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ABSTRAK
Tamaman kemiri sunan merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber penghasil
biodisel. Kandungan minyak biji kemiri sunan berkisar antara 45 – 50% dengan produksi mencapai 400 kg
biji per pohon per tahun. Namun data tersebut belum didukung oleh data pertumbuhan vegetatif dan
generatif yang dapat menunjang informasi untuk pengembangan selanjutnya. Untuk itu telah dilakukan
observasi dalam rangka mengumpulkan data tentang pertumbuhan vegetatif dan generatif kemiri sunan.
Observasi dilakukan di tujuh lokasi dengan mengamati pohon sampel sebanyak 4 pohon per lokasi,
sehingga jumlah pohon pengamatan menjadi 28 pohon. Hasil observasi menunjukan bahwa ; tinggi
tanaman kemiri sunan dapat mencapai 17 meter dengan lingkaran batang mencapai 203 cm, sedangkan
jumlah cabang, lebar kanopi, dan jumlah pucuk masing-masing 7 cabang utama, 8,9 meter dan 2500
pucuk. Untuk data generatif seperti jumlah cabang tangkai bunga, jumlah bunga/malai dan jumlah buah
jadi/malai masing-masing 6,25 cabang, 62,75 bunga betina/malai dan 5,25 buah/malai
Kata kunci : kemiri sunan, keragaan.

ABSTRACT
Performance of Kemiri Sunan plants (Aleurites trisperma Blanco) in West Java
Aluerites trisperma BLANCO represent one of crop which have potency to as source of producer
biodisel. Obstetrical of oil of seed of Aluerites trisperma range from 45 - 50% with the production reach 400
seed/tree/year. But the data not yet been supported by data of growth vegetatif and generative which can
support the information for the development of hereinafter. For that have been by observation in order to
collecting data of about growth vegetatif and generative of Aleurites trisperma. Observation in seven
location by perceiving tree sampel as much 4 tree of per location, so that sum up the perception tree
become 28 tree. Result of observation that ; crop of Aleurites trisperma can reach 17 metre radianly is bar
reach 203 cm, while branch amount, wide of kanopi, and sum up the sprout of each 7 main branch, 8,9
metre and 2500 sprout. For the data of generative like amount branch the flower handle, sum up the flower /
inflorence and sum up the fruit become the / inflorence o] each 6,25 branch, 62,75 female flower / inflorence
and 5,25 fruit / inflorence

Keywords: Aleurites trisperma, performance.

PENDAHULUAN
Kemiri Sunan (Aleurites tripserma
Blanco) atau Kemiri China atau Jarak
Bandung (Sumedang) atau Kaliki
Banten, merupakan salah satu jenis
tanaman yang berpotensi sebagai
tanaman sumber bahan bakar nabati
(biodiesel) selain tanaman kelapa sawit
dan jarak pagar. Kemiri ini menghasilkan
minyak yang disebut dengan tung oil
atau minyak kayu cina (Barley, 1950 dan
Kataren. S, 1986). Tanaman kemiri
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sunan
berasal
dari
Philipina,
diperkirakan masuk ke Indonesia
ratusan tahun yang lalu (Heyne, 1987
dan Barker C.A et al,. 1963). Kemiri
sunan tidak berkem-bang seperti kemiri
mulaccana yang bijinya digunakan untuk
bumbu masak, sedangkan biji kemiri
sunan mengandung racun.
Saat ini jumlah tanaman kemiri
sunan
sangat
terbatas,
belum
dibudidayakan,
umumnya
ditanam
sebagai penanda kuburan. Manfaat lain
dari kemiri sunan adalah kayunya untuk
bahan
bangunan,
hal
ini
juga
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menyebabkan populasi tanaman ini
makin berkurang.
Biji kemiri sunan mengandung
minyak mencapai di atas 45 - 50%
(Anonim, 2008) dari minyak ini
berpotensi digunakan sebagai bahan
biodiesel pengganti solar, dengan hasil
pendamping yang cukup besar seperti
ampasnya, gliserol, pupuk organik dan
sebagainya. Selain sebagai bahan bakar
alternatif, minyak kemiri sunan dapat
diproses menjadi berbagai produk lain,
seperti bahan untuk membuat pernis,
cat, sabun, linoleum, minyak kain, resin,
kulit sintetis, pelumas, kampas dan lainlain (Anonim, 2008) sehingga bernilai
ekonomi tinggi.
Namun data tersebut belum
didukung oleh data pertumbuhan
vegetatif dan generatif yang lengkap,
seperti data tinggi tanaman, jumlah
cabang, lebar kanopi, jumlah pucuk dan
sebagainya, serta jumlah bunga betina
dan jumlah buah jadi. Tanpa data
pertumbuhan ini sulit untuk menentukan
jarak tanam yang tepat, populasi pohon
per satuan luas dan perkiraan produksi
per satuan luas.
Oleh
sebab
itu
diperlukan
observasi
untuk
mengumpulakn
data/informasi tentang pertumbuhan
vegetatif tanaman kemiri sunan ini.
BAHAN METODA

Metodologi
Penelitian
dilakukan
secara
observasi, setiap lokasi di ambil 4 pohon
sebagai sampel, sehingga jumlah pohon
sampel menjadi 28 pohon. Pengamatan
meliputi: tinggi tanaman, tinggi batang,
lingkaran batang, jumlah cabang utama,
cabang sekunder, cabang tersier,
panjang tangkai daun, panjang daun,
lebar daun dan jumlah daun pucuk,
jumlah bunga, jumlah bunga betina dan
jumlah buah jadi. Data yang diperoleh
kemudian dirata-ratakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi pohon, tinggi batang,
lingkaran batang dan jumlah cabang.
Tinggi pohon kemiri sunan di tiga
kabupaten ini berkisar antara 11,25 m
sampai 17 m, dengan lingkaran batang
berkisar antara 75 – 223 cm, dan jumlah
cabang sekitar 3-7 cabang utama.
Tanaman ini tidak seumur karena
penanamannya memang tidak serentak.
Bagi tanaman kemiri sunan yang
ditanam bercampur dengan tanaman
hutan lainnya seperti di lahan perhutani
di Sumedang, mempunyai batang yang
cukup tinggi. Sedangkan kemiri sunan di
Majalengka dan garut yang umumnya
ditanam di areal perkuburan, letak
cabang pertama lebih rendah, dengan
jumlah cabang yang lebih banyak.

Bahan obsevasi yang digunakan
adalah tanaman kemiri sunan yang
tumbuh di beberapa lokasi yaitu; 5
lokasi di Majalengka dengan tinggi
tempat berkisar antara 145 – 577 m dpl,
1 lokasi di Sumedang dengan ketinggian
275 m dpl dan 1 lokasi di Garut dengan
ketinggian 540 m dpl. Observasi
dilaksanakan pada bulan April 2009.
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Tabel 1. Kisaran tinggi pohon, batang, lingkaran batang, cabang utama, cabang
sekunder dan cabang tersier tanaman kemiri sunan di tiga Kabupaten
Lokasi
Kab.
Majalengka

Tinggi phn
(m)

Tinggi
batang (m)

Lingkaran
Batang (cm)

Jml.cabang
utama (cbng)

Jml cabang
sekunder
(cbng)

Jml cabang
tersier
(cbng)

8,66-15,82

1,32-4,5

63,43-255,93

3,54 – 10,82

2,93 -7,46

2,86-7,01

7,92-9,08

116,11127,89

2,25-3,25

1,85-4,16

3,98-5,02

2,37-5,63

3,71-3,79

4,17-6,17

Kab.
Sumedang

16,18 -7,82

Kab. Garut

12,89-17,61

3,42-7,58

169,81201,69

Hal ini menunjukan bahwa
tanaman berkembang seadanya sesuai
dengan lingkungannya, tanaman yang
tumbuh tumpang tindih dengan tanaman
lain akan mengalami pertumbuhan
cabang yang terhambat, sedangkan
yang tidak terganggu dapat membentuk
cabang sesuai dengan sifatnya.
Pola
pembentukkan
cabang
kemiri sunan sebenarnya membentuk
cabang tiga-tiga, artinya tunas akan
muncul secara serentak sebanyak tiga
tunas. Bila ketiga tunas tersebut
berkembang secara baik, maka akan
terjadi tiga cabang sekaligus, demikian
seterusnya.
Namun
karena
tidak
dipelihara dengan baik pembentukan
cabang
tersebut
menjadi
tidak
beraturan, seperti adanya cabang yang
mati, tidak tumbuh dan sebagainya.
Jumlah cabang ini akan mempengaruhi
produksi tanaman kemiri sunan, karena
buah kemiri sunan terbentuk diujungujung pucuk, sedangkan pucuk tumbuh
pada cabang dan ranting tanaman.
Hasil
pengamatan
lingkaran
batang yang dihitung pada ketinggian 1
m dari permukaan tanah, menunjukan
bahwa lingkaran batang kemiri sunan di
Kabupaten Majalengka berkisar antara
90,13 – 2007,25 m, Sumedang dan
Garut masing-masing 122 m dan 185,75
m.
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Lebar kanopi, jumlah daun pucuk,
panjang, lebar dan panjang tangkai
daun kemiri sunan
Lebar kanopi adalah jarak dari
pangkal batang tanaman ke proyeksi
daun pada cabang terpanjang. Lebar
kanopi ini akan menentukan jarak tanam
tanaman, jarak tanam yang terbaik
adalah 2 kali lebar kanopi atau garis
tengah kanopi. Hasil pengamatan
menunjukan
bahwa
lebar
kanopi
tanaman kemiri sunan mencapai 9,02,61
m (Tabel 2). Penanaman yang
bercampur dengan tanaman tahunan
lain seperti dengan tanam tamarin, afrika
dan sebagainya dengan jarak tanam
yang tidak teratur. Menyebabkan terjadi
tumpang tindih antar tanaman dan
mempengaruhi pembentukan cabangcabang
sebagai
penentu
kanopi
tanaman. Hyne (1987) mengatakan
bahwa kemiri sunan tumbuh sebagai
tegakan, tinggi dapat mencapai 15 meter
atau lebih, hidup sampai usia di atas 75
tahun dan mempunyai kanopi yang
cukup rapat dan lebar. Kanopi yang
rapat dan lebar mampu menahan
tetesan air hujan jatuh langsung ke
permukaan tanah, sehingga mengurangi
erosi dan meningkatkan penyerapan air
ke dalam tanah.
Daun tanaman kemiri sunan
terdapat di ujung pucuk-pucuk tanaman.
Hasil pengamatan menunjukan bahwa
jumlah daun per pucuk sekitar 9,41 –
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17,21 helai. Pada fase generatif daundaun ini akan gugur, dan pada ujung
pucuk akan muncul bunga. Hyne (1987)
melaporkan bahwa tanaman kemiri
sunan mempunyai daun lebat (mencapai
puluhan ribu helai/pohon), mampu
mengikat
karbondioksida
dan
menghasilkan oksigen dalam jumlah
banyak.
Sedangkan untuk ukuran panjang,
lebar dan tangkai daun, masing-masing
berkisar antara 13,99-16,71 cm, 13,0113,38 cm dan 9,91- 17,79 cm. Panjang
tangkai daun dipengaruhi oleh letak
daun tersebut, daun yang terletak paling
jauh dari pucuk tangkai daunnya lebih
panjang dibandingkan dengan daun
yang terletak lebih ke ujung, karena

daun berusaha untuk mendapatkan
sinar
matahari,
hal
itu
yang
menyebabkan kisaran tangkai daun
lebih tinggi.
Bunga dan buah
Bunga dan buah kemiri sunan
terletak diujung pucuk, berbentuk malai,
yang bercabang-cabang mulai dari
pangkal sampai ke ujung. Bunga kemiri
sunan merupakan bunga sempurna,
artinya dalam satu bunga terdapat
bunga betina dan bunga jantan. Bunga
terdiri dari satu bunga betina, 7 tangkai
serbuk sari, dengan mahkota bunga
terdiri dari 5 helai dan 3 helai kelopak
bunga.

Tabel 2. Rata-rata jari-jari kanopi, jumlah daun pucuk, panjang, lebar dan panjang
tangkai daun tanaman kemiri sunan di tiga Kabupaten

Lokasi

Kab. Majalengka

Kab. Sumedang
Kab. Garut

Jml daun
pucuk (helai)

Panjang daun
(cm)

Lebar daun
(cm)

Panjang
tangkai daun
(cm)

4,15-8,61

13,50-14,17

15,75-24,25

13,25-23,38

13,13-36,83

6,68-8,42

12,29-17,21

13,99-16,51

13,02-14,74

15,21-17,79

7,44-9,02

9,41-12,59

14,79-16,71

13,31-14,49

9,91-15,85

Kanopi (m)

Mahkota bunga berwarna putih dan ada
warna ping diujungnya, kelopak bunga
berwarna hijau dan serbuk sari berwarna
kuning.
Diameter
bunga
beserta
mahkotanya sekitar 2 cm.
Hasil pengamatan yang telah
dilakukan, menunjukan bahwa dalam
satu malai bunga terdapat 4,54-7,96
cabang. Sedangkan jumlah bunga dan
jumlah
buah
jadi
masing-masing
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sebanyak
36,25-89,25
bunga
betina/malai dan 2,87-7,63 buah/malai
(Tabel 3).
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Tabel 3. Jumlah cabang tangkai bunga, jumlah bunga/malai dan jumlah buah
jadi/malai.

Lokasi pengamatan

Jumlah cabang tangkai
bunga (cbg)/malai

Jumlah bunga
betina/malai (bunga)

Jumlah buah
jadi/malai
(buah)

Majalengka 145 m dpl

4,54-7,96

36,25-89,25

2,87-7,63

Pada Tabel 3. terlihat bahwa
malai bunga kemiri sunan bercabangcabang dan pada cabang-cabang
tersebut terdapat bunga. Persentase
buah jadi tanaman kemiri sunan dari
hasil pengamatan ini sangat rendah
hanya sekitar 8,37 %, angka ini
menunjukan bahwa adanya peluang
untuk meningkatkan produksi melalui
teknik
budidaya
yang
dapat
meningkatkan setting buah. Tanaman
kemiri
mempunyai
pembungaan
berbentuk malai, panjang 10 cm,
kelopak berwarna hijau, diameter 3 mm
dan berkelamin tunggal. Buah kemiri
sunan berupa buah kotak bulat,
diameter sekitar 6-10 cm dan berongga
3 – 4 dengan 3 – 4 biji di dalamnya, biji
berbentuk bulat telur berwarna putih
waktu muda dan berwarna coklat
setelah matang (Anonim, 2008).
KESIMPULAN
Dari hasil observasi lapangan
terhadap tanaman kemiri sunan di
Kabupaten Majalengka, Sumedang dan
Garut, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
Tinggi tanaman kemiri sunan
dapat mencapai 17,61 meter dengan
tinggi batang mencapai 9,08 meter.
Lingkaran batang kemiri sunan dapat
mencapai 255,93 cm, dengan jumlah
cabang utama 10,82 cabang. Lebar
kanopi tanaman kemiri sunan dapat
mencapai 9,02 m. Jumlah cabang bunga
mencapai 4,54 – 7,96 cabang. Jumlah
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bunga betina dalam satu malai
mencapai
89,25
bunga
betina,
sedangkan buah jadi hanya 7,63 buah.
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