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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tomat (Solanum lycopersicum L.) adalah tumbuhan dari keluarga 

Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai 

Peru. Tomat memiliki siklus hidup yang singkat dan memiliki tinggi antara 1 

hingga 3 meter. Tomat dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Oleh 

karena itu, penanaman tomat harus pada tanah yang gembur, sedikit mengandung 

pasir dan banyak mengandung bahan organik . Tanah liat yang sedikit mengandung 

pasir dengan derajat keasaman tanah (pH) antara 5-6 sangat disukai tanaman ini. 

Tanaman tomat yaitu komoditas hortikultura yang penting, tetapi produksinya baik 

kuantitas dan kualitas masih rendah (Kartapradja, 2010). Teknik budidaya 

tomat yang baik diharapkan kualitas dan kuntitas produksi tomat dapat ditingkatkan 

sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Tomat 

tergolong sayuran buah multiguna dan multifungsi yang dapat dibudidayakan di 

lahan dataran rendah ataupun lahan dataran tinggi. Tanaman ini berbentuk perdu, 

daunnya bercelah menyisip, tersusun pada tangkai dan berwarna hijau. Bentuk 

buahnya bulat, bulat pipih, atau bulat lonjong. Warna buahnya mula-mula berwarna 

hijau dan sesudah masak akan berwarna merah (Purwati, 2007). 

 Menurut Simamora (2006), kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak 

lengkap dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh 

populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, 

dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan proses pengomposan adalah proses dimana 

bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba 

yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Unsur lain yang 
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dikandung oleh kompos adalah nitrogen, fosfor, kalsium, kalium dan magnesium. 

Manfaat pupuk kompos yaitu mampu mengefektifkan penggunaan pupuk kimia 

(anorganik) sehingga biaya pembelian pupuk dapat ditekan, bebas dari biji tanaman 

liar (gulma), tidak berbau dan mudah digunakan dan memperbaiki derajat keasaman 

tanah, selain itu sangat berguna untuk menyuburkan tanaman (Basroh, 2012). 

Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang 

digunakan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Pupuk kandang berperan 

untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk kandang dari kotoran 

sapi memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat atau selulosa merupakan senyawa 

rantai karbon yang akan mengalami proses dekomposisi lebih lanjut. Proses 

dekomposisi senyawa tersebut memerlukan unsur N yang terdapat dalam kotoran. 

Sehingga kotoran sapi tidak dianjurkan untuk diaplikasikan dalam bentuk segar, 

perlu pematangan atau pengomposan terlebih dahulu. Apabila pupuk diaplikasikan 

tanpa pengomposan, akan terjadi perebutan unsur N antara tanaman dengan proses 

dekomposisi kotoran. Selain serat, kotoran sapi memiliki kadar air yang tinggi. 

Pada saat ini pandangan perkembangan pertanian organik sebagai salah satu 

teknologi alternatif untuk menanggulangi persoalan lingkungan sangat diperlukan 

(Saragih, 2008). 

Benih varietas karina bentuk buah bulat, seragam dan agak lembek. Dikenal 

sebagai tomat sayur terutama untuk sambal. Umur panen 60-70 hst, dengan potensi 

produksi 2-3 kg / tanaman. Tanaman vigor, tipe tumbuh derteminate. Toleran 

penyakit layu dan varietas karina cocok disemua ketinggian tempat. Menurut 

Misbach (2012), bahwa Serasah dedaunan memberikan  pengaruh  yang  cukup  

besar terhadap jumlah unsur hara yang masuk ke  dalam tanah, karena sebagian 
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besar pengembalian unsur hara ke  tanah melalui daun yang gugur. Selain itu 

seresah juga menjadi tempat hidup atau  habitat  yang  baik  bagi  mikroorganisme 

tanah. Semakin banyak jumlah  seresah,  maka semakin banyak mikroorganisme 

tanah yang ditemukan. Pupuk kandang sapi memiliki efek terhadap kesuburan tanah 

yang cukup baik karena mengandung unsur hara yang lengkap (makro dan mikro) 

serta mikroorganisme yang ada di dalamnya mampu menguraikan tanah menjadi 

lebih matang sehingga beberapa unsur hara dalam tanah mudah tersedia bagi 

tanaman (Nijayati, 2005). 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah terjadi pengaruh interaksi antara dosis pupuk kompos serasah daun dan 

pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum 

lycopersicum L.)  varietas Karina. 

2. Apakah dosis pupuk kompos serasah daun berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) varietas Karina. 

3. Apakah dosis pupuk kandang sapi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) varietas Karina. 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi antara dosis 

pupuk kompos serasah daun dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.)  varietas Karina. 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dosis pupuk kompos serasah

daun terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum

L.) varietas Karina.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dosis pupuk kandang sapi

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.)

varietas Karina.

1.4   Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara dosis pupuk kompos serasah daun dan pupuk

kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum

lycopersicum L.)  varietas Karina.

2. Diduga terjadi pengaruh dosis pupuk kompos serasah daun terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) varietas

Karina.

3. Diduga terjadi pengaruh dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) varietas Karina.


