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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) sebagai salah satu penghasil bahan 

baku energi alternatif mulai mendapat perhatian di Indonesia sejak tahun 2006. Hal ini 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi di masa depan yang diperkirakan tidak 

dapat dipenuhi lagi dari energi yang berbasis fosil. Ketergantungan terhadap energi 

fosil tersebut harus perlahan-lahan dikurangi dan diganti dengan sumber energi lain 

yang ramah lingkungan dan tidak bersumber dari tanaman pangan untuk mengurangi 

konsumsi pangan. Khususnya bahan bakar minyak (BBM) telah menyadarkan semua 

pihak tentang perlunya mencari bahan bakar alternatif khususnya yang terbarukan, 

Salah satu yang dipandang potensial dari kelompok tanaman adalah jarak pagar  

(Prihandana dan Hendroko, 2006). 

 Tanaman jarak pagar sebagai salah satu penghasil minyak nabati yang dapat 

digunakan untuk biodiesel perlu ditingkatkan produktifitasnya. Potensi produksi jarak 

pagar yang sudah dilaporkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 di Indonesia masih 

sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Produksi biji jarak di Indonesia masih 

tersebar dan menghasilkan produksi rendah, yaitu hanya sebesar 0,11–0,12 ton/ha 

pada tahun 2007–2009. Hasil rata-rata biji pada populasi tahun ke-1 sampai tahun ke-4 

pada provenan berasal dari NTB adalah 0,18; 0,98; 1,02; dan 1,28 t/ha, sedangkan 

hasil provenan dari NTT berturut-turut 0,21; 0,95; 0,97; dan 1,11 t/ha (Machfud dan 



Sudarmo, 2009). Produktivitas populasi yang diperbaiki (IP-2A dan IP-2P) di Jawa 

Timur pada umur satu tahun adalah 1,32 dan 1,14 ton biji/ha (Romli dan Haryono, 

2009). 

Data Puslitbangbun (2013), menunjukkan pada tahun ke-1 tingkat produksi 

jarak pagar sampai tahun ke-3 sekitar 2,3–2,6; 5–6; dan 8–9 ton/ha/th. Menurut Kumar 

(2009)  menyatakan bahwa produktivitas jarak pagar pada lahan semi-kering di India 

berkisar 2 t/ha/th dan >12,5 ton/ha/th setelah tanaman berumur lebih dari 5 tahun. 

Penelitian yang dilakukan di India pada varietas baru (JO S2) memperoleh hasil 2,95 

ton/ha biji kering jarak pagar pada tahun pertama dan meningkat menjadi 4,25 t/ha 

pada tahun ke-dua. 

 Upaya meningkatkan produksi tanaman jarak pagar dapat melalui perbaikan 

teknik budidaya maupun perbaikan genetik tanaman. Perbaikan genetik dapat 

dilakukan melalui seleksi massa, pemanfaatan hibrida dan hibridisasi antar spesies, 

seleksi rekuren dan pemuliaan molekuler (Hasnam, 2011). Penelitiaan ini merupakan 

penelitian lanjutan dari persilangan nomor-nomor unggul, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai korelasi karakter pertumbuhan dan produksi pada  

tanaman jarak pagar. 

 

 

 

 

 



1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tingkat produksi 

beberapa genotip tanaman jarak pagar (J. curcas L.) hasil persilangan pada periode 

panen musin penghujan tahun empat. 

1.3 Hipotesis  

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat 

perbedaan produktifitas dari beberapa genotip hasil persilangan tanaman jarak pagar 

(J. curcas L.) pada periode panen musin penghujan tahun empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




