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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tanaman tahunan yang 

toleran kekeringan dan memiliki nilai ekonomis karena dapat digunakan sebagai 

sumber energi alternatif. Tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai pagar, 

sumber penghasil bahan bakar dan bio-pestisida untuk mengendalikan hama 

misalnya keong mas. Biji tanaman jarak pagar mengandung minyak yang tinggi. 

Kandungan minyak yang tinggi tersebut dapat diolah menjadi minyak nabati yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti fosil.  

Perbanyakan tanaman jarak pagar dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

diantaranya adalah menggunakan benih, stek, sambung dan bibit kultur in vitro. 

Tanaman jarak pagar hasil pembibitan dari benih mampu menghasilkan minyak 

lebih banyak daripada tanaman hasil stek atau kultur in vitro karena daya hidup 

yang lebih lama. Oleh karena itu, penyediaan benih jarak pagar yang bermutu baik 

sangat diperlukan. 

Penyimpanan benih merupakan salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan benih pada waktu mendatang. Tetapi selama penyimpanan, benih 

mengalami proses kemunduran mutu atau deteriorasi sehingga dapat merusak 

mutu benih. Kemunduran mutu benih disebabkan oleh aktivitas metabolisme 

benih yang dapat merusak membran sel benih. Benih yang mengalami deteriorasi 

akan memiliki viabilitas yang rendah. Salah satu upaya untuk mengatasi 
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kemunduran benih adalah dengan melakukan invigorasi benih. Invigorasi benih 

merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu benih yang rendah akibat 

penyimpanan dengan memberikan perlakuan kepada benih sebelum ditanam. 

Invigorasi benih dapat meningkatkan vigor dan viabilitas benih yang telah mundur 

selama penyimpanan. Salah satu cara invigorasi benih adalah dengan 

menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT). Zat pengatur tumbuh yang biasa 

digunakan adalah jenis giberelin dan auksin. Giberelin berperan dalam 

pembentangan dan pembelahan sel, pemecahan dormansi benih dan mobilisasi 

endosperm selama pertumbuhan awal embrio, sedangkan auksin berperan dalam 

meningkatkan perkembangan sel, meningkatkan aktivitas sel, mendorong inisiasi 

akar dan mempercepat pertumbuhan akar. 

 

1.2.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh lama 

penyimpanan benih, invigorasi benih menggunakan ZPT dan ada tidaknya 

interaksi antara kedua perlakuan terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan 

bibit jarak pagar.  

Manfaat dari penelitian ini adalah diperoleh informasi ilmiah mengenai 

pengaruh lama penyimpanan dan invigorasi benih menggunakan ZPT terhadap 

perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit jarak pagar. 
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1.3.  Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah benih jarak pagar tahun simpan 2016 

memiliki perkecambahan dan pertumbuhan bibit yang lebih tinggi daripada benih 

simpan tahun 2015, perlakuan invigorasi benih menggunakan ZPT jenis auksin 

dan giberelin dapat meningkatkan perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit 

jarak pagar pada berbagai lama penyimpanan, terdapat interaksi antara lama 

penyimpanan dan invigorasi benih menggunakan ZPT jenis auksin dan giberelin 

terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit jarak pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


