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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian 

dalam menunjang perekonomian nasional. Dari sektor pertanian, hortikultura 

merupakan komoditas berprospektif, dan kebutuhan pasar domestik akan hasil 

tanaman hortikultura sangat tinggi. Salah satu tanaman hortikultura di Indonesia 

adalah tanaman tomat. 

Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan sayuran buah   

yang tergolong tanaman semusim berbentuk perdu dan termasuk dalam famili 

solanaceae. Menurut Cahyono (2008) buah tomat merupakan sumber vitamin dan 

mineral, dimana 100 g buah tomat masak mengandung 20 kalori, 1 g protein, 0,3 

lemak, 4,2 g karbohidrat, 1500 SI (satuan internasional) vitamin A, 0,06 mg 

vitamin B, 40 mg vitamin C, 5 mg kalsium, 26 mg fosfor, 0,5 mg besi, dan 94 g 

air .  Pengunaannya yang semakin luas, karena selain dikonsumsi sebagai tomat 

segar dan untuk bumbu masakan, juga dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan 

baku industri makanan seperti sari buah dan saus tomat (Wonowati, 2011). Tomat 

menjadi salah satu komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan masih 

memerlukan penanganan serius, terutama dalam hal peningkatan hasilnya dan 

kualitas buahnya (Hamindita, 2008). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral 

Hortikultura (2014), produksi tomat berturut-turut mengalami peningkatan dan 
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penuruan, pada tahun 2011 produksi tomat 954.046 ton, tahun 2012 menjadi 

893.463 ton, tahun 2013 mencapai 992.780 ton, dan menurun pada tahun 2014 

menjadi 895,163 ton. peningkatan dan penurunan angka produksi tersebut juga 

terjadi pada produktivitas tanaman tomat, dimana 16,65 ton/ha tahun 2011,  

menurun menjadi 15,75 ton/ha tahun 2012, 16,61 ton/ha pada tahun 2013, dan 

menurun menjadi 15,96 ton/ha tahun 2014. 

Berdasarkan data diatas produksi dan produktivitas tomat mengalami 

peningkatan dan penurunan, penurunan tersebut dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain lingkungan, genetik tanaman, teknik budidaya dan lain-lain. Banyak 

hal dapat dilakukan guna meningkatkan produktivitas tomat, mulai dari perbaikan 

teknis budidaya, pemupukan hingga perlakuan pascapanen. Salah satu hal yang 

penting untuk diperhatikan dalam perbaikan teknik budidaya tomat ialah dengan 

pemupukan, dimana ketersediaan unsur hara yang cukup sebagai bahan makanan 

tanaman untuk tumbuh dan berkembang sehingga mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas hasil  tomat. 

Pemupukan merupakan faktor yang berperan dalam memacu pertumbuhan 

dan peningkatan produktivitas tanaman. Kekurangan pupuk pada tanaman dapat 

menyebabkan perkembangan pada fase vegetatif maupun generatif terhambat. 

Tidak lengkapnya unsur hara makro dan unsur hara mikro dapat mengakibatkan 

hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan, serta berpengaruh terhadap 

produktivitas tanaman. Hal ini dapat di atasi dengan cara melakukan pemupukan 

yang berimbang (Sutedjo, 2002). Pengunaan pupuk organik di lain dapat 

mengembalikan kemampuan lahan, juga mampu menyediakan hara, memperbaiki 
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fisik dan berkembangnya mikroba pada tanah, serta dapat mencegah erosi dan 

mengurangi keretakan tanah (Sutanto, 2002). 

Kascing merupakan pupuk organik dari perombakan bahan-bahan organik 

dengan bantuan mikroorganisme dan cacing. Kascing mengandung lebih banyak 

mikroorganisme, bahan organik, dan juga bahan anorganik dalam bentuk yang 

tersedia bagi tanaman dibandingkan dengan tanah itu sendiri. Selain itu, kascing 

mengandung enzim protease, amilase, lipase, selulase, dan chitinase, yang secara 

terus menerus mempengaruhi perombakan bahan organik sekalipun telah 

dikeluarkan dari tubuh cacing (Ghabbour, 1966 dalam Anas, 1990).  

Menurut Mulat (2003), kascing mengandung zat pengatur tumbuh seperti 

giberelin 2,75%, sitokinin 1,05%, dan auxin 3,80%, serta unsur hara N, P, K, Mg, 

dan Ca dan Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non-simbiotik 

yang akan membantu memperkaya unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Kascing juga mengandung berbagai unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman 

seperti Fe, Mn, Zn, Bo, dan Mo (Mashur, 2001). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian dosis dan konsentrasi kascing terhadap 

tanaman tomat? 

2. Bagaimana respon tanaman tomat yang di beri dosis dan konsentrasi 

kascing yang berbeda? 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dosis dan konsentrasi 

pupuk kascing terhadap produktivitas tanaman tomat. 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara dosis dan konsentrasi penggunaan 

kascing pada tanaman tomat. 

2. Diduga pada dosis penggunaan kascing dalam bentuk padat yang 

berbeda maka didapat pertumbuhan dan hasil yang berbeda. 

3. Diduga pada konsentrasi penggunaan kascing dalam bentuk cair yang 

berbeda maka didapat pertumbuhan dan hasil yang berbeda. 


