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 I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Buah tomat saat ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

bernilai ekonomi tinggi dan masih memerlukan penanganan serius, terutama dalam 

hal peningkatan hasilnya dan kualitas buahnya. Apabila dilihat dari rata-rata 

produksinya,  buah tomat di Indonesia masih rendah, yaitu 6,3 ton/ha jika 

dibandingkan dengan negara-negara Taiwan, Saudi Arabia dan India yang berturut-

turut 21 ton/ha, 13,4 ton/ha dan 9,5 ton/ha (Kartapradja dan Djuariah, 2005).  

Rendahnya produksi tomat di Indonesia disebabkan varietas bibit yang 

ditanam  kurang baik atau pemberantasan hama/penyakit yang kurang efisien. Oleh 

karena itu untuk memenuhi kebutuhan tomat yang semakin tinggi, maka penelitian 

perlu diarahkan untuk perbaikan tingkat kualitas bibit dengan menghasilkan bibit 

yang berkualitas baik, dengan mengahasilkan bibit yang berkualitas baik akan 

memperbaiki kualitas produksi buah yang semakin menurun . 

Perbaikan bibit dapat dilakukan dengan perbanyakan secara vegetatif yaitu 

dengan stek. Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan 

dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk 

ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Menyetek bertujuan untuk mengoptimalkan 

pembentukan sistem perakaran baru. Selain itu pembiakan vegetatif melalui stek 

dapat menghasilkan tanaman yang sempurna dengan akar, daun dan batang dalam 

waktu relatif singkat serta bersifat serupa dengan induknya. Pada penyetekan 

tanaman tomat diperlukan bahan tanaman yang baik agar diperoleh pertumbuhan 

stek yang baik.  
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Permasalahan yang ada dalam pembiakan tanaman dengan stek adalah 

sulitnya pembentukan akar, dan usaha untuk mempercepat terbentuknya akar 

dapat dilakukan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT). ZPT dibuat 

agar tanaman memacu pembentukan fitohormon (hormon tumbuhan) yang sudah 

ada di dalam tanaman atau menggantikan fungsi dan peran hormon bila tanaman 

kurang dapat memproduksi hormon dengan baik, sehingga dapat mempercepat 

pertumbuhan akar pada stek tomat yang mana akan memberikan penyediaan bibit 

tomat.   

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  lama 

perendaman dan kosentrasi pemberian macam ZPT yang berbeda pada 

keberhasilan stek tomat. 

1.3. Hipotesis Penelitian 

1. Diduga dengan perlakuan lama perendaman berpengaruh pada 

pertumbuhan stek tomat 

2. Diduga dengan  perlakuan  pemberian macam ZPT berpengaruh pada 

pertumbuhan stek tomat  


