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ABSTRAK
Penelitian untuk menentukan saat panen benih jarak pagar (Jatropha curcas L.) yang tepat
berdasarkan tingkat kemasakan buah telah dilakukan di Kebun Induk Jarak Pagar Pakuwon (KIJP) yang
terletak pada ketinggian tempat 450m dpl, jenis tanah Latosol dan tipe iklim B1(Oldeman); dan di
laboratorium Ekofisiologi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri mulai April
sampai dengan Agustus 2007. Bahan tanaman yang digunakan adalah tanaman jarak pagar provenan
Lampung umur 1 tahun. Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan lima taraf perlakuan
diulang empat kali, sehingga terdapat 20 satuan percobaan dengan 25 butir benih setiap satuan percobaan.
Perlakuan yang diuji adalah lima tingkat kemasakan buah yaitu 37 hari setelah antesis (HSA), 42 HSA, 47
HSA, 52 HSA dan 57 HSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemasakan buah yang ditandai
dengan perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi hijau kekuning-kuningan atau kuning berpengaruh
terhadap viabilitas dan vigor benih. Viabilitas dan vigor benih tertinggi terdapat pada tingkat kemasakan 52
HSA dengan warna kulit buah kuning daya berkecambah (LDB) 88%, potensi tumbuh maksimum (PTM)
90% dan kecepatan tumbuh (KCT) (7.07% kecambah normal (KN)/Etmal). Berat kering tertinggi terdapat
pada tingkat kemasakan 57 HSA. Saat panen benih jarak pagar di KIJP Pakuwon yang tepat adalah antara
tingkat kemasakan 52-57 HAS.
Kata Kunci: Jatropha curcas L., benih, tingkat kemasakan.

ABSTRACT
Determining Harvest Time of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seed Based on Its Fruit Maturity
Levels
The experiment was carried out to determine harvest time for Physic nut (Jatropa curcas L.) seed
based on fruit maturity levels. This experiment was conducted in April - August 2007 at the mother seed
garden of Jarak Pagar Pakuwon, latitude is 450 m above sea level, Latosol type and B1 (Oldeman) climate
type, and analyzed in Ekofisiology Laboratory BALITTRI. Plant materials were used jarak pagar provenan
Lampung one year age. Randomized Block Design (RBD) with five treatments and four replications used for
the experimental design so there are 20 unit experiments with 25 seeds per unit. Tested treatment were five
maturity levels of seed, i.e; 37 day after antesis (DAA), 42 DAA, 47 DAA, 52 DAA and 57 DAA. The results
showed that maturity level of seed which marked by color changed of seed husk from green to yellowish
green or yellow, affected to viability and vigor of seed. Highest of viability and vigor of seed was in maturity
level 52 DAA with husk color yellow, growth ability 88% PTM 90% and KCT (7.07% KN/Etmal). Highest of
dry weight was ini maturity level 57 DAA. Good harvest time of Physic nut seed at the KIJP Pakuwon was in
maturity level 52 – 57 DAA.
Keywords: Jatropha curcas L., seed, maturity level

PENDAHULUAN
Persediaan minyak bumi di
Indonesia semakin terbatas, dilain pihak
kebutuhan di dalam negeri semakin
meningkat.
Sebagai gambaran pemasaran minyak solar meningkat dari
2.148.672 km pada tahun 1999 menjadi
25.502.623 km pada tahun 2003.
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Meningkatnya harga bahan bakar
minyak
(BBM)
dan
kurangnya
ketersediaan minyak bumi
mengakibatkan Indonesia harus mengimpor
sekitar 7 milyar liter solar/tahun, yang
merupakan 30 % dari kebutuhan solar
nasional. Oleh karena itu diperlukan
terobosan baru untuk mencari sumber
energi non fosil yang dapat mengurangi
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ketergantungan terhadap sumber energi
fosil tersebut. Di negara maju pemanfaatan sumber energi terbaru serta
diversifikasi energi untuk mendukung
kelestarian
lingkungan
semakin
berkembang (Said, 2005).
Tanaman jarak pagar (Jatropha
curcas L.) adalah salah satu jenis
tanaman penghasil minyak yang sangat
potensial untuk dijadikan substitusi
minyak tanah (bio karosen) atau minyak
solar (bio diesel), karena mengandung
senyawa curcin yang bersifat racun,
sehingga
penggunaannya
tidak
berkompetisi dengan minyak makan.
Dalam waktu yang akan datang,
minyak jarak pagar dapat
dijadikan
bahan bakar alternatif yang mudah
diakses masyarakat terpencil dengan
harga yang kompetitif.
Dengan demikian akan mendorong kemandirian
masyarakat, baik secara ekonomi
maupun sosial untuk menjadikan minyak
jarak sebagai sumber pendapatan, dan
menghemat pemakaian devisa yang
cukup besar.
Tanaman jarak pagar dapat
tumbuh hampir di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk daerah marginal
dataran rendah dan pegunungan, dan
pada umur 3–4 bulan setelah tanam
sudah mulai berbuah serta dapat
dipanen terus menerus sampai dengan
umur 50 tahun.
Untuk keperluan produksi benih,
panen buah harus sudah mencapai
masak fisiologis.
Delouche (1983)
menyatakan bahwa berat kering dan
viabilitas benih akan mencapai titik
maksimum ketika benih memasuki
masak fisiologis, dan pada keadaan
masak fisiologis ini benih memiliki vigor
maksimum.
Penentuan saat panen
buah biasanya ditentukan berdasarkan
atas perubahan warna kulit buah,
kekerasan kulit buah, dan rontoknya
buah atau biji, serta pecahnya kulit
buah. Menurut Sadjad (1983) tolok ukur
yang
dapat
digunakan
untuk
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menentukan waktu yang tepat untuk
pemanenan (masak fisiologis) adalah
benih
memiliki
daya
kecambah
maksimum, kadar air benih minimum
dan berat kering maksimum.
Menurut Widodo (1989) pembentukan buah terdiri atas dua periode
yaitu inisiasi buah dan perkembangan
buah.
Inisiasi buah adalah periode
pembentukan buah sejak penyerbukan,
pembuahan dan perkembangan bakal
buah sampai terbentuknya buah muda.
Setelah terjadi penyerbukan, apabila
benang sari dan putik kompatibel maka
akan terjadi pembuahan. Perkembangan
buah
meliputi
pemasakan
yaitu
pertumbuhan buah muda hasil inisiasi
buah sampai mencapai ukuran terakhir
dari
pematangan
buah
yaitu
perkembangan yang berupa reaksi
biokimia dalam buah masak sampai
mencapai tingkat paling baik untuk
dikonsumsi.
Salah
satu
faktor
yang
mempengaruhi mutu benih adalah
proses perkembangan dan pemasakan
biji. Berdasarkan hasil pengamatan di
kebun
percobaan
Asembagus,
Situbondo, Jawa Timur, pembungaan
dan pembuahan jarak pagar dimulai
dengan pembentukan primordial bunga
yang selanjutnya tumbuh menjadi
tandan bunga. Tandan bunga terdiri dari
bunga jantan dan bunga betina, dimana
jumlah bunga jantan biasanya lebih
banyak dari bunga betina. Dalam satu
tandan, bunga jantan dan bunga betina
jarak pagar tidak mekar secara
bersamaan, melainkan bertahap dengan
pola yang tidak tentu. Bunga yang
mekar pertama kali bisa bunga jantan
maupun bunga betina. Selanjutnya
bunga jantan yang telah mekar akan
segera gugur walaupun bunga di dalam
tandan
belum
semuanya
mekar.
Sehingga ketika buah terbentuk, masih
ada bunga jantan atau bunga betina
yang baru mekar. Hal ini yang
menyebabkan tingkat kemasakan yang
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berbeda-beda dalam satu tandan buah
(Adikarsih dan Hartono, 2007).
Oleh karena itu agar benih yang
dihasilkan bermutu tinggi, maka panen
buah jarak pagar harus dilakukan
bertahap dan hanya buah yang masak
fisiologis saja yang dipanen. Ciri-ciri
buah jarak pagar baik untuk dijadikan
benih adalah kulit buah kuning, mudah
dikupas dan bijinya hitam mengkilap.
Informasi saat panen benih jarak
pagar yang tepat berdasarkan tingkat
kemasakan buah masih terbatas dan
tingkat kemasakannya dipengaruhi jenis,
iklim dan ketinggian tempat.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun
Induk Jarak Pagar (KIJP) Pakuwon yang
terletak pada ketinggian ± 450 meter di
atas permukaan laut, jenis tanah latosol
dan tipe iklim B1; dan di Laboratorium
Ekofisiologi Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Aneka Tanaman Industri,
Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat;
mulai April sampai dengan Agustus
2007.
Bahan tanaman yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pertanaman
jarak pagar provenan Lampung umur 1
tahun. Alat yang digunakan adalah bak
pengecambahan,
oven,
timbangan
listrik, label dan bahan pembantu
lainnya.
Percobaan
disusun
dalam
rancangan Acak kelompok dengan lima
taraf perlakuan diulang empat kali
sehingga terdapat 20 satuan percobaan
dan 25 butir benih setiap satuan
percobaan. Perlakuan yang diuji adalah
lima tingkat kemasakan buah yaitu 37
hari setelah antesis (HSA), 42 HSA, 47
HSA, 52 HSA dan 57 HSA.
Pengecambahan
dilakukan
dengan menggunakan media tanah dan
pupuk kandang dengan perbandingan 1
: 1 dan jarak antar benih 10 x10 cm.
Selanjutnya kecambah normal yang
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tumbuh dihitung sampai hari ke 14
setelah semai, pengamatan dilakukan
pada hari ke 7 dan ke 14 setelah semai,
sesuai standar LSTA untuk jarak kepyar
(Riccinus communis). Kecambah normal ditandai dengan munculnya hipokotil
yang memiliki ukuran minimal dua kali
panjang benih. Daya berkecambah diuji
menggunakan 25 butir benih dan empat
ulangan tiap tingkat kemasakan. Untuk
penetapan kadar air dan berat kering
benih digunakan lima butir benih,
sehingga secara keseluruhan diperlukan
600 butir benih.
Data yang terkumpul dianalisis
secara statistik dengan analisis sidik
ragam dan apabila hasilnya nyata pada
taraf 5 %, uji dilanjutkan dengan uji
wilayah berganda duncan (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kulit buah jarak saat masih muda
berwarna hijau gelap. Semakin lama
kulit buah menjadi hijau kekuningan,
hingga berganti menjadi kuning. Saat
buah berumur 37 HSA masih berwarna
hijau, dengan ukuran buah satu dengan
yang lain masih belum seragam dan kulit
masih keras. Buah berumur 42 HSA
berwarna hijau, warna hijau sudah
sedikit lebih tua, kulit masih keras,
ukuran relatif sama dengan yang lain.
Buah berumur 47 HSA kulitnya
berwarna hijau kekuningan, kekerasan
buah sedikit berkurang. Buah berumur
52 HSA kulitnya berwarna kuning, tidak
keras, mudah dibuka dengan tangan
dan saat berumur 57 HSA kulitnya
kuning kehitaman atau hitam dan
lembek, ada juga yang mengering. Saat
umur 37 HSA biji masih didominasi
warna putih, saat umur 42 HSA bagian
tengah
biji sebagian besar masih
berwarna putih walaupun sudah mulai
terlihat warna kecokelatan di bagian
ujungnya, 47 HSA biji berwarna cokelat
pada bagian tengah, sedangkan kedua
ujungnya sudah berwarna hitam, 52
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HSA biji berwarna hitam mengkilat dan
pada saat umur 57 HSA biji berwarna
hitam kusam. Jumlah biji dapat diduga
dari bentuk luar buah dan umumnya 3
buah biji per buah. Pengamatan tolok
Tabel 1.

ukur viabilitas dan vigor menunjukkan
bahwa
tingkat
kemasakan
mempengaruhi DB, PTM, dan KCT (Tabel
1 dan 2).

Rataan kadar air, berat kering, dan daya kecambah benih jarak pagar pada berbagai
tingkat kemasakan buah

Tingkat kemasakan buah
(HSA)

Warna kulit buah

37
42
47
52
57

Hijau
Hijau
Hijau Kekuningan
Kuning
Kuning kecoklatan/hitam

KA
Saat panen
(%)
46.35a
43.12ab
41.35b
40.98b
35.33c

BK
(g)

DB
(%)

21.13a
26.11b
32.28c
49.27d
64.55e

0a
29b
56c
88d
85d

Keterangan :
• Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada beda nyata antara
perlakuan dengan uji DMRT α = taraf 5%
• KA: Kadar Air, BK: Berat Kering, DB: Daya Berkecambah.

Hasil penetapan kadar air (KA)
saat panen benih jarak menunjukkan
kadar air yang masih tinggi yaitu
berkisar antara 46.35% pada 37 HSA
sampai 35.33% pada 57 HSA. Di
lapangan ada kalanya benih yang telah
mencapai fisiologis belum bisa dipanen
karena kadar airnya terlalu tinggi. Pada
umur 42-52 HSA diduga biji telah
memasuki
akhir
fase
akumulasi
cadangan makanan dimana kadar air
sudah mulai menurun tetapi berat kering
masih bertambah. Pada fase ini benih
sudah mendekati masak fisiologis.
Seperti dinyakatan Kermode (1990)
bahwa berat kering benih mencapai
maksimum pada saat masak fisiologis
pada tingkat kemasakan 57 HSA kadar
air biji sudah menurun sedangkan berat
kering tertinggi, sehingga diduga pada
fase tersebut benih sudah lewat masak
fisiologis, dan masuk pada fase
pemasakan.
Data pengukuran berat kering
benih jarak pagar pada lima tingkat
kemasakan buah menunjukkan bahwa
benih yang dipanen pada 37 HSA
memiliki berat kering (BK) terendah yaitu
21.13 dan paling tinggi pada 57 HSA
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yaitu 64.55. BK benih masih terlihat
meningkat pada tingkat kemasakan
buah 52 HSA sampai 57 HAS,
sedangkan daya kecambahnya terlihat
menurun walaupun secara statistik tidak
berbeda. Oleh karena itu diduga bahwa
benih jarak pagar di KIJP Pakuwon
mencapai masak fisiologis antara 52
HSA sampai dengan 57 HSA. Seperti
dinyatakan Kermode (1990) bahwa berat
kering
terus
bertambah
sampai
mencapai masak fisiologis. Sedang
Delouche (1983) menyatakan bahwa
berat kering dan viabilitas benih akan
mencapai maksimum ketika benih
memasuki masak fisilogis.
Berat kering benih dapat dijadikan
sebagai tolok ukur bahan cadangan
makanan yang ada di dalam benih.
Benih yang sudah masak memiliki
cadangan makanan yang cukup yang
akan digunakan sebagai sumber energi
dalam melakukan per-kecambahan.
Pada benih kacang tanah, selama
berlangsungnya pengisian
benih,
kebutuhan hara bagi benih dilengkapi
melalui translokasi dari bagian vegetatif
dan kulit polong, dan ketika benih
mencapai stadium masak fisiologis
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aliran hara kepada benih akan terhenti
(Pranoto et al., 1990).
Melihat salah satu tolok ukur
tercapainya masak fisiologis yakni daya
berkecambah (viabilitas), maka diduga
pemanenan yang dilakukan antara 52
HSA sampai 57 HSA adalah tepat
karena diduga pada periode ini benih
jarak pagar provenan Lampung di KIJP
Pakuwon berada pada fase masak
fisiologis. Pada fase ini benih jarak
pagar
memiliki
daya
kecambah
maksimum. Berbeda dengan hasil
penelitian Adikarsih dan Hartono (2007),
di Kebun Percobaan Asembagus bahwa
buah jarak pagar mencapai masak
fisiologis pada 50 HSA, berwarna kuning
dan memiliki DB 91 %. Perbedaan
periode masak fisiologis benih jarak
pagar di Kebun Percobaan Asembagus
50 HSA dan di Kebun Percobaan

Pakuwon 52-57 HSA diduga karena
masalah lokasi yaitu ketinggian tempat
dan iklim. Pemanenan pada 52 dan 57
HSA menunjukkan daya berkecambahnya tidak berbeda nyata. Benih jarak
pagar yang dipanen pada umur 37, 42
dan 47 HSA belum mencapai DB yang
diharapkan untuk dijadikan benih.
Diduga saat itu benih belum mampu
melakukan
metabolisme
dengan
sempurna sebab cadangan makanan
yang dimiliki belum cukup.
Sutopo
(1990 atau 1998) menyatakan bahwa
benih yang dipanen sebelum masak
fisiologisnya
tercapai
maka
tidak
mempunyai viabilitas yang tinggi,
bahkan tidak berkecambah.
Diduga
pada tingkatan tersebut benih belum
memiliki cadangan makanan yang cukup
dan
pembentukan
embrio
belum
sempurna.

Tabel 2. Potensi tumbuh maksimum dan kecepatan tumbuh benih jarak pagar pada
berbagai tingkat kemasakan buah.
Tingkat kemasakan (HSA)

PTM (%)

KCT (% KN /Etmal)

37
42
47
52
57

0a
32b
56c
90d
85d

0a
2.15b
4.51c
7.07d
6.56d

Keterangan :
• Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata antara
perlakuan dengan uji DMRT taraf 5%
• PTM = Potensi tumbuh maksimum
• KCT = Kecepatan tumbuh benih

Benih yang belum masak memiliki
kemampuan untuk berkecambah, tetapi
vigornya rendah dan bibit yang
dihasilkan lebih pendek dan lemah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
vigor benih maksimum didapat dari
benih yang dipanen saat bobot kering
maksimum, atau masak fisiologis
(Delouche, 1983). Tabel 2 memperlihatkan benih yang dipanen saat umur 52
HSA memiliki PTM yang paling besar,
meskipun tidak berbeda nyata dengan
benih yang dipanen saat berumur 57
HSA. Artinya pada 52 dan 57 HSA
benih secara keseluruhan telah memiliki
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kemampuan berkecambah yang tinggi.
Berbeda halnya dengan benih yang
dipanen umur 37 HSA yang tidak
memiliki potensi tumbuh. Karena pada
saat itu, benih belum memiliki cadangan
makanan yang cukup yang dapat
digunakan sebagai sumber energi dalam
melakukan perkecambahan. Pada umur
42 dan 47 HSA potensi tumbuhnya
masih rendah yaitu 32 % dan 56 %.
Tabel 2 menunjukkan bahwa benih yang
dipanen pada 37 HSA memiliki
kecepatan tumbuh (KCT) 0% KN/etmal.
Hal ini diduga benih belum memiliki
cukup energi yang tersimpan dalam
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cadangan makanan, sehingga benih
tidak mampu untuk berkecambah.
Kecambah normal mulai terlihat antara
hari ke 8-14 setelah semai. Kecepatan
tumbuh tertinggi dimilki oleh benih yang
dipanen pada 52 HSA sebesar 7,07 %
KN/etmal, walaupun tidak berbeda nyata
dengan benih yang dipanen pada 57
HSA yaitu sebesar 6,56 % KN/etmal.
Benih yang dipanen pada 52 dan 57
HSA memiliki vigor yang lebih tinggi
dibandingkan
dengan
tingkat
kemasakan yang lain.
Benih vigor menunjukkan nilai
KCT yang tinggi, artinya benih dapat
berkecambah dalam waktu yang relatif
singkat. Benih-benih yang kurang vigor
akan berkecambah normal untuk jangka
waktu yang lebih lama.
Kecepatan
tumbuh dapat dijadikan tolok ukur vigor
atau kekuatan tumbuh benih. Oleh
karena itu kecepatan tumbuh dapat
dijadikan sebagai tolok ukur vigor awal
yang menunjukkan vigor maksimum
pada saat benih mencapai masak
fisiologis (Sadjad et al., 1999).
KESIMPULAN
Tingkat kemasakan buah jarak
pagar ditandai dengan terjadinya
perubahan warna buah dari hijau
menjadi hijau kekuning-kuningan, kuning
atau kuning kecoklatan.
Viabilitas dan vigor benih tertinggi
terdapat pada tingkat kemasakan 52
HSA dengan warna kulit buah kuning,
daya kecambah 88 %, PTM 90 % dan
KCT (7.07 KN/ Etmal). Berat kering
benih tertinggi terdapat pada tingkat
kemasakan 57 HSA. Oleh karena itu
saat panen benih jarak pagar di KIJP
Pakuwon yang tepat adalah antara
tingkat kemasakan 52 – 57 HSA.
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