diduga hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi hingga 20 tahun ke depan.  

Pertumbuhan konsumsi yang sangat cepat terhadap minyak 
dan pada sisi lainnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bumi yang 
tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya semakin berkurang 
menyebabkan kesulitan dalam perekonomian Indonesia dan terancam 
krisis BBM. Sebagai alternatif pemecahannya pemerintah berusaha 
mencari sumber-sumber bahan bakar alternatif yang mungkin untuk 
dikembangkan. 

Pengertian Bahan Bakar Nabati Seperti tercantum dalam 
Inpres No.1 dan Perpres No.5 tahun 2006, biofuel diartikan sebagai 
“bahan bakar nabati” (BBN). Sedangkan dalam kamus (ensiklopedi) 
Indonesia, BBN diartikan sebagai minyak lemak yang berasal dari 
tumbuhan. Kita harus bersyukur bahwa negara kita sangat kaya 
sumber BBN, yaitu memiliki 60 tumbuhan yang dapat menghasilkan 
BBN sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM). Namun, sesuai 
dengan Inpres dan Perpres tersebut di atas, hanya empat tanaman yang 
diprioritaskan, yaitu kelapa sawit, jarak pagar, tebu, dan singkong. 

Bahan Bakar Nabati (BBN) bersifat ramah lingkungan dan 
dapat diperbaharui dibandingkan dengan solar atau petroleum diesel, 
serta pengembangannya akan berdampak luas terhadap aspek ekonomi 
masyarakat. Pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan harus 
dilakukan dan hal ini sesuai dengan komitmen Protokol Kyoto dan 
Mekanisme Pembangunan Bersih.  

Selain daripada persoalan pemenuhan kebutuhan BBM, krisis 
keuangan global membawa dampak di sektor pertanian berupa 
turunnya permintaan terhadap komoditas pertanian. Oleh karena itu, 
perlu adanya langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan 
pengurangan dampak krisis ekonomi tersebut.  
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Terkait komoditas perkebunan, maka langkah strategi yang 
dapat ditempuh untuk mendukung peningkatan daya saing komoditas 
perkebunan adalah dengan: a) mengefektifkan penerapan teknologi 
perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan, dan b) 
mempromosikan komoditas dan produk perkebunan di pasar 
internasional dan dalam negeri, baik yang telah dikuasai maupun yang 
masih berupa alternatif atau tambahan. Sebagai salah satu komoditas 
perkebunan yang baru dan memiliki peluang sangat baik untuk 
dikembangkan, maka jarak pagar perlu dipersiapkan sebagai salah 
satu komoditas perkebunan unggulan yang dapat menjawab tantangan 
krisis global ini. 
 
B. Mengapa Jarak Pagar (Jatropha curcas  L.) 

 
Eksplorasi dan kemudian pengembangan energi alternatif yang 

bersifat ramah lingkungan dan terbarukan menjadi pilihan yang 
penting, bukan saja sekedar untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap BBM yang harganya terus meningkat, namun secara lebih 
luas dapat juga untuk memecahkan masalah kemiskinan dan 
pengangguran, serta perbaikan lingkungan hidup.  

Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tanaman sumber 
energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 
pengganti solar dan merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 
Tanaman jarak pagar menjadi pilihan yang layak karena tanaman 
jarak pagar dapat hidup di lahan kritis. Keberadaan lahan kritis 
mencapai enam juta hektar di wilayah Indonesia Timur dapat 
digunakan untuk pengembangan jarak pagar. Pembukaan lahan untuk 
tanaman jarak pagar diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja 
maupun konservasi. Sehubungan dengan semakin meningkat 
kebutuhan BBM, tanaman ini dapat menjadi tambahan sumber 
minyak.  

Pengusahaan tanaman jarak sebagai sumber bahan bakar tidak 
akan mengganggu penyediaan kebutuhan minyak makan nasional, 
kebutuhan industri oleokimia, dan ekspor crude palm oil (CPO), serta 
meningkatkan keamanan lingkungan melalui pengurangan produksi 
polutan dari menggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, budidaya 
tanaman ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan sumber 
bahan bakar alternatif atau substitusi, tetapi dapat juga meningkatkan 
pembangungan perdesaan sekaligus membuka lapangan pekerjaan, 
tambahan penghasilan masyarakat (khususnya petani), dapat 
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menanggulangi kemiskinan dan penambahan hasil devisa, serta 
memperbaiki lingkungan.  

Jadi secara lebih rinci, terdapat beberapa alasan yang bersifat 
unggul dari tanaman ini dijadikan sebagai sumber alternatif bahan 
bahan biodisel, yaitu : 
1. Biodisel jarak pagar atau sering dikenal curcas biodiesel 

merupakan energi produk pertanian yang dapat diperbaharui, 
2. Biodisel jarak pagar tidak beracun dan mudah terurai, kadar sulfur 

sangat rendah, volatilitas rendah, dan kandungan oksigen yang 
rendah sehingga menjamin pembakaran yang lebih sempurna, 

3. Biodisel jarak pagar dapat dicampur dengan minyak disel biasa, 
4. Emisi biodisel jarak pagar bersih sehingga mengurangi polusi 

udara, sehingga produknya mudah diterima pasar global karena 
bersifat ramah lingkungan, 

5. Produksi minyak jarak pagar dapat dilakukan secara lokal bahkan 
dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar pengganti minyak 
tanah untuk keperluan lokal, 

6. Usaha pengembangan jarak pagar sebagai bahan biodisel dapat 
membantu membuka lapangan pekerjaan di daerah pengembangan 
(penanaman), 

7. Tanaman jarak pagar mudah ditanam dan dapat tumbuh pada 
hampir semua jenis tanah, 

8. Tanaman jarak pagar juga mudah diperbanyak, tidak disukai ternak 
sehingga penanaman di lapangan tidak terganggu oleh hewan 
ternak. 

9. Tanaman jarak pagar juga memiliki multi fungsi. Tidak hanya 
sebagai bahan bakar, tanaman ini juga dapat berfungsi sebagai 
bahan obat, bahan pewarna, bahan penyamak. Selain itu, hasil 
sampingan (by product) pengusahaan tanaman ini sebagai bahan 
bakar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, bahan 
pupuk (kompos), dan juga bahan bakar berbentuk briket. 

 
C. Kebutuhan Dasar terhadap Pemahaman Aspek Botani 
 Sampai saat ini secara umum teknik budidaya tanaman jarak 
pagar belum banyak diketahui dengan baik, termasuk karakterisasi 
tanaman yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di 
Indonesia, aspek pembibitan maupun pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman yang tergolong tahunan (perennial). Program pengembangan 
tanaman ini yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar 
minyak tidak didukung oleh ketersediaan bahan tanaman yang 
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teridentifikasi tingkat dan kepastian hasilnya. Padahal untuk 
pengembangannya diperlukan kajian yang sistematik seperti ekplorasi 
dan koleksi plasma nutfah, studi pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman, biologi produksi, seleksi dan uji kesesuaian agroklimat serta 
beberapa aspek budidaya  tanaman jarak.  
 Walaupun tanaman jarak pagar di Indonesia telah tumbuh di 
berbagai pelosok daerah sebagai tanaman pagar pembatas halaman 
maupun kebun, namun belum ada informasi yang mendeskripsikan 
keunggulan dari tanaman tersebut. Untuk mengusahakan tanaman 
jarak pagar,  diperlukan bahan tanaman yang memiliki keunggulan 
genetik yang dicirikan oleh potensi produksi biji tinggi, cepat 
berproduksi (berumur genjah) dan beradaptasi luas terhadap 
lingkungan yang tidak menguntungkan.  

Karena pentingnya jarak pagar sebagai salah satu alternatif 
pemecahan masalah krisis bahan bakar minyak, maka diperlukan 
pengembangan tanaman jarak pagar menjadi tanaman yang bernilai 
ekonomis. Untuk mempersiapkan dan mendapatkan jenis-jenis unggul 
dari populasi ekotipe yang ada di alam maka eksplorasi dan 
selanjutnya karakterisasi terhadap aksesi-aksesi tersebut perlu 
dilakukan. Selain keunggulan bahan tanaman itu, teknik budidaya 
perlu diterapkan dengan baik agar hasil yang diharapkan dapat 
dicapai.  

Melalui pemahaman terhadap aspek botani berikut pola 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik dari sejak bibit hingga 
pembuahan, maka usaha perbaikan dan penerapan teknik budidaya 
maupun manipulasi terhadap perkembangan buah dan beberapa faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya serta waktu 
panen buah dapat dilakukan untuk memperoleh peningkatan kualitas 
dan kuantitas hasil. Perakitan varietas atau jenis unggul tanaman 
inipun memerlukan informasi yang baik terhadap aspek botani. 
Bagaimana proses pembungaan dan sekaligus pembuahan dapat 
dikuasi untuk memperoleh hasil tinggi jika tidak diketahui fenologi 
bunga dan buah dengan baik. Bagimana dapat meningkatkan hasil 
melalui peningkatan percabangan tanaman jika tidak diketahui sistim 
percabangan tanaman ini. Karena itu buku ini menguraikan deskripsi, 
dan karakterisasi aspek botani tanaman jarak pagar, yang meliputi 
kecambah dan perkecambahan, organ vegetatif tanaman, organ 
generatif tanaman, keragaman jenis tanaman, dan lingkungan tumbuh 
tanaman.  
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BAB 2 
KECAMBAH 

 
  
Isi Bab 
 
Bab ini menguraikan aspek kecambah biji dan proses perkecambahan 
biji jarak pagar.  
 
 
Tujuan 
 
Setelah membaca materi bab ini, para pembaca diarahkan untuk dapat: 
• mengetahui aspek botani morfologi kecambah biji jarak pagar, dan 
• mengetahui proses perkecambahan biji jarak pagar 
 
A. Kecambah Jarak Pagar  

Kecambah biji jarak pagar adalah biji jarak pagar yang telah 
mulai tumbuh, yang dicirikan dengan telah terbentuk dan 
berkembangnya organ akar melalui suatu proses yang dikenal sebagai 
perkecambahan. Selama perkecambahan biji jarak pagar, semai 
muncul dikarenakan pemunculan epigeal yaitu suatu struktur di bawah 
kotiledon sebagai hasil pemanjangan epikotil atau radikula bagian 
atas. Sehubungan dengan tahapan perkecambahan seperti yang 
diuraikan di atas, maka biji jarak pagar memiliki tipe perkecambahan 
epigeal, yaitu kotiledon terangkat ke permukaan media tumbuh. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.1. Kecambah biji jarak pagar dengan 1 buah akar tunjang 
dan 4-7 buah akar lateral. 
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Akar kecambah berasal dari radikula yang terus tumbuh 
geotropis menghasilkan satu buah akar tunjang dengan empat buah 
akar lateral. Namun pada aksesi Lombok Barat dijumpai kecambah 
yang memiliki 5-7 akar lateral (4-7% dari populasi). Gambar 2.1. 
memperlihatkan kecambah dengan akar lateral berjumlah 5-7 (dua 
gambar dari kanan). 

Jadi, kecambah adalah suatu struktur biologi daripada biji yang 
telah menunjukkan gejala mulai tumbuh sehingga memiliki struktur 
pokok kecambah. Struktur pokok kecambah tersebut adalah sistim 
perakaran, tunas, kotiledon, titik tumbuh, dan koleoptil (khusus untuk 
gramineae). Kelalui kecambah yang tumbuh normal akan dihasilkan 
tanaman muda yang nantinya akan tumbuh normal pula membentuk 
tanaman. 

 
B. Perkecambahan Biji Jarak Pagar 

Seperti pada tanaman lainnya, perkecambahan merupakan 
proses awal dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman jarak 
pagar. Yang dimaksud dengan perkecambahan di laboratorium adalah 
proses perkembangan struktur pokok kecambah melalui tahapan-
tahapan dimana struktur pokok tersebut menunjukkan kemampuan 
untuk berkembang secara normal dalam kondisi lingkungan yang 
cocok. Secara agronomis, perkecambahan suatu biji (benih) diartikan 
sebagai kecambah yang telah atau mulai muncul di permukaan media 
tanam. Oleh karena itu perkecambahan adalah permulaan munculnya 
pertumbuhan aktif yang menghasilkan pecah kulit biji dan kemudian 
munculnya kecambah di permukaan tanah. Hasil suatu 
perkecambahan ini adalah suatu tumbuhan yang masih kecil dan 
belum lama tumbuh dan berkembang dari biji serta masih hidup 
bergantung pada persediaan makanan yang terdapat di dalam biji 
dinamakan kecambah. 

Secara umum, fase-fase dalam proses perkecambahan biji 
jarak pagar ditunjukkan pada Gambar 2.2. Percambahan diawali 
dengan tumbuhnya radikula melalui lubang craduncle biji (B). 
Radikula terus tumbuh secara geotropis menghasilkan satu buah akar 
tunggang dengan empat buah akar lateral sehingga fase ini kemudian 
diidentifikasikan sebagai fase bintang dari suatu perkecambahan biji 
jarak pagar (C, D, dan E). Pada kondisi lingkungan yang 
memungkinkan bagi kecambah terus tumbuh, maka pertumbuhan 
selanjutnya adalah epikotil memanjang ke arah permukaan media 
tumbuh. Epikotil yang tumbuh mengalami pembengkokan karena 
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kotiledon masih tertahan di dalam tanah, sehingga fase ini disebut 
sebagai fase pancing dan berlangsung hingga kotiledon terangkat ke 
permukaan media tumbuh (F dan G). Kotiledon kemudian membuka 
(pecah) dan berkembang menjadi daun kotiledon (H dan I). Periode 
perkecambahan (dari A sampai G) membutuhkan waktu  sekitar 11 
hari dan selanjutnya pertumbuhan semai diakhiri pada fase I yaitu 
setelah 14-15 hari sejak tanam benih.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2. Proses perkecambahan biji jarak pagar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.3.  Perkembangan kotiledon. Selama proses 
perkecambahan, kotiledon atau daun biji mengalami 
perubahan warna dari putih krem, kemudian menguning dan 
akhirnya    hijau (kiri), sedangkan endosperma mengalami 
penipisan struktur dan seolah melapisi kotiledon yang sedang 
mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan akhirnya 
gugur (tengah dan kanan). 
 

 

  A         B      C       D        E            F      G           H                 I
     Hari ke   1       3-4       5        6         7         8-9      10-11          12-13            14-15     
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Selama perkecambahan biji jarak pagar, semai muncul 
dikarenakan pemunculan epigeal yaitu suatu struktur di bawah 
kotiledon sebagai hasil pemanjangan epikotil atau radikula bagian 
atas. Sehubungan dengan tahapan perkecambahan seperti yang 
diuraikan di atas, maka biji jarak pagar memiliki tipe perkecambahan 
epigeal, yaitu kotiledon terangkat ke permukaan media tumbuh. 
Tinggi atau panjang epikotil berkisar 9.5 – 13 cm dengan warna hijau 
kekuningan. Daun kotiledon gugur saat bibit jarak pagar telah 
berumur berkisar antara 2-2.5 bulan setelah tanam biji (benih).  

Biji-biji yang berkecambah kenyataannya di lapang maupun di 
laboratorium sering dijumpai ada yang normal dan abnormal. 
Kecambah normal memperlihatkan potensi untuk berkembang lebih 
lanjut menjadi bibit dan kemudian tanaman dewasa  yang normal 
dalam kondisi lingkungan yang optimal. Sedangkan kecambah 
abnormal adalah kecambah yang tidak memperlihatkan potensi untuk 
berkembang menjadi tanaman normal, walaupun sudah ditumbuhkan 
pada media yang baik sekalipun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.4. Vigoritas kecambah biji jarak pagar. A – C : 
kecambah normal (vigor),  D – F : kecambah tidak normal (non-
vigor), dan G – H : semai non vigor. 

 
 

 
 
 
 
 

D                    E                F                 G               H 

A                B                  C 
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BAB 3 
BATANG, DAUN, DAN AKAR 

 
  
Isi Bab 
 
Dalam Bab ini diuraikan aspek botani organ vegetatif tanaman jarak 
pagar berupa akar, batang, dan daun. Uraian diarahkan kepada aspek 
morfologi dan fenologi masing-masing organ tersebut. 
 
Tujuan 
Setelah membaca materi bab ini, para pembaca diarahkan untuk dapat 
memahami : 
• mengetahui aspek botani morfologi organ-organ vegetatif tanaman 

jarak pagar yang meliputi akar, batang, dan daun, 
• mengetahui proses perkembangan (fenologi) ketiga organ tanaman 

jarak pagar tersebut. 
 
C. Batang 

Batang tanaman jarak pagar panjang, bulat, dan berwarna hijau 
keabuan. Pada batang yang telah tua ditemukan bagian kulit yang mati 
kemudian mengelupas.Bila tanaman memiliki cabang primer sedikit, 
maka tipe pertumbuhan tampak tegak, namun bila jumlah cabang 
primer banyak, tipe pertumbuhan tampak seperti semak.  

Sampai dengan tanaman berumur dua tahun dan jika tidak 
dilakukan pemangkasan, tinggi tanaman bervariasi di antara ekotipe. 
Hasil penelitian di Nusa Tenggara Barat diperoleh bahwa tinggi 
tanaman bervariasi dari yang terendah pada jarak pagar aksesi 
Lombok Timur dan Palu, kemudian disusul Lombok Tengah, Bima, 
dan Sumbawa hingga yang tertinggi pada aksesi Lombok Barat.  

Fenomena mirip dengan tinggi tanaman terjadi pada diameter 
batang. Ukuran diameter akan bertambah seiring dengan semakin 
bertambah jumlah cabang primer. Hal ini dikarenakan percabangan 
(cabang primer) banyak terbentuk di pangkal batang dekat permukaan 
tanah. 

Sistim percabangan pada jarak pagar tidak teratur. Cabang 
sekunder tumbuh dan berkembang pada batang utama  dekat 
permukaan tanah (pangkal batang-akar) sehingga sering dijumpai 
tanaman yang sulit dibedakan batang utama dengan cabang primer. 
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Namun dijumpai pula tanaman dengan sistem percabangan primer 
tumbuh dan berkembang pada bagian atas dari batang utama.  

Perpanjangan cabang primer terhenti setelah terbentuk bunga 
pada bagian terminal cabang tersebut. Setelah bunga berkembang, 
terbentuk percabangan sekunder pada titik tumbuh aksilar terdekat 
tangkai bunga (malai). Umumnya cabang sekunder yang terbentuk 
dua dan ukurannya sama, namun demikian dijumpai pula yang hanya 
satu atau lebih dari dua cabang primer terbentuk. Percabangan 
berikutnya adalah cabang tertier yang terbentuk pada titik tumbuh 
aksilar di bawah malai bunga yang terbentuk terlebih dahulu pada 
bagian terminal cabang sekunder. Seperti halnya cabang sekunder, 
jumlah cabang tertier yang terbentuk umumnya dua. Percabangan 
seperti diuraikan di atas disebut sebagai sistim percabangan 
menggarpu atau dikotom. Ilustrasi sistim percabangan pada tanaman 
jarak pagar disajikan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan beberapa uraian dari 
beberapa literatur, maka tanaman jarak pagar termasuk tanaman perdu 
atau pohon kecil dengan tinggi habitus dapat mencapai 5 sampai 8 
meter dan memiliki akar tunggang yang panjang. Batang berkayu, 
silindris, dan bila terluka akan mengeluarkan getah. Biji yang ditanam 
pada awal musim penghujan, setelah lima bulan dapat menghasilkan 
tanaman setinggi satu meter. Sistem percabangan tanaman tidak 
teratur dan bila dilakukan pemangkasan nantinya jumlah cabang dapat 
mencapai lebih dari 40 buah cabang. Beberapa literatur 
menginformasikan bahwa tanaman jarak pagar yang berasal dari biji 
dapat bertahan hidup hingga 40–50 tahun. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Tanaman jarak pagar dengan percabangan primer pada 
pangkal batang saat berumur 18 bulan setelah pindah tanam 
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Gambar 3.2. Percabangan primer dan sekunder jarak pagar. 
Pertumbuhan dan perkembangan dua cabang sekunder yang umum 
terjadi (A-D) setelah terbentuk bunga. Seiring per-tumbuhan dan 
perkembangan bunga dan buah terbentuk percabangan sekunder. Satu 
cabang sekunder (E) terbentuk karena tidak berkembangnya satu 
calon cabang lainnya (tanda anak panah dan inzet adalah calon 
cabang yang tidak ber-kembang). Lebih dari dua cabang sekunder 
terbentuk (F). 

 
Batang tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dengan 
menggunakan batang ini dikenal sebagai perbanyakan vegetatif. 
Percabangan tanaman jarak pagar yang tersedia sebagai bahan 
perbanyakan adalah batang pada percabangan lateral dengan panjang 
tidak lebih dari 1 meter dengan diameter berkisar  kurang dari 1 cm 
hingga lebih dari 3 cm. Umumnya semakin menjauh dari pucuk maka 
diameter batang semakin membesar dan perbedaan diameter tersebut 
berpengaruh langsung terhadap kemampuan stek membentuk akar 
karena adanya perbedaan pada tipe dan variabilitas karbohidrat dan 
bahan tersimpan lainnya. Terkait dengan panjang bahan stek terdapat 
kontribusi perbedaan akumulasi karbohidrat pada bagian bawah stek 
dan jumlahnya akan optimal untuk pembentukan akar pada stek yang 

A B C D E F 
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lebih panjang dibandingkan stek pendek. Namun pada aspek teknis 
dan ekonomis, penggunaan stek panjang akan memerlukan bahan 
tanaman yang lebih banyak sedangkan pada kondisi saat ini 
ketersediaan bahan sangat terbatas sehingga penggunaan stek pendek 
akan lebih menguntungkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 3.3. Percabangan jarak pagar yang dipangkas dan tidak 
dipangkas. A. Tanaman jarak pagar yang dipangkas pada saat dua 
minggu  setelah pindah tanam pada ketinggian dari permukaan tanah 
yang berbeda.   B.  Tanaman jarak pagar yang tidak dipangkas 
menunjukkan berbagai perbedaan tipe percabangan. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Gambar 3.4. Bibit tanaman jarak asal berbanyakan vegetatif (stek 
batang) dari berbagai ukuran bahan stek. 
 
 

A B 
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Gambar 3.5. Tanaman jarak pagar umur 2 tahun berasal dari  
stek batang. Percabangan kanopi tampak tidak teratur dan melebar. 
 
 

Tanaman jarak pagar secara alami akan membentuk cabang 
melalui dua cara, yatu terbentruk sebelum tanaman memasuki fase 
generatif, dan satunya membentuk cabang setelah memasuki fase 
generatif. Percabangan yang terbentuk pada cara pertama adalah 
akibat telah mulai hialngnya dominasi apikal, sehingga tunas-tunas 
lateral tumbuh dan berkembang. Ini biasanya terjadi pada tunas-tunas 
lateral yang terletak di sekitar 10-30 cm di atas permukaan tanah. 
Sedangkan pada cara kedua, percabangan akan terbentuk setelah 
bagian terminal cabang yang telah ada (batang utama) membentuk 
malai bunga. Dua titik tumbuh tunas lateral di bawahnya akan tumbuh 
membentuk percabangan yang sederajat bila kondisi nutrisi tanaman 
baik, namun akan tumbuh hanya satu cabang bila kondisi nutrisi 
tanaman jelek dan tidak memadai. Atas dasar ini maka jika 
percabangan kanopi sudah cukup padat perlu dipangkas untuk 
mempercepat perbanyakan jumlah cabang baru yang terbentuk. 
 
D. Daun 

Hasil ekplorasi pada jarak pagar ekotipe (genotipe) Nusa 
Tenggara Barat dijumpai daun jarak pagar bertipe tunggal dan terletak 
pada buku batang yang dihubungkan oleh tangkai daun, sehingga 
susunan atau tata letak daun (pilotaksis) jarak pagar disebut tersebar 
(folia sparsa). Susunan daun tersebut mengikuti rumus daun 
(divergensi) 5/13 searah putaran jarum jam, artinya terdapat 5 garis 
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spiralis yang melingkari batang (cabang) dan melewati 13 daun untuk 
mencapai daun yang berkedudukan posisi sama (tegak lurus) sengan 
daun pertama awal perhitungan. Namun ditemukan pula, khususnya 
pada sebagian kecil dari populasi aksesi Lombok Timur memiliki 
pilotaksis 4/13.  Orientasi daun terhadap batang tempat daun duduk 
bervariasi dari tegak hingga horisontal. Orientasi tampak tegak 
bilamana daun masih muda dan kemudian menjadi horisontal setelah 
dewasa. Pada beberapa daerah di Indonesia dijumpai pula daun 
dengan orientasi terkulai. 

Bentuk bangun dasar daun jarak pagar pada dasarnya bulat. 
Namun pada tepi daun terdapat lekuk yang tidak terlalu dalam 
sehingga seolah membentuk jari. Oleh karena itu, maka bentuk daun 
jarak pagar adalah menjari dan agak membulat. Jumlah lekukan 
tersebut berkisar 5-7. Tepi daun agak bergelombang. Gelombang pada 
tepi daun akan nampak nyata jika daun menghadapi terik sinar 
matahari. Daun-daun di bagian bawah karena ternaung oleh daun di 
atasnya memiliki tepi daun yang tidak bergelombang. 

Warna daun jarak pagar umumnya hijau muda bahkan ungu 
pada saat berumur muda, kemudian menjadi hijau saat dewasa dan 
kembali menjadi hijau muda agak kekuningan setelah tua. Namun jika 
dilihat dominasi warna daun yang ada pada beberapa ekotipe, nampak 
sebagian besar ekotipe daunnya berwarna hijau tua walaupun ada 
yang berwarna hijau muda. Permukaan helaian daun bagian atas ada 
yang tampak berkilap khususnya terjadi pada daun tua. Ada beberapa 
ekotipe yang tidak menunjukkan kilap pada permukaannya baik pada 
daun-daun tua. 

Tangkai daun yang menghubungkan helaian daun dengan 
batang umumnya berwarna ungu khususnya pada pangkal (dekat 
buku) dan  ujung  tangkai daun (dekat dasar helaian daun) saat 
berumur muda atau bila terkena panas sinar matahari. Seiring 
pertumbuhan dan perkembangan daun, warna ungu berkurang bahkan 
menghilang dan menjadi warna kuning kehijauan.  

Pola tulang daun jarak pagar memperlihatkan beberapa tulang 
daun berukuran besar yang semuanya berpangkalan pada ujung 
tangkai daun. Seperti telah pula diuraikan di atas, bahwa daun jarak 
pagar menjari dengan lekukan di pinggir daun. Tulang daun tersebut 
berwarna putih kekuningan atau krem. 

Jika ukuran daun diukur berdasarkan panjang-lebar, maka 
panjang daun berkisar 18.2-19.8 cm dan lebar 17.5-18.0 cm. 
Sedangkan panjang tangkai daun berkisar 16-23 cm. 
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Pola pertumbuhan daun dalam hal ini panjang daun, lebar 
daun, panjang tangkai daun, dan luas daun mengikuti pola seperti pada 
gambar di bawah ini. Pada awal pertumbuhan tampak bahwa 
peningkatan luas daun maupun lebar, panjang daun dan juga panjang 
tangkai daun lebih cepat sampai pada minggu ke empat. Kemudian 
peningkatannya lebih lambat mulai pada minggu 8-9, dan setelah itu 
tidak terjadi peningkatan baik luas daun, panjang dan lebar daun serta 
panjang tangkai daun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6. Bentuk daun saat fase bibit (kiri) dan daun 
dewasa (kanan). Garis lingkaran hitam menandakan bentuk 
dasar daun, garis panah putih    cara mengukur diameter daun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7. Contoh helaian daun jarak pagar genotipe Lombok 
Barat, NTB (kiri). Tangkai dan helai daun muda pada tanaman 
muda (A) berwarna ungu kecoklatan bila terkena atau berada di 
bawah terpaan panas sinar matahari, berwarna hijau muda jika 

C D 

B A 
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berada di bawah naungan (B). Daun muda tanaman dewasa (C) 
juga berwarna ungu kemerahan (ungu semakin tajam bila terkena 
panas matahari) dan kemudian menjadi hijau setelah memasuki 
umur dewasa (D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 3.8.  Pola pertumbuhan daun jarak pagar  (sumber : 
Raden, 2008) 

 
 

Diperlukan sejumlah daun tertentu untuk suatu tanaman 
mencapai fase dewasa dan kemudian memasuki fase generatif. Daun-
daun tersebut mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan 
organ generatif seperti bunga dan buah. Jumlah daun yang terbentuk 
pada percabangan primer tersebut berbeda di antara ekotipe. Hasil 
ekplorasi menunjukkan jumlah daun terendah yang terbentuk sebelum 
membentuk malai bunga (inflorensen) pada ekotipe Lombok Barat, 
yaitu 39.5 helai, sedangkan jumlah tertinggi pada ekotipe Lombok 
Tengah (49.7 helai), Lombok Timur (49.3 helai), Sumbawa (48.3 
helai), dan Palu (48.5 helai). 
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Gambar 3.9.  Ilustrasi percabangan dan jumlah daun terbentuk  
pada tanaman jarak pagar. 
A. Perpanjangan cabang primer terhenti dengan terbentuknya 

bunga pada bagian terminal percabangan setelah terbentuk 
sekitar 26-67 helai daun. 

B. Percabangan sekunder terbentuk setelah terbentuk bunga 
pada bagian terminal cabang primer, dan terus berkem- 
bang hingga pada bagian terminal cabang ini terbentuk 
bunga berikutnya setelah daun sekitar 4-14 helai terbentuk. 

C. Cabang tersier terbentuk setelah terbentuk bunga pada 
bagian terminal cabang sekunder, dan perpanjangan cabang 
tersier terhenti setelah terbentuk bunga pada bagian terminal 
cabang tertier ini setelah terlebih dahulu terbentuk daun 
sekitar 4-10 helai. 

 
 
 
 

C. Cabang tersier 
     (4 – 10 helai   
     daun) 
 
 
B. Cabang  
     sekunder 
     (4 – 14 helai    
     daun) 
 
 
 
A. Cabang primer 
     (26 – 67 helai  
     daun) 
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Untuk mendukung pembentukan dan perkembangan bunga dan 
dilanjutkan perkembangan buah pada percabangan sekunder maupun 
tertier diperlukan pembentukan daun yang jumlahnya lebih sedikit 
dibandingkan jumlah daun yang terbentuk saat pendukung 
pembungaan dan pembuahan pada cabang primer maupun cabang 
utama. Jumlah daun pada percabangan sekunder yang terbentuk  
berkisar antara  4-14 helai daun, sedangkan pada percabangan tertier 
diperlukan daun sekitar 4-10 helai daun untuk dapat mendukung 
pembentukan bunga dan perkembangan buah selanjutnya. Gambar 
3.9. mengilustrasikan jumlah daun yang terbentuk pada percabangan 
tanaman jarak pagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10.  Tanaman jarak pagar berumur 3 tahun pada musim 
kemarau menggugurkan sebagian besar daunnya. 

 
 
Sebagai pembanding, kondisi daun jarak pagar yang dijelaskan 

pada beberapa literature adalah bahwa warna daun cukup beragam, 
ada yang berwarna hijau pucat hingga hijau gelap. Daun-daun tersebut 
berkedudukan pada batang menurut pola alternate hingga sub-
opposite, yang tersusun tiga hingga lima daun dalam pilotaksis spiral.  
Daunnya merupakan daun tunggal berlekuk dan bersudut tiga atau 
lima. Tulang daun menjari dengan jumlah 5–7 tulang daun utama. 
Helaian daun dihubungkan dengan tangkai daun yang panjangnya 
antara 4–15 cm. Biasanya tanaman akan menggugurkan daun-daunnya 
pada musim kemarau untuk mengurangi tingkat penguapan (Gambar 
3.10). 
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D. Akar 
 

Tanaman jarak pagar memiliki sistim perakaran yang mampu 
menahan air dan tanah sehingga tahan terhadap kekeringan dan dapat  
berfungsi sebagai tanaman penahan erosi. Saat biji berkecambah 
sudah terbentuk 3–4 akar sekunder (akar lateral) dan 1 akar utama 
(tunggang). Akar-akar yang terbentuk dari tanaman yang diperbanyak 
dengan biji membentuk sistim perakaran tunggang yang lebih panjang 
dan masuk ke tanah lebih dalam bila dibandingkan dengan sistim 
perakaran adventif yang dibentuk oleh tanaman yang diperbanyak 
dengan stek batang. 

Hasil penelitian di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 
diperoleh, bahwa sistim perakaran tanaman asal stek tampak 
berkembang pada kedalaman yang lebih dangkal dibandingkan akar 
tanaman asal biji. Pada saat tanaman jarak pagar aksesi Lombok Barat 
berumur tiga tahun, panjang akar tanaman asal biji mencapai 197 – 
207 cm, sedangkan akar terpanjang dari tanaman asal stek mencapai 
120 – 156 cm. Kedalaman perakaran tanaman asal biji berkisar 85 – 
104 cm, sedangkan kedalaman akar tanaman asal stek berkisar 53 – 77 
cm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3.11. Sistem perakaran tunggang pada tanaman asal biji 
dan sistim perakaran adventif pada tanaman asal stek batang. 
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Gambar 3.12. Sistim perakaran tanaman jarak pagar yang cukup 
padat dan menyebar membuat tanaman ini cukup baik digunakan 
sebagai pengendali erosi. Gambar adalah perakaran tanaman jarak 
pagar berumur dua tahun yang ditanam di pematang persawahan 
di lahan kering Lombok Timur. 
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Gambar 3.13. Tanaman jarak pagar adalah tanaman yang 
menggugurkan seluruh daunnya pada saat musim kemarau. 
(Sumber : Kaushik, N. CCSHAU, Regional Research Station, 
Bawal) 
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BAB 4 
BUNGA, BUAH, DAN BIJI 

  
 
Isi Bab 
 
Bab ini menguraikan aspek biologi organ-organ generatif tanaman 
jarak pagar yang meliputi bunga, buah, dan biji. Uraikan diarahkan 
kepada aspek anatomi, morfologi, dan aspek perkembangannya. 
 
Tujuan 
Setelah membaca materi bab ini, para pembaca diarahkan untuk dapat: 
• mengetahui aspek botani morfologi organ-organ generatif tanaman 

jarak pagar, 
• mengetahui proses perkembangan organ-organ generatif tanaman 

jarak pagar, 
• mengetahui secara singkat aspek fisiologis dan aspek agronomis 

perkembangan organ-organ generatif tanaman jarak pagar. 
 
 
E. Bunga 

Seperti tanaman lainnya, pertumbuhan generatif tanaman jarak 
pagar ditandai oleh terbentuknya bunga pada tanaman. Bunga jarak 
pagar terbentuk pada ujung cabang (flos terminalis) dengan warna 
bunga kuning kehijauan. Jumlah bunga yang terbentuk banyak 
sehingga disebut planta multiflora dan berkumpul membentuk suatu 
rangkaian bunga atau disebut bunga majemuk atau malai bunga 
(inflorescentia). Pada ujung dari malai atau ibu tangkai bunga diakhiri 
dengan pembentukan bunga sehingga ibu tangkai bunga memiliki 
pertumbuhan yang terbatas, oleh karena itu tergolong bunga majemuk 
terbatas (inflorescentia definita). Tipe infloresen jarak pagar adalah 
panicle, yaitu buah masak didahului oleh buah yang terbentuk terlebih 
dahulu yaitu diawali dari bunga pada cabang malai pertama. Pada 
malai bunga terbentuk 4 – 9 cabang malai. Tanda arah panah pada 
Gambar 4.1. menjelaskan urutan masaknya bunga jarak pagar.  

Bunga majemuk jarak pagar tersusun oleh satu bunga betina 
yang dikelilingi oleh banyak (4-10) bunga jantan secara berselang-
seling. Bunga betina sebagai pusat yang dikelilingi bunga jantan. Oleh 
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karena itu, bunga majemuk jarak pagar ini kemudian disebut 
cyathium.  
 Bagian-bagian bunga pada bunga jarak pagar tyernyata tidak 
lengkap sehingga tergolong dalam tanaman berbunga tidak sempurna 
(flos incompletus). Setiap individu bunga betina dan jantan tumbuh 
dan berkembang terpisah atau berkelamin tunggal (unisexualis) dan 
berumah satu (monoecious). Bunga betina dan bunga jantan tumbuh 
dan berkembang pada satu malai bunga. Namun terdapat pula bunga 
berkelamin dua (hermaphroditus) pada malai bunga tersebut. 
Pengamatan di lapangan ditemukan sebagian besar bunga hermaprodit 
yang terbentuk berposisi menggantikan bunga betina, namun dijumpai 
pula bunga hermaprodit dijumpai pada tempat dimana terbentuknya 
bunga jantan. Kejadian kedua tersebut umumnya pada cabang malai 1 
– 3 sedangkan pada cabang malai berikut belum pernah dijumpai. 
Gambar 4.2 menjelaskan bunga jantan, bunga betina, dan bunga 
hermaprodite. 

Pembungaan tanaman jarak pagar sangat tergantung pada 
tingkat kelengasan tanah yang dipengaruhi oleh curah hujan. Pada 
kondisi iklim di daerah kering Pulau Lombok waktu pembungaan dan 
pembuahan serta panenan seperti yang diuraikankan dalam matrik 
fenologi tanaman jarak pagar pada Gambar 4.3.  Pembungaan jarak 
pagar sebenar terjadi sepanjang tahun, namun bunga-bunga yang 
berhasil membentuk buah dan dapat dipanen karena memiliki nilai 
ekonomis hanya terjadi dua kali puncak pembungaan yang sekaligus 
mengkondisikan tanaman jarak pagar dapat dipanen dua kali setahun. 
Atau dengan kata lain puncak pembungaan tanaman jarak pagar di 
Nusa Tenggara Barat terjadi dua kali, yaitu pertama pada awal musim 
hujan dan kedua pada akhir musim hujan. Bunga-bunga yang 
terbentuk pada akhir musim kemarau biasanya terjadi pada 
bercabangan yang tidak didukung oleh daun-daun yang cukup bahkan 
tidak ada daun sama sekali sehingga hasil kapsul dan bijinya tidak 
berkualitas. Biji yang terbentuk tidak berisi atau ” biji kopong”. 
Gambar 4.4. merupakan contoh yang menjelaskan pembungaan jarak 
pagar pada puncak musim kemarau. 

Sebagai tanaman monoecious yaitu bunga betina dan bunga 
jantan bahkan bila terbentuk bunga hermaprodit, ketiganya berada 
pada satu malai (inflorensen) mengalami pemasakan masing-masing 
bunga yang berbeda-beda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 
malai bunga terbentuk berukuran besar dijumpai pada percabangan 
yang besar (vigour) dibandingkan percabangan kecil. Demikian pula 
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jumlah bunga per malai maupun cabang malai yang terbentuk lebih 
banyak pada percabangan yang vigour. Pada cabang yang vigour juga 
terjadi fenomena pembungan yang terus menerus. Setelah cabang 
membentuk bunga, maka biasanya dua titik tumbuh aksilar di bawah 
malai tumbuh dan berkembang membentuk percabangan yang 
kemudian membentuk masing-masing satu malai bunga kembali. Hal 
ini sering dijumpai terjadi sampai tiga tingkatan perkembangan 
percabangan dan sekaligus pembungaan dan pembuahan. Jika 
fenomena ini terjadi, maka jumlah bunga betina banyak terbentuk 
pada malai bunga yang pertama terbentuk, sedangkan jumlah bunga 
betina pada malai yang terbentuk pada cabang berikutnya relatif lebih 
rendah. Selain itu, semakin banyak cabang malai terbentuk maka 
semakin banyak jumlah bunga betina terbentuk. 

 
 

 
 

 
 

Gambar 4.1. Skema bunga majemuk bercabang seling 
(cyathium). Satu bunga betina dikelilingi oleh beberapa 
bunga jantan.   ● = bunga betina   ○ = bunga jantan 

 
 

 

Gambar 4.2. Bunga jantan (kiri), betina (tengah), dan   
hermaprotid (kanan) jarak pagar. 
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Hasil penelitian pada tanaman jarak pagar aksesi Nusa 
Tenggara Barat, diperoleh bahwa tanaman jarak pagar yang ditanam 
di wilayah kering pulau Lombok akan berbunga pertama kalinya pada 
sekitar bulan Maret-April. Tanaman pada saat itu telah berumur 
sekitar 4 bulan setelah pindah tanam dari bibit berumur 2.5 bulan. 
Tampak ada perbedaan umur saat berbunga pertama di antara aksesi. 
Aksesi Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima, berbunga lebih cepat 
dibandingkan aksesi Lombok Tengah dan Lombok Timur. Bunga 
yang terbentuk dan berkembang pada periode ini jika terus 
berkembang membentuk kapsul, maka kapsul akan dapat dipanen 
pada bulan akhir April-Juni. Setelah tanaman memasuki umur 2 tahun, 
pembungaan pembungaan pertama akan terjadi pada bulan November-
Maret, dan kemudian kapsul dapat dipanen pada awal Maret-April. 
Panen raya kedua sekitar Juni-Agustus dapat dilakukan karena 
pembungaan untuk panen kedua ini terjadi pada bulan April-Juni. 
Periode pembungaan, pembuahan, dan panenan setelah memasuki 
tahun kedua tidak ada perbedaan di antara aksesi. 

Pada saat tanaman berumur satu tahun setelah penanaman, 
umur tanaman mulai berbunga berbeda di antara aksesi (ekotipe), 
yaitu tercepat menghasilkan bunga pada aksesi Lombok Barat (105 
hst) dan paling lambat pada aksesi Lombok Timur (163 hst).  
Pembungaan pada tahun kedua siklus produksi tampaknya tidak ada 
perbedaan nyata di antara aksesi. Disini berarti tanaman-tanaman yang 
berasal dari berbagai daerah tersebut telah dapat merespon kondisi 
lingkungan tahunan suatu tempat penanamannya dan di antara ekotipe 
memiliki tingkat respon yang sama. 

Jumlah malai bunga yang terbentuk pada masing-masing 
ekotipe tampak berbeda setelah tanaman jarak pagar berumur dua 
tahun. Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima membentuk malai lebih 
banyak dibandingkan Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hal ini 
terkait dengan jumlah percabangan yang terbentuk, karena malai 
bunga jarak pagar terbentuk di ujung percabangan. 
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Gambar 4.3. Matrik pembungaan dan pembuahan pada beberapa jarak 
pagar aksesi (genotipe) ekotipe Nusa Tenggara Barat. Penanaman 
pada awal November. Klp 1 = aksesi Lombok Barat, Sumbawa, dan 
Bima.  Klp 2 = aksesi Lombok Tengah dan Lombok Timur 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Pembungaan di musim kemarau (periode pembungaan  
ke-3) yang menghasilkan kapsul dengan biji yang sangat kecil/keriput 
atau kapsul/biji kopong 
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Tidak ada perbedaan waktu mekar bunga betina dan jantan 

serta total bunga dalam malai di antara jarak pagar aksesi NTB 
tersebut. Umur mekar individu bunga betina lebih lama dibandingkan 
umur mekar individu bunga jantan. Namun karena jumlah bunga 
jantan lebih banyak (10 kali lipat) dibandingkan bunga betina, maka 
lamanya bunga jantan mekar pada malai menjadi lebih panjang. Total 
waktu bunga-bunga mekar pada malai rata-rata 7 – 9 hari. Sementara 
hasil penelitian lainnya menginformasikan lama waktu pembungaan 
antara 10-15 hari. 

Periode mekar bunga dalam malai hingga seluruh bunga baik 
betina dan jantan maupun hermaprodit seluruhnya mekar dalam satu 
malai tidak berbeda nyata di antara aksesi. Kondisi ini menjelaskan 
bahwa pada jarak pagar tidak tepat dikatakan bahwa  berdasarkan 
perbedaan waktu masak antara kepala sari dan kepala putik adalah 
protandri maupun protogini. Protandri, jika kepala sari masak lebih 
dahulu daripada kepala putik, dan sebaliknya untuk protogini. 
Masaknya bunga jantan dan betina maupun hermaprodit pada jarak 
pagar saling susul menyusul dan berurut dari yang pertama terbentuk 
(dekat dasar tangkai malai) ke arah ujung malai bunga, sehingga pada 
saat itu dapat saja bunga jantan mekar sekaligus bunga betina mekar.  

Nampaknya, pola mekar bunga jarak pagar pada masing-
masing malai dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada kondisi 
kelembaban tinggi, bunga betina lebih dahulu mekar sedangkan bunga 
jantan mekar serempak dengan periode mekar yang lebih panjang. 
Selama kurun waktu dua tahun pertumbuhan dan perkembangannya, 
tanaman jarak pagar membentuk malai bunga (inflorensen) 
berfluktuasi.  

Jumlah total bunga (bunga betina, jantan, dan hermaprodit) 
pada tanaman berumur satu tahun ada perbedaan di antara aksesi 
ekotipe NTB. Dari sejumlah bunga yang terbentuk tersebut, jumlah 
bunga betina lebih sedikit dibandingkan jumlah bunga jantan. Aksesi 
berbunga banyak adalah Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima. 
Lombok tengah dan Lombok Timur memiliki bunga yang lebih 
sedikit. Jumlah bunga betina, jantan dan hermaprodit dijumpai lebih 
banyak pada musim hujan dibandingkan musim kemarau. 

Jumlah bunga terutama bunga jantan dan betina pada tanaman 
berumur dua tahun meningkat dibandingkan saat tanaman berumur 
satu tahun. Fenomena jumlah bunga lebih banyak terbentuk di musim 
hujan dibandingkan musim kemarau juga terjadai pada tanaman umur 
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dua tahun. Jadi, ada fluktuasi pembungaan yang disebabkan karena 
perubahan lingkungan atau musim. Jumlai malai maupun bunga yang 
terbetuk pada saat musim hujan lebih banyak dibandingkan musim 
kemarau. Jumlah malai yang lebih banyak terbentuk ditunjukkan oleh 
jarak pagar aksesi Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima yaitu sekitar 
18 – 20 malai pada tahun kedua.  

Pembungaan suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik 
(internal) dan faktor lingkungan (eksternal). Adanya perubahan 
keadaan lingkungan dapat mengubah respon pembungaan suatu 
tanaman dan setiap jenis dapat memiliki respon yang berbeda. Pada 
jarak pagar ekotipe NTB, rasio bunga jantan terhadap bunga betina 
yang terbentuk saat musim kemarau lebih besar dibandingkan saat 
musim hujan. Jumlah bunga jantan lebih banyak terbentuk dalam satu 
malai dibandingkan bunga betina terjadi juga pada musim kemarau 
dibandingkan di musim hujan. Namun tidak menyebabkan persentase 
bunga jadi buah (kapsul) terdapat total bunga lebih tinggi di musim 
kemarau. Persentase bunga jadi kapsul terhadap total bunga diantara 
musim kemarau dan musim hujan tidak memperlihatkan perbedaan 
yang berarti. Hal ini dapat dipahami karena perkembangan bunga 
memerlukan air, fotosintat, dan hara tanaman. Kondisi tersebut 
tentunya akan terbatas pada saat kondisi lingkungan kering (kemarau) 
sehingga walaupun dapat membentuk bunga, sebagian besar bunga 
tersebut akan gugur. 

Jika persentase bunga jadi buah (kapsul) dilihat  dari jumlah 
bunga betina dan hermaprodit saja, maka terdapat peningkatan 
persentase bunga jadi kapsul pada musim kemarau dibandingkan  
musim hujan. Tidak ada perbedaan persentase bunga jadi kapsul 
berbasis bunga betina dan hermaprodit di antara aksesi jarak pagar 
NTB.  

Terjadi penurunan pembentukan bunga dan sekaligus 
pembentukan buah pada musim kemarau dibandingkan di musim 
hujan. Kondisi kekeringan menyebabkan gangguan pembentukan 
bunga. Bunga yang banyak terbentuk adalah bunga jantan. Walaupun 
bunga betina dapat terbentuk pada musim kemarau, jumlahnya lebih 
rendah dibandingkan yang terbentuk pada musim hujan. Hal ini yang 
menyebabkan jumlah bunga jadi buah juga semakin rendah, selain 
bunga-bunga yang terbentuk juga mengalami kekeringan atau gagal 
tumbuh dan berkembang untuk menghasilkan buah. Fenomena serupa 
juga juga terjadi di Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat, bahwa 
pembungaan dan pembuahan jarak pagar di kebun benih tersebut 
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dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berinteraksi dengan faktor 
genetik tanaman. Fluktuasi jumlah bunga maupun kapsul per malai 
sangat beragam pada musim yang berbeda dan tingkat pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman yang berbeda. Jadi, ritme pembungaan 
suatu tanaman jarak pagar tidak saja dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemulihan 
energi serta sumber lain yang digunakan dalam proses pembungaan. 

Terkait dengan penelitian di NTB, dari sejumlah bunga yang 
terbentuk pada tanaman dari masing-masing aksesi, jumlah bunga 
betina lebih sedikit dibandingkan jumlah bunga jantan. Ekotipe 
berbunga banyak adalah Lombok Barat dan IP-1A, disusul oleh 
ekotipe Sumbawa dan Bima. Ekotipe Lombok Tengah, Lombok 
Timur, dan Palu merupakan ektipe berbunga sedikit. Namun jumlah 
bunga yang berhasil membentuk kapsul tidak berbeda nyata di antara 
aksesi tersebut, yaitu berkisar 10.1-11.7 persen. 

Pembungaan tanaman jarak pagar sangat tergantung pada 
tingkat kelengasan tanah yang dipengaruhi oleh curah hujan. Tanaman 
jarak pagar menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau, dan 
kemudian membentuk daun-daun baru menjelang musim penghujan. 
Pada kondisi iklim di daerah percobaan diperoleh waktu pembungaan 
dan pembuahan serta panenan seperti yang diuraikankan dalam matrik 
pembungaan dan pembuahan tanaman jarak pagar.  Menjelang musim 
penghujan yaitu pada bulan November daun mulai terbentuk dan 
jumlah daun terus meningkat hingga bulan Maret-April. Daun-daun 
mulai gugur pada bulan Mei dan  pengguguran daun terus terjadi 
hingga September. Pada akhir bulan September hingga Oktober 
nampak tanaman tidak memiliki daun. Demikian seterusnya pada 
periode siklus pertumbuhan dan perkembangan di tahun berikutnya. 

Tanaman jarak pagar yang ditanam di wilayah kering pulau 
Lombok akan berbunga pertama kalinya pada sekitar bulan Maret-
April. Nampak ada perbedaan umur saat berbunga pertama di antara 
ekotipe. Ekotipe Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan IP-1A berbunga 
lebih cepat dibandingkan ekotipe Lombok Tengah, Lombok Timur, 
dan Palu. Bunga yang terbentuk dan berkembang pada periode ini jika 
terus berkembang membentuk kapsul, maka kapsul akan dapat 
dipanen pada bulan akhir April-Juni. Setelah tanaman memasuki umur 
2 tahun, pembungaan pertama akan terjadi di bulan November-Maret, 
dan kemudian kapsul dapat dipanen pada awal Maret-April. Panen 
raya kedua sekitar Juni-Agustus dapat dilakukan karena pembungaan 
untuk panen kedua ini terjadi di bulan April-Juni. Periode 
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pembungaan, pembuahan, dan panenan setelah memasuki tahun kedua 
tidak ada perbedaan di antara ekotipe. 

Panjang petiole bervariasi antara 6 hingga 23 mm. Bunga-
bunga terbentuk secara terminal, tunggal, dengan bunga betina 
umumnya lebih besar dan banyak terbentuk pada musim panas. Pada 
kondisi pertumbuhan dapat tumbuh terus dengan baik, ketidak 
seimbangan jumlah bunga (pistilate dan staminate) terjadi, yaitu lebih 
banyak jumlah bunga betina. Bunga biasanya terbentuk setelah 
tanaman mendapatkan hujan dan di daerah-daerah dengan kelembaban 
udara tinggi bunga dapat terbentuk sepanjang tahun.  
 
F. Buah (Kapsul) 

 
Buah jarak pagar sering disebut sebagai kapsul atau dengan 

istilah biologinya buah kendaga (rhegma) karena buah ini mempunyai 
sifat seperti buah berbelah dan tiap bagian mudah pecah sehingga biji 
yang ada di dalamnya mudah terlepas dari bilik atau ruang. Jarak 
pagar ekotipe termasuk ke dalam buah berkendaga tiga (tricoccus).  

Setiap rangkaian atau tangkai buah terdapat kira-kira  lima 
hingga  duapuluh  atau lebih. Buahnya berupa buah kotak berdiameter 
2 – 4 cm berbentuk bulat hingga bulat telur, berwarna hijau ketika 
masih muda, dan kemudian menguning setelah masak. Dalam tiap 
buah terdapat dua hingga tiga biji yang terdapat dalam masing-masing 
ruang dalam buah. Sering ditemui buah dengan empat kotak dan juga 
empat biji. Semakin banyak kapsul pada setiap malai yang terbentuk 
pada setiap tanaman, tentunya akan mempengaruhi positif  terhadap 
perolehan hasil biji yang banyak pula. Oleh karena itu, maka karakter 
jumlah kapsul per malai sebaiknya dijadikan dasar perbaikan genetik 
bagi pengembangan tanaman jarak pagar dikemudian hari. 

Masaknya buah tidak serempak pada satu rangkaian buah. 
Buah akan membuka apabila biji-biji di dalam buah sudah mulai 
matang. Biji-biji menjadi matang apabila kulit biji (atau kapsul buah) 
telah mengalami perubahan warna dari hijau ke kuning. Ini terjadi 
setelah dua hingga empat bulan pembuahan.  

Terkait hasil penelitian di NTB, yang mempelajari berbagai 
aspek biologi dan karakter agronomi beberapa aksesi (ekotipe) jarak 
pagar, bahwa tidak ada perbedaan warna kapsul baik saat muda 
maupun saat masak di antara ekotipe. Demikian pula halnya dengan 
umur kapsul masak. 
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Gambar 4.4. Buah kotak jarak pagar dengan 2-3 biji di 
dalamnya. 
 
 

Gambar 4.5. Jumlah kapsul yang terbentuk pada setiap malai dapat 
berkisar 5 – 25 kapsul. 

 
Periode pertumbuhan dan perkembangan bunga sejak 

terlihatnya calon bunga hingga anthesis berkisar 11.4-16.2 hari. 
Kemudian 8.6-10.5 hari setelah anthesis telah tampak kapsul 
berukuran sangat kecil (sekitar 2-3 mm). Biji yang ada di dalam 
kapsul mulai berkembang 20 hari setelah anthesis. Kapsul terus 
berkembang dan mencapai fase matang sekitar 40-45 hari setelah 
anthesis, kemudian mencapai fase masak pada 55-58 hari setelah 
anthesis, dan akhirnya memasuki fase senesen pada 60-65 hari setelah 
anthesis. Pertumbuhan dan perkembangan kapsul memerlukan waktu 
65-70 hari sejak anthesis sedangkan perkembangan bunga dari sejak 
terbentuknya sampai anthesis diperlukan waktu berkisar 15-20 hari. 
Perkembangan organ generatif dari sejak mulai berbunga hingga 
kapsul masak memerlukan waktu berkisar 75-85 hari. Perkembangan 
kapsul pada pembuahan yang terjadi pada musim kemarau 
memerlukan waktu yang lebih pendek, yaitu berkisar 60-68 hari. 
Beberapa literaur menerangkan bahwa, lama pembungaan 10-15 hari. 
Kapsul akan masak sekitar 40-50 hari setelah pembuahan atau 90 hari 
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dari pembungaan hingga fase pematangan buah.  
Gambar 4.6. berikut di bawah ini menjelaskan pertumbuhan 

dan perkembangan kapsul dan biji yang ada di dalamnya. Periode 
pertumbuhan dan perkembangan kapsul jarak pagar aksesi NTB 
memerlukukan sekitar 60 – 65 hari untuk mencapai stadia masak 
kuning atau stadia untuk dapat dipanen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Gambar 4.6. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan kapsul   
jarak pagar 

  
 
 

G. Biji 
 
Biji jarak pagar merupakan biji berkeping dua (dikotil). Secara 

umum biji jarak tersusun atas kulit (shell) dan isi biji (cernel) yang di 
dalamnya terdapat embrio. Kulit menempati sekitar 29.82% dari biji, 
dan isi sekitar 70.19% (Gambar 4.7). Isi biji terdiri atas embrio, 
kotiledon atau daun biji, dan endosperma (Gambar 4.8). Kandungan 
lainnya seperti air (5,4%), abu (4,8%), protein kasar (24,1%), lemak 
(50,1) dan serat kasar (2,4%). Kandunganbeberapa senyawa tersebut 
akan berbeda pada setiap biji jarak kepyar berbeda ekotipe (genotipe). 
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 Gambar 4.7. Biji jarak pagar (kiri) secara umum terdiri dari 
 kernel (tengah) dan kulit biji (kanan). 

 
 

 

Gambar 4.8. Bagian-bagian biji jarak pagar. E= endosperma,  
H=hipokotil, C=kotiledon, R=radikel, T=testa (Gb. kiri). Biji 
yang mengalami imbibisi dan telah berkecambah yang ditandai 
dengan radikel tumbuh dan kulit biji pecak (Gb. tengah). Bagian 
dalam biji atau kernel terdiri atas endosperma dan kotiledon (Gb. 
kanan). 

  
Biji akan diperoleh dengan cara mengupas kapsul. Namun 

demikian, biji dapat jatuh bilamana eksocarp lunak dari buah (kulit 
buah) telah mengering dan nampak berwarna coklat hingga hitam. Biji 
berwarna hitam atau kadangkala ada yang abu gelap. Biji berukuran 
panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan berat antara 0,4 - 0,6 g/biji. Satu 
tanaman dapat menghasilkan 30 kg buah atau 12 kg biji per tahun dan 
di Costa Rica dilaporkan produksi jarak pagar adalah 4,8 ton/hektar 
per tahun. Pada kadar air biji 5 - 7%, biji jarak dapat mempertahankan 
daya tumbuhnya selama setahun lebih apabila disimpan pada suhu 
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kamar. Karena kandungan minyaknya yang tinggi, sekitar 40 - 55%, 
maka biji jarak tidak dapat mempertahankan daya tumbuhnya apabila 
disimpan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu suhu penyimpanan 
biji sebaiknya di bawah 20oC agar laju respirasi tidak terlalu tinggi.   

 
 
 

Gambar 4.9.  Pola pertumbuhan dan perkembangan kapsul dan  
biji jarak   pagar mengikuti pola sigmoid.  

 
Terkait dengan kapsul dan biji jarak pagar yang telah diuraikan 

di atas, maka periode pertumbuhan dan perkembangan kapsul jarak 
pagar melalui tahapan yang diawali dengan perkembangan ovari 
(bakal buah), dan dilanjutkan pembelahan sel, perbesaran sel, 
pematangan, dan kemudian pemasakan kapsul. Tahapan pertumbuhan 
dan perkembangan kebanyakan buah mengikuti pola sigmoid. 
Demikian pula halnya dengan buah jarak pagar yang berupa kapsul 
ini, dari percobaan pengaturan jumlah kapsul per malai dan 
pengamatan individu kapsul diperoleh bahwa kapsul jarak pagar 
mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan yang sigmoid. 
Fenomena itu berlaku pula bagi pertumbuhan dan perkembangan biji 
yang ada di dalam kapsul. Gambar 4.9. mengilustrasikan pola sigmoid 
perkembangan kapsul dan biji jarak pagar. 

Khususnya karakter fisik kapsul seperti diameter, panjang, dan 
bentuk kapsul serta berat kapsul saat masak tidak ada perbedaan di 
antara ekotipe. Diameter kapsul rata-rata berkisar 2.8-2.9 cm, panjang 
berkisar 2.9-3.1 cm sehingga kapsul sebagian besar ekotipe berbentuk 
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bulat, kecuali ekotipe Lombok Timur berbentuk agak lonjong. Berat 
kapsul pada saat masak kuning rata-rata berkisar 10.2-11.4 g. 

Biji jarak pagar berwarna hitam, namun seiring semakin kering 
akan tampak garis-garis putih yang sebenarnya merupakan retakan-
retakan kecil dan dangkal pada lapisan luar kulit biji. Tidak ada 
perbedaan di antara ekotipe pada warna biji, jumlah biji per kapsul, 
panjang dan tebal biji, bobot kering biji per kapsul dan bobot kering 
individu. Jumlah biji per kapsul tiga dengan panjang berkisar 1.7-1.8 
cm dan tebal berkisar 0.6-0.8 cm, berat kering biji berkisar 0.7-0.8 g, 
dan berat kering biji per kapsul berkisar 2.3-2.4 g. 
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BAB 5 
KERAGAMAN JENIS DAN 

PERKEMBANGAN GENETIK 
TANAMAN JARAK PAGAR 

 
 

Isi Bab 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai keragaman jenis tanaman jarak 
pagar yang dikenal telah tumbuh dan berkembang di Indonesia dan 
daerah asal mula tanaman jarak pagar. Bab ini juga menjelaskan 
karakter agronomi tanaman jarak pagar dan kondisi perkembangan 
aspek pemuliaan tanaman jarak pagar yang telah dilakukan sebagai 
usaha pengembangan tanaman sumber energi ini. 
 
Tujuan 
Para pembaca, setelah membaca materi dalam bab ini diharapkan 
mampu : 
 
• mengetahui keragaman yang ada di antara tanaman jarak pagar 

yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. 
• mengetahui beberapa karakter agronomis tanaman jarak pagar, 
• mengetahui sejauh mana perkembangan terkini aspek 

pemuliaan tanaman jarak pagar 
 
 

Variasi genetik yang luas merupakan hal yang pokok dan 
penting dalam upaya pemuliaan suatu tanaman, sehingga koleksi dan 
pemeliharaan plasma nutfah merupakan hal penting. Keragaman 
fenotipik yang terlihat dan terdapat dalam satu jenis (spesies) 
disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Keragaman sebagai 
akibat faktor lingkungan dan keragaman genetik umumnya 
berinteraksi satu sama lainnya dalam mempengaruhi penampilan 
fenotipe tanaman. 

Terdapat beberapa karakter seperti karakter morfologi, 
fisiologi, biokimia, dan ekologi. Karakter morfologis mencerminkan 
sifat struktural baik pada sel ataupun pada tingkat di atasnya. Karakter 
fisiologis merupakan karakter non struktural yang menentukan 
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aktivitas metabolik. Karakter biokimia adalah sifat struktural dari 
molekul termasuk DNA atau produk dari DNA. Karakter ekologis 
adalah merupakan sifat non struktural seperti daya adaptasi organisme 
yang merupakan produk dari interaksi antara organisme dengan 
lingkungannya.  

Tanaman jarak pagar merupakan tanaman menyerbuk silang, 
sehingga sering terjadi persilangan bebas antara tanaman dalam suatu 
populasi atau antara populasi sehingga turunannya akan sangat 
bervariasi. Terkait tanaman jarak pagar, dilaporkan bahwa tidak ada 
perbedaan morfologi dari 42 klon yang berasal dari berbagai lokasi 
yang ditanam di Thailand. Terdapat perbedaan tinggi tanaman terlihat 
di antara tanaman yang berbeda lokasi dan perbedaan pertumbuhan 
vegetatif akan nampak terutama bentuk daun dan tinggi tanaman 
bilamana penanaman dilakukan pada tempat atau lokasi yang berbeda.  
Hasil eksplorasi pendahuluan di beberapa daerah di Indonesia 
ditemukan variasi pada aspek warna kulit batang, warna daun, warna 
pucuk dan tangkai daun, bentuk buah/kapsul, dan jumlah biji per 
kapsul. Adanya heterogenitas tanaman dalam suatu populasi maupun 
antar populasi merupakan bahan dasar yang baik untuk usaha 
perbaikan varietas jarak pagar. 

Bahan pertanaman yang berasal dari populasi alam maupun 
yang telah digunakan sebagai pagar dapat digunakan sebagai bahan 
perbanyakan. Melalui pemanfaatan bahan tanam dari berbagai 
populasi alam diharapkan akan diperoleh jenis-jenis yang memiliki 
daya hasil tinggi dan memiliki daya adaptasi yang baik terhadap 
kondisi lokasi bersangkutan. Melalui seleksi beberapa asksesi yang 
memiliki keunggulan tentunya akan diperoleh galur-galur terpilih 
yang dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan tanaman jarak lebih 
lanjut. 
 
A. Keragaman Jenis 

Mula pertama tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) ini 
diperkenalkan di Indonesia oleh orang Jepang saat masa penjajahan 
mereka dahulu. Tanaman jarak pagar yang kita kenal saat ini di 
Indonesia diperkirakan berasal dari Amerika Tengah yang 
berkembang di Cape Verde. Selain jenis Cape Verde, diduga masih 
ada dua jenis lainnya, yaitu yang berkembang di Nicaragua dengan 
ciri buahnya lebih besar tetapi jumlah buah per pohonnya sedikit. 
Jenis yang berasal dari Nicaragua ini memiliki daun yang lebih besar 
dan tangkai buah (peduncle) yang lebih panjang dibandingkan jenis 
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Cape Verde. Jenis lainnya adalah yang berkembang di Meksiko, 
dilaporkan tidak mengandung racun dan dapat dikonsumsi oleh 
manusia setelah mendapat perlakuan seperti pemanggangan. 

Kemudian tanaman jarak pagar menyebar di hampir seluruh 
pelosok negeri Indonesia. Oleh karena itu, maka dikenal dengan 
berbagai nama daerah seperti di Aceh (nawaih nawas), Minangkabau 
(jirak), Sunda (jarak kosta atau jarak kusta atau jarak budeg dan 
kalake pagar), Madura (kalakhe paghar), Jawa (jarak gundul, jarak 
cina, jarak iri, jarak pager), Bali (jarak pager), Nusa Tenggara Barat 
(lulu nau, lulu air fula, paku luba, paku lunak, jarak pageh), Timor 
(paku kase), Alor (kuman nema), Rote (lulunan), Sulawesi (jarak 
kosta, jarak wolanda, tondoutomene, bindalo) khususnya di Gorontalo 
(bindalo), di Manado (balacai), di Makasar (tangang tangang kali atau 
tangang tangang kanjoli), dan Maluku (muun mav, ai huwa kamala, ai 
kamala, ai hua kamaalo, jai huakamalo, balacai, kadoto, balacai hisa). 

Namun demikian, seperti telah dijelaskan di atas bahwasannya 
tanaman jarak pagar dibawa oleh orang Jepang ke Indonesia, berarti 
tanaman ini bukanlah tanaman asli Indonesia walaupun telah tersebar 
hampir di pelosok negeri.  Tanaman jarak pagar juga menyebar di 
berbagai belahan dunia, yaitu di Mexico (pinoncillo dan nama-nama 
lainnya seperti cuauixtli, kusekeey, axti, codice florentino), di Prancis 
(pourghere, pignon d’linde), di Inggris (physic nut, purging nut), di 
Portugis (purgueira), di Italia (fagiola d’lndia), di Belanda 
(purgeernoot), di Jerman (purgiernuss, brechnuss), di Arab (dand 
barri, habel meluk), di Cina (yu-lu-tzu), di Thailand (sabudam), di 
Philipina (tubang bakod), di Sinegal (tabanani), di Angola 
(mupulaka), di Brazil (mundubi-assu), di Peru (pinol), di Guatemala 
(pinon), dan di India (kananaeranda, parvataranda, jangliarandi, 
safedarand, jamal gota, ratan jota, telgu, kadala manakku, dan 
jahazigoba). 
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Gambar 5.1. Macam jenis jarak yang banyak ditemui tumbuh dan 
berkembang di Indonesia. 
 

Di Indonesia jenis jarak banyak dikenal. Masing-masing jenis 
jarak tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan. 
Adapun jenis jarak di Indonesia tersebut yang banyak dikenal adalah 
Jarak Pagar (Jatropha curcas L), jenis jarak yang dibahas dalam buku 
ini. Jenis jarak lainnya adalah Jarak Bali (Jatropha podagrica),  Jarak 
Gurita (Jatropha multifida), Jarak Landi atau Jarak Ulung (Jatropha 
gossypifolia), Jarak Batavia (Jatropha integerrima), dan Jarak Kepyar 
(Ricinus communis) merupakan jarak yang berbeda famili dengan 
jarak lainnya yang telah disebutkan. 

Terdapat beberapa perbedaan karakter di antara jarak pagar 
yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di permukaan 
bumi ini tentunya terjadi dan kemudian dapat terlihat pada karakter 
morfologi, fisiologi, biokimia, dan ekologi. Karakter morfologis 
mencerminkan sifat struktural baik pada sel ataupun pada tingkat di 
atasnya. Karakter fisiologis merupakan karakter non struktural yang 
menentukan aktivitas metabolik. Karakter biokimia adalah sifat 
struktural dari molekul termasuk DNA atau produk dari DNA. 

Jarak Ulung/Jarak Landi    
(Jatropa gossyphifolia) 

Jarak Pagar 
(Jatropha curcas) 
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(Jatropha integerrima) 

Jarak Bali         
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Jarak Gurita  
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Sedangkan karakter ekologis adalah merupakan sifat non struktural 
seperti daya adaptasi organisme yang merupakan produk dari interaksi 
antara organisme dengan lingkungannya. 

Daerah sebaran yang luas dengan kondisi ekologi yang 
berbeda dan beraneka ragam memberikan peluang bagi 
berkembangnya genotipe maupun ras-ras lokal karena proses evolusi 
selama beratus-ratus tahun. Sumber genetik tanaman jarak pagar di 
Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. 
Namun keberadaannya seperti telah dijelaskan di atas masih sebagai 
tanaman pagar pembatas pekarangan dan halaman. Terdapat beberapa 
institusi yang menngkonservasi tanaman jarak pagar ini. Di Costarica 
– CATIE – mengkonservasi sejumlah tiga provenan; di Burkina Faso 
– CNSF – mengkonservasi 12 provenan; dan di Cape Verde – INIDA 
– mengkonservasi lima provenan. Sama halnya dengan kondisi di 
Indonesia, kesemua koleksi provenan tersebut yang dikonservasi oleh 
masing-masing institusi masih dipelihara sebagai tanaman pagar. 

Namun demikian, di India, pengembangan plasma nutfah  
jarak pagar telah cukup maju. Beberapa plasma nutfah tersebut telah 
dievaluasi dan dugunakan untuk mendapatkan tanaman superior. 
Adapun tanaman jarak pagar superior tersebut adalah genotipe 
Chatrapati, Urlikanchan, Lyansray, dam Sardar Krashnagar. Gari 
genotipe Chatrapati telah dihasilkan varietas SDAU-1 dengan kadar 
minyak 49 persen. 

Konservasi plasma nutfah jarak pagar juga dilakukan di China. 
Sejumlah 180 genotipe China dan beberapa negara di Asia Tenggara 
termasuk Indonesia telah dikonservasi di China. Dari hasil koleksinya 
akhirnya telah dihasilkan varietas jarak pagar unggul seperti CSC-63 
yang tinggi kadar minyaknya, dan CSC-1 yang tinggi kadar curcinnya. 

Karakterisasi beberapa ekotipe jarak pagar merupakan 
kegiatan yang perlu dilakukan sebelum menyeleksi tanaman ini untuk 
keperluan pengembangan dalam rangka penyediaan sumber alternatif 
bahan bakar. Informasi karakter jarak pagar yang telah tumbuh dan 
berkembang di wilayah Indonesia sulit diperoleh padahal sangat 
diperlukan, karena pengembangan tanaman ini akan menghadapi 
kendala bilamana tidak ada informasi karakter tanaman. Sebagai 
langkah awal perlu dilakukan eksplorasi dan identifikasi sehingga 
diperoleh informasi mengenai keanekaragaman genetik jarak pagar. 

Pengetahuan tentang keanekaragaman genetik merupakan 
modal dasar bagi pemulia tanaman dalam pengembangan dan 
perbaikan tanaman terutama sebagai langkah awal dalam seleksi 
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tanaman. Keragaman genetik yang ditemukan dalam plasma nutfah 
kemungkinan disebabkan oleh adanya proses mutasi, hibridisasi, dan 
seleksi baik secara alamiah maupun buatan. Keragaman yang terdapat 
dalam suatu spesies (jenis) disebabkan oleh faktor lingkungan dan 
genetik maupun interaksinya, sedangkan pada tanaman jarak pagar di 
Indonesia perbedaan disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang 
melahirkan berbagai ekotipe. 

Variasi genetik menggambarkan keragaman fenotipe di alam 
yang dapat terjadi karena adanya mutasi atau rekombinasi yang 
kemudian dapat diketahui dengan melihat perbedaan urutan basa-basa 
DNA. Perbedaan urutan basa-basa tersebut mengakibatkan adanya 
polimorfisme pada DNA. Polimorfisme diartikan sebagai banyaknya 
fragmen DNA yang berbeda berdasarkan ukuran yang disebabkan 
oleh adanya marka-marka DNA yang tersebar pada seluruh genom. 
Marka tersebut berupa urutan basa tertentu yang dikenali oleh enzim 
restriksi dan urutan basa nukleotida pada primer tertentu. 

Pencanderaan sifat morfologi merupakan kegiatan awal yang 
selalu dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap 
fenotipe tanaman. Karakter morfologi merupakan penciri yang dapat 
menjadi identitas suatu genotipe. Penanda morfologi merupakan 
penanda yang sudah lama digunakan dalam melakukan deskripsi 
taksonomi karena lebih mudah, cepat, sederhana dan relatif murah, 
serta setiap tanaman memiliki deskripsi morfologi spesifik yang 
merupakan penanda dari suatu tanaman. 

Khususnya jarak pagar di Indonesia telah tumbuh di berbagai 
pelosok daerah sebagai pagar pembatas halaman maupun kebun, 
namun belum ada informasi yang mendeskripsikan keunggulan dari 
tanaman tersebut. Untuk mengusahakan tanaman jarak pagar,  
diperlukan bahan tanaman yang memiliki keunggulan genetik yang 
dicirikan oleh potensi produksi biji tinggi, cepat berproduksi (berumur 
genjah) dan beradaptasi luas terhadap lingkungan yang tidak 
menguntungkan. Sedangkan hasil minyak per tanaman ditentukan oleh 
jumlah biji per tangkai atau per tanaman, bobot biji, dan konsentrasi 
minyak, yang ketiganya merupakan faktor genetik, tetapi masih dapat 
dimodifikasi oleh lingkungan. Hasil penelitian karakterisasi dari 
sejumlah 18 provenan yang dikumpulkan dan berasal dari Afrika 
Barat, Amerika Utara dan Tengah, dan Asia terdapat variasi atau 
perbedaan berat biji (0,49-0,86 g), persentase bobot kernel (54-64%), 
protein kasar (19-31%), dan minyak (43-59%). Penelitian lainnya juga 
melaporkan bahwa dari 11 provenan di Senegal terdapat variasi pada 



Deskripsi Botani Jarak Pagar Jatropha curcas L.                           Bambang B. Santoso  45

jumlah buah, bobot buah, jumlah biji dan bobot biji per tanaman, dan 
juga berat 1000 biji serta jumlah tanaman produktif. Hasil eksplorasi 
pendahuluan di beberapa daerah di Indonesia ditemukan variasi yang 
disebabkan oleh perbedaan wilayah sehingga terbentuk ekotipe-
ekotipe tertentu seperti warna kulit batang, warna daun, warna pucuk, 
bentuk kapsul, dan jumlah biji per kapsul.  

Demikian pula hanya dengan jarak pagar aksesi Nusa 
Tenggara Barat, yaitu jarak pagar yang telah tumbuh dan berkembang 
memiliki perbedaan di antara masing-masing jarak pagar yang tumbuh 
di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Hasil karakterisasi 
morfologi menunjukkan bahwa jarak pagar asal Lombok Barat, 
Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Palu berbeda 
pada karakter hasil, namun sedikit perbedaan pada karakter organ 
vegetatif. Jarak pagar asal Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima 
merupakan jenis jarak pagar yang memiliki potensi hasil tinggi, 
sedangkan jarak pagar asal Lombok Timur dan Lombok Tengah 
memiliki karakter proses pematangan kapsul dalam tiap tandan yang 
relative seragam atau serempak. Perbedaan tersebut dapat dijadikan 
sebagai atribut ekotipe bersangkutan yang berguna dalam 
pengembangan jarak pagar. Berikut disajikan deskripsi masing-
masing aksesi jarak pagar ekotipe Nusa Tenggara Barat. 

Variasi genetik yang luas merupakan hal yang pokok dan 
penting dalam upaya pemuliaan suatu tanaman, sehingga koleksi dan 
pemeliharaan plasma nutfah merupakan hal penting. Keragaman 
fenotipik yang terlihat dan terdapat dalam satu jenis (spesies) 
disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Keragaman sebagai 
akibat faktor lingkungan dan keragaman genetik umumnya 
berinteraksi satu sama lainnya dalam mempengaruhi penampilan 
fenotipe tanaman. 

Keragaman genetik jarak pagar yang ada di Indonesia tentunya 
merupakan peluang bagi suksesnya pengembangan tanaman jarak 
pagar sebagai sumber biodisel alternatif. Jika program 
pengembangannya di Indonesia ditangani dengan serius, maka usaha 
mengkoleksi sumberdaya plasma nutfah jarak dan beberapa 
kerabatnya yang tersebar banyak di berbagai daerah di seluruh 
Indonesia seharusnya menjadi salah satu prioritas. Sumber plasma 
nutfah merupakan dasar kuat bagi pengembangan jenis-jenis unggul 
jarak pagar di masa mendatang. 
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B. Karakter Agronomi Jarak Pagar 
 
Terdapat variasi karakterisasi morfologi di antara aksesi jarak 

pagar yang kemudian mengkreasikan adanya perbedaan sifat 
agronomis tanaman ini. Variasi antar aksesi tersebut terjadi pada saat 
kecambah muncul di permukaan tanah, umur daun kotiledon gugur, 
tinggi tanaman, jumlah cabang primer dan cabang sekunder, umur saat 
berbunga pertama, jumlah total bunga per tandan, jumlah kapsul jadi 
per tandan dan per tanaman, keserempakan dalam pematangan kapsul, 
bobot 100 biji, dan bobot biji kering per tanaman serta hasil per 
hektar. Dari sejumlah 50 karakter yang diamati terdapat perbedaan 
sebesar 27 %. Perbedaan tersebut terkait perbedaan faktor lingkungan 
maupun genetik masing-masing aksesi jarak pagar. 

Dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa aksesi di Nusa 
tenggara Barat, secara umum dapat dikatakan bahwa karakteristik 
morfologi masing-masing jarak pagar tersebut stabil. Kestabilan 
karakter morfologi tersebut selain ditentukan oleh kemiripan faktor 
lingkungan di antara lokasi asal ekotipe, juga kemungkinan oleh 
faktor perilaku reproduksi jarak pagar. Dalam wilayah agroekologi 
Nusa Tenggara Barat dengan rentang kondisi iklim dan ketinggian 
tempat yang tidak terlalu lebar, tanaman jarak pagar tidak mengalami 
perubahan morfologi yang berarti sekalipun tumbuh di agroekologi 
berbeda di wilayah provinsi tersebut. Selain dikarenakan kemiripan 
kondisi lingkungan tumbuh asal ekotipe atau aksesi, bahwa 
penyerbukan silang pada jarak pagar hampir tidak mengubah secara 
berarti karakteristik morfologi. 

Banyak hasil penelitian melaporkan bahwa terdapat perbedaan 
potensi produksi tanaman jarak pagar yang sangat bergantung pada 
genotipe maupun asal provenan. Khususnya hasil penelitian di NTB 
mengungkapkan bahwa genotipe jarak pagar asal Lombok Barat 
(sekarang Lombok Utara), Sumbawa dan Bima memiliki potensi 
produksi yang lebih baik dibandingkan genotipe asal Lombok Tengah 
dan Lombok Timur. 
 
Aksesi Lombok Barat 
Asal Kecamatan Khayangan, Kabupaten Lombok 

Barat 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 3.5 bulan setelah tanam (umur bibit pindah 
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Aksesi Lombok Tengah 
Asal Kecamatan Praya Selatan, Kabupaten 

Lombok Tengah 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 4.5 bulan setelah tanam (umur bibit pindah 

saat tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 7-7.5 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.2/17.5 cm 

Panjang tangkai daun 16 – 22 cm 
Jumlah malai Tahun 1 : 7.1 (2-10) malai;  

tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 5.5-6 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.5/17.8 cm. 

Panjang tangkai daun 17 – 21 cm 
Jumlah malai 
pertanaman  

Tahun 1 : 13 (6-28) malai;  
Tahun 2 : 16 (9-29) malai;  
Tahun 3 : 44 (16-49) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 10.9 (3-15);  
Tahun 2 : 15.6 (7-29);  
Tahun 3 : 15.9 (6 – 31) 

Jumlah kapsul per 
tanaman  

Tahun 1 : 122.5 (78-154);  
Tahun 2 : 220.3 (185-231); 
Tahun 3 : 538.9 (210-677) 

Bentuk kapsul Bulat 
Proses pemasakan 
kapsul 

Bertahap (tidak serempak) 

Berat 100 biji 75.8 (63.9-84.6) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 674.72 kg/ha;  

Tahun 2 : 1,213.6 kg/ha;  
Tahun 3 : 2,542.2 kg/ha 

Kadar minyak kernel  45.9-48.5% (biji 37.6-38.8%) 
Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. Pertanaman 
mendapatkan pengairan hanya mengandalkan 
curah hujan. 
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pertanaman  Tahun 2 : 10.8 (6-15) malai;  
Tahun 3 : 33 (11-38) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 7.4 (2-12);  
Tahun 2 : 10.7 (4-16);  
Tahun 3 : 10.4 (4-22) 

Jumlah kapsul per 
tanaman  

Tahun 1 : 64.1 (42-73);  
Tahun 2 : 159.7 (85-173);  
Tahun 3 : 315.3 (102-352) 

Bentuk kapsul Bulat 
Proses pemasakan 
kapsul 

Agak serempak 

Berat 100 biji 70.2 (57.2-80.8) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 351.7 kg/ha;  

Tahun 2 : 875.5 kg/ha;  
Tahun 3 : 1,519 kg/ha 

Kadar minyak kernel 
(biji) 

44.8-46.1% (36.6-38.7%) 

Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. Pertanaman 
mendapatkan pengairan hanya 
mengandalkan curah hujan. 

 
Aksesi Lombok Timur 
Asal Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok 

Timur 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 5.5 bulan setelah tanam (umur bibit saat 

pindah tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 8-8.5 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.2/17.1 cm 

Panjang tangkai daun 17-23 cm 
Jumlah malai 
pertanaman  

Tahun 1 : 7.1 (2-11) malai;  
Tahun 2 : 10.9 (5-16) malai;  
Tahun 3 : 32.2 (12-40) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 7.5 (2-14);  
Tahun 2 : 11.4 (4-18);  
Tahun 3 : 11.5 (5-23) 

Jumlah kapsul per Tahun 1 : 65.5 (45-77);  
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tanaman  Tahun 2 : 165.5 (81-177);  
Tahun 3 : 330.9 (125-378) 

Bentuk kapsul Agak lonjong (oval) 
Proses pemasakan 
kapsul 

Agak serempak - bertahap 

Berat 100 biji 65.8 (53.7-78.2) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 376.28 kg/ha;  

Tahun 2 : 905.7 kg/ha;  
Tahun 3 : 1,602.4 kg/ha 

Kadar minyak kernel 
(biji) 

44.1-45.9% (36.0-37.6%) 

Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. 
Pertanaman mendapatkan pengairan hanya 
mengandalkan curah hujan. 

 
Aksesi (genotipe) Sumbawa 
Asal Kecamatan Alas 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 4 bulan setelah tanam (umur bibit saat 

pindah tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 7-8 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.9/17.9 cm 

Panjang tangkai daun 18-22 cm 
Jumlah malai 
pertanaman  

Tahun 1 : 9.5 (6-15) malai 
Tahun 2 : 14 (9-24) malai 
Tahun 3 : 43 (14-49) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 9.7 (2-14) 
Tahun 2 : 14.4 (6-27) 
Tahun 3 : 14.8 (5-29) 

Jumlah kapsul per 
tanaman  

Tahun 1 : 105.0 (81-113) 
Tahun 2 : 208.1 (191-218) 
Tahun 3 : 514.2 (202-679) 

Bentuk kapsul Bulat 
Proses pemasakan 
kapsul 

Bertahap 

Berat 100 biji 67.6 (53.2-81.3) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 551.08 kg/ha 

Tahun 2 : 1,145.50 kg/ha 
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Tahun 3 : 2,316.50 kg/ha 
Kadar minyak kernel 
(biji) 

45.0-47.3% (37.6-38.7%) 

Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. 
Pertanaman mendapatkan pengairan hanya 
mengandalkan curah hujan. 

 
Aksesi (genotipe) Bima 
Asal Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 4 bulan setelah tanam (umur bibit saat 

pindah tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 6.5-7 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.9/17.8 cm. 

Panjang tangkai daun 17-21 cm 
Jumlah malai 
pertanaman  

Tahun 1 : 9.0 (3-15) malai 
Tahun 2 : 13.7 (7-24) malai 
Tahun 3 : 41.6 (12-44) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 8.9 (3-14) 
Tahun 2 : 13.8 (6-25) 
Tahun 3 : 14.5 (6-24) 

Jumlah kapsul per 
tanaman 

Tahun 1 : 109.9 (80-118) 
Tahun 2 : 215.2 (178-228) 
Tahun 3 : 504.2 (191-663) 

Bentuk kapsul Bulat 
Proses pemasakan 
kapsul 

Bertahap 

Berat 100 biji 71.1 (57.9-83.5) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 604.66 kg/ha 

Tahun 2 : 1,180.33 kg/ha 
Tahun 3 : 2, 250.60 kg/ha 

Kadar minyak kernel 
(biji) 

45.1-46.7% (37.7-38.7%) 

Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. 
Pertanaman mendapatkan pengairan hanya 
mengandalkan curah hujan. 
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Aksesi (genotipe) Palu 
Asal Kota Palu 
Tipe pertumbuhan Tegak 
Mulai berbunga 4.5 bulan setelah tanam (umur bibit saat 

pindah tanam 2.5 bulan) 
Mulai panen 7-8 bulan setelah tanam 
Daun Agak tebal, hijau tua, tulang daun menjari, 

berlekuk antara 5-7, agak bergelombang, 
panjang/lebar daun 18.2/17.1 cm 

Panjang tangkai daun 18-24 cm 
Jumlah malai 
pertanaman  

Tahun 1 : 6.6 (2-11) malai 
Tahun 2 : 11.1 (7-17) malai 
Tahun 3 : 34 (10-39) malai 

Jumlah kapsul per 
malai 

Tahun 1 : 6.7 (2-13) 
Tahun 2 : 10.6 (4-17) 
Tahun 3 : 10.7 (4-22) 

Jumlah kapsul per 
tanaman 

Tahun 1 : 72.1 (49-89) 
Tahun 2 : 161.2 (98-185) 
Tahun 3 : 302.3 (102-351) 

Bentuk kapsul Bulat 
Proses pemasakan 
kapsul 

Bertahap 

Berat 100 biji 60.6 (50.9-77.2) g 
Potensi produksi  Tahun 1 : 360.53 kg/ha 

Tahun 2 : 882.52 kg/ha 
Tahun 3 : 1,487.9 kg/ha 

Kadar minyak kernel 
(biji) 

44.1-45.8% (35.0-37.6%) 

Kondisi areal 
pertanaman saat 
deskripsi 

Daerah beriklim kering. 
Pertanaman mendapatkan pengairan hanya 
mengandalkan curah hujan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Deskripsi Botani Jarak Pagar Jatropha curcas L.                           Bambang B. Santoso 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.2. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar aksesi Lombok 
Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.3. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar ekotipe  Lombok 
Tengah 
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Gambar 5.4. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar genotipe Lombok 
Timur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5.5. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar genotipe 
Sumbawa 
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Gambar 5.6. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar genotipe Bima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.7. Figur tanaman dan kapsul jarak pagar genotipe Palu 
 
Karakteristik jarak pagar lainnya yang memperlihatkan 

stabilitas tinggi adalah bentuk dan warna kapsul dan biji. Kapsul 
masing-masing ekotipe meskipun telah berkembang lama di daerah 
asalnya dan dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing, bentuknya 
tetap stabil yaitu bulat lonjong. Demikian pula halnya dengan 
penampilan bunga dan biji. Bentuk dan warna kapsul dan biji sebagai 



Deskripsi Botani Jarak Pagar Jatropha curcas L.                           Bambang B. Santoso  55

salah satu karakter kualitatif tanaman biasanya lebih stabil dibanding 
karakter kuantitatif yang terpengaruh perubahan lingkungan. Seperti 
diketahui bahwa karakter kualitatif tanaman umumnya dikendalikan 
secara sederhana atau monogenik sedangkan karakter kuantitatif 
seperti hasil produksi dikendalikan secara poligenik. Pada karakter 
reproduktif  yang tampak ada perbedaan di antara masing-masing 
jarak pagar tersebut adalah saat memasuki fase generatif, jumlah total 
bunga, jumlah kapsul per malai dan jumlah kapsul per tanaman, bobot 
100 biji, dan persen bobot kernel terhadap total bobot biji.  

Pada aspek produksi, pengamatan agronomis khususnya bobot 
biji per tanaman dan bobot biji per hektar menunjukkan bahwa 
produksi antar masing-masing asal jarak pagar tersebut. Produksi biji 
yang tinggi pada tahun pertama mencapai kisaran 263.5-270.3 
g/tanaman atau 656.5-674.7 kg/ha ditunjukkan oleh jarak pagar asal 
atau aksesi Lombok Barat dan IP-1A. IP-1A adalah singkatan 
Improved Population 1-Asembagus, yaitu jenis jarak pagar yang telah 
mengalami perbaikan melalui seleksi massa. Produksi terendah 
berkisar 140.9-150.5 g/tanaman atau sekitar 351.7-376.3 kg/ha 
ditunjukkan oleh aksesi Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Palu. 
Produktivitas tertinggi tahun kedua yang diperoleh pada percobaan ini 
yaitu 1,213.6 kg/ha dari aksesi Lombok Barat dan 1,215.2 kg/ha dari 
ekotipe IP-1A masih tergolong lebih rendah bila dibandingkan 
produktivitas yang dilaporkan Schmidt (2003) produksi tahun pertama 
di Zulu-Afrika (6,250 kg/ha), dan yang dilaporkan Henning (1996) 
sebesar 2.5-3.5 ton/ha. Produksi pada percobaan ini mirip dengan 
yang dilaporkan Heller (1996) yaitu hasil biji kering 794 kg/ha atau 
318 g/pohon, dan oleh  Jones dan Miller (1992) sebesar 0,4 t/ha/tahun. 
Di India jarak pagar mulai berproduksi pada tahun kedua dan mampu 
menghasilkan biji berkisar 0.4-12 ton/ha (Lele, 2005). Pada tahun 
ketiga potensi produksi masing-masing aksesi NTB tersebut adalah 
sebagai berikut Lombok Barat 2,542 kg/ha, Lombok Tengah 1,529 
kg/ha, Lombok Timur 1,602 kg/ha, Sumbawa 2,316 kg/ha, dan Bima 
2,250 kg/ha. 

Merujuk pada hubungan antar variabel atau karakter dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi tanaman disertai semakin banyak 
percabangan dan semakin besar ukuran diameter pangkal batang, 
maka semakin meningkat bobot biji per tanaman yang diperoleh. 
Kapsul merupakan organ hasil tanaman jarak pagar yang tumbuh dan 
berkembang secara terminal pada setiap percabangan, oleh karena itu 
jumlah cabang mempengaruhi hasil. Demikian pula jumlah kapsul per 
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malai menentukan hasil pula. Terdapat korelasi positif jumlah cabang, 
jumlah kapsul per malai dengan hasil (minyak) yang diperoleh. 

Berdasarkan analisis proksimat kandungan minyak biji jarak 
pagar baik berbasis kernel maupun berbasis biji, kandungan minyak 
tiap aksesi berbeda. Perbedaan kandungan minyak tampak pada biji 
asal populasi alam namun kandungan minyak tersebut tidak berbeda 
nyata setelah tanaman mendapatkan tindakan budidaya selama dua 
tahun baik pada saat musim penghujan maupun kemarau.  

Jarak pagar yang tumbuh dan berkembang pada daerah yang 
relatif lebih kering (curah hujan lebih rendah dan suhu lebih tinggi), 
memiliki kandungan minyak lebih tinggi dibandingkan biji dari 
tanaman jarak pagar yang tumbuh di daerah yang lebih basah. 
Semakin kering suatu iklim maka akan dapat meningkatkan 
kandungan minyak dari biji jarak pagar.  Hasil penelitian pada bunga 
matahari dilaporkan bahwa tanaman yang ditanam pada musim yang 
kondisi kurang sinar matahari dan suhu rendah diperoleh hasil minyak 
dan kadar minyak biji yang lebih rendah dibandingkan hasil yang 
diperoleh pada tanaman yang ditanam pada kondisi cerah dan suhu 
lebih tinggi. 

Perbedaan kandungan minyak biji jarak pagar berbagai ekotipe 
tersebut kemudian tidak nyata setelah tanaman mendapatkan 
penanganan dalam budidaya yang relatif sama pada suatu tempat yang 
tertentu. Namun demikian terdapat kecenderungan peningkatan 
kandungan minyak pada biji hasil budidaya dibandingkan biji awal 
(dari tegakan pagar alami). Perlu diketahui bahwa tanaman budidaya 
mendapatkan nutrisi dari pemupukan N-P-K dan pupuk kandang, 
pemangkasan dilakukan terhadap tunas-tunas tidak produktif, dan 
berjarak tanam teratur yaitu 2 m x 2 m.  Jadi, dapat dikatakan bahwa 
komponen hasil seperti kandungan minyak dan bobot biji walaupun 
merupakan faktor genetik tetapi masih dapat dimodifikasi oleh 
lingkungan. Pengaturan jarak tanam akan menjamin distribusi cahaya 
matahari ke dalam tajuk lebih baik dibandingkan tanaman jarak yang 
ditanam sebagai pagar. Ini memberikan peluang lebih baik terhadap 
hasil biji maupun kandungan minyaknya.  

Perbedaan pada beberapa karakter dari sejumlah karakter suatu 
tanaman jarak pagar dapat dijadikan sebagai atribut bagi suatu ekotipe 
bersangkutan. Berdasarkan data karakteristik morfologi dan agronomi 
tanaman yang diperoleh kemudian dapat disusun suatu deskripsi 
masing-masing ekotipe. Deskripsi tersebut diharapkan dapat 
digunakan sebagai pedoman pemilihan jenis atau ekotipe tertentu 
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dalam usaha pengembangan jarak pagar. 
Tanaman jarak pagar merupakan tanaman menyerbuk silang, 

sehingga sering terjadi persilangan bebas antara tanaman dalam suatu 
populasi atau antara populasi sehingga turunannya akan sangat 
bervariasi. Terkait tanaman jarak pagar, hasil penelitian di Thailand 
dijumpai bahwa tidak ada perbedaan morfologi dari 42 klon yang 
berasal dari berbagai lokasi yang ditanam di Thailand. Namun hasil 
penelitian di wilayah Afrika dan Amerika Tengah dijumpai bahwa 
perbedaan tinggi tanaman terlihat di antara tanaman yang berbeda 
lokasi dan perbedaan pertumbuhan vegetatif akan nampak terutama 
bentuk daun dan tinggi tanaman bilamana penanaman dilakukan pada 
tempat atau lokasi yang berbeda.  Hasil eksplorasi pendahuluan di 
beberapa daerah di Indonesia ditemukan variasi pada aspek warna 
kulit batang, warna daun, warna pucuk dan tangkai daun, bentuk 
buah/kapsul, dan jumlah biji per kapsul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 5.8.  Tanaman jarak pagar umur 2 bulan setelah pindah 
tanam sudah berbunga (kiri) dan tanaman jarak pagar berumur 1 
tahun setelah pindah tanam belum berbunga (kanan). 
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Gambar 5.9.  Perbedaan (keragaman) tinggi tanaman jarak pagar 
genotipe NTB pada saat berumur 20 bulan setelah pindah tanam. 
 
 

Variasi atau keragaman yang cukup lebar dijumpai pada 
populasi aksesi NTB adalah pada variabel pembungaan dan tinggi 
tanaman. Tanaman jarak pagar aksesi NTB berumur 2 bulan setelah 
tanam (pindah tanam) sudah mulai berbunga. Jumlah tanaman dari 
populasi yang diuji telah berbunga pada umur tersebut sebanyak 8 
persen, sedangkan tanaman belum berbunga walaupun sudah 
mencapai umur satu tahun dijumpai sejumlah 2 persen. Tinggi 
tanaman jarak pagar aksesi NTB masih juga menunjukkan keragaman 
yang cukup lebar. Gambar berikut menunjukkan perbedaan yang 
cukup lebar antara tanaman di dalam populasi masing-masing aksesi 
NTB. 
 
 
C. Perkembangan Pemuliaan Tanaman Jarak Pagar 

 
Ketersediaan varietas unggul, baik mutu produktivitas maupun 

ketahanannya terhadap hama-penyakit, dan cekaman lingkungan, serta 
yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, menjadi syarat yang harus 
dipenuhi pada era industrialisasi pertanian dan liberalisasi 
perdagangan. Mengingat tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) 
diharapkan menjadi tanaman alternatif sumber minyak atau biodiesel, 
dan menjadi pertumbuhan baru di sektor pertanian, maka upaya 
menghasilkan komoditas jarak pagar unggul bermutu tinggi dengan 
keunggulan kompetitif yang tinggi dan potensi hasil tinggi harus 
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menjadi landasan kerja utama saat ini. Varietas unggul dapat dirakit 
atau diperoleh jika tersedia plasma nutfah atau sumber daya genetik 
yang mempunyai karakter yang sesuai. 

Pertanaman yang berasal dari populasi alam maupun yang 
telah digunakan sebagai pagar dapat digunakan sebagai bahan 
perbanyakan. Melalui pemanfaatan bahan tanam dari berbagai 
populasi alam diharapkan akan diperoleh jenis-jenis yang memiliki 
daya hasil tinggi dan memiliki daya adaptasi yang baik terhadap 
kondisi lokasi bersangkutan. Melalui seleksi beberapa asksesi yang 
memiliki keunggulan tentunya akan diperoleh galur-galur terpilih 
yang dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan tanaman jarak lebih 
lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5.10. Tanaman jarak pagar hasil seleksi massa  
populasi Jatitujuh (Cane-Top).  (Sumber : Hasnam, Info  
Tek,Vol.2.No.9. September 2007) 
 
Seperti halnya Cane-Top merupakan galur terpilih hasil seleksi 

massa populasi Jatitujuh yang merupakan hasil kerjasama penelitian 
antara PG Rajawali II Cirebon dengan Puslitbang Perkebunan sejak 
tahun 2006. Adapun deskripsi karakter Cane-Top sebagai berikut di 
bawah ini. 

 
Cane-Top 
Asal : Hasil seleksi massa populasi Jatitujuh 
Umur panen : 4 bulan setelah penanaman  
Daun : Agak tebal, hijau tua, daun agak membulat, 

daun berlekuk dangkal, sedikit bergelombang, 
panjang/lebar daun 18/16 cm 
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Panjang tangkai 
daun 

: 20 cm 

Bunga mekar : Protandri 
Jumlah malai per 
tanaman 

: 7,5 (1 – 22) per malai 

Jumlah buah per 
tanaman 

: Tahun I : 570 – 620 buah per tanaman 

Berat 1000 biji : 700 – 750 gram 
Potensi produksi 
(optimal) 

: Tahun 1 : 2,2 – 2,5 ton biji kering/ha  
Tahun 5 : 6,0 - 6,5 ton biji kering/ha 

Kadar minyak : - 
Kesesuaian daerah  Daerah beriklim basah (beririgasi) 

 Sementara itu Departemen Pertanian Republik Indonesia, 
melalui Puslitbang Perkebunan dan Balittas, Malang juga telah 
menghasilkan galur-galur jarak pagar yang memiliki hasil lebih tinggi 
dibandingkan tanaman jarak pagar populasi alam. Adapun galur-galur 
tersebut merupakan hasil seleksi massa dari populasi alam yang 
diperoleh di berbagai daerah di Indonesia. Hasil seleksi tersebut – 
Improved Population – merupakan galur jarak pagar yang dapat 
beradaptasi di dua ekotipe daerah pengembangan seperti daerah 
beriklim basah dan daerah beriklim kering.  
 
 
 
IP-2M, (M = Muktiharjo) 
Asal : Hasil seleksi massa IP-1 M 
Mulai berbunga dan 
panen 

: 4 bulan; 5 bulan setelah penanaman 
di lapang 

Daun : Hijau tua, pinggir daun berlekuk 
dangkal sedikit bergelombang 

Panjang tangkai daun : 15 – 20 cm 
Bunga mekar : Protandri; ada yang hermaprodit 
Jumlah malai per 
tanaman 

: tahun - I : 250 malai 

Jumlah buah per malai : 6,5 (2 – 12) 
Jumlah buah per 
tanaman 

: Tahun 1 : 350 – 400 buah 

Berat 1000 biji : 650 – 700 gram 
Potensi produksi 
(optimal) 

: Tahun 1 : 1.7 – 2.0 ton/ha/th  
Tahun 4 : 6.6 – 7.5 ton/ha/th 
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Kadar minyak  : 31%-32% 
Kesesuaian daerah  Daerah beriklim kering 
  
 
IP-2P, (P = Pakuwon) 
Asal : Hasil seleksi massa IP-1 P 
Mulai berbunga dan 
panen 

: 4 bulan; 5 bulan setelah penanaman 
di lapang 

Daun : Hijau tua, tulang daun menjari, 
ujung daun agak meruncing, 
pinggir daun berlek uk dangkal 
sedikit bergelombang, panjang 
lebar/daun 15/13 cm. 

Panjang tangkai daun : 12 – 24 cm 
Bunga mekar : Protandri 
Jumlah malai per 
tanaman 

: tahun 1 : 300 malai 

Jumlah buah per malai : 7,5 (2 – 15) 
Jumlah buah per 
tanaman 

: Tahun - I : 540 – 640 buah 

Berat 1000 biji : 700 – 850 gram 
Potensi produksi 
(optimal) 

: Tahun 1 : 2.3 – 2.7 ton/ha/th;  
Tahun 4 : 7.2 – 8.3 ton/ha/th 

Kadar minyak  : 32% - 34% 
Kesesuaian daerah  Daerah beriklim basah 
 
 
 

  

IP-2A, (A = Asembagus) 
Asal : Hasil seleksi massa populasi IP-1 A 
Mulai berbunga dan 
panen 

: 3 bulan; 4 bulan setelah penanaman di 
lapang 

Daun : Agak tebal, hijau tua, tulang daun 
menjari, agak membulat, pinggir daun 
berlekuk dangkal sedikit bergelombang, 
panjang lebar/daun 20/16 cm. 

Panjang tangkai daun : 18 – 23 cm 
Bunga mekar : Umumnya protandri; ada yang protogini 
Jumlah malai per 
tanaman 

: tahun - I : 200 malai 
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Jumlah buah per malai : 9,3 (2 – 19) 
Jumlah buah per 
tanaman 

: Tahun 1 : 520 – 600 buah 

Berat 1000 biji : 700 – 750 gram 
Potensi produksi 
(optimal) 

: Tahun 1 : 2.0 – 2.5 ton/ha;  
Tahun 4 : 7.0 – 7.8 ton/ha 

Kadar minyak 
(Rendemen) 

: 31 % - 32% 

Kesesuaian daerah : Daerah beriklim kering 
 
 

Walaupun telah diperoleh tiga galur Improved Population (IP) 
jarak pagar, karena tanaman jarak pagar adalah tanaman menyerbuk 
silang meskipun persentase menyerbuk sendirinya juga cukup tinggi, 
maka maka keturunan yang dihasilkan bersifat heterosigot dan 
populasinya tidak homogen (= heterogen). Setiap biji yang dihasilkan 
merupakan genotipa yang berbeda dengan biji lainnya (one seed 
onegenotype). Sehingga masih terdapat pula perbedaan di antara 
populasi tanaman IP tersebut. Dilaporkan oleh peneliti Puslitbangbun 
dan Balittas bahwa pada populasi IP-1A, umur berbunga bervariasi 
mulai 99 hari hingga 133 hari dengan jumlah kapsul bervariasi dari 0 
hingga 172 kapsul per tanaman, sedangkan pada IP-1P umur berbunga 
bervariasi mulai dari 80 hari hingga 177 hari dengan jumlah kapsul 
bervariasi mulai dari 4 hingga 79 kapsul per tanaman. Pada IP-2 juga 
menunjukkan adanya variasi pada karakter morfologi kualitatif 
maupun kuantitatif karena setiap tanaman adalah suatu genotipa yang 
berbeda dengan tanaman lainnya. Oleh sebab itu, seleksi yang 
berkesinambungan perlu dilakukan sehingga nantinya diperoleh galur 
yang memiliki karakter yang cukup stabil dan seragam. 

Jika sasaran pengembangan tanaman jarak pagar ini 
sepenuhnya diserahkan kepada petani dalam memanfaatkan lahan 
yang ada di perdesaan, maka agar tanaman jarak pagar ini menarik 
minat petani, maka produktivitas pertanaman lebih dari 6 ton biji 
kering/ha, dengan kandungan minyak minimal 35%. Selain daripada 
itu diperlukan usaha pemanfaatan hasil ikutan/sampingan (by 
product).  

Hasil seleksi populasi IP-2 sekarang ini telah menghasilkan IP-
3 masing-masing ekotipe daerah pengembangan, yaitu IP-3A untuk 
daerah pengembangan lahan kering, IP-3M untuk daerah 
pengembangan lahan kering dan daerah bercurah hujan sedang, dan 
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IP-3P untuk daerah pengembangan lahan basah. Dilaporkan bahwa 
galur jarak pagar IP-3 memiliki potensi produksi mencapai 2,5-3,5 
ton/ha pada tahun pertama, dan dapat mencapai 7-10 t/ha/th pada 
tahun keempat, dengan rendemen minyak berkisar 31-32 persen.  
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BAB 6 
LINGKUNGAN TUMBUH 

 
 

Isi Bab 
 
Penjelasan mengenai kondisi dan persyaratan lingkungan tempat 
tumbuh dan berkembang tanaman jarak pagar akan didapatkan 
di dalam bab ini. Penjelasan juga disertai beberapa contoh 
lingkungan dimana tanaman ini mampu tumbuh dan 
berkembang.  
 
Tujuan 
Setelah membaca uraian bab ini, pembaca diharapkan akan : 
• mengetahui bahwa tanaman jarak pagar dapat tumbuh dan 

berkembang pada berbagai jenis dan tipe tanah maupun 
kondisi lingkungan, 

• memahami kondisi lingkungan yang mampu mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang lebih baik 
sehingga dalam pengusahaan tanaman ini akan diperoleh 
hasil yang lebih baik. 

 
 
Jatropha curcas L. dapat tumbuh hampir dimana saja 

meskipun daerah berbatu, berpasir dan tanah bergaram tinggi. 
Tanaman ini juga dapat tumbuh pada tanah miskin dan berbatu dan 
juga pada celah-celah bukit berbatu. 

Tanaman jarak pagar dapat dijumpai tumbuh di daerah yang 
beriklim tropik maupun sub-tropik. Suhu yang tinggi maupun rendah 
tidak akan mematikan tanaman ini. Kebutuhan air untuk 
pertumbuhannya sangat rendah dan dapat terus tumbuh pada kondisi 
kekeringan yang cukup lama dengan cara menggugurkan daunnya 
untuk beradaptasi. Penanaman tanaman ini pada lahan kritis dan 
berbukit secara berbaris dapat menahan aliran tanah dan pasir akibat 
erosi yang disebabkan air maupun angin. 

Pada daerah-daerah kering yang tidak berangin kencang, 
tanaman ini semakin lama tumbuhnya akan semakin tumbuh baik. Hal 
ini dikarenakan bilamana tanaman menghadapi musim kering yang 
menyebabkan kekurangan air, daun-daun akan digugurkan. Guguran 
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daun ini akan mengalami dekomposisi yang menghasilkan cukup 
banyak bahan organik yang kemudian akan merangsang dan 
menyokong aktivitas mikroorganisme dan juga cacing tanah pada 
tanah di sekitar daerah perakaran, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kesuburan tanah. 

Jadi tanaman jarak pagar ini merupakan tanaman tahunan yang 
tahan kekeringan. Daerah yang cocok sebagai tempat tumbuhnya 
berkisar antara dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian 300 
meter di atas permukaan laut. Namun dijumpai pula dapat tumbuh 
hingga ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, dan suhu 
berkisar antara 18 – 28,5OC. Curah hujan yang sesuai adalah 625 
mm/tahun. Namun masih dapat tumbuh pada daerah dengan kondisi 
curah hujan antara 300 – 2.380 mm/tahun. Pada daerah dengan suhu 
terlalu tinggi (di atas 30OC) atau terlalu rendah (di bawah 15OC) akan 
menghambat pertumbuhan dan mengurangi kadar minyak dalam biji 
dan mengubah komposisinya. 

Dengan akar tunjangnya yang panjang dan disertai sistim akar 
lateral (pheriperal) yang perkembang baik dan intensif membuat 
tanaman ini mampu tumbuh di daerah-daerah dengan curah hujan 
yang relatif sedikit, sekitar 600 mm dengan perioda kering yang 
panjang. Tanaman ini juga mampu tumbuh di daerah-daerah dengan 
curah hujan kurang dari 600 mm per tahun asalkan kelembaban 
udaranya cukup tinggi.  

Pada daerah dengan ketinggian tempat ± 50 m di atas 
permukaan laut dengan curah hujan tahunan sekitar 600 mm dan 
jumlah hari hujan ± 75 hari, yaitu kondisi di Kebun Percobaan 
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Kering 
(LPPSLK) di Desa Akar-akar Kabupaten Lombok Barat, Nusa 
Tenggara Barat, tanaman jarak pagar dapat tumbuh. Pada kondisi 
lingkungan tumbuh tersebut, tanaman jarak pagar baru menghasilkan 
rata-rata dua tandan buah dengan jumlah buah per tandan berkisar 
antara dua sampai enam setelah berumur 18 bulan. Tanaman saat itu 
hanya memperoleh air dari air hujan. Namun setelah diberikan 
pengairan dengan sistem irigasi bertekanan (big gun sprinkler 
irrigation) menunjukkan perbaikan pertumbuhan tanaman yang 
dicirikan dengan tumbuhnya daun-daun dan bunga yang lebih baik 
pada tanaman (Gambar 11). Ini membuktikan bahwa curah hujan rata-
rata yang sekitar 600 mm per tahun di sekitar kebun percobaan 
tersebut belum mampu untuk mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman yang baik, tentunya bila budidaya ditujukan 
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untuk produksi pemenuhan bahan bakar nabati. Untuk dapat tumbuh 
dan menghasilkan dengan baik tanaman jarak membutuhkan air yang 
cukup. Jadi tanaman jarak pagar akan tumbuh dengan baik di daerah-
daerah dengan curah hujan lebih dari 600 mm per tahun atau jika 
curah hujannya kurang dari 600 mm, maka diperlukan kelembaban 
udara yang tinggi atau mendapatkan tambahan air pengairan. Curah 
hujan yang terlalu tinggi juga tidak memberikan kondisi yang baik 
untuk diperolehnya hasil yang tinggi. Curah hujan yang tinggi 
menyebabkan bunga-bunga yang terbentuk banyak yang gugur, selain 
tanaman tumbuh didominasi dengan pertumbuhan bagian-bagian 
vegetatif dibandingkan bagian generatif. 

Walaupun tanaman jarak pagar dapat tumbuh dimana saja, 
pertumbuhan dan perkembangan maksimal yang memberikan hasil 
(produksi biji) yang maksimal tentunya membutuhkan kondisi 
lingkungan yang cocok. Berdasarkan persyaratan tumbuh jarak pagar 
dan dikaitkan dengan sebaran lahan-lahan yang ada di Indonesia, 
maka terdapat lokasi-lokasi kesesuaian bagi pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman jarak pagar ini. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman Perkebunan Departemen Pertanian telah 
menerbitkan buku panduan kesesuaian lahan bagi pengembangan 
tanaman jarak pagar di Indonesia. Wilayah pengembangan jarak pagar 
sesuai dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia menjadi tiga yaitu 
daerah basah sampai sangat basah, sedang dan daerah kering sampai 
sangat kering. Daerah basah sampai sangat basah adalah daerah 
dimana bulan basah (curah hujan ≥ 100 mm/bulan) terjadi selama ≥ 10 
bulan berturut-turut, daerah sedang dengan bulan basah 6-9 bulan 
berturut-turut, dan daerah kering sampai sangat kering bulan basah ≤ 5 
bulan. 
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Gambar 6.1. Penampilan tanaman jarak pagar berumur 18 
bulan yang tumbuh di lahan kering dengan hanya 
mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairannya (Atas), 
dan penampilan tanaman yang mendapatkan air pengairan dari 
irigasi big gun sprinkler (Bawah). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.2. Penampilan tanaman jarak pagar pada lahan  
kering berpasir dengan sistim pengairan tetes yang 
dikembangkan di India. 
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Gambar 6.3. Tanaman jarak pagar dapat tumbuh baik di daerah 
bukit berbatu karang di pinggiran pantai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.4. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman jarak pagar 
di bawah naungan. Tanaman nampak kurus meninggi dan sangat 
terhambat berbunga sehingga produktivitasnya sangat rendah. 
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Tanaman jarak pagar dapat tumbuh juga di daerah berbatu dan 
berkarang di pinggiran pantai. Namun demikian, tanaman yang 
tumbuh pada lingkungan ini tidak ditemukan dapat berbuah walaupun 
tanaman telah berumur 2-3 tahun. Tanaman dapat membentuk bunga 
namun bunga tersebut tidak sukses neklangsungkan penyerbukan dan 
pembuahan. Demikian juga, di bawah naungan beberapa jenis 
tanaman tahunan seperti jambu mete dan mangga, tanaman jarak 
pagar dapat tumbuh namun  menghasilkan buah yang sangat sedikit. 
Tanaman nampak tumbuh vegetatif dengan percabangan yang 
terbatas. Tanaman jarak pagar yang ditanam di antara tanaman pisang 
masih dapat memberikan hasil buah yang lebih baik. 
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 BAB 7 
 

PRODUK ASAL  
TANAMAN JARAK PAGAR 

 
 

 
Isi Bab 
 
Penjelasan mengenai berbagai manfaat tanaman jarak pagar, baik 
sebagai sumber bahan bakar nabati, bahan dasar pembuatan berbagai 
kosmetika, bahan dasar obat, dan sebagai bahan konservasi lahan serta 
berbagai manfaat lainnya. 
 
 
Tujuan 
 
Setelah membaca uraian bab ini, pembaca diharapkan akan : 
• mengetahui bahwa tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan pada 

berbagai aspek kehidupan manusia, 
 

• mengetahui bahwa tanaman jarak pagar tidak hanya sebagai 
sumber bahan bakar nabati tetapi juga sebagai sumber pembuatan 
kosmetika, bahan pdasar pembuatan obat, dan lain sebagainya. 
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Gambar 7.1. Bagan pemanfaatan tanaman 
jarak pagar (Jatropha curcas L.) 
 

Tanaman jarak pagar memiliki banyak manfaat atau 
mutifungsi. Tidak saja bijinya yang banyak mengandung minyak, 
seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Manfaat paling 
sederhana adalah sebagai bahan pembatas atau pagar halaman sampai 
sebagai sumber alternatif bahan bakar minyak. Berikut adalah gambar 
yang menjelaskan manfaat dari tanaman jarak pagar. 
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A. Bahan Bakar Minyak dan Biodisel 
Minyak yang terkandung dalam bijinya dapat diperoleh melalui 

teknik kimiawi yaitu menggunakan pelarut, dan melalui teknik 
mekanik yaitu menggunakan alat pres. Minyak hasil pengepresan 
sederhana dapat langsung digunakan sebagai minyak bakar sebagai 
pengganti minyak tanah. Minyak yang diperoleh bila melalui proses 
kimiawi seperti esterifikasi akan menghasilkan bahan bakar serupa 
solar. 

Manfaat minyak yang diperoleh dari biji jarak pagar ini mula 
pertama dikembangkan secara komersial pada pertengahan tahun 
2004, oleh suatu perusahaan otomotif Daimler Chrysler. Perusahaan 
otomotif ini berhasil mengujicobakan penggunaan bahan bakar 
dengan istilah Biomass to Liquid (BTL) pada mobil Mercedes-Benz, 
menempuh jarak 5.900 km dalan kondisi lingkungan yang ekstrim di 
India. Bahan bakar tersebut kemudian diberi nama dagang SunDiesel 
suatu jenis biodiesel. 

Sementara itu di Indonesia pengembangan minyak biji jarak 
pagar mulai intensif secara ilmiah dilakukan oleh peneliti Institut 
Teknologi Bandung, Dr. Robert Manurung, dan mendapat dukungan 
Mitsubishi Research Institute (Miri) dan New Energy and Industrial 
Technology Development Organization (NEDO) dari Jepang. 

Menggunaan minyak jarak  (CJO = Crude Jatropha Oil) untuk 
substitusi minyak tanah dapat dilakukan pada kompor minyak tanah 
bertekanan (pompa) dan  lampu petromaks. Sedangkan PPO (Pure 
Plant Oil) dapat digunakan sebagai pengganti solar. 

Ampas dari sisa pemerasan biji dikenal sebagai bungkil atau  
cake dapat dibuat briket, yaitu bahan bakar yang berwujud padat dan 
berasal dari sisa-sisa bahan organik. Bungkil biji jarak pagar dapat 
dijadikan briket. Briket bungkil jarak pagar dibuat dengan 
mencampurkan bungkil jarak pagar yang telah dikeringkan dan 
dihaluskan dengan bahan tambahan berupa arang sekam. 

Agar supaya minyak jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai 
biodisel (minyak disel) diperlukan proses pemurnian untuk diperoleh 
PPO (Pure Plant Oil). Namun demikian, penggunaan PPO sebagai 
biodisel masih mendapat kesulitan karena viskositas minyak ini masih 
lebih tinggi atau lebih kental dibandingkan solar.  

Biodiesel dari minyak jarak pagar dapat dihasilkan melalui 
proses esterifikasi dan transesterifikasi minyak jarak pagar dengan 
alkohol. Melalui proses ini dari sejumlah 1 kg bahan baku minyak 
jarak pagar dapat dihasilkan sekitar 1 liter biodiesel beserta produk 
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sampingannya yaitu gliserol.  Biodiesel yang dihasilkan dapat 
digunakan langsung sebagai bahan bakar mesin diesel yang 
pemanfaatannya masih perlu dicampur dengan solar. Saat ini, sudah 
ada beredar atau diperjualbelikan bahan bakar biodisel dengan istilah 
B5, yang atinya campuran biodisel 5% dan solar 95%. Demikian 
sejumlah 10% biodisel dan 90 solar untuk B10, dan seterusnya untuk 
B20, B50, dan B100. 

Komponen minyak jarak pagar yang ada pada biji yang 
terbesar adalah trigliserida. Kandungannya dapat hingga 94% dengan 
berat molekul asam lemak yang tinggi dapat dipengaruhi oleh kondisi 
pertumbuhan tanaman sehingga teknik bercocok tanam yang 
diterapkan akaan berpengaruh langsung terhadap kandungan minyak 
dalam biji.  

 
 

B. Bahan Baku Obat 
 
Batang, daun, dan buah tanaman jarak pagar yang masih muda 

mengandung getah yang bening dan lengket, berasa sepet, dan gatal. 
Getah tersebut bila telah mengering akan berubah warna menjadi 
coklat kemerahan. 

Senyawa alkoloid ditemukan terkandung dalam getah jarak 
pagar. Senyawa alkaloid tersebut disebut jatrofin, yang berfungsi 
sebagai senyawa anti kanker. Selain jatrofin, getah jarak pagar juga 
mengandung tanin. 

Kandungan senyawa tersebut, dijumpai pula senyawa yang 
bersifat meracun pada biji dan minyak jarak pagar. Senyawa beracun 
tersebut antara lain kurkin dan asam kurkanoleat yang secara medis 
dapat dimanfaatkan sebagai pencahar (pencuci perut). 

Jadi dengan adanya kandungan beberapa senyawa tersebut yang 
disebutkan di atas, maka tanaman jarak pagar ini bermanfaatkan 
sebagai obat penyakit kulit, ambien, luka, bengkak, sakit gigi, dan 
reumatik, serta kontrasepsi. Di beberapa negara, tanaman jarak pagar 
ini digunakan sebagai obat penyakit kelamin, obat cacing, dan anti 
kanker. 

Getah jarak pagar yang banyak pada batangnya dan tangkai 
daun mengandung tannin  sekitar 18% yang dapat digunakan sebagai 
obat kumur, luka-luka pada gusi, dan  obat luka atau anti perdarahan 
luka, sedang biji jarak pagar mengandung 35-45 % minyak kurkas 
(curcas oil) dan senyawa protcin yang bersifat meracun dapat 
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digunakan sebagai obat gosok untuk penyakit encok. Getah yang ada 
pada daun beserta daunnya dilaporkan dapat dijadikan obat luka dan 
penyakit kulit, malaria, dan tekanan darah tinggi, serta pelancar air 
susu ibu. 

Batang yang masih segar dapat dijadikan penggosok gigi seperti 
halnya siwak.  Oleh para nelayan di Philipina, kulit batang yang telah 
ditumbuk dapat digunakan untuk meracun ikan sehingga ikan mudah 
ditangkap. Tumbukan akar dapat digunakan sebagai obat penyakit 
kelamin.  

 
C. Bahan Baku Kosmetika 
 

Sebagai minyak nabati, minyak jarak dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku pembuatan kosmetika seperti sabun. Hal ini dikarenakan 
minyak jarak pagar mampu memberikan efek pembusaan yang sangat 
baik dan memberikan efek positif terhadap kulit.  

Biji jarak pagar yang terdiri dari 60-70 persen berat kernel 
(daging buah) dan 30-40 persen berat kulit.  Kernel sebagai inti biji 
jarak pagar mengandung sekitar 30-45 persen minyak yang dapat 
diekstrak menjadi minyak jarak baik secara mekanis maupun kimia 
yaitu mengektraksi dengan menggunakan pelarut heksana. Komponen 
minyak jarak pagar yang terbanyak adalah trigliserida. Berikut Tabel 
7.1. menjelaskan kandungan kimia minyak jarak pagar.   

Pengolahan minyak jarak pagar menjadi biodisel menghasilkan 
produk sampingan berupa gliserin (gliserol). Gliserin ini juga 
merupakan campuran dalam pembuatan sabun yang dimaksud di atas.  
Jadi, bahan baku pembuatan sabun dan bahan kosmetika lainnya 
sekaligus ada pada minyak jarak pagar.  Minyak jarak pagar 
digunakan sebagai sumber minyak nabati sedangkan gliserin berperan 
sebagai humektan atau pelembab. 
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Tabel 1. Komponen kimia minyak jarak pagar 
 

Komponen Kimia Kadar (%) 
Palmitat 13,3 - 14,5 
Stearat 5,8 - 6,9 
Oleat 42,1 - 43,8 
Linoleat 33,3 - 34,9 
Protein kasar 22,9 -24,6 
Serat kasar 9,7 -10,2 
Abu 4,1 - 4,5 
Karbohidrat 6,7 - 7,9 
Air (RH) 5,5 - 6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.2.  Contoh sabun transparan yang bahan dasarnya 
berupa minyak jarak pagar. 

 
 
D. Bahan Pembatas Lahan/Pekarangan dan Bahan Konservasi 

 
Tanaman jarak pagar disamping dapat digunakan sebagai 

tanaman pagar (pembatas) juga untuk tanaman penghijauan 
disepanjang jalan dan lahan-lahan kritis. Manfaat konservasi ini 
dikarenakan daunnya tidak disukai hewan ternak sehingga dapat 
melindungi tanaman utama dan memiliki sistim perakaran yang cukup 
padat sehingga dapat sebagai penahan erosi. Dedaunan yang telah 
gugur dapat sebagai sumber bahan organik yang memperkaya nutrisi 
tanah (lahan) di sekitar pertanaman jarak pagar. 

Karena alasan yang sama, maka tanaman ini juga digunakan 
sebagai pagar pembatas halaman rumah atau pekarangan rumah. 
Pemeliharaan yang baik terhadap tanaman pembatas halaman ini 
tentunya akan memberikan hasil (buah) yang baik sehingga dapat 
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menghasilkan biji yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 
bakar rumah tangga bersangkutan. 

 
 

 

Gambar 7.2. Tanaman jarak pagar sebagai pagar pembatas 
halaman, kebun, dan jalan desa. 
 

E. Bahan Pupuk Organik Kompos 
 
Kulit buah berikut dengan bungkil atau cake dan batang 

beserta daun dan ranting hasil pemangkasan selama budidaya tanaman 
jarak pagar merupakan hasil limbah bertanam jarak pagar. Jika hasil 
biji jarak antara 5 - 10 ton/ha/tahun, maka diperoleh kulit buah sekitar 
2,5 - 4,5 ton, kulit biji 2-4 ton dan bungkil biji jarak 3 ton. Sementara 
itu hasil minyak dari sejumlah biji tersebut adalah sekitar 1,5 - 3 ton 
minyak jarak pagar.  

Limbah yang cukup banyak tersebut ternyata masih dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos. Kompos limbah dari 
pertanaman jarak pagar merupakan bahan organik yang kaya hara 
dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium dayang cukup tinggi 
dibandingkan dengan bahan atau pupuk organik lainnya. 

Jadi, tanaman jarak pagar tidak saja merupakan tanaman 
sumber bahan bakar alternatif berupa bahan bakar nabati (BBN) 
seperti biodisel tetapi tanaman ini mampu menghasilkan produk-
produk turunan penuh manfaat yang dapat digunakan sebagai 
substitusi atau pengganti minyak tanah. Bungkil dari sisa perasan biji 
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dapat dibuat briket yang berguna juga sebagai bahan bakar pengganti 
minyak tanah, selain dapat dibuat sebagai bahan pupuk organik 
melalui pengomposan. Dengan memanfaatkan hasil sampingan berupa 
gliserin, minyak jarak dapat dibuat bahan kosmetik seperti sabun.  
Sehubungan dengan begitu banyak manfaat dari tanaman jarak pagar 
ini, maka pengelolaan yang baik dan komprehensif terhadap produk-
produk jarak pagar tersebut tentu akan menambah nilai ekonomis 
tanaman ini, sehingga menambah keuntungan berbudidaya tanaman 
jarak pagar.   
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ISTILAH – ISTILAH 
Absisi, gugurnya daun. Pada jarak pagar gugur daun terjadi pada saat 

musim kemarau (kering). 

Adventif,  perkembangan organ atau embrio dari atau pada tempat 
yang semestinya bukan tempat tumbuh organ atau embrio 
bersangkutan. Sehingga jika organ tersebut adalah akar, 
maka dikenal sebagai akar adventif (adventisius) maupun 
tunas adventif. 

Aksilar,  berasal dari ketiak daun. 

Antesis, waktu/saat mahkota bunga mekar yang diikuti gugurnya 
serbuk sari (polen). 

Auksin, salah satu golongan atau kelompok zat pengatur tumbuh baik 
yang alamiah maupun sintetik, yang dapat menginduksi 
pemanjangan sel, dan dalam kasus tertentu pembelahan sel. 
Golongan zat pengatur tumbuh ini juga bertanggung jawab 
dalam dominasi apical, penghambatan pucuk aksilar dan 
adventif, dan inisiasi pengakaran. 

Autotropik, tidak membutuhkan persenyawaan organic untuk 
kehidupannya, dapat mensintesis dari bahan anorganik 
dengan sumber energi matahari. 

Bio-energi. Kamus pertanian (1971) mengemukan,”energy” adalah 
sumber daya pembangkit gerak kerja, sedangkan “bio” 
diartikan sebagai organism atau makluk hidup. Dengan kata 
lain, bio-energiadalah sumberdaya yang berasal dari makluk 
hidup, yakni tumbuhan, hewan dan fungi. Energi hijau, 
sumber daya yang berasal dari tumbuhan yang dilambangkan 
dengan warna hijau.  Energi terbarukan, energy yang 
berasal dari bahan yang ditanam (baca:tumbuhan)yang 
dibudidaya oleh manuasia dan selanjutnya dipanen dan 
diolah menjadi bahan bakar secara berkesinambungan. 

Biodiesel, lebih tepat disebut FAME (fatty acid methyl ester), 
merupakan BBN yang digunakan untuk menggerakkan 
mesin-mesin diesel sebagai pengganti solar. 

Bio-etanol,  adalah etanol yang diperoleh dari proses fermentasi 
bahan baku yang mengandung pati atau gula seperti tetes 
tebu dan singkong. BBN ini digunakan sebagai pengganti 
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premium (gasoline). 
Biokerosin, merupakn minyak nabati yang ditujukan sebagai 

pengganti  minyak tanah. Minyak nabati ini juga dikenal 
sebagai minyak kasar karena belum mengalami proses 
pemurnian dan hanya mengalami proses penyaringan 

Buah, merupakan produk tanaman dengan bau aromatis yang manis 
secara alami atau umumnya dimaniskan terlebih dahulu 
sebelum dimakan. Secara botani, buah diartikan sebagai ovari 
yang matang mengandung biji dan kadangkala beberapa 
bagian yang berkembang lainnya. 

Buku (nodus), bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun. 

Bunga adalah struktur termodifikasi (reproduktif) dari pucuk apical 
dari tanaman angiosperme, yang secara langsung atau tidak 
langsung terlibat dalam reproduksi seksual. Terdiri atas sepat, 
petal, stamen, dan karpel yang secara struktural membentuk 
mahkota bunga. 

Bunga lengkap, bunga yang mengandung atau memiliki semua 
bagian bunga (petal, sepal, kepala putik dan benang sari). 
Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang salah 
satu atau dua dari bagian bunga tidak ada. 

Bunga sempurna, bunga yang padanya terdapat kedua jenis kelamin 
(kepala putik dan benang sari), sedangkan bunga tidak 
sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu diantara 
kepala putik atau benang sari saja. 

Compatible, kecocokan antara calon batang atas dan calon batang 
bawah yang disambungkan atau ditempelkan dalam grafting 
dan budding. Kecocokan terjadi karena adanya hubungan 
kedekatan famili (jenis) antar kedua jenis tanaman. 
Kebalikannya, bila tidak terjadi kecocokan disitilahkan 
sebagai incompatible. 

Daun tunggal, daun yang helaiannya hanya satu tumbuh dan 
berkembang pada tangkai daunnya. Sedangkan jika banyak 
tangkai daun dengan helaian daunnya tumbuh dan 
berkembang pada tangkai daun utama, maka daun ini disebut 
daun majemuk. 

Dediferensiasi, perubahan dari suatu keadaan terdiferensiasi menjadi 
sel-sel tanpa bentuk dan fungsi yang khas. 
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Differensiasi, perkembangan satu sel menjadi beberapa sel, bersama-
sama dengan terjadinya modifikasi dari sel baru untuk 
membentuk atau menghasilkan fungsi tertentu. 

Dikotomi, adalah istilah model percabangan. Percabangan dikotomi 
(menggarpu) yaitu cara percabangan yang membentuk dua 
anak cabang  sederajat (sama besar) dari cabang induk 
(terdahulu). 

Dominasi Pucuk Apikal, pengaturan pertumbuhan pada tanaman 
dimana auksin dihasilkan oleh tunas apical (cabang utama) 
menghambat pertumbuhan tunas-tunas lateral pada cabang 
yang sama. 

Dormansi, suatu periode tidak aktif dari suatu bagian tanaman 
sehingga nampak seolah-olah tidak terlihat adanya 
pertumbuhan dan perkembangan. Bagian tanaman tersebut 
akan tumbuh setelah mendapatkan kondisi fisiologis maupun 
lingkungan tertentu yang mendukung proses tumbuhnya. 

Draenase, gerakan air meninggalkan sistim perakaran dan media 
tumbuh (area pertanaman) 

Ekotipe, perbedaan populasi secara genetik yang ditentukan dan 
dipengaruhi, serta sekaligus menggambarkan lingkungan 
dimana populasi tersebut tumbuh dan berkembang. 

Embrio, tanaman immature (belum matang dan berukuran kecil) yang 
ada di dalam biji. 

Embriogenesis, proses pembentukan embrio. 

Endosperma, jaringan triploid dalam kantong embrio yang 
mengelilingi embrio dalam biji. Endosperma terbentuk dari 
penyatuan dua inti polar dengan satu gamet jantan. 

Energi, diartikan sebagai daya pembangkit gerak. Bio-energi, sumber 
daya yang berasal dari mahluk hidup, yakni tumbuhan, 
hewan maupun mikroba (fungi). 

Energi hijau, sumber daya yang berasal dari tumbuhan yang 
dilambangkan  dengan warna hijau. 

Energi terbarukan, energy yang berasal dari bahan yang ditanam 
(tumbuhan) yang dibudidayakan oleh manuasia dan 
selanjutnya dipanen dan diolah menjadi bahan bakar secara 
berkesinambungan. 
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Epigeal, perkecambahan biji yang diikuti oleh munculnya kotiledon 
di atas permukaan tanah karena dorongan/akibat 
perpanjangan hipokotil. Hipokotil sendiri adalah batang di 
bawah daun kotiledon pada kecambah/semai. 

Epikotil, batang yang berada di atas daun kotiledon daripada 
bibit/semai/kecambah. 

Erosi, pergerakan atau perpindahan partikel tanah yang disebabkan air 
atau angin. 

Etiolasi, pertumbuhan dengan kondisi kurang kloropil yang 
dikarenakan kekurangan cahaya. Atau pertumbuhan 
pemanjangan suatu batang (cabang dan ranting) akibat 
kurang mendapatkan cahaya matahari. 

Filotaksis, pola susunan daun pada batang. 
Fotosintat,  atau sering disebut pula sebagai asimilat, yaitu hasil dari 

fotosintesis seperti karbohidrat yang disimpan sebagai 
cadangan makanan. 

Gen, bagian dari DNA (deoxyribonukleat acid) dari suatu kromosom 
yang menentukan keturunan. 

Generatif, suatu periode pertumbuhan dan perkembangan dari 
tanaman yang dicirikan oleh adanya pembentukan organ 
generatif seperti bunga maupun buah. 

Genotipe, komposisi genetik dari suatu tanaman 
Grafting, penyambungan dua atau lebih tanaman menjadi satu 

tanaman. Tanaman bagian atas berasal dari satu tanaman 
yang dinamakan entris (scion) yang kemudian nantinya 
tumbuh dan berkembang sebagai tajuk, sedangkan bagian 
bawah sebagai sumber perakaran dinamakan batang bawah 
(rootstock). 

Hardening, aklimatisasi dari tanaman yang diperoleh dari kultur in-
vitro dengan jalan pengurangan kelembaban dan peningkatan 
intensitas cahaya. 

Heterozigot, sel atau organisme yang memiliki allele yang berbeda 
pada lokus tertentu dari kromosom yang homolog. 

Homozigot, individu diploid ataupun poliploid yang memiliki allele 
yang identik pada kromosom yang homolog. 

Induksi, inisiasi dari suatu proses khusus yang menghasilkan 
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perkembangan dari suatu organ. 

Juvenil, suatu periode vegetatif dari suatu tanaman yang menandakan 
tanaman masih muda, belum memasuki pembungaan. Sering 
pula disebut sebagai juwana atau belia, masa dalam 
kehidupan tanaman sebelum pembungaan terjadi dan pada 
periode tersebut pembungaan dapat diinduksi. 

Kalus, sekumpulan sel aktif membelah dan tidak teroeganisir sebagai 
akibat pelukaan tanaman di alam atau setelah diinduksi 
dengan auksin dan sitokinin dalam kultur in-vitro. Pada dasar 
stek sering terlihat sekelompok sel yang membesar itulah 
kalus. 

Kanopi, adalah suatu istilah yang sama artinya dengan tajuk, yaitu 
sistim percabangan berikut daunnya pada suatu tanaman. 

Kapasitas lapang, kelembaban air dalam tanah yang terjadi setelah 
pengairan (atau hujan). 

Ketiak daun, bagain atau tempat di atas daun yang merupakan sudut 
antara batang dan daun. Atau sering disebut ketiak daun. 

Klon, sekelompok turunan tanaman (offspring) yang diperoleh dari 
perbanyakan vegetatif. Satu individu dari klon disebut 
sebagai ramet. Upaya untuk menghasilkan klon disebut 
sebagai Clonning. 

Kotiledon, daun embrio daripada biji.  

Leher akar atau pangkar akar, atau collum yaitu bagian akar yang 
bersambungan dengan pangkal batang. 

Malai = tandan = infloresen, adalahsekumpulan bunga yang tumbuh 
dan berkembang pada satu aksis (tangkai bunga) 

Meristem, jaringan yang belum terdifferensiasi, yang selalu 
membelah sehingga kemudian mencapai suatu tipe jaringan 
yang pasti fungsinya. merupakan satu kelompok sel yang 
sangat aktif membelah. Biasanya terjadi pada ujung akar, 
ujung pucuk, dan pada kambium. Meristem apikal, adalah 
jaringan yang aktif tumbuh yang berada pada ujung tunas 
(batang) dan ujung akar. 

Metabolisme, suatu proses pemecahan senyawa komplek dalam sel 
hidup (katabolisme), sehingga energi diperoleh untuk 
kebutuhan hidup (aktivitas) dan pembentukan senyawa baru 
(anabolisme). 
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Morfogenesis, proses terbentuknya bentukan atau struktur tertentu 
dari organ tanaman. 

Mutasi, perubahan genetik atau perubahan individu keturunan. 

Offspring, atau sering pula disebut progeny, adalah generasi suatu 
turunan hasil perbanyakan suatu tanaman. 

Organ, bagian dari tanaman yang mempunyai fungsi khusus seperti 
akar, batang, daun, bunga, buah dan sebagainya. 

Organogenesis, proses pembentukan organ. 

Pemangkasan, atau pruning diartikan sebagai tindakan pemotongan 
bagian-bagian tanaman yang tidak dikehendaki dengan 
harapan nantinya tanaman tersebut akan tumbuh dan 
berkembang lebih baik dan sesuai dengan keinginan. 

Penipisan atau thinning out merupakan tindakan mengbuang secara 
total cabang-cabang sehingga yang tersisa hanya cabang 
pokok atau cabang lateral saja. Pemancungan atau heading 
back merupakan teknik pemangkasan dengan memotong 
atau membuang bagian ujung suatu cabang hingga tersisa 
satu tunas cabang. 

Pematangan (maturation) merupakan istilah suatu kejadian tahap 
akhir dari pertumbuhan dan pada saat itu kematangan 
fisiologis optimal jaringan telah tercapai, dan sebagai tahap 
awal pemasakan. 

Pemasakan (ripening) merupakan istilah dari suatu kejadian tahap 
akhir pematangan dan menjadi tahap awal senesen. Pada saat 
ini, komoditi panenan seperti buah telah memiliki rasa enak 
untuk dikonsumsi. 

Perkecambahan, proses selama kejadian sejak biji menyerap air dan 
kemudian diikuti oleh munculnya radikel (bakal akar) dari 
kulit biji. 

Primordia, sekelompok sel yang telah mulai berkembang menjadi 
organ. 

Regenerasi, proses pembentukan organ-organ dari suatu eksplant 
yang digunakan dalam kultur in-vitro, atau proses 
pembentukan organ tanaman yang awalnya belum ada 
sehingga bagian tanaman tersebut berkembang menjadi 
tanaman lengkap, seperti pada stek, cangkok dan sebagainya. 
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Rejuvenilisasi, proses membuat suatu jaringan yang dewasa menjadi 
jaringan dengan sifat-sifat juvenil (aktif membelah). 

Reproduksi Aseksual (Asexual Reproduction), produksi tanaman 
baru tanpa penggabungan sel kelamin jantan dan sel kelamin 
betina. Sedangkan bila produksi atau perbanyakan tanaman 
dengan melibatkan proses meiosis dan penyerbukan yang 
kemudian dilanjutkan dengan pembuahan di dalam suatu 
bunga dan menghasilkan biji yang di dalamnya terdapat 
embrio, adalah merupakan Reproduksi Seksual. 

Ruas batang (internode), merupakan bagian batang yang berada di 
antara dua buku dari suatu batang tanaman. Node (buku), 
adalah tempat duduknya daun pada batang. 

Senesen, penuaaan fisiologis sehingga suatu organ (organisme) 
menjadi rusak.  Senesen merupakan suatu periode yang 
terjadi bilamana sintesis memberi peluang bagi terjadinya 
pembongkaran (degradation). Proses ini dikatakan juga 
sebagai proses penuaan (ageing) dan akhirnya terjadi 
kematian jaringan bersangkutan. Senesen merupakan proses 
perkembangan yang aktif dikendalikan secara genetic yaitu 
pembongkaran dan translokasi struktur sel dan makroselulair 
dan kemudian digunakan untuk aktivitas kehidupan sel atau 
jaringan di sekitarnya (pada komoditi panenan) atau ke 
jaringan/organ yang memerlukan (masih aktif tumbuh dan 
berkembang). 

Shoot Tip (shoot apex), ujung pucuk bak terminal maupun lateral 
yang terdiri dari meristem beberapa lembar primordial daun 
dan 1-2 lembar daun muda. 

Sigmoid (kurva sigmoid), suatu kurva berbentuk S. 

Sitokinin (cytokinin), salah satu golongan atau kelompok zat pengatur 
tumbuh baik yang alamiah maupun sintetik, yang terlibat 
dalam beberapa aktivitas seprti pembelahan sel, inisiasi organ, 
pemecahan dormansi, dan beberapa aktivitas lainnya. 

Stek, potongan atau bagian vegetatif tanaman (akar, batang, daun) 
yang digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman 
bersangkutan. 

Totipotensi (total genetic potential), kemampuan sel atau jaringan 
untuk tumbuh dan berkembang seperti zigot karena memiliki 
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susunan genetic yang sama. 

Tunas Aksilar (Axillary Bud), tunas-tunas yang tumbuh dan 
berkembang di ketiak daun. 

Tunas, struktur rudimenter (dasar atau tidak sempurna) dari jaringan 
meristematik yang memiliki potensi untuk tumbuh dan 
berkembang menjadi struktur vegetatif, reproduktif ataupun 
keduanya. 

Variasi somaklonal, variasi-variasi atau keragaman tanaman yang 
diperoleh dalam populasi tanaman berasal dari sel-sel somatic 
tanaman (pembiakan vegetatif tanaman). 

Zat Pengatur Tumbuh (Growth Regulator), senyawa alami ataupun 
buatan yang pada konsentrasi rendah dapat mengatur dan 
mengendalikan (merangsang ataupun menghambat) 
pertumbuhan tanaman. Zat pengatur tumbuh, suatu subtansi 
baik alami maupun sintetik yang secara fisiologis dapat 
mengatur arah pertumbuhan dan perkembangan (merangsang 
ataupun menghambat) suatu tanaman. Berdasarkan fungsi 
fisiologisnya, terdapat berbagai macam jenis zat pengatur 
tumbuh seperti auksin, gibberillin, sitokinin, etilen, dan lain 
sebagainya. 
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