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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) akhir-akhir ini banyak 

dikembangkan sebagai salah satu tanaman alternatif penghasil bahan minyak 

bakar nabati (biodiesel). Pemanfaatan minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

sebagai biodiesel merupakan salah satu alternatif yang ideal untuk mengantisipasi 

meningkatnya permintaan bahan bakar minyak dan penghematan penggunaan 

cadangan devisa negara (Istiana dan Sadikin, 2008). 

Secara agronomis tanaman jarak pagar dapat dibudidayakan pada kondisi 

agroklimat di Indonesia, bahkan pada kondisi kering dan pada lahan marginal. 

Terdapat berbagai jenis tanaman jarak di Indonesia, antara lain jarak kepyar 

(Ricinus communis), jarak Bali (Jatropha podagrica), jarak ulung (Jatropha 

gossypifolia), dan jarak pagar (Jatropha curcas). Diantara jenis tanaman tersebut 

yang memiliki potensi besar dan paling prospektif untuk dikembangkan sebagai 

penghasil minyak bakar nabati (biodiesel) adalah jarak pagar (Hambali et al. 

2006). 

Menurut Hambali et al., (2007) minyak jarak pagar merupakan sumber 

minyak terbarukan (reneweble fuels) dan tidak dapat dimakan ( non edible oil ) 

sehingga tidak berkompetisi dengan kebutuhan konsumsi minyak makan nasional. 

Kebutuhan industri dan ekspor crude palm oil (CPO) (Prawitasari et al. 2006). 
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Perbaikan bahan tanam pada tanaman jarak pagar dapat dilakukan melalui 

perbaikan populasi atau perakitan hibrida (Hartati, 2011). Pengembangan 

transformasi atau rekayasa genetik tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

sudah banyak dilakukan dan sudah berhasil menyisipkan berbagai gen, seperti gen 

sitrat sintase yang berfungsi untuk meningkatkan toleransi terhadap toksisitas  

aluminium (Al) (Tistama, 2012). Transformasi  melalui Agrobacterium 

tumefaciens strain LBA4404 yang membawa plasmid pIG6-SMt2, untuk 

meminimalisir toksisitas logam berat (Siregar, 2013). gen SaDREB1 (Li  et al., 

2008); gen S-DREB2A (Kumar  et al., 2010), gen HD3A (Sulistyaningsih, 2012).  

Pengembangannya jarak pagar selama ini masih terdapat kendala di tingkat 

perbanyakan in vitro utamanya aspek pangakaran yang berdampak pada 

rendahnya persentase hasil tanaman rekayasa genetika yang dapat di tanam dalam 

skala rumah kaca maupun lapang. Dwimahyani (2005) mengatakan, permasalahan 

lain terkait pengambangan jarak pagar adalah belum adanya kultivar unggul dan 

teknik budidaya yang memadai. Sehingga perlu perbaikan dan perbanyakan 

genetik (Syah, 2006). 

Metode transformasi genetik skala in vivo yang sudah lama dikembangkan 

pada berbagai jenis tanaman yaitu metode transformasi melalui jalur tabung polen 

(pollen tube pathway). Transformasi melalui jalur tabung polen adalah pendekatan 

genotip yang banyak digunakan untuk produksi tanaman transgenik di seluruh 

dunia. Teknik ini telah banyak dipraktekkan untuk mengembangkan kapas 

transgenik, dan kedelai (Zhou et al, 1983). Teknik ini dengan mudah dapat 

menghasilkan benih generasi berikutnya, teknik ini sangat sederhana dan 
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mengikuti injeksi DNA asing pada stigma setelah satu hari pasca mekar (DPA) 

(Zhou et al., 1983). Namun, belum ditemukan penerapannya pada tanaman jarak 

pagar. Oleh karena itu, penelitian tentang pengembangan dan penerapan metode 

transformasi genetik secara in vivo melalui jalur tabung polen penting untuk 

dilakukan, sebagai penunjang hasil rekayasa tanaman yang sulit dikembangkan 

melalui metode in vitro. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji keberhasilan metode 

transformasi gen pada tiga genotipe tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

melalui jalur tabung polen (pollen tube pathway) dengan periode waktu penetesan 

yang berbeda.  

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Diduga terdapat interaksi antara genotipe jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

dengan waktu penetesan terhadap pembentukan buah dan biji akibat 

transformasi gen OsDREBIA melalui tabung polen (pollen tube pathway). 

2. Diduga terdapat perbedaan keberhasilan pembuahan dan pembentukan biji 

pada tiga genotipe tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) akibat 

transformasi gen OsDREBIA melalui tabung polen (pollen tube pathway). 

3. Diduga terdapat perbedaan pembentukan buah dan biji pada tanaman jarak 

pagar (Jatropha curcas L.) akibat transformasi gen OsDREBIA melalui 

tabung polen (pollen tube pathway) dengan waktu penetesan yang berbeda.  

 

 




