
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) 

Tanaman tomat berasal dari daerah Peru dan Ekuador, kemudian menyebar ke 

seluruh Amerika, teruatama ke wilayah beriklim tropik, sebagai gulma. 

Penyebaran tanmaan tomat dilakukan oleh burung-burung yang makan buah 

tomat dan kotorannya tersebar kemana-mana. Penyebaran tomat ke Eropa dan 

Asia dilakukan oleh orang Spayol setelah kemenangannya di Meksiko pada tahun 

1523. Tomat ditanam di Itali pada tahun 1544 dan di Inggris pada tahun 1597 

(Pracaya, 2003). 

Tanaman tomat diklasifikasikan ke dalam golongan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Tubiflorae  

Famili   : Solanaceae  

Genus   : Lycopersicum  

Spesies  : Solanum licopersicum Mill. (Redaksi Agromedia, 2007).  

2.1.1 Morfologi Tanaman Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) 

Tanaman tomat memiliki akar tunggang, akar cabang, serta akar serabut yang 

berwarna keputih-putihan dan berbau khas. Perakaran tanaman tidak terlalu dalam, 

menyebar ke semua arah hingga kedalaman rata-rata 30-40 cm, namun dapat 

mencapai kedalaman hingga 60-70 cm. Akar tanaman tomat berfungsi untuk 



 

 

 

 

menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. 

Oleh karena itu tingkat kesuburan tanah di bagian atas sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman dan produksi buah, serta benih tomat yang dihasilkan (Redaksi 

Agromedia, 2007).  

Batang tanaman tomat bentuknya bulat dan membengkak pada buku-buku. 

Bagian yang masih muda berambut biasa dan ada yang berkelenjar. Mudah patah, 

dapat naik bersandar pada turus atau merambat pada tali, namun harus dibantu 

dengan beberapa ikatan. Tanaman tomat dibiarkan melata dan cukup rimbun 

menutupi tanah. Bercabang banyak sehingga secara keseluruhan berbentuk perdu 

(Rismunandar, 2001).  

Daun tomat berbentuk oval dengan panjang 20-30 cm. Tepi daun bergerigi dan 

membentuk celah-celah yang menyirip. Diantara daun-daun yang menyirip besar 

terdapat sirip kecil dan ada pula yan bersirip besar lagi (bipinnatus). Umumnya, daun 

tomat tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang, memiliki warna hijau, dan berbulu 

(Redaksi Agromedia, 2007). 

Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan 

jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari varietasnya. Kuntum bunganya 

terdiri dari lima helai daun kelopak dan lima helai mahkota. Pada serbuk sari bunga 

terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung yang 

mengelilingi tangkai kepala putik. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri 

karena tipe bunganya berumah satu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 

terjadi penyerbukan silang (Wiryanta, 2008).  

Buah tomat adalah buah buni, selagi masih muda berwarna hijau dan berbulu 

serta relatif keras, setelah tua berwarna merah muda, merah, atau kuning, cerah dan 



 

 

 

 

mengkilat, serta relatif lunak. Bentuk buah tomat beragam: lonjong, oval, pipih, 

meruncing, dan bulat. Diameter buah tomat antara 2-15 cm, tergantung varietasnya. 

Jumlah ruang di dalam buah juga bervariasi, ada yang hanya dua seperti pada buah 

tomat cherry dan tomat roma atau lebih dari dua seperti tomat marmade yang beruang 

delapan. Pada buah masih terdapat tangkai bunga yang berubah fungsi menjadi 

sebagai tangkai buah serta kelopak bunga yang beralih fungsi menjadi kelopak bunga 

(Wiryanta, 2008).  

Biji tomat berbentuk pipih, berbulu, dan berwarna putih, putih kekuningan atau 

coklat muda. Panjangnya 3-5 mm dan lebar 2-4 mm. Biji saling melekat, diselimuti 

daging buah, dan tersusun berkelompok dengan dibatasi daging buah. Jumlah biji 

setiap buahnya bervariasi, tergantung pada varietas dan lingkungan, maksimum 200 

biji per buah. Umumnya biji digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman. Biji mulai 

tumbuh setelah ditanam 5-10 hari (Redaksi Agromedia, 2007). 

2.1.2 Budidaya Tanaman Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) 

a. Pembibitan  

Hal pertama yang dilakukan sebelum menanam tomat adalah pembibitan. 

Purwati dan Khairunisa (2007) menyebutkan tahapan pembibitan sebagai berikut: 

1. Pemilihan benih, dilakukan dengan seleksi benih.  Benih harus utuh artinya 

benih tidak memiliki cacat atau luka.  Bebas dari hama penyakit, bersih dari 

kotoran artinya benih tidak terkontaminasi dengan benda-benda asing, misal-

nya pasir, tanah, atau benih-benih tanaman lain.  Daya tumbuh yang baik, 

kemampuan berkecambah lebih dari 85%.  

2. Penyemaian didahului dengan proses sterilisasi. Tujuannya agar mikro-

organisme yang dapat menyebabkan berkembangnya hama atau  penyakit mati. 



 

 

 

 

Sterilisasi yang umum dilakukan adalah merendam benih dengan fungisida. 

Penyemaian menggunakan kotak semai dengan ukuran panjang 50 - 60 cm dan 

lebar  30 - 40 cm dengan tinggi 25 - 30 cm.  Dasar kotak semai dibuat ber-

lubang untuk memudahkan aliran air siraman.  Media semai berupa campuran 

tanah dan pupuk kandang setinggi 12 cm.  Perbandingan komposisi tanah dan 

pupuk kandang adalah 1 : 1 atau 1 : 2. Media semai kemudian dipadatkan 

sedikit demi sedikit.  Kotak semai dibasahi sehari sebelum ditanam. Benih 

disebar atau ditanaman sedalam 0,5 - 1 cm minimal sebanyak 2 buah. Benih 

ditutup dengan sedikit tanah.  

b. Pengolahan lahan 

Setelah Setiawati dkk  (2001) menjelaskan cara budidaya tomat dengan 

penerapan teknologi PHT.  

1.  Persiapan lahan 

a. Kemasaman tanah (pH) diperiksa menggunakan kertas lakmus. Jika pH 

tanah kurang dari 5,5, digunakan kapur pertanian atau Dolomit (2 - 4 t/ha) 3 

- 4 minggu sebelum tanam. Kapur disebar rata, lalu dicangkul dan diaduk 

sedalam lapisan olah dengan merata supaya pH tanah menjadi ± 6,0. 

b. Dibuat guludan dengan lebar 60 cm atau bedengan dengan lebar 1,20 cm 

sampai 1,60 cm, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan panjang lahan 

yang dikehendaki. Tinggi guludan atau bedengan 40 - 50 cm untuk musim 

panghujan dan 0 - 20 cm untuk musim kemarau. 

c. Dibuat lubang tanam dengan jarak lubang dalam barisan 40 -50 cm, dan 

jarak antar barisan 80 - 60 cm, sehingga diperoleh jarak tanam 40 cm x 80 



 

 

 

 

cm atau 50 cm x 60 cm.  Jumlah tanaman per hektar berkisar antara 25.000 - 

40.000 tanaman. 

2. Pemupukan 

Pupuk kandang 30 ton/ha atau kira-kira 1 kg/lubang tanaman. Pupuk buatan 

berupa pupuk majemuk NPK 15 – 15 - 15 dengan dosis 1000 - 1200 kg/ha atau 

menggunakan pupuk tunggal dengan dosis pupuk Urea 125 kg/ha; ZA 300 kg/ha; 

TSP 250 kg/ha dan KCl 200 kg/ha. Pupuk kandang, setengah dosis pupuk Urea 

dan ZA, pupuk TSP dan KCl diberikan pada tiap lubang tanam, 2 - 7 hari sebelum 

tanam. Sisa pupuk Urea dan ZA diberikan pada saat tanaman berumur    ± 4 

minggu setelah tanam dengan cara ditugal, ± 10 cm dikiri dan kanan tanaman 

tomat. 

3. Penanaman  

Penanaman bibit tomat dilakukan kira-kira 3 - 4 minggu setelah pe-ngapuran. 

Bibit tomat yang berumur ± 3 - 4 minggu dari persemaian ditanam dalam lubang 

tanam yang sudah disediakan. Penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman 

tomat tumbuh normal, kemudian diulang sesuai dengan kebutuhan (Setiawati dkk, 

2001).  

4. Pemeliharaan 

Setalah penanaman untuk mendapat hasil yang optimal diperlukan 

pemeliharaan dalam hal ini Pracaya (2003) menjelaskan beberapa cara 

pemeliharaan tanaman. 

a. Pengairan 



 

 

 

 

Kendala penanaman tomat pada musim kemarau adalah tanah cepat kering. 

Oleh karena itu sebelum penanaman lahan harus disiram terlebih dahulu hingga 

cukup basah. Tanaman tomat yang mengalami kekeringan akan menjadi kerdil.  

Penanaman tomat pada musim hujan perlu dibuat bedengan-bedengan yang tinggi 

agar air dapat mengalir diantara bedengan dan tidak menggenang.  Tanaman 

tomat tidak tahan genangan air dan air hujan. 

b. Pemberian mulsa  

Untuk menjaga agar tanah tidak cepat kering dapat diberi mulsa. Mulsa dapat 

dibuat dari daun-daun tanaman bembu, jerami, kelapa, salak dan enau atau berupa 

plastik hitam perak atau kertas alumunium. 

c. Penyulaman dan penyiangan 

Tanaman yang mati sebaiknya disulam agar ukurannya sama. Akan tetapi, bila 

tanaman mati karena penyakit menular, misalnya penyakit layu karena busuk 

pangkal atau akar, penyulaman tidak perlu dilakikan karena bibit tanaman yang 

baru akan tertular dan mati.  Gulma yang tumbuh di areal pertanaman tomat harus 

disiangi agar tidak menjadi pesaing dalam mengisap unsur hara. 

5. Pemasangan ajir 

Ajir (lanjaran) terbuat dari bambu atau kayu dengan panjang 100 - 175 cm, 

tergantung dari varietas.  Pemasangan ajir dilakukan sedini mungkin, ketika 

tanaman masih kecil dan akar masih pendek sehingga akar tidak putus tertusuk 

ajir.  Pemasangan ajir diberi jarak 10 - 20 cm dari batang tanaman tomat.  

Tanaman tomat yang telah mencapai 10 - 15 cm harus segera diikat pada ajir. 

Pengikatan dilakukan dengan model angka 8 sehingga tidak ada gesekan antara 



 

 

 

 

batang tomat dan ajir yang dapat menimbulkan luka. Setiap bertambah tinggi 

sekitar 20 cm, harus dilakukan pengikatan lagi agar batang tanaman tomat selalu 

tegak berdiri (Supriati dan Siregar, 2009).  

6. Pemangkasan / Perempelan  

Perempelan adalah pengambilan tunas-tunas air yang tumbuh sedini mungkin 

sehingga tanaman hanya memiliki 1 batang tanpa cabang. Prempelan paling tidak 

dilakukan 1 minggu sekali. Perempelan yang baik harus dilakukan pagi hari agar 

luka bekas rempelan cepat kering.  Pada umur 4 minggu setelah tanam dilakukan 

pemangkasan/perempelan ke- 1, yang kemudian diulang beberapa kali, hingga 

dalam satu pohon hanya tinggal dua cabang utama, dengan jumlah tandan 3 - 5 

per cabang utama (Pracaya, 2003).  

2.2 Penyakit layu Fusarium 

Penyakit layu Fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici (FOL), Fusarium oxysporum adalah jamur patogen yang dapat 

menginfeksi tanaman dengan kisaran inang sangat luas (Mess et al., 1999). Jamur 

ini menyerang jaringan bagian vaskuler dan mengakibatkan kelayuan pada 

tanaman inangnya dengan cara menghambat aliran air pada jaringan xylem (De 

Cal et al. 2000). Salah satu tanaman yang diserang oleh Fusarium oxysporum 

adalah tanaman tomat (Lycopersium esculentum Mill.). pada tanaman tomat, 

serangan jamur FOL mempunyai arti ekonomi yang sangat penting (Alabouvette 

et al. 1996). Adanya serangan FOL menjadi salah satu pembatas yang 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi tomat.  

2.2.1 Gejala Serangan Jamur Fusarium oxysporum 

Fusarium menyebabkan layu pembuluh pada banyak tanaman sayuran, bunga, 

buah, dan serat. Kebanyakan jenis-jenisnya yang penting termasuk kompleks 

Fusarium oxysporum. Ada banyak sekali forma khusus (formae speciales, f. sp.), 



 

 

 

 

yang masing-masing mempunyai kisaran inang yang terbatas dan seringkali 

memiliki sejumlah ras patogen (Shivas dan Beasley, 2005).  

Tanaman yang terserang Fusarium akan kehilangan turgor dan layu, apabila 

dibelah pembuluh didalam batang bewarna coklat.  Hal ini dikarenakan patogen 

menyerang pembuluh xilem tanaman (Tjahjadi, 2008).  Pracaya (2005) 

Menambahkan serangan awal Fusarium menyebabkan tanaman menguning dan 

layu.  Pada pagi hari daun terlihat segar setelah siang daun mulai layu.  Beberapa 

hari kemudian daun akan menguning dan tidak dapat segar kembali.  Polipeptida 

yang disebut likomarasmin yang dibentuk oleh jamur Fusarium mengurangi 

permeabilitas membran plasma sehingga air sulit terangkut keatas hal ini yang 

menyebabkan tanaman layu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gejala-gejala akibat serangan jamur Fusarium oxysporum    

a. Gejala awal serangan daun bagian bawah menguning dan kering. 

b.Gejala lanjut tanaman mulai layu pada bagian atas lama kelamaan   

layu seluruhnya. 

c. Diskolorasi pada jaringan pembuluh oleh Fusarium oxysporum 

(Srinivasan 2010)  

a. 

c. 

b. 



 

 

 

 

Semangun (2007) menjelaskan pada tanaman yang masih sangat muda 

penyakit dapat menyebabkan matinya tanaman secara mendadak, karena pada 

pangkal batang terjadi kerusakan atau kangker yang menggelang. Sedangkan 

tanaman dewasa yang terinfeksi sering dapat bertahan terus dan membentuk buah, 

tetapi hasilnya sangat sedikit dan buahnya pun kecil-kecil.  

2.2.2 Siklus Hidup Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum f.sp lycopersici merupakan patogen tular tanah dan 

dapat bertahan di tanah hingga sepuluh tahun. Patogen masuk kedalam tanaman 

melalui akar dan kemudian menyebar ke seluruh tanaman oleh sistem vaskular. 

Penyebaran patogen adalah melalui biji, pacang tomat, tanah, dan terinfeksi dari 

tanaman transplanting atau tanah yang terikut dari tanaman transplanting. Patogen 

dapat disebarkan jarak jauh melalui benih dan tanaman transplanting. Lokal 

penyebarluasan adalah dengan transplantasi, pancang tomat, angin dan ditularkan 

melalui air tanah, dan mesin pertanian (Agrios, 2005).  

Jamur menjadi mudah tumbuh di berbagai jenis tanah, seperti sisa tanah dapat 

hampir tanpa batas. Elliott di Arkansas dijelaskan transmisi patogen dengan benih, 

begitu pula Kendrick di California. Di Indiana menemukan jarang terjadi pada biji 

yang diekstraksi dari tanaman yang terinfeksi. Yang berarti distribusi dengan luas 

adalah dengan transplantasi, sementara penyebaran lokal adalah dengan 

transplantasi, tanah yang terbawa angin, permukaan air drainase, tanah terbawa 

air, dan perlakuan (Walker, 1952)  

F. oxysporum merupakan jamur yang mampu bertahan lama dalam tanah 

sebagai klamidospora, yang terdapat banyak dalam akar sakit. Jamur mengadakan 



 

 

 

 

infeksi melalui akar. Adanya luka pada akar akan meningkatkan infeksi. Setelah 

masuk ke dalam akar, jamur berkembang sepanjang akar menuju ke batang dan di 

sini jamur berkembang secara meluas dalam jaringan pembuluh sebelum masuk 

ke dalam batang palsu. Pada tingkat infeksi lanjut, miselium dapat meluas dari 

jaringan pembuluh ke parenkim. Jamur membentuk banyak spora dalam jaringan 

tanaman (Semangun, 1991). 

 

Gambar 2. Daur hidup Fusarium (Agrios 2005) 

2.2.3 Morfologi Fusarium oxysporum 

Morfologis jamur Fusarium menurut Sastrahidayat (2013) bentuk hifa 

bersekat dan mula-mula koloni bewarna putih, tetapi lambat laun bewarna krem 

atau kuning pucat dan dalam keadaan tertentu bewarna merah muda agak ungu. 

Jamur ini di dalam tanah maupun pada biakan murni membentuk 3 macam 



 

 

 

 

konidia yaitu mikrokonidia, makrokonidia, dan klamidospora. Mikrokonidia 

sangat banyak dihasilkan oleh jamur pada semua kondisi. Ukurannya 5 - 12 x 2,2 

- 3,5 mikron.  Bersel satu atau dua tidak bersekat atau kadang-kadang bersekat 

satu dan berbentuk bulat atau lurus. Makrokonidia mempunyai bentuk yang khas, 

melengkung seperti bulan sabit, terdiri dari 3 - 5 septa, dan biasanya dihasilkan 

pada permukaan tanaman yang terserang lanjut.  Klamidospora memiliki dinding 

tebal, dihasilkan pada ujung miselium yang sudah tua atau di dalam makro-

konidia, terdiri dari 1 - 2 sel dan merupakan fase bertahan pada lingkungan yang 

kurang baik.  Makrokonidia berbentuk melengkung, panjang dengan ujung yang 

mengecil mempuyai tiga atau lima buah sekat. 

  

Gambar 3. Jamur Fusarium dalam perbesaran 1000 kali (a.)Makrokonidia jamur 

Fusarium (b.) Mikrokonidia Jamur Fusarium (Nugraheni, 2010). 

Jamur ini membentuk miselium bersekat dan dapat tumbuh dengan baik 

diberbagai macam medium agar yang mengandung ekstrak sayuran.  Mula-mula 

miselium tidak bewarna, semakin tua warna menjadi krem, akhirnya koloni 

tampak mempuyai benang-benang bewarna orange.  Pada miselium lebih tua 

terbentuk klamidiospora jamur membentuk banyak mikro-konidium bersel 1, 

tidak bewarna lonjong atau bulat telur, 6 - 15 x 2,5 - 4 µm. makrokonidium lebih 

a b 



 

 

 

 

jarang terdapat, berbentuk kumparan tidak bewarna, kebayankan bersekat tiga 

atau lima, berukuran 25 - 33 x 3,5 - 5,5 µm (Semangun, 2007). 

 

 

 

 

Gambar 4. Hifa Fusarium oxysporum f. sp.  lycopersici. (Puteri et al,. 2014) 

2.2.4 Biologi dan Ekologi  

Sebagian jamur Fusarium oxysporum merupakan jamur saprofit yang 

umumnya terdapat didalam tanah ada pula yang bersifat parasit.  Fusarium sp 

yang menyebabkan penyakit pembuluh dikelompokkan kedalam Fusarium 

oxysporum (Semangun, 2001). 

Menurut Agrios (2005), urutan taksonomi patogen F. oxysporum sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Fungi 

Divisi   : Ascomycota 

Klas   : Ascomycetes 

Bangsa  : Hypocreales 

Famili   : Nectriaceae 

Marga   : Fusarium 

Jenis   : Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. 

Jamur F. oxysporum f.sp. lycopersici diketahui memiliki banyak ras fisiologi. 

Menurut Suhardi dan Bustaman (1979) dalam Semangun (2007) yang paling 



 

 

 

 

banyak terdapat disini adalah ras 1, sedang meskipun agak sedikit ras 0 juga 

terdapat. Ras 1 terdiri atas 2 galur.  Galur putih memiliki tingkat virulensi yang 

lebih tinggi daripada galur ungu.  

Fusarium oxysporum adalah spesies patogen tanaman yang komplek dan 

terdapat disegala macam jenis tanah serta terdiri dari banyak forma yang berbeda, 

setiap karakter memiliki spesifikasi inang berbeda (Lievens et al., 2009 dalam 

Deo, 2013). Strain F. oxysporum yang bersifat patogen dapat menyebabkan layu 

jaringan pembuluh atau busuk akar lebih dari 100 spesies tanaman, di antaranya 

adalah beberapa tanaman yang memiliki nilai ekonomis termasuk tomat, pisang, 

bunga lampu, mentimun, bunga potong, kurma, dan melon (Gordon dan Martyn, 

1997 dalam Deo, 2013).  

Fourie et al (2011) Kebanyakan F. oxysporum patogenik pada satu tanaman 

tertentu seperti FOC pada pisang, F. oxysporum f. sp. dianthi pada anyelir, dan F. 

oxysporum f. sp. vasinfectum pada kapas. Akan tetapi beberapa forma dapat 

menyerang lebih dari satu tanaman seperti laporan Cafri et al., (2005) bahwa  F. 

oxysporum f. sp. cucumerinum dapat mempengaruhi timun dan melon.  

Jamur ini dapat bertahan lama dalam tanah dengan bentuk klamidiospora. 

Jamur melakukan infeksi pada akar terutama melalui luka-luka atau melalui luka 

pada akar. Penyakit layu dapat berkembang pada suhu tanah 21 - 33˚C, dengan 

suhu optimumnya adalah 28˚C. Fusarium dapat hidup pada pH tanah yang luas. 

Penyakit akan berkembang lebih pesat bila tanah mengandung banyak nitrogen 

tapi miskin kalium (Semangun, 2007). Sastrahidayat (2013) menambahkan jamur 

Fusarium oxsporum sangat cocok pada tanah-tanah asam yang mempuyai kisaran 



 

 

 

 

pH 4,8 – 6.  Patogen tumbuh baik pada biakan murni dengan kisaran pH 3,6 - 8,4. 

Sedangkan untuk sporulasi pH optimum sekitar 5,0.  Sporulasi terjadi pada tanah 

yang mempuyai pH dibawah 7 adalah lima sampai dua puluh kali lebih besar 

dibandingkan ditanah yang memiliki pH diatas 7.  

2.3 Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) 

Jarak pagar (Jatropha curcas L., Euphorbiaceae) merupakan tumbuhan semak 

berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Jatropha curcas adalah satu dari 

750,000 spesies dalam famili euphorbicaea yang berisi lebih dari 300 genus. 

Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. 

Walaupun telah lama dikenal sebagai bahan pengobatan dan racun, saat ini ia makin 

mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena 

kandungan minyak bijinya. Pada beberapa tahun terakhir, penanaman jarak pagar 

mendapat perhatian yang serius mengingat tanaman tersebut dapat merupakan solusi 

untuk mengatasi masalah-masalah perunahan iklim, ketidak amanan energi dan 

kemiskinan di beberapa negara berkembang (Pambudi, dkk., 2010). 

Tanaman jarak mudah beradaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya, dapat 

tumbuh baik pada tanah yang kurang subur asalkan memiliki drainase baik (tidak 

tergenang) dengan pH tanah optimal 5.0–6.5. Tanaman jarak pagar merupakan 

tanaman tahunan jika dipelihara dengan baik dapat hidup lebih dari 20 tahun. 

(Hambali, dkk., 2007). 



 

 

 

 

2.4 Pemanfaatan Limbah yang Dihasilkan dari Produksi Biodiesel Berbahan 

Biji J. Curcas.  

 Tanaman J. curcas memiliki banyak fungsi sebagai tanaman obat, seperti 

daunnya dapat digunakan sebagai nematisida (Devappa et al, 2011). Minyak dari 

bijinya dapat digunakan sebagai pencegah dari serangan berbagai mikroorganisme, 

serangga dan bianatang, hal ini disebabkan karena minyak J. curcas mengandung 

phorbol ester (Makkar dan Becker, 2009). 

Seluruh bagian Jatropha (biji, daun, dan batang, baik segar ataupun kering) sudah 

lama diketahui memiliki fungsi sebagai bahan obat untuk manusia dan hewan. 

(Rahman, et al.,2011). Analisis phytochemical terhadap biji J. curcas menunjukkan 

bahwa total komponen asam tannic (fenol) adalah 3.9 ± 0.23 mg per berat kering dan 

total flavonoid adalah 0.4 ± 0.15 mg per berat kering (Oskoueian, et al., 2011). Hal 

ini sangat menguntungkan, kegunaannya seperti Anti mikroba, antivirus, anti-

ulcerogenik, sytotoksik, anti-neoplastik, mutagenik, antioksidan, anti-hepatotoksik, 

anti-hipertensif, hypolipidemik, anti-platelet dan anti-aktifitas imflamatori (Muraoka, 

et al., 2004) 

Kemampuan ekstrak daun dan batang J. curcas dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, hal ini mengindikasikan bahwa J. curcas memiliki potensi sebagai 

antimikrobia (Aiyelaagbe, 2001). Hasil sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak biji 

J. curcas sangat efektif dalam menghambat pathogen yang menyerang pasca panen 

Aspergilus fumigatus A.flavus, C. albicans, A. niger, Staphylococcus aureus, and K. 

pneumoniae dan strain-strain yang lain ( Govindachari, et al., 1998). Sedangkan 

Bassey, et al. (2013) melaporkan bahwa extract tanaman J. curcas dan Chromoleana 

odorata pada konsentrasi 5, 8 and 10% mampu menghambat pertumbuhan jamur tular 



 

 

 

 

biji (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus 

dan Fusarium oxysporium) yang diisolasi dari Solanum gilo. Kombinasi kedua 

ekstrak pada konsentrasi 10% hanya mampu menghambat perkembangan jamur A. 

fumigatus dan A. flavus. Kombnasi kedua ekstrak tanaman ini aman pada lingkungan, 

dan diharapkan mampu melindungi biji S. gilo seeds melawan penyakittular biji 

utama. Pada penelitian lainnya, Jonathan et al. (2012) mengevaluasi tentang 

kemungkinan J. curcas sebagai antifungal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efikasi Benlate dan Captan adalah 75% dan 100%, demikian juga ekstrak biji J. 

curcas, mampu mengendalikan Ceratocystis paradoxa.penyebab penyakit bol rot 

pada tanaman kelapa. 

Komposisi limbah jarak mengandung 90% dry matter, 46% karbon, 4.3–4.5% 

crude protein, 0.70% nitrogen, and C/N 67, Fosfor tersedia 146 ppm, pH 8.1, EC 7.50 

dS m−1, s, protein terlarut 0.762 mg g−1, dan total fenol terlarut 1.831 mg g−1 

(Oskoueian, et. al., 2011). 

 


