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ABSTRAK
Benih jarak pagar tidak tahan terhadap air yang berlebihan dan kekurangan air. Selama ini
penyiraman benih jarak pagar di pembibitan dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan air benih secara
sebenarnya. Penelitian untuk mendapatkan jumlah pemberian air pada pembibitan tanaman jarak pagar
(Jatropha curcas L) dilakukan dengan menguji beberapa dosis pemberian air mulai 25 cc/pohon/hari
sampai 100 cc/pohon/hari. Rancangan lingkungan yang digunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan tiga
ulangan dan ukuran plot 10 tanaman. Rancangan respon yang diamati meliputi tinggi tunas, diameter tunas,
jumlah daun, panjang daun, lebar daun, luas daun, dan umur daun. Data dianalisis dengan uji BNJ pada
taraf 5%. Respon bibit jarak pagar terhadap perlakuan adalah sebagai berikut; pemberian air sebanyak 100
cc/phn/hari dan 75 cc/phn/hari baik diberikan sekaligus maupun diberikan pada pagi dan sore masingmasing setengahnya, menunjukan pertumbuhan tinggi tunas, produksi daun, panjang daun, lebar daun, dan
luas daun yang lebih baik. Dengan pemberian air demikian jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan bibit penanaman 1 hektar sebanyak 22.687,5 liter selama 90 hari.
Kata kunci; Jatropha curcas L, benih, air

ABSTRACT
Irrigating on jatropha (Jatropha curcas L.) seedlings on greenhouse
Seedling of jatropha do not hold up to abundant water and insuffiency irrigate. During the time
seedling sprinkler jatropha done by without reckoning amount of water required of seedling in fact.
Research to get the gift amount irrigate at crop seedling of Jatropha done with testing some gift dose
irrigate to start 25 cc/crop/day until 100 cc/crop/day. Environment device used by a Complete Random
Device, with three restating and size measure plot 10 crop. device Respon perceived to cover high of by
soriyt, bydm soriyt diameter, sum up the leaf, long of leaf, wide of leaf, wide of leaf, and leaf age. Data
analysed with the test BNJ of level 5%. Respons Seed apart the fence to treatment shall be as follows; gift
irrigate as much 100 cc/crop/day and 75 given good cc/crop/day at one blow and also passed to by morning
and evening of each half, high showed growth of bydm soriyt, produce the leaf, long of leaf, wide of leaf,
and wide of better leaf. With the gift irrigate that way sum up the water which is needed to fulfill the
requirement of cultivation seed 1 hectare as much 22.687,5 litre [of] during 90 day
Keyword; Jatropha curcas L, seed, water.

PENDAHULUAN
Penyediaan bibit yang bermutu
untuk pengembangan jarak pagar masih
mempunyai
masalah
baik
status
benihnya
maupun mutu fisiknya.
Varietas unggul jarak pagar baru pada
taraf proses mendapatkan aksesi-aksesi
unggul,
dan
perbaikan
populasi.
Perbaikan populasi yang telah dilakukan
di
Puslitbang
Perkebunan
telah
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menghasilkan Improvement Population II
dengan produktivitas 8 ton biji kering per
ha pada tahun 2007
Dari segi mutu morfologi bibit,
tidak
sedikit
bibit-bibit
yang
pertumbuhannya tidak sempurna seperti
kerdil, jumlah daun yang sedikit,
pertumbuhan batang yang kecil, terlalu
panjang
dan
sebagainya
yang
digunakan dan dikembangkan. Banyak
petani
yang
menyamakan
cara
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pembibitan tanaman jarak pagar dengan
cara pembibitan tanaman lain, seperti
diberi naungan (di bawah paranet,
naungan, atau di bawah pohon lainnya),
penanaman biji yang terlalu dalam (>3
cm), polybag yang terlalu besar/kecil
dan
lain
sebagainya
yang
mempengaruhi pertumbuhan bibit dan
biaya pemeliharaan.
Sudah banyak penelitian yang
dihasilkan pada pembibitan tanaman
jarak pagar, mulai dari bahan tanaman,
media tumbuh, jenis dan dosis pupuk
dan warna serta ukuran polybag, namun
penelitian pemberian air belum begitu
lengkap. Pemberian air selama ini di
pembibitan dilakukan dengan cara
penyiraman sampai media dalam
polybag menjadi jenuh air yang
dilakukan 2 kali sehari pagi dan sore,
belum berdasarkan kajian ilmiah.
Padahal pada tanaman dewasa dengan
jumlah daun 750-1000 helai memerlukan
air minimal 2,5 liter/hari (Rivaie, 2006),
bandingkan dengan benih jarak pagar
yang mempunyai daun 10-15 helai
Pemberian air pada tanaman
sangat penting, karena air merupakan
komponen utama untuk pertumbuhan
dan perkembangan tanaman, air sangat
berperan dalam proses metabolisme
tanaman
(Kramer
1969).
Kondisi
kekurangan air menurut Asril dan Rini
(dalam Wiroatmodja et al., 1995) dapat
mempengaruhi aspek pertumbuhan
tanaman baik secara anatomi, morfologi,
fisiologi dan biokimia, ini disebut aspek
ganda cekaman air. Pada tanaman
jambu mete cekaman air berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan tanaman,
nilai pertumbuhan (tinggi tanaman,
jumlah cabang primer, jumlah cabang
sekunder
dan
diameter
kanopi)
mengalami penurunan seiring dengan
peningkatan cekaman air (Lubis Y. M.,
et al., 1999).
Tanaman jarak pagar (Jatropha
curcas L) termasuk famili Euphobiaceae,
merupakan tanaman tahunan yang
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toleran kekeringan. Tanaman ini berasal
dari Amerika Latin dan menyebar di
daerah tropika baik pada iklim kering
dan setengah-kering (Henning, 1998).
Tanaman jarak pagar dapat beradaptasi
pada kondisi lahan kering (curah hujan
<500 mm/tahun) maupun pada lahan
dengan kesuburan rendah (lahan
marjinal dan lahan kritis). Tumbuh pada
ketinggian dari dataran rendah hingga
1600 m di atas permukaan laut. Sering
ditemukan pada 0-500 m di atas
permukaan laut (Tajudin, et al., 2006).
Bila tanaman jarak pagar akan
dikembangkan di daerah marginal
dimana di daerah tersebut biasanya
ketersediaan air sulit, maka informasi
sampai sejauh mana kebutuhan air pada
pembibitan jarak pagar mempengaruhi
pertumbuhan bibit sangat diperlukan.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui kebutuhan air bibit jarak
pagar di pembibitan dan pengaruh
cekaman air terhadap pertumbuhan
bibit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Rumah
Kaca Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Aneka Tanaman Industri Pakuwon
Sukabumi. Jenis tanah yang digunakan
adalah podsolik merah yang diambil dari
Desa Bojong Gede Kecamatan Citayam
Kabupaten Bogor.
Bahan tanaman yang digunakan
adalah benih jarak pagar IP I yang
berasal dari Kebun Induk Jarak Pagar
(KIJP). Dikecambahkan dalam seed
bag, setelah berkecambah ditanam
dalam pot plastik berisi 10 kg tanah.
Tanah sebelum dimasukan dalam pot
diayak
terlebih
dahulu
untuk
memisahkan batu, bekas akar tanaman
dan
kotoran
lainnya.
Rancangan
perlakuan terdiri dari 8 perlakuan yaitu;
pemberian air 25 cc (A1); pemberian air
25 cc 2 kali pemberian masing-masing
setengah dosis (A2); pemberian air 50
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cc (B1); pemberian air 50 cc 2 kali
pemberian masing-masing setengah
dosis (B2); pemberian air 75 cc (C1);
pemberian air 75 cc 2 kali pemberian
masing-masing setengah dosis (C2);
pemberian air 100 cc (D1); dan
pemberian air 100 cc 2 kali pemberian
masing-masing setengah dosis (D2).
Setiap perlakuan terdiri dari 10 pohon,
rancangan lingkungan yang digunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Rancangan Respon meliputi; tinggi
tanaman, diameter tunas, jumlah daun,
panjang daun, lebar daun, luas daun
dan umur daun. Data dianalisis dengan
uji BNJ pada taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon
tanaman
terhadap
beberapa jumlah pemberian air pada
benih tanaman jarak pagar seperti
berikut:
1. Tinggi tanaman, diameter tunas,
diameter tunas, jumlah daun, dan
jumlah tunas.
Hasil
penelitian
menunjukan
bahwa tunas tertinggi terdapat pada
pemberian air 100 cc yang tidak berbeda
nyata dengan pemberian air sebanyak
75 cc. Sedangkan pemberian air
sebanyak
50
cc
dan
25
cc
memperlihatkan pertumbuhan tunas
lebih pendek seperti dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1. Rataan tinggi, diameter tunas dan produksi daun bibit jarak pagar pada umur
3 bulan
Perlakuan
A1. pemberian air 25 cc/phn/hari
A2.pemberian air 2kali 12,5 cc
/phn/hr
B1.pemberian air 50 cc/phn/hr
B2.pemberian air 2 kali 25
cc/phn/hr
C1. pemberian air 75 cc/phn/hr
C2. pemberian air 2 kali 37,5
cc/phn/hr

Tinggi
tanaman
(mm)

Diameter (mm)

Jumlahdaun
(helai)

Jumlah
tunas (tns)

17,5 a

5,1 a

16,1 ab

2,7 a

26,0 a

3,7 a

9,3 a

1,9 a

25,3 a

5,5 a

20,3 b

2,6 a

25,6 a

5,1 a

19,4 b

2,5 a

60,7 b

7,1 b

22,1 b

2,7 a

58,7 b

7,1 b

21,9 b

2,7 a

D1. pemberian air 100 cc/phn/hr

76,3 b
7,6 b
28,1 c
D2. pemberian air 2 kali 50
cc./phn/hr
71,3 b
7,8 b
27,6 c
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5 %

Dari analisa data di atas dapat
dikatakan bahwa pemberian air kurang
dari 50
cc/ph/hr
menyebabkan
pertumbuhan benih tanaman jarak pagar
terhambat. Hal ini disebabkan tanaman
mengalami kekurangan air, mengalami
tekanan osmose dalam tanah, sehingga
akar
tidak
mampu
menyediakan
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2,9 a
2,8 a

kebutuhan air untuk tanaman yang
menyebabkan pertumbuhannya akan
terhambat (Heddy, 2002).
Pengaruh pemberian air sudah
terlihat pada awal pertumbuhan tunas
(umur 1 bulan), kekurangan air makin
terlihat seiring dengan bertambahnya
umur benih, pada umur benih 3 bulan
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perlakuan pemberian air 25–50 cc/ph/hr
tinggi tunasnya makin tertinggal dengan

pemberian air 75–100 cc/phn/hr seperti
terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tunas benih jarak pagar
Pemberian air 75 dan 100
cc/ph/hr, juga sudah memperlihatkan
penambahan tinggi tunasnya yang mulai
menurun pada umur 3 bulan, seiring
dengan bertambahnya umur benih, ini
menunjukan bahwa makin bertambah
umur benih kebutuhan air untuk
pertumbuhannya makin bertambah pula.
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Pengaruh pemberian air terhadap
diameter tunas tidak jauh berbeda
dengan tinggi tunas, diameter tunas
lebih besar terdapat pada pemberian air
100 cc/ph/hr yang tidak berbeda nyata
dengan pemberian air 75 cc/phn/hr,
sedangkan
pemberian
air
25–50
cc/ph/hr memperlihatkan diameter tunas
lebih kecil.
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Gambar 2. Grafik pertumbuhan diameter tunas benih jarak pagar
Gambar 2 memperlihatkan bahwa
batang tunas telah terbentuk pada umur
bibit 1 bulan, pertumbuhan diameter
tunas melambat mulai umur 2 bulan dan
3 bulan. Pemberian air yang kurang (25
50 cc/ph/hr) memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil sejak umur 1
bulan. Batang muda tanaman jarak
pagar
mengandung
banyak
air,
(Henning, 2000), kekeringan akan
menyebabkan batang menjadi tumbuh
lebih lambat ( Emmyzar, 2004).
Untuk produksi daun benih jarak
pagar, pemberian air 75–100 cc baik
diberikan sekaligus pagi maupun
setengah pagi dan setengah sore,
menunjukan produksi daun lebih banyak
dan tidak berbeda nyata sesamanya,
sedangkan pemberian air 25 cc – 50 cc

137

produksi daun lebih rendah. Air sangat
berhubungan erat dengan transpirasi,
cekaman
air
akan
mengurangi
trasnpirasi melalui pengurangan jumlah
dan luas daun, yang pada akhirnya
produksi daun akan berkurang, Iskandar
(1984) mengemukakan bahwa bila
potensial air daun rendah, jumlah dan
luas daun yang dihasilkan menurun.
Penambahan
jumlah
daun
terbanyak pada bibit jarak pagar terjadi
pada umur 1 bulan, pada bulan ke 2 dan
ke 3 penambahan jumlah daun lebih
melandai,
malah
pemberian
air
sebanyak 25 cc yang diberikan setengah
pagi dan setengah sore penambahan
jumlah daun rendah sekali seperti
terlihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Grafik penambahan jumlah daun benih jarak pagar.
Sedangkan untuk jumlah tunas,
semua pemberian air tidak menunjukan
perbedaan yang nyata, walaupun
kekurangan air mata tunas yang
terdapat pada bekas daun tanaman
benih jarak pagar tetap tumbuh sampai
umur bibit 3 bulan. Hal ini menunjukkan
bahwa sampai umur 3 bulan jumlah
tunas tumbuh masih banyak mengandalkan air yang terkandung pada
batang, sehingga perbedaan jumlah
ketersediaan air tidak mempengaruhi
jumlah tunas yang tumbuh, tetapi
terhadap pertumbuhan tunas seperti
tinggi, diameter dan jumlah daun
perbedaan
jumlah
pemberian
air
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menyebabkan pertumbuhannya berbeda
nyata.
2. Panjang, lebar, luas dan umur daun
Pemberian air sebanyak 75–100
cc/ph/hari baik diberikan pada pagi
sekaligus maupun dibagi dua pada pagi
dan sore hari memperlihatkan panjang,
lebar, dan luas daun lebih baik dan
berbeda nyata dibandingkan dengan
pemberian air sebanyak 25–50 cc/ph/hr
daunnya
menjadi
sempit
hanya
seperempat sampai setengahnya seperti
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rataan panjang, lebar, luas daun benih jarak pagar umur 3 bulan
Perlakuan
A1. pemberian air 25 cc
A2.pemberian air 2kali 12,5 cc
B1.pemberian air 50 cc
B2.pemberian air 2 kali 25 cc
C1. pemberian air 75 cc
C2. pemberian air 2 kali 37,5 cc
D1. pemberian air 100 cc

Panjang daun
(mm)

Lebar daun
(mm)

Total luas daun
(cm2)

Umur daun
(hari)

39,1 a

37,3 a

78,17 b

32

31,7 a

29,6 a

42,78 a

35

54,7 b

50,6 b

114,71 c

30

53,4 b
80,9 c

48,1 b
79,4 c

108,06 c
208,74 d

79,5 c

76,7 c

88,4c

86,7 c

31
47

208,68 d

54

228,95 e
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D2. pemberian air 2 kali 50 cc.

84,5 c
81,9 c
247,17 e
42
Keterangan; Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% uji BNJ

Sedangkan umur daun pada
pemberian air 75–100 cc/phn/hr lebih
panjang dibandingkan dengan pemberian air 25–50 cc/ph/hr. Kekurangan
air pada pembibitan jarak pagar
menyebabkan umur daun menjadi
pendek hanya sekitar 30–35 hari sudah
gugur.
Pada fase vegetatif umumnya
respon
tanaman
bila
mengalami
kekurangan air terlihat pada daun, pada
awal kekeringan stomata daun akan
menutup, selanjutnya daun layu, tua dan
rontok. Pada kekurangan air tingkat
lanjut terjadi penurunan luas daun yang
menyebabkan kemampuan fotosintesa
menurun sehingga laju pertumbuhan
tanaman juga mengalami penurunan
dan mungkin berhenti. Boyer, 1970;
Legg et al., 1979 (dalam Sheriff and
Muchow, 1992) menyatakan bahwa luas
daun merupakan ukuran perkembangan
tajuk yang paling mudah dilihat akibat
kekurangan air,
penurunan pembentukan dan perluasan daun, mempercepat penuaan dan perontokan daun.
Pada tanaman ubi kayu (Manihot sp)
kekeringan pada musim kemarau
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menyebabkan produksi daun menurun,
berkurangnya luas daun dan menutupnya stomata yang sangat menurunkan
laju pertumbuhan tanaman (Cock,
1996). Cekaman air juga sangat
mengurangi
pengembangan
daun,
karena proses pembelahan sel dan
pembesaran sel sangat tergantung pada
turgor sel (Hsio et al., 1976 dalam
Sheriff and Muchow, 1996). Pada kapas
luas daun tidak akan meningkat bila
mengalami cekaman air, pengembangan
daun lebih peka terhadap cekaman air,
penuaan daun sebelum waktunya dapat
terjadi disebabkan oleh kekeringan.
Beberapa hasil penelitian yang
dilaporkan mengenai hubungan ketersediaan air dengan tanaman jarak
pagar, adalah sebagai berikut; Rivaie et
al., (2006) mengatakan bahwa daerah
pertanaman jarak pagar di Cikeusik
yang mempunyai fisik lingkungan yang
dicerminkan kondisi iklim dengan curah
hujan tinggi tanpa bulan kering kondisi
pertumbuhan tanaman jarak pagar
cukup baik, dengan jumlah tandan 3-4
tandan buah percabang.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan sebagai
berikut:
Pemberian air sebanyak 100
cc/phn/hari dan 75 cc/phn/hari baik
diberikan sekaligus pagi atau diberikan
setengah pagi setengah sore pada
pembibitan jarak pagar di polybag telah
memadai untuk mendapatkan benih
yang
pertumbuhan
tinggi
tunas,
diamater tunas, jumlah daun, panjang
daun, lebar daun, dan luas daun yang
lebih baik. Berdasarkan kesimpulan di
atas, disarankan pada pembibitan jarak
pagar pada awal pertumbuhan (umur 1
bulan) pemberian air cukup 75
cc/ph/hari, selanjutnya dinaikan menjadi
100
cc/phn/hari.
Dengan
dosis
pemberian tersebut di atas untuk
penanaman jarak pagar satu hektar
dengan pembibitan sebanyak 2750
benih
memerlukan
air
sebanyak
22.687,5 liter selama 90 hari di
pembibitan.
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