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ABSTRAK
Penelitian pengaruh sistem tanam terhadap pertumbuhan dan hasil jarak pagar (Jatropha curcas L.) dilaksanakan
di KP Muktiharjo, Kab. Pati pada bulan Januari sampai dengan September 2008 (tahun ketiga). Percobaan disusun dalam rancangan petak terbagi diulang tiga kali. Petak utama adalah 2 sistem tanam yaitu: 1) Tanam langsung di lapangan
(L) dan 2) Ditanam terlebih dahulu di polibag (P). Anak petak adalah 5 macam bahan tanam yaitu: a) setek batang/cabang bawah panjang 30 cm (B-30), b) setek batang/cabang bawah panjang 15 cm (B-15), c) setek batang/cabang tengah
panjang 15 cm (T-15), d) setek batang/cabang atas panjang 25 cm (A-25), dan e) biji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan tanam setek batang/cabang tengah panjang 15 cm yang ditanam terlebih dahulu di polibag (PT15) memberikan hasil biji kering jarak pagar tertinggi yaitu 392,3 kg per hektar dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian tahun I dan II. Penanaman biji langsung di lapangan memberikan
hasil biji kering 258,3 kg per hektar yang tidak berbeda nyata dengan penanaman terlebih dahulu di polibag (203,3 kg/
ha).
Kata kunci: Sistem tanam, setek, Jatropha curcas L., jarak pagar

THE EFFECT OF PLANTING SYSTEM TO GROWTH AND YIELD OF
PHYSIC NUT (Jatropha curcas L.)
ABSTRACT
The effect of planting system to Jatropha growth and yield was identified in KP Muktiharjo, Pati, Central Java
from January to September 2008 (third year). The experiment was arranged in split plot design with three replications,
where the main plot consisted of 2 levels, i.e.: 1) direct planting and 2) indirect planting (nursery in polybag); while five
plant materials used as subplot, i.e.: a) hard wood/basal stem cutting of 30 cm length, b) hard wood/basal stem cutting
of 15 cm length, c) semi hard wood/middle stem cutting of 15 cm length, d) soft wood/apical stem cutting of 25 cm
length, and e) seed. The result showed that, semi hard wood/middle stem cutting of 15 cm length which was planted indirectly gives higher seed yield (392,3 kg/ha) and significantly different from other treatments and it was consistent
from at 1st and 2nd year of establishment in the field. Seed direct planting in the field give seed yield 258,3 kg/ha,but not
sig-nificantly different from indirect planting, through nursery in polybag 203,3 kg/ha.
Keywords: Cuttings, planting system, Jatropha curcas L., physic nut
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PENDAHULUAN
Sejak dicanangkannya jarak pagar sebagai
salah satu pengganti bahan bakar alternatif, dianjurkan penanaman jarak pagar dengan menggunakan setek panjang lebih dari 30 cm yang ditanam
terlebih dahulu di polibag. Selama ini petani menanam jarak pagar hanya sebagai tanaman pagar dan
cara menanamnya cukup dengan menancapkan
langsung setek ke dalam tanah. Sistem tanam langsung di lapangan memang lebih efisien dibanding
dengan sistem tanam tidak langsung (melalui pembibitan di polibag) karena tidak perlu biaya pembibitan dan waktunya lebih singkat, namun tingkat
keberhasilan sistem tanam langsung belum banyak
diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang dapat membandingkan antara sistem tanam langsung di lapangan dengan sistem tanam tidak langsung (pembibitan di polibag) dengan
menggunakan bahan tanam dari setek dan biji.
Gour (2006) mengemukakan bahwa penanaman setek jarak pagar langsung di lapangan sebaiknya menggunakan setek batang tengah (semihard wood stem cuttings) dan setek batang bawah
(hard wood stem cuttings) dengan ukuran yang lebih panjang dari biasanya. Panjang setek yang baik
untuk membentuk akar yang ideal adalah 15–25
cm dengan diameter 1,5–2,5 cm (Swamy dan
Singh, 2006). Keberhasilan penanaman dengan
menggunakan bahan tanam dari setek ditentukan
oleh faktor dalam dari bahan setek yaitu kandungan hormon pertumbuhan, karbohidrat, dan lain-lain
untuk dapat terbentuknya akar dari setek (Hartman
dan Kester, 1975) yang berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan bagian atas tanaman.
Dikemukakan oleh Agbo dan Obi (2006)
bahwa setek yang diambil dari bagian bawah dan
tengah batang mempunyai potensi yang tinggi untuk keberhasilan pembentukan tunas-tunas baru.
Hasil penelitian Mulyaningsih et al. (2007a) penanaman setek jarak pagar di pembibitan (polibag)
menunjukkan bahwa setek dari cabang utama ba-

gian bawah (hard wood cuttings) dan tengah (semihard wood) dengan panjang 15 cm sudah dapat digunakan sebagai bahan setek dengan tingkat persentase tumbuh mencapai lebih dari 80%. Setelah
ditanam di lapangan, setek yang berasal dari batang bagian tengah dengan panjang 15 cm menghasilkan biji kering tertinggi yaitu 293,77 kg per
hektar pada tahun I dan 545,34 kg per hektar pada
tahun II (Mulyaningsih et al., 2006; 2007b).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh sistem tanam langsung di lapangan dan
tidak langsung (pembibitan di polibag) setek jarak
pagar terhadap pertumbuhan dan produksinya.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP Muktiharjo,
Pati pada bulan Januari sampai September 2008.
Bahan tanam adalah tanaman jarak pagar lokal Pati
umur 2 tahun (tanam bulan Februari 2006 dan
pangkas I pada bulan Februari tahun 2007). Rancangan percobaan yang digunakan adalah petak
terbagi dengan 3 ulangan. Petak utama adalah 2
sistem tanam yakni (a) bahan tanam ditanam langsung di lapangan (L) dan (b) bahan tanam ditanam
lebih dulu di polibag (P). Adapun anak petaknya 5
bahan tanam jarak pagar yaitu: 1) setek batang/cabang bawah 30 cm (B-30), 2) setek batang/cabang
bawah 15 cm (B-15), 3) setek batang/cabang tengah 15 cm (T-15), 4) setek batang/cabang atas 25
cm (A-25), dan 5) biji (B). Penentuan bahan tanam
setek tersebut merupakan bahan tanam setek yang
terbaik berdasarkan hasil penelitian Mulyaningsih
et al. (2007a). Jarak tanam yang digunakan adalah
2 m x 2 m dengan ukuran petak 8 m x 8 m. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan dan produksi jarak pagar meliputi: tinggi tanaman, lebar
kanopi, jumlah tandan, jumlah buah, dan hasil biji
kering. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan dilakukan analisis sidik ragam dilanjutkan dengan uji
Duncan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ragam menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan yang nyata antarperlakuan terhadap
tinggi dan lebar kanopi tanaman jarak pagar pada
tahun ketiga, sedangkan terhadap komponen produksi yaitu: jumlah tandan, jumlah buah, dan hasil
biji kering menunjukkan adanya interaksi antara
perlakuan sistem tanam dengan berbagai bahan ta-

nam jarak pagar. Pada Tabel 1 terlihat bahwa perlakuan bahan tanam setek bagian tengah dengan
panjang 15 cm yang ditanam di polibag terlebih
dahulu (P-T15) memberikan hasil yang tertinggi
terhadap jumlah tandan dan jumlah buah yaitu 8,7
tandan per tanaman dan 48,1 buah per tanaman
yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Tabel 1. Pengaruh sistem tanam dan bahan tanam terhadap tinggi dan lebar kanopi, jumlah tandan, dan jumlah buah per
tanaman pada bulan Juli 2008 (tahun III)
Tinggi tanaman
Lebar kanopi
Jumlah
Jumlah buah/tan
(cm)
(cm)
tandan/tan
*)
Polibag (P)
Setek: B-30
231,9 tn
187,1 tn
1,0 c
1,7 c
B-15
211,0
157,1
5,6 b
32,1 b
T-15
183,9
165,0
8,7 a
48,1 a
A-25
188,1
168,7
4,7 b
21,4 b
Biji
174,4
138,9
4,4 b
21,7 b
Tanam langsung di
Setek: B-30
223,5
176,7
1,0 c
1,0 c
lapangan
B-15
223,5
180,6
1,6 c
5,7 c
(L)
T-15
216,0
158,5
1,0 c
1,0 c
A-25
136,3
186,9
1,0 c
1,0 c
Biji
186,7
153,1
6,8 ab
31,7 b
KK (%)
24,46
12,54
37,75
48,21
*) Angka yang didampingi oleh huruf yangsama dalam kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT
Sistem tanam

Bahan tanam

Tabel 2. Pengaruh sistem tanam dan bahan tanam terhadap hasil biji kering tanaman jarak pagar tahun I, II, dan III
(bulan Juli 2008)
Hasil biji kering (kg/ha)
Tahun I
Tahun II
Tahun III
(Jan–Des 2006)
(Jan–Des 2007)
(Mei–Juli 2008)
Setek : B-30
2,0 c*)
1,0 d
1,2 c
Polibag (P)
B-15
171,2 b
425,1 ab
287,2 b
T-15
293,8 a
545,3 a
392,3 a
A-25
194,3 b
314,5 bc
251,2 b
Biji
64,7 c
254,2 cd
203,3 b
Tanam langsung di
Setek : B-30
1,0 c
55,9 d
11,8 c
lapangan
B-15
1,0 c
83,6 d
23,0 c
(L)
T-15
13,4 c
37,9 d
9,5 c
A-25
1,0 c
22,9 d
20,2 c
Biji
34,5 c
300,3 bc
258,3 b
KK (%)
59,85
37,66
33,85
*) Angka yang didampingi oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT
Sistem tanam
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Hasil biji kering tanaman jarak pagar tertinggi diperoleh dari perlakuan setek batang tengah
dengan panjang 15 cm yang ditanam lebih dulu di
polibag (P-T15) yaitu 392,3 kg per hektar dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel 2).
Hasil biji kering bahwa perlakuan P-T15 tersebut
konsisten paling tinggi di antara perlakuan yang diuji pada tahun I, II, dan III (panen Mei–Juli 2008).
Dengan ditemukan hasil penelitian ini akan berdampak dalam penghematan penggunaan bahan tanam yang tadinya dianjurkan panjang setek 30 cm
menjadi 15 cm.
Dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui
bahwa penanaman langsung di lapangan dari bahan
tanam biji menghasilkan biji kering lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan setek (Tabel 2)
dan tidak berbeda nyata dibandingkan dengan biji
yang ditanam lebih dulu di polibag. Singh et al.
(2006) menyatakan bahwa untuk tanam langsung
jarak pagar sebaiknya menggunakan bahan tanam
dari biji karena akan memberikan hasil yang lebih
baik dibandingkan dari setek. Dengan pertimbangan efisiensi biaya, tenaga, dan waktu penanaman
langsung di lapangan dengan bahan tanam dari biji
adalah lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Penggunaan setek batang tengah panjang 15 cm
yang ditanam terlebih dahulu di polibag menghasilkan biji kering tertinggi (392,3 kg/ha). Efisiensi penggunaan bahan tanam setek jarak pagar dari panjang 30 cm menjadi 15 cm.
2. Penanaman langsung di lapangan lebih baik
menggunakan biji, sedangkan untuk bahan tanam dari setek ditanam terlebih dahulu di polibag agar didapatkan hasil yang tinggi.
3. Pemilihan sistem tanam tanaman jarak pagar
tergantung pada ketersediaan bahan tanam pada kondisi daerah setempat, kalau tersedia biji
dapat ditanam langsung di lapangan, sebaliknya bila tersedia setek akan lebih baik ditanam
di polibag lebih dulu.
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