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ABSTRAK 

Krisis energi fosil sebagai sumber energi merupakan kondisi yang menjadi perhatian 
dunia. Jarak pagar merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial dan banyak 
penelitian sedang dilakukan, salah satunya pada budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji pengaruh jarak tanam dan olah tanah terhadap sifat fisik tanah dan mikro-iklim bagi 
pertumbuhan jarak pagar. 

 Metode eksperimental yang dilakukan adalah dengan uji faktorial menggunakan 2 
faktor, 4 peubah respon untuk pertumbuhan tanaman, dan 4 peubah respon untuk mikro-iklim, 
yaitu: perlakuan mekanis terhadap tanah sebagai faktor pertama  dengan tiga taraf, yaitu: Olah 
Tanah Lengkap (OTL), Olah Tanah Minimum (OTM), dan Tanpa Olah Tanah (TOT); jarak 
tanam digunakan sebagai faktor kedua dengan tiga taraf, yaitu: jarak tanam 0,5 m, jarak tanam 
1 m, dan jarak tanam 2 m. Peubah respon pertama yang akan diamati:  jumlah daun, luas 
daun, diameter batang dan tinggi tanaman. Peubah respon kedua yang akan diamati: 
kelembapan udara, kecepatan angin, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya matahari.  

Hasil analisis statistik dan grafik menunjukkan bahwa jarak tanam 2 m dengan 1 m 
memiliki pengaruh yang nyata terhadap suhu lingkungan (0,207<0,5) dan 2 m dengan 0,5 m 
(0,090<0,5). Begitu juga intensitas cahaya matahari, antara 2 m dengan 1 m (0,111<0,5) dan 2 
m dengan 0,5 m (0,075<0,5). Sedangkan antara 0,5 m dengan 1m tidak berbeda nyata. Untuk 
kecepatan angin, dari masing-masing perlakuan tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
Kondisi lengas tanah pada masing-masing perlakuan olah tanah memiliki beda nyata. Dari 
perkembangan pertumbuhan tanaman, perlakuan yang paling baik ditunjukkan pada jarak 
tanam 1m dengan sistim OTM (m = 1.4375). 

 
Kata kunci: Olah tanah, iklim mikro, jarak pagar  
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A. PENDAHULUAN 

Sejak lima tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan produksi minyak nasional 

yang disebabkan menurunnya secara alamiah (natural decline) cadangan minyak pada sumur-

sumur yang berproduksi. Di lain pihak, pertambahan jumlah penduduk telah meningkatkan 

kebutuhan sarana transportasi dan aktivitas industri yang berakibat pada peningkatan 

kebutuhan dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Untuk memenuhi kebutuhan 

BBM tersebut, pemerintah mengimpor sebagian BBM. Menurut Ditjen Migas, impor BBM 

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 106,9 juta barrel pada 2002 menjadi 

116,2 juta barrel pada 2003 dan 154,4 juta barrel pada 2004. 

Besarnya ketergantungan Indonesia pada BBM impor semakin memberatkan 

pemerintah ketika harga minyak dunia terus meningkat mencapai di atas US$ 70 per barrel 

pada Agustus 2005, karena semakin besarnya subsidi yang harus diberikan pemerintah 

terhadap harga BBM nasional. Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah mengumumkan 

rencana untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM, dengan meluncurkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 

Nasional untuk mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Kebijakan tersebut 

menetapkan sumber daya yang dapat diperbaharui seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai 

alternatif pengganti BBM. 

Menurut hasil riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia 

memiliki 60 jenis tanaman yang berpotensi menjadi bahan bakar alternatif. Diantaranya 

adalah minyak kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, tebu, ubi kayu, singkong, kapuk randu, dan 

lain-lain. Beberapa di antara tumbuhan penghasil energi dengan potensi produksi minyak 

dalam liter per hektar dan ekuivalen energi yang dihasilkan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis Tumbuhan Penghasil Energi 

 Produksi minyak 

(liter per hektar) 

Ekuivalen Energi 

(kWh per hektar) 

Elaeis guineensis (kelapa sawit) 3.600 – 4.000 33.900 – 37.700 

Jatropha curcas (jarak pagar) 2.100 – 2.800 19.800 – 26.400 

Aleurites fordii (biji kemiri) 1.800 – 2.700 17.000 – 25.500 

Saccharum officinarum (tebu) 2.450 16.000 

Ricinus communis (jarak kepyar) 1.200 – 2.000 11.300 – 18.900 

Manihot esculenta (ubi kayu) 1.020 6.600 

Sumber: Business Week edisi 15 Maret 2006 
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Menurut Beaumer dan Bakernmas (1973), tujuan pengolahan tanah yang paling utama 

adalah untuk memperbaiki sifat fisik tanah agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan 

menurut Unger dan Mc Calla (1980), bahwa kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman secara umum ditentukan oleh sifat fisik tanah, antara lain 

konsentrasi dan struktur tanah yang mampu memberikan cukup ruang pori-pori untuk aerasi 

dan penyediaan air bagi tanaman. Lebih lanjut, Beare et all (1994), mengatakan bahwa 

kondisi lahan yang baik tersebut kadang-kadang sudah terpenuhi secara alami dan apabila 

kondisi belum baik maka dapat dilakukan modifikasi yaitu dengan atau tanpa pengolahan 

tanah. 

Widiatmoko dan Supartoto (2002) menyatakan, bahwa sistim olah tanah sempurna 

dapat memberikan hasil pada tanaman jagung yang lebih baik dibandingkan dengan sistim 

lain. Keadaan ini diduga karena tanaman jagung memiliki perakaran yang lebih luas 

distribusinya. Pengolahan tanah yang baik dan dalam menyebabkan berkurangnya tingkat 

ketahanan penetrasi tanah. Berkurangnya penetrasi tanah ini memudahkan akar tanaman 

menembus tanah, berkembang dan mampu menyerap unsur hara dari dalam tanah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kuipers (1983) bahwa ketahanan penetrasi tanah selain dipengaruhi 

oleh tekstur dan struktur tanah, juga dipengaruhi oleh keberadaan air di dalam ruang pori. 

Dengan adanya air dalam ruang pori, maka gaya matrik tanah dapat dikurangi. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan teknologi olah tanah yang 

tepat dan jarak tanam yang optimal bagi pertumbuhan jarak pagar. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini ialah : mengkaji kondisi iklim mikro selama pertumbuhan jarak pagar, mengkaji 

pengaruh jarak tanam dan olah tanah terhadap pertumbuhan jarak pagar, dan mengkaji 

pengaruh jarak tanam dan olah tanah terhadap sifat fisik tanah dan iklim mikro yang terjadi. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 

2007  di Laboratorium Teknik Pertanian Unsoed dan Lahan Kritis Gunung Tugel, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 
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2. Rancangan Percobaan 

Kajian tentang kondisi iklim mikro dilakukan dengan dengan pengukuran 

langsung terhadap variabel iklim mikro dan disajikan dalam grafik untuk melihat 

perubahan iklim harian selama pertumbuhan jarak pagar   

Metode eksperimental yang dilakukan adalah dengan uji faktorial menggunakan 2 

faktor, 4 peubah respon untuk pertumbuhan tanaman, dan 4 peubah respon untuk mikro-

iklim, yaitu: perlakuan mekanis terhadap tanah sebagai faktor pertama  dengan tiga taraf, 

yaitu: Olah Tanah Lengkap (OTL), Olah Tanah Minimum (OTM), dan Tanpa Olah Tanah 

(TOT); jarak tanam digunakan sebagai faktor kedua dengan tiga taraf, yaitu: jarak tanam 

0,5 m, jarak tanam 1 m, dan jarak tanam 2 m. Peubah respon pertama yang akan diamati:  

jumlah daun, luas daun, diameter batang dan tinggi tanaman. Peubah respon kedua yang 

akan diamati: kelembapan udara, kecepatan angin, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya 

matahari. 

 

3. Analisis Data 

Analisis grafik digunakan untuk mengetahui fenomena iklim mikro dan kondisi 

lengas tanah harian selama pertumbuhan tanaman, dari analisis grafik ini dapat dijadikan 

bahan kajian dalam pembahasan dari pengaruh perlakuan mekanis dan jarak tanam 

terhadap kondisi lengas dan iklim mikro yang terjadi. 

Data yang didapat kemudian dianalisis keragamannya dengan ANOVA pada taraf 

5% dan apabila ada berbeda nyata kemudian diuji dengan LSD taraf 5%. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pertumbuhan Tanaman 

Apabila dilihat dari grafik pertumbuhan tanaman, didapatkan hasil pertumbuhan 

tanaman untuk jarak tanam optimal pertumbuhan adalah pada jarak 1 m dan dilakukan 

olah tanah minimum. Kondisi tersebut, lebih disebabkan kondisi lengas tanah dan 

intensitas cahaya matahari yang sesuai dari variasi yang diterapkan merupakan kondisi 

sesuai bagi pertumbuhan jarak pagar. Pada olah tanah minimum pada jarak tanam 2 m 

dan 1 m memiliki pertumbuhan yang paling baik dari perlakuan yang lain seperti yang 

diperlihatkan pada Grafik.   
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Gambar 1. Pertumbuhan jumlah daun   Gambar 2. Pertumbuhan lebar daun 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pertumbuhan panjang daun        Gambar 4. Pertumbuhan tinggi tanaman 

2. Kondisi Iklim Mikro 

Pada jarak penenaman 2 m memiliki intensitas cahaya matahari paling tinggi 

dengan nilai rerata 394,33 x 100 lux. Kondisi tersebut lebih disebabkan interval yang 

besar sehingga memungkinkan intensitas tinggi, setelah dilakukan analisis keseragaman 

dengan taraf 5% memiliki beda nyata terhadap jarak penanaman 1 m dan 0,5 m. 

Kecepatan angin disekitar tanaman untuk jarak tanam 2 m juga paling tinggi tetapi tidak 

memiliki beda nyata terhadap variasi jarak yang lain. Pada jarak tanam 0,5 m memiliki 

rerata kecepatan angin yang tinggi, hal ini disebabkan penempatan petak percobaan 

yang tidak terganggu oleh lingkungan (tanaman sekitar) yang berfungsi sebagai barrier. 

Sedangkan kelembaban udara rendah. Hal ini karena jarak antar tanaman yang 

memungkinkan aerasi udara (0,12-0,47 m/s) cukup baik dan sinar matahari tercukupi. 

Hal ini, dimungkinkan ada kaitan antara intensitas cahaya matahari, aerasi udara dengan 

pertumbuhan tanaman jarak pagar. Sedangkan untuk tingkat keseragaman antara anasir 

iklim mikro 
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Tabel 2. Intensitas cahaya matahari, kecepatan angin, dan suhu pada variasi jarak tanaman 

Intensitas Cahaya Matahari (lux) 
Jarak Tanam 

1 2 3 
Rata-rata 

0,5 m 353 383 366 367,33a 

1 m 384 383 404 390,33b 

2 m 407 403 373 394,33c 

 Kecepatan Angin (m/s)  

0,5 m 0,28 0,29 0,23 0,27a 

1 m 0,21 0,27 0,27 0,25a 

2 m 0,28 0,29 0,24 0,27a 

 Suhu (oC)  

0,5 m 29,5 29,5 29,5 29,50a 

1 m 29,4 29,6 30 29,67a 

2 m 30 29,8 29,4 29,73a 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada taraf kepercayaan 95% 

 

3. Kondisi Tanah 

Pada beberapa perlakuan olah tanah yang dilakukan secara lengkap, minimum, 

dan tanpa olah tanah memiliki pengaruh terhadap kondisi lengas selama pertumbuhan 

tanaman. Lengas tanah terbesar didapatkan pada kondisi tanah yang diolah lengkap, hal 

ini mengingat tanah dilokasi penelitian merupakan tanah andosol dan selama 

pengambilan data tidak terjadi hujan sehingga ketika tanah dilakukan pembajakan, 

penghancuran, dan pembalikan maka aerasi pada tanah lebih baik dan lengas tanah lebih 

terjaga. Dari analasis keseragaman, olah tanah lengkap hanya memiliki perbedaan 

terhadap yang lain, sedangkan untuk olah tanah minimum tidak berbeda nyata terhadap 

tanpa olah tanah. 

 

Tabel 3. Lengas tanah pada variasi olah tanah 
 

Lengas Tanah (%) Perlakuan 
Tanah 1 2 3 

Rata-rata 

OTL 40,08 41,59 45,26 42,31b 

OTM 34,15 35,20 48,12 39,49a 

TOT 37,20 40,06 49,66 39,31a 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada taraf kepercayaan 95% 
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E. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kondisi 

yang paling baik dari variasi olah tanah dan jarak tanam yang dilakukan adalah pada kondisi 

lengas tanah antara 39-42% yang didapatkan dari perlakuan olah tanah minimum dan olah 

tanah lengkap, sedangkan kondisi iklim mikro yang sesuai ditunjukkan pada intensitas cahaya 

390 x 100 lux yang didapatkan pada jarak tanam 2 m dan 1 m, sedangkan untuk anasir iklim 

yang lain untuk variasi jarak tanam tidak menghasilkan kondisi yang berbeda nyata. 
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