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JARAK PAGAR  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media dan interval pemberian air 

terhadap pertumbuhan bibit tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.), serta untuk mengetahui 

komposisi media yang sesuai dan untuk menentukan interval pemberian air yang cocok untuk 

pembibitan tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.). 

 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2007 sampai Maret 2008 di greenhouse Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan ketinggian tempat 550m dpl. Penelitian ini menggunakan 

rancangan acak kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan uji lanjut 

menggunakan Duncan 5%. Faktor I adalah komposisi media (M), terdiri dari 4 taraf, yaitu : M0 

= tanah : pasir, M1 = tanah : pasir : humus bambu, M2 = tanah : pasir : sekam, M3 = tanah : pasir 

: pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 : 1. Faktor II adalah interval pemberian air (A), 

terdiri dari 3 taraf, yaitu : A1 = 1 hari sekali, A2 = 2 hari sekali, dan A3 = 3 hari sekali.  

 

Pengamatan utama yang akan dianalisis dengan statistik meliputi, tinggi tanaman (cm), diameter 

batang (cm), jumlah daun (helai), dan luas daun (cm2) yang dilakukan 7 hari sekali. Parameter 

yang diamati pada akhir pengamatan meliputi berat kering tanaman (g), dan berat kering akar 

(g). 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Interaksi antara komposisi media dan interval pemberian 

air berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit tanaman jarak pagar hanya pada pengamatan 

luas daun. Ukuran luas daun terbesar adalah kombinasi perlakuan tanah : pasir : pupuk kandang 

+ interval pemberian air 3 hari sekali. Media dengan dengan komposisi tanah : pasir : pupuk 

kandang (1 : 1 : 1) memberikan hasil tertinggi pada pengamatan tinggi tanaman, diameter batang, 

jumlah daun, luas daun, berat kering akar, dan berat kering tanaman. Interval pemberian air satu, 

dua, dan tiga hari sekali tidak memberikan pengaruh nyata pada setiap parameter pengamatan. 

 

 


