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I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan salah satu komoditas 

sayuran yang diusahakan oleh petani di Indonesia, selain sebagai sayuran, 

digunakan juga sebagai bahan baku industri obat-obatan dan kosmetik serta bahan 

baku pengolahan makanan.  

Badan Pusat Statistika (2013), melaporkan produksi  Nasional tanaman 

tomat pada tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan, nilai produksinya 

tahun 2010 sebesar 891.616 ton, tahun 2011 sebesar 954.046 ton, tahun 2012 

sebesar 980.504 ton, dan pada tahun 2013 sebesar 992.780 ton. Hal ini 

menunjukkan produksi dan kebutuhan tomat di Indonesia cenderung meningkat 

seiring bertambahnya jumlah penduduk, serta memicu petani untuk lebih 

memaksimalkan produksi tomat.  

Permasalahan di lapang budaya petani terlalu tinggi menggunakan pupuk 

kimia sehingga cenderung merusak kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. 

Solusinya menambahkan bahan organik pada media tanam. Diantaranya kascing 

yang efeknya terhadap tanaman lebih baik dari pada kompos. Namun, penyerapan 

pupuk organik khususnya kascing ini relatif lambat, sehingga dibutuhkan 

katalisator yang dapat mempercepat penyerapan unsur hara. Salah satu katalisator 

yang dapat digunakan adalah senyawa asam humat. 

Asam humat memiliki peranan penting dalam memperbaiki kesuburan 

tanah, pertumbuhan tanaman, memacu pertumbuhan mikroorganisme tanah, 
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meningkatkan KTK hara didalam tanah serta mengikat ion Al dan Fe pada tanah 

yang bersifat racun sehingga hara tersedia bagi tanaman. Tingkat Al dan Fe pada 

kascing sangat di tentukan. pakan, jenis dan jumlah cacing serta lingkungannya. 

sehingga kebutuhan asam humat menjadi tidak sama serta efeknya  terhadap tiap 

tanaman diduga berbeda. 

Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi (2010) menyatakan bahwa 

varietas tomat yang unggul dari varietas anjuran oleh Menteri Pertanian sampai 

tahun 2006 sebanyak 54 varietas. Varietas tomat yang telah dilepas diantaranya 

adalah Intan, Ratna, Berlian, Bentavila F1, Servo F1, dan Lentana F1. Varietas 

disamping memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan yang berkaitan dengan 

kemampuan faktor dalam dan terhadap faktor luar. 

Diharapkan dari penelitian ini akan di ketahui ukuran pemberian Asam 

Humat pada media kascing serta pengaruhnya terhadap Tiga Varietas tanaman 

tomat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh Asam Humat pada media kascing terhadap tiga 

Varietas Tomat ? 

2. Berapa ukuran pemberian Asam Humat pada media kascing untuk tiga 

Varietas Tomat? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

asam humat pada media kascing terhadap tiga varietas Tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.). 

1.4 Hipotesis 

Dari rumusan masalah diatas maka di susun hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi interaksi antara takaran pemberian Asam Humat terhadap 

tiga Varietas Tomat. 

2. Diduga ketiga Varietas terdapat respon yang berbeda terhadap pemberian 

Asam Humat. 

3. Diduga respon ketiga Varietas berbeda tidak sama. 

 


