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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) yang termasuk famili 

Euphorbiaceae (Nurcholis dan Sumarsih, 2007; Zong et al., 2010; Misra dan 

Misra, 2010; USDA, 2014) dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biodiesel dan 

bahan bakar rumah tangga (Hasnam dan Mahmud, 2006; Prihandana dan 

Hendroko, 2006). Minyak jarak pagar merupakan sumber minyak terbarukan 

(reneweble fuels) dan termasuk non edible oil sehingga tidak bersaing dengan 

kebutuhan konsumsi manusia seperti pada minyak kelapa sawit (Heller, 1996; 

Hening, 2000; Zainudin dan Maftuchah, 2010). Nuryani (2007) menyatakan jarak 

pagar juga sudah digunakan untuk pengobatan di beberapa negara, misalnya untuk 

mengobati kanker, luka bakar, dan asam urat. Di negara-negara yang miskin 

seperti India, Mali, Tanzania dan Gambia, jarak pagar telah lama dikembangkan 

menjadi pengganti solar dan minyak tanah (Hasnam dan Mahmud, 2006).   

Metode transformasi genetik yang banyak digunakan dalam transformasi 

jarak pagar secara in vitro adalah metode transfer gen langsung yaitu penembakan 

partikel, dan metode mediasi vektor yaitu Agrobacterium tumefaciens. A. 

Tumefaciens merupakan salah satu teknik transformasi yang banyak dilakukan 

oleh para peneliti dan telah berhasil dengan baik (Listanto et al., 2009). Introduksi 

gen dengan penembakan partikel terus dioptimumkan oleh Joshi et al., (2011) 

hasilnya, telah diperoleh transformasi jarak pagar yang stabil dengan effisiensi 

transformasi 44,7%. Metode ini akan digunakan pada introduksi gen yang 

diinginkan untuk perbaikan jarak pagar. 
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Pengembangan teknik transfer gen dengan metode langsung melalui kultur 

jaringan (in vitro) memiliki kelemahan yaitu regenerasi rendah (Sharma et al. 

2011; Li et al. 2008), sehingga metode langsung transformasi melalui jalur tabung 

serbuk sari (in vivo) diharapkan dapat digunakan. Metode langsung melalui 

tabung serbuk sari dengan masing-masing konsentrasi yang berbeda sudah 

berhasil diterapkan pada tanaman Gandum (0,2 µg µl-1) (Martin et al., 1992), Padi 

(0,05 µg µl-1) (Luo, Zhong-xun dan Ray Wu, 1988), Mentimun (0,05 µg µl-1) (Xu 

et al, 2011), Melon (1 µg µl−1) (Shan et al., 2012), dan Kapas (0,03 µg µl−1) (Bibi 

et al., 2013). 

Salah satu komponen penting yang diperlukan dalam transformasi gen 

secara langsung yaitu adanya plasmid vektor. Karakteristik utama suatu plasmid 

vektor adalah memiliki origin of replication (ori), adanya marker penyeleksi serta 

situs kloning (Dale dalam Maftuchah, 2012). Pada saat ini telah dikenal berbagai 

jenis vektor yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan teknik transfer gen, 

salah satunya yaitu plasmid pCambia1301. Sifat khusus dari pCambia adalah 

rangkainnya yang lengkap, memiliki pBR322 origin of replication untuk replikasi 

dalam E.coli dan Agrobacterium, membawa gen hpt II untuk ketahanan terhadap 

antibiotik higromisin, gen npt II untuk ketahanan terhadap kanamisin, gen gus-A 

serta dapat diuji dengan seleksi biru-biru karena membawa gen lacZ (Brown 

dalam Maftuchah, 2012). 

 Salah satu strategi deteksi awal yang umum dilakukan untuk mengetahui 

terjadinya transformasi adalah screening seluruh sel/jaringan tanaman yang telah 

ditransformasi untuk ekspresi gen pelapor. Gen pelapor yang dimaksud yaitu gen 

hpt II dan gus-A (Mulyaningsih dan Aswidinoor, 2010). 
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Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pengembangan jarak 

pagar yaitu keberhasilan regenerasi rendah karena pengakarannya lemah 

sehinggga daya aklimatisasi juga rendah (Sharma et al. 2011; Li et al,. 2008). 

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan metode transformasi skala in vivo, salah 

satu metode transformasinya yaitu melalui jalur tabung serbuk sari dengan 

beberapa konsentrasi yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang diatas maka ditemukan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah perlakuan konsentrasi DNA plasmid pCambia 1301 pada proses 

transformasi langsung melalui jalur tabung serbuk sari berpengaruh terhadap 

pembentukan buah, biji dan daya kecambah tiga genotipe jarak pagar? 

2. Apakah perlakuan konsentrasi DNA plasmid 1301 pada transformasi langsung 

tiga genotipe jarak pagar menunjukkan ekspresi gen hpt II dan gus-A pada 

bibit-bibit tanaman T0 yang diperoleh? 

3. Apakah perlakuan konsentrasi DNA plasmid 1301 pada transformasi langsung 

tiga genotipe jarak pagar berpengaruh terhadap beberapa karakter kuantitatif 

tanaman jarak pagar transgenik putative hasil seleksi menggunakan antibiotik 

higromisin? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari optimasi konsentrasi DNA plasmid pCambia 1301 terhadap 

keberhasilan pembentukan buah, biji dan daya kecambah tiga geotipe jarak 

pagar. 
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2. Mengetahui ekspresi gen hpt II dan gus-A pada bibit-bibit tanaman T0 yang 

diperoleh dari perlakuan konsentrasi DNA plasmid pCambia 1301 pada 

transformasi langsung tiga genotipe jarak pagar. 

3. Mengetahui beberapa karakter kuantitatif tanaman jarak pagar transgenik 

putative hasil seleksi menggunakan antibiotik higromisin pada masing-masing 

genotipe dan konsentrasi. 

1.4 Hipotesa 

1. Terdapat perbedaan pengaruh konsentrasi DNA plasmid 1301 terhadap 

pembentukan buah, biji dan daya kecambah tiga genotipe tanaman jarak 

pagar. 

2. Terdapat bibit tanaman transgenik akibat perlakuan konsentrasi DNA plasmid 

1301 pada transformasi langsung tiga genotipe jarak pagar menggunakan gen 

hpt II dan gen gus-A. 

3. Tidak terdapat perbedaan pada beberapa karakter kuantitatif tanaman jarak 

pagar transgenik putative hasil seleksi menggunakan antibiotik higromisin. 

 




