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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Jarak Pagar 

Menurut Rusmayadi (2009), tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

merupakan tanaman yang tubuh liar sebagai tanaman pagar sehingga dinamakan 

sebagai jarak pagar, serta dikenal sebagai purging nut (kacang pencahar) atau 

physic nut (karang urus-urus). 

Tanaman jarak merupakan tanaman penghasil biodiesel, tanaman ini 

seringkali salah diidentifikasi dengan tanaman jarak yang dalam bahasa inggris 

disebut castor bean dengan nama spesies Rinicus communis. Kedua jenis tanaman 

ini, dapat menghasilkan minyak dari bijinya. Hanya saja tanaman jarak “castor 

bean” sering kali terkait dnegan produksi ricin, yaitu racun yang sangat berbahaya 

dan banyak digunakan untuk penelitian terapi kanker. Keduanya jelas berbeda 

baik dalam bentuk morfologi tanaman maupun minyak yang dihasilkan (Sopian, 

2005 dalam Murdani, 2016).  

Jarak pagar berasal dari Amerika Tengah (Meksiko), yang kemudian 

menyebar luas keseluruh dunia di daerah tropis maupun sub-tropis seperti Asia 

dan Afrika. Luasnya perkembangan tanaman ini disebabkan dari kemudahan 

dalam pertumbuhannya (Sugiana, 2009).  

Jarak pagar tergolong dalam jenis tanaman tahunan yang dapat berproduksi 

secara terus menerus. Jarak pagar masuk ke Indonesia pada masa penjajahan 

Jepang (1942), untuk digunakan untuk membuat bahan bakar kendaraan perang 

milik Jepang (Widyawati, 2010). 
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Jarak dipulau jawa dan madura banyak ditanam dengan nama berbeda 

misalnya, nawaih nawas (Aceh), jarak kosta (Sunda), jarak gundul, jarak Cina, 

jarak pagar (Jawa), paku kare (Timor), paleng kaliki (Bugis), dan lain-lain 

(Hariyadi, 2005; Hambali, dkk., 2006) 

Tanaman jarak pagar merupakan famili Euphorbiaceae, dimana genus 

Jatropha memiliki 175 spesies. Dari jumlah tersebut, lima diantaranya terdapat di 

Indonesia, yaitu J. curcas L, J. gossypiifolia, J. multifida, J. podagrica Hook, J. 

integerrima Jacq. Tanaman-tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai, J. 

curcas L dan J. gossypiifolia digunakan sebagai tanaman obat, sedangkan J. 

multifida, J. podagrica Hook, dan J. integerrima Jacq dimanfaatkan sebagai 

tanaman hias. J. curcas L. menarik minat para ilmuwan karena sifat minyaknya 

yang dapat digunakan untuk subtitusi minyal diesel (solar) (Pusat Penelitian dan 

Perkembangan Perkebunan, 2006) 

Biodiesel tersebut dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman 

jarak (Sopian, 2005 dalam Murdani, 2016). Untuk membuat biodisel, minyak 

jarak murni (pure jatropha oil) diolah dengan teknologi trans-esterifikasi 

menggunakan etanol atau metanol (Lele, 2005 dalam Nurcholis dan Sumarsih, 

2007). Biodesel murni dapat digunakan sebagai pengganti minyak diesel atau 

solar maupun dicampur dengan solar untuk bahan bakar kendaraan bermesin 

diesel (Wirawan, 2005 dalam Nurcholis dan Sumarsih, 2007). Minyak yang 

dihasilkan dari jarak pagar sangat potensial sebagai bahan bakar alternatif. Bahan 

bakar diesel adalah hidrokarbon yang mengandung 8-10 atom karbon per molekul 

sedangkan yang berasal dari jarak pagar mengandung 16-18 atom karbon per 



 
 

7 
 

molekul sehingga lebih kental dan mempunyai daya pembakaran yang rendah 

(Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan, 2007).   

Menurut Nurcholis dan Sumarsih (2007), dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan, kedudukan tanaman ini diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (tumbuhan vaskular) 

Divisio   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisio  : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Dicotyledoneae) 

Subkelas  : Rosidae 

Ordo    : Euphorbiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus   : Jatropha 

Spesies  : Jatropha curcas L. 

2.2. Morfologi Tanaman Jarak Pagar 

Jarak pagar termasuk perdu dengan tinggi tanaman 1-7 m (Hariyadi, 2005). 

Umur jarak pagar bisa mencapai 50 tahun. Umumnya, seluruh bagian tanaman 

beracun sehingga tanaman ini hampir tidak memiliki hama (Syah, 2006).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perakaran tanaman jarak pagar (Susilo, 2010) 
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Tanaman jarak pagar memiliki akar tunggang yang panjang. Sistem 

perakaran pada jarak pagar mampu menahan air dan tanah sehingga tahan 

terhadap kekeringan dan dapat berfungsi sebagai tanaman penahan erosi (Santoso, 

2010). 

Tanaman jarak pagar memiliki batang yang berkayu, berbentuk silindris, 

dan apabila terluka merngeluarkan getah (Nurbaiti, 2006). Batangnya memiliki 

kulit berwarna keabu-abuan atau kemerah-merahan (Nurcholis dan Sumarsih 2007 

dalam Murdani 2016). Pertumbuhan batangnya tidak berlangsung secara terus 

menerus, ada masa dormansi yang dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan 

cahaya. Batangnya bersifat sukulen (berair) sehingga tanaman jarak pagar toleran 

terhadap kekeringan (Mahmud, dkk., 2008). Jarak pagar merupakan tanaman yang 

memiliki percabangan tidak teratur, yang terdiri atas cabang primer yang 

merupakan cabang utama dan percabangan yang pertama kali terbentuk, cabang 

sekunder yang merupakan percabangan yang terbentuk pada cabang primer dan 

letak tumbuh cabang terminal, serta cabang terminal yang merupakan tempat 

tumbuhnya daun, bunga, dan buah (gambar 1) (Ferry, 2006 dalam Apriandini 

2018). Jumlah cabang terminal sangat ditentukan oleh jumlah cabang primer dan 

sekunder yang terbentuk. Dalam budidaya tanaman, jumlah batang primer dibatasi 

3-5 cabang (Raden, dkk., 2008 dalam Murdani 2016).  

 

 

 

 

Cabang terminal / tersier 

Cabang sekunder 

Cabang primer 

Gambar 2. Tanaman Jarak Pagar; batang dan percabangan  

(Sumber: Santoso, 2010) 
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Daun jarak pagar adalah daun tunggal berlekuk dan bersudut 3 atau 7. 

Daunnya tersebar di sepanjang batang yang tersusun berseling-seling pada batang 

membentuk spiral. Memiliki warna hijau muda – hijau tua. Permukaan atas dan 

bawah lebih pucat dibanding permukaan atas. Permukaan daunnya licin-agak 

berbulu. Daunnya lebar dan berbentuk jantung atau bulat telur melebar dengan 

panjang dan lebar hampir sama yaitu 5-15 cm. Tepi atau pinggir daun bergerigi 

atau rata. Helai daunnya bertoreh dan berlekuk dengan sudut 3° atau 5°. Pangkal 

daun jarak berlekuk dan ujung daunnya meruncing. Tulang daun menjari dengan 

jumlah 5-7 tulang daun utama. Daunnya dihubungkan dengan tangkai daun. 

Panjang tangkai daun antara 4-15 cm (Sinaga, 2006; Hambali, dkk., 2007; 

Mahmud, dkk., 2008).  

 

 

 

 

 

Bunga jarak pagar muncul pada saat tanaman mulai berumur 3-4 bulan. 

Pembungaan umumnya terbentuk pada saat musim kemarau, namun pada musim 

hujan bunga juga dapat muncul. Bunganya muncul dibagian ujung batang, pada 

ketiak daun. Bunga yang dihasilkan berjenis bunga majemuk yang berbentuk 

malai, berwarna kuning kehijauan. Bunga terdiri dari bunga jantan dan betina 

yang terletak pada setiap malai. Bunga jantan dan betina terpisah, terdapat 

Gambar 3. Daun tanaman jarak pagar (Sumber : Melisa, 2011) 
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diujung-ujung tangkai bunga. Bunga betina bertangkai tebal dan berambut seperti 

sarang laba-laba dan ukurannya lebih besar dari bunga jantan. Panjang tangkai 

bunga 3-12 cm (Nurcholis dan Sumarsih, 2007; Sinaga 2006; Prana, 2006). 

Setiap tandan terdapat lebih dari 15 bunga. Dimana jumlah bunga betina 4-

5 kali lebih banyak dari bunga jantan. Bunga jarak pagar mempunyai 5 kelopak 

berbentuk bulat telur dengan panjang kurang lebih 4 mm. Bunganya mempunyai 5 

mahKota berwarna keunguan. Pada bunga jantan memiliki 8-10 tangkai sari, 

benang sarinya mengumpul pada pangkal dan kepala sarinya berwarna krem-

kuning. Pada bunga betina memiliki 3 tangkai putik yang berukuran pendek 

dengan warna hijau dan kepala putik melengkung keluar berwarna kuning 

(Hambali, dkk., 2007; Mahmud, 2008). 

Jarak pagar  termasuk tanaman berumah satu atau monoecious, artinya alat 

kelamin jantan dan betina berada pada satu tanaman. Berdasarkan alat kelamin 

pada bunga, terdapat dua tipe yaitu tanaman uni-seksual dan andromonoecious. 

Secara umum, kedua tipe ini memiliki morfologi organ seperti akar, batang, daun, 

dan buah yang hampir sama. Perbedaan yang jelas terdapat pada bunganya, 

tanaman uniseksual menghasilkan bunga jantan dan betina, sedangkan 

andromonoecious menghasilkan bunga jantan dan hermaprodit (Asbani, 2009). 

Pada umumnya jumlah bunga jantan lebih banyak (10 kali lipat) 

dibandingkan bunga betina, maka lamanya bunga jantan mekar pada malai 

menjadi lebih panjang. Total waktu bunga-bunga mekar pada malai rata-rata 7-9 

hari. Lama pembungaan jarak pagar adalah 10-15 hari. Namun periode 

pembungaan tersebut dapat lebih singkat maupun lebih panjang tergantung pada 
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kondisi lingkungan terutama kelembaban tanah dan udara. Masaknya bunga 

jantan, bunga betina, dan bunga hermafrodit pada jarak pagar saling susul 

menyusul dan berurutan dari yang pertama terbentuk (dekat dasar tangkai malai) 

ke arah ujung malai bunga, sehingga bunga jantan dapat mekar dalam waktu yang 

sama dengan bunga betina dan bunga hermafrodit (Santoso, 2011).  

 

 

 

 

 

Buah jarak pagar sering disebut sebagai kapsul atau dengan istilah 

biologinya buah kendaga (rhegma) karena buah ini mempunyai sifat seperti buah 

berbelah dan tiap bagian mudah terlepas dari bilik atau ruang. Setiap tangkai buah 

terdapat kira-kira 5-20 atau lebih. Buahnya berupa buah Kotak berdiameter 2-4 

cm berbentuk bulat-bulat telur, berwarna hijau ketika masih muda, dan kemudian 

menguning setelah masak. Dalam tiap buah terdapat 2-3 biji yang terdapat dalam 

masing-masing ruang dalam buah. Sering ditemui buah dengan empat Kotak dan 

juga empat biji. Semakin banyak kapsul pada setiap malai yang terbentuk pada 

setiap tanaman, tentu berpengaruh positif terhadap perolehan hasil biji yang 

banyak pula (Santoso, 2010).  

Pembentukan buah membutuhkan waktu selama 90 hari dari pembungaan 

sampai matang. Tanaman jarak mulai berbuah pada umur 5 bulan, dan mencapai 

produktifitas penuh pada umur 5 tahun. Panjang buah sekitar 1 inchi (sekitar 2,5 

Gambar 4. Bunga tanaman jarak pagar; betina (kiri), jantan (tengah), hemaprodit (kanan) 
(Sumber: Santoso, 2010) 
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cm). Buah jarak pagar tidak matang serentak. Buah jarak pagar disebut kapsul 

akan masak 40-50 hari setelah pembuahan (Murdani, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Biji jarak pagar berbentuk bulat lonjong, berwarna cokelat kehitaman 

dengan ukuran panjang 2 cm, tebal 1 cm, dan berat 0,4-0,6 gram/biji (Prihandana 

dan Hendroko, 2006 dalam Murdani, 2016). Biji jarak pagar merupakan biji 

berkeping dua (dikotil). Secara umum biji jarak tersusun atas kulit (shell) dan isi 

biji (cernel) yang di dalamnya terdapat embrio. Kulit menempati sekitar 29,82% 

dari biji, dan isi sekitar 70,19%. Isi biji terdiri atas embrio, kotiledon atau daun 

biji, dan endosperma (Santoso, 2010). Biji jarak pagar termasuk kategori benih 

ortodoks (disimpan pada kadar air 5-7%). Biji akan bersifat dorman 1 bulan 

setelah panen. Untuk memecah dormansi, biji direndam air selama 12 jam 

sebelum semai. Kelembaban yang cukup, akan menyebabkan biji berkecambah 

dalam waktu kurang dari 10 hari. Perkecambahan jarak pagar bersifat epigeal 

(daun embrio muncul ke atas permukaan) (Mahmud, dkk., 2010) 

 

 

 

 

Gambar 5. Buah tanaman jarak pagar; saat masak dengan 2-3 biji didalamnya  

(Sumber: Santoso, 2010) 

Gambar 6. Biji tanaman jarak pagar; biji utuh (kiri); isi biji jarak (tengah); kulit biji jarak 
atau cernel (kanan) (Sumber: Santoso, 2010) 
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2.3. Ekologi Tanaman Jarak pagar 

2.3.1. Syarat Tumbuh  

Tanaman jarak pagar tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 

500 m di atas permukaan laut (dpl). Tanaman ini dapat tumbuh pada curah hujan 

200-1500 mm/tahun dengan curah hujan optimum 625 mm/tahun. Tanaman jarak 

pagar dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, antara lain di tanah berbatu, tanah 

berpasir, tanah liat, bahkan di tanah yang kurang subur. Tanah gembur sangat 

disukai tanaman jarak pagar sehingga pertumbuhannya kurang baik jika ditanam 

di tanah yang padat (Syah, 2006). Kondisi pH tanah yang sesuai untuk tanaman 

jarak pagar adalah 5,0-6,5 (Handi, 2005 dalam  Nurcholis dan Sumarsih, 2007). 

Kisaran suhu yang sesuai untuk bertanam jarak adalah 20-26 °C. Pada 

daerah dengan suhu terlalu tinggi (di atas 35 °C) atau terlalu rendah (di bawah 15 

°C) akan menghambat pertumbuhan serta mengurangi kadar minyak dalam biji 

dan mengubah komposisinya (Hambali, 2007). Suhu rendah dan kelembaban 

tinggi atau hujan pada saat pembungaan dan pembuahan dapat menurunkan 

produksi (Handi, 2005 dalam Nurcholis dan Sumarsih, 2007). 

Gambar 7. Bagian-bagian biji tanaman jarak pagar; C=kotiledon, T=testa, E=endosperma, 
H=hipokotil, R=radikula (Sumber: Santoso, 2010) 
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Jarak pagar dapat bertahan dari kekeringan selama tiga tahun berturut-turut 

dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi transpirasi. Meskipun iklim 

kering meningkatkan kadar minyak biji, masa kekeringan yang berkepanjangan 

akan menyebabkan jarak menggugurkan daunnya untuk menghemat air yang akan 

menyebabkan stagnasi pertumbuhannya dan jika tumbuh di daerah sangat kering, 

umumnya tidak lebih dari 23 m tingginya (Jones dan Miller, 1992 dalam  

Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan, 2007). 

Tanaman jarak pagar mempunyai sistem perakaran yang mampu menahan 

air dan tahan terhadap kekeringan serta berfungsi sebagai tanaman penahan erosi 

(Hambali, dkk., 2016). Produksi biji lebih banyak pada musim kemarau, pada 

musim hujan pun masih dapat berproduksi. Tanaman ini memerlukan penyinaran 

matahari secara langsung sehingga tidak boleh ternaungi (Handi, 2005 dalam 

Nurcholis dan Sumarsih, 2007).    

2.3.2. Perbanyakan Generatif Tanaman Jarak Pagar 

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tanaman bernilai 

ekonomis yang banyak dibudidayakan di negara-negara tropik. Produktivitas 

tanaman ini sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti sifat genetik, budidaya dan 

lingkungan. Salah satu langkah penting pada budidaya jarak adalah pada 

pembibitan dimana kualitas benih sangat menentukan keberhasilannya. Dalam 

rangka pemenuhan bibit tanaman jarak yang berkualitas, perlu diperhatikan dua 

faktor penting didalam penyediaan benihnya khususnya untuk bahan penanaman 

dipersemaian yaitu kualitas dan kuantitas benih. Penyediaan benih yang 
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berkualitas baik dan dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sangat 

menentukan keberhasilan sesuatu persemaian. 

Jarak Pagar termasuk tanaman berumah satu, memiliki bunga yang tidak 

lengkap, dimana bunga betina dan bunga jantan terpisah. Tanaman ini menyerbuk 

silang, hal ini dimungkinkan oleh kondisi pembungaannya, dimana bunga jantan 

dan bunga betina masak dan membuka pada saat yang tidak bersamaan. bunga 

jantan umumnya membuka lebih lambat dari pada bunga betina, akibatnya bunga 

betina lebih berpeluang untuk diserbuki oleh tepung sari dari tanaman yang lain. 

Untuk usaha pertanaman jarak pagar secara komersial, dibutuhkan bahan tanaman 

dalam jumlah banyak.  Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbanyakan 

dengan menggunakan organ-organ reproduksi tanaman itu sendiri, biji merupakan 

salah satu organ reproduksi tanaman jarak pagar 

2.3.3. Perbanyakan Vegetatif Tanaman Jarak Pagar 

Percabangan tanaman jarak pagar yang tersedia sebagai bahan 

perbanyakan adalah batang pada percabangan lateral (primer dan sekunder) 

dengan panjang tidak lebih dari 1 meter dengan diameter berkisar kurang dari 1 

cm hingga lebih dari 3 cm. Umumnya semakin menjauh dari pucuk maka 

diameter batang semakin membesar dan perbedaan diameter tersebut berpengaruh 

langsung terhadap kemampuan stek membentuk akar (Hartmann dkk., 2002: 

Wilson, 1993) karena adanya perbedaan pada tipe dan variabilitas karbohidrat dan 

bahan tersimpan lainnya (Hartmann dkk., 2002; Leakey, 1999). Terkait dengan 

panjang bahan stek terdapat kontribusi perbedaan akumulasi karbohidrat pada 
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bagian bawah stek dan jumlahnya akan optimal untuk pembentukan akar pada 

stek yang panjang (Hartmann dkk., 2002). 

Ukuran stek batang yang telah diterapkan pada jarak pagar cukup 

bervariasi yaitu panjang 25 cm dan diameter 1-3 cm (Mahmud dkk., 2006), 

panjang 25 cm dan diameter berkisar 1–2 cm (Hariyadi, 2006), atau panjang 40–

50 cm dengan diameter 1.5–2.5 cm (DEPTAN, 2006) atau panjang antara 20–30 

cm dan diameter 1–3 cm (Sardjoko, 2006). 

2.4. Karakterisasi Tanaman Jarak Pagar  

Karakter agronomi adalah karakter-karakter yang berperan dalam penentuan 

atau pendistribusian potensi hasil suatu tanaman, yang secara umum terbagi 

menjadi dua, yaitu karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Karakter kualitatif 

adalah karakter-karakter yang dikendalikan oleh sedikit gen, seperti tipe tumbuh, 

warna bunga, bentuk bunga, warna hipokotil, bentuk buah, bentuk biji, bentuk 

daun, dan bagian tanaman lain. Pengamatan karakter kualitatif didasarkan atas 

pedoman gambar atau kelas dan diwujudkan dalam bentuk skor angka (Sofiari dan 

Kirana, 2009). 

Karakter kuantitatif merupakan karakter-karakter yang dikendalikan oleh 

banyak gen, dan pada karakter-karakter ini pengaruh lingkungan terhadap fenotipe 

sangat besar. Pengamatan karakter kuantitatif dilakukan melalui 

perhitungan/pengukuran. Seperti halnya tinggi tanaman, jumlah biji per polong, 

bobot 100 biji, umur berbunga, jumlah cabang produktif dan hasil, adalah sifat 

kuantitatif (Baihaki, 2000). 
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Dalam rangka mendukung pengembangan tanaman jarak pagar salah 

satunya dengan menyediakan varietas unggul yang berproduktivitas tinggi melalui 

salah satunya persilangan atau hibridisasi antar tanaman yang memiliki karakter 

yang berpotensi. Tujuan program pemuliaan jarak pagar berdaya hasil tinggi dapat 

tercapai jika tersedia populasi dasar yang memiliki keragaman genetik yang tinggi 

terutama pada karakter yang berkaitan dengan daya hasil tanaman (Hartati, dkk., 

2009). Keragaman genetik merupakan dasar untuk mengembangkan dan 

memperbaiki tanaman. Plasma nutfah yang berkerabat jauh dibutuhkan dalam 

menentukan tetua persilangan untuk merakit varietas hibrida (Yakub, dkk., 

20013). 

Persilangan jarak pagar sudah dilakukan oleh para pemulia dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dalam rangka Program perakitan varietas telah 

dilakukan persilangan dengan menggunakan tetua dari 6 aksesi potensi unggul 

jarak pagar yaitu : SP 8, SP 16, SP 33, SP 38, HS 49, dan SM 35 menghasilkan 4 

kombinasi persilangan yaitu : (SP 8 x SP 16) diberi kode angka 5, (SP 8 x SP 38) 

diberi kode angka 6, (SP 33 x HS 49) diberi kode angka 7, (SM 35 x SP 38) diberi 

kode angka 18 (Maftuchah, dkk., 2012) 

 


