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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman Tomat 

2.1.1. Klasifikasi Tanaman Tomat 

Menurut Turgiyono (2002), klasifikasi tanaman tomat adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae (suku terung-terungan) 

Genus : Solanum 

Spesies : Solanum lycopersicum L 

2.1.2. Morfologi Tanaman Tomat 

Tanaman tomat mempunyai akar yang tumbuh menembus ke dalam tanah, 

dan akar serabut yang tumbuh ke arah samping tetapi tidak tumbuh terlalu jauh. 

Karena sifat sistem perakaran tomat ini, maka akan lebih baik jika tanaman tomat 

dibudidayakan di tanah yang gembur (Wiryanta, 2002). 

Menurut Etti dan Khairunisa (2007), Batang tanaman tomat berbentuk 

persegi empat hingga bulat, strukturnya lunak tetapi cukup kuat. Batang tanaman 

tomat juga mempunyai bulu atau rambut halus. Batang tomat mempunyai warna 

hijau, pada ruasruas batang mengalami penebalan, dan tumbuh akarakar pendek 
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pada bagian bawah. Selain itu, batang tanaman tomat mampu bercabang dan apabila 

tidak dipangkas, batang akan bercabang banyak yang menyebar secara merata. 

 Daun tanaman tomat berbentuk oval, bergerigi di bagian tepinya dan 

membentuk celahcelah menyirip agak melengkung ke dalam. Daun tomat 

merupakan daun majemuk ganjil yang berjumlah 5 – 7. Warnanya hijau, ukuran 

panjangnya sekitar 15 – 30 dan lebar daun 1025 cm dengan panjang tangkai daun 

36 cm. Daun majemuk tomat tumbuh berselang seling atau tersusun spiral 

mengelilingi batang tanaman (Khairunisa, 2007). 

 Bunga tanaman tomat mempunyai ukuran kecil, diameter sekitar 2 cm dan 

berwarna kuning cerah. Kelopak bunga yang berjumlah 5 buah dan berwarna hijau 

terdapat pada bagian bawah atau pangkal bunga. Di bunga tanaman terdapat 

mahkota bunga, bentuknya indah dan berwarna kuning cerah dengan ukuran sekitar 

1 cm. Dengan jumlah buah sekitar 6, tomat merupakan bunga sempurna karena 

benang sari atau tepung sari dan kepala putik terletak pada bunga yang sama. Bunga 

tomat tumbuh dari batang yang masih muda (Purwati, 2007). 

 Benih varietas Karina ini akan menghasilkan buah tomat berbentuk buah 

bulat, agak lembek dan seragam. Benih varietas Karina ini dikenal sebagai jenis 

buah tomat sayur, dan tanaman vigor, tipe tumbuh indeterminate. Warna buah 

merah ketika sudah matang. Buah sudah bisa dipanen saat tanaman berusia 60-70 

hari setelah tanam (HST) dengan potensi hasil bisa mencapai 2-3 kg/tanaman. 

Tomat jenis ini cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah hingga dataran 

tinggi. Tergolong tanaman tomat yang tahan terhadap serangan penyakit layu 

bakteri. 
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 Buah tomat memiliki bentuk yang beragam tergantung dari varietasnya. 

Ada buah tomat yang berbentuk bulat, agak bulat, agak lonjang, oval, dan bulat 

persegi. Begitu juga dengan ukurannya, ada tomat yang berukuran paling kecil 

dengan berat 8 g dan berukuran besar dengan berat hingga 180 g. Buah tomat yang 

masih mudah berwarna hijau muda dan berwarna merah jika sudah masak (Dartius, 

2006). 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Tomat 

2.2.1. Iklim 

 Tanaman tomat bisa tumbuh baik di dataran tinggi maupun di dataran 

rendah, tergantung varietasnya. Tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran tinggi 

(lebih dari 700 m dpl), dataran medium (200 - 700 m dpl), dan dataran rendah 

(kurang dari 200 m dpl). Faktor temperatur dapat mempengaruhi warna buah.  Pada 

temperatur tinggi (di atas 32°C) warna buah tomat cenderung kuning, sedangkan 

pada temperatur tidak tetap warna buah cenderung tidak merata. Temperatur ideal 

dan berpengaruh baik terhadap warna buah tomat adalah antara 24 - 28°C yang 

umumnya merah merata . Keadaan temperatur dan kelembaban yang tinggi, 

berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan, produksi dan kualitas buah tomat. 

kelembaban yang relatip diperlukan untuk tanaman tomat adalah 80 %.  Tanaman 

tomat memerlukan intensitas cahaya matahari sekurang–kurangya 10-12 jam setiap 

hari (Wiryanta, 2002). 

2.2.2. Tanah 

 Tanaman tomat merupakan tanaman yang bisa tumbuh disegala tempat, dari 

daerah dataran rendah sampai daerah dataran tinggi (pegunungan) untuk 

pertumbuhan yang baik, tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur, kadar 
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keasaman pH antara lain 5-6, tanah sedikit mengandung pasir, dan banyak 

mengandung humus, serta pengairan yang teratur dan cukup mulai tanam sampai 

tanaman mulai dari panen. Berdasarkan tipe pertumbuhannya, tanaman tomat 

dibedakan atas tipe determinate dan indeterminate. Tanaman tomat bertipe 

determinate mempunyai pola pertumbuhan batang secara vertikal yang terbatas dan 

diakhiri dengan pertumbuhan organ vegetatif (akar, batang daun), sedangkan tomat 

bertipe indeterminate mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan tandan 

bunga tidak terdapat pada setiap buku serta pada ujung tanaman senantiasa terdapat 

pucuk muda. Bunga tanaman tomat berjenis dua dengan lima buah kelopak 

berwarna hijau berbulu dan dua buah daun mahkota (Adiningsih, 2002).  

2.3. Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa mahluk hidup yang 

diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai. Contohnya 

adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kompos berasal dari sisa-sisa 

tanaman, dan pupuk kandang berasal dari kotoran ternak. Dosis pupuk kandang 

yang sering digunakan untuk tomat adalah 1,5 kg/tanaman. Pupuk kandang diaduk 

merata dengan tanah bedengan. Pupuk organik mempunyai komposisi kandungan 

unsur hara yang lengkap,tetapi jumlah tiap jenis unsur hara tersebut rendah.  

Kelebihan dari pupuk organik, sehingga sangat disukai para petani, yaitu: 

Memperbaiki struktur tanah, terjadi karena organisme tanah pada saat penguraian 

bahan organik dalam pupuk bersifat sebagai perekat dan dapat mengikat butir-butir 

tanah menjadi butiran yang lebih besar,  Menaikkan daya serap tanah terhadap air, 

bahan organik memiliki daya serap yang besar terhadap air tanah, Menaikkan 

kondisi kehidupan di dalam tanah, disebabkan oleh organisme dalam tanah yang 
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memanfaatkan bahan organic sebagai makanan, dan Sebagai sumber zat makanan 

bagi tanaman, pupuk organik mengandung zat makanan yang lengkap meskipun 

kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik.  

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman 

untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-

organik (mineral). Pupuk berbeda dari suplemen tambahan. Pupuk mengandung 

bahan baku pertumbuhan dan perbungaan tanaman, sementara suplemen seperti 

hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme (Sunarlim, 2005).  

Penggolongan pupuk umumnya didasarkan pada sumber bahan yang 

digunakan, cara aplikasi, bentuk, dan kandungan unsur haranya. pupuk organik 

adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan - bahan organik asal tanaman dan 

hewan yang dapat dirombak menjadi hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk organik 

sangat bermanfaat dalam peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun 

kuantitas. Pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas 

dan mengurangi degradasi lahan. Selain itu pupuk organik juga dapat di aplikasikan 

pada tanaman dalam bentuk padat atau cair. Sumber pupuk organik dapat berasal 

dari kotoran hewan, bahan tanaman dan limbah, misalkan: pupuk kandang (ternak 

besar dan kecil), hijauan tanaman rerumputan, semak, perdu dan pohon, limbah 

pertanaman (jerami padi, batang jagung, sekam padi dan lain-lain) limbah 

agroindustri (Musnawar, 2006). 
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2.4. Pupuk Kompos 

 Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah organik. Pembuatan 

pupuk kompos ini tidak terlalu rumit, tidak memerlukan tempat yang luas serta 

tidak menghabiskan banyak biaya. kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 

sendiri, tidak perlu membeli. kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap 

dari campuran bahanbahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh 

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

dan aerobik atau anaerobic. Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan 

organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikrobamikroba 

yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos 

adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat 

terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang 

seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator 

pengomposan. 

Menurut Misbach (2012), bahwa pupuk hijau organik dengan bahan baku 

dedaunan tidak memiliki kandungan bahan kimia yang dapat merusak kesuburan 

tanah secara alami, patut dan layak untuk digunakan sebagai pupuk organik yang 

memiliki standart kelayakan pupuk organik, karna tingkat kesuburan pada tanah 

lebih cepat dari pada jenis pupuk organik padat yang lain. Serasah  memberikan  

pengaruh  yang  cukup  besar terhadap jumlah unsur hara yang masuk ke  dalam 

tanah, karena sebagian 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. 
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Sekam merupakan bagian pelindung terluar dari padi (Oryza sativa). Dari 

proses penggilingan dihasilkan sekam sebanyak 20-30%, dedak 8-12% dan beras 

giling 52% bobot awal gabah (Hsu dan Luh, 1980).  Arang sekam mengandung 

SiO2 (52%), C (31%), K (0.3%), N (0,18%), F (0,08%), dan kalsium (0,14%). 

Selain itu juga mengandung unsur lain seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan 

Cu dalam jumlah yang kecil serta beberapa jenis bahan organik. Kandungan silikat 

yang tinggi dapat menguntungkan bagi tanaman karena menjadi lebih tahan 

terhadap hama dan penyakit akibat adanya pengerasan jaringan. Sekam bakar juga 

digunakan atau berfungsi untuk menambah kadar Kalium dalam tanah (Dewi, 

2012). 

Menurut sulianta (2009), serbuk sabut kelapa banyak digunakan untuk 

media tanam, karena mempunyai kapasitas memegang air yang baik, dapat 

mempertahankan kelembaban (80%), kaya akan unsur hara, akan tetapi mudah 

terdekomposisi jika terus menerus terkena air. Serbuk sabut kelapa memiliki 

kapasitas tukar kation dan porositas yang baik, mempunyai C/N ratio rendah yang 

mempercepat N tersedia dan mereduksi karbon. Pasir sangat bagus digunakan 

sebagai media tanam karena selain porositasnya tinggi, pasir mempunyai kapasitas 

tukar kation yang rendah sehingga sangat lambat dalam melepaskan unsur hara. 

Komposisi media tanam campuran pasir dan kompos memberikan pengaruh yang 

baik terhadap pertumbuhan vegetatif pada pembibitan tanaman asparagus (Hanum, 

2010).  
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2.5. Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk kandang sapi memiliki keunggulan dibanding pupuk kandang 

lainnya yaitu mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, menyediakan 

unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, serta memperbaiki daya serap air pada 

tanah Pupuk kandang memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah, 

menyediakan unsur makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan belerang) dan 

mikro (besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium). Selain itu, pupuk kandang 

berfungsi untuk meningkatkan daya menahan air, aktivitas mikrobiologi tanah, nilai 

kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah. Jenis pupuk kandang 

berdasarkan jenis ternak atau hewan yang menghasilkan kotoran antara lain adalah 

pupuk kandang sapi, pupuk kandang kuda, pupuk kandang kambing atau domba, 

pupuk kandang babi, dan pupuk kandang unggas (Purwanto, 2007). 

Pupuk kandang memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah, 

menyediakan unsur makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan belerang) dan 

mikro (besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium). Selain itu, pupuk kandang 

berfungsi untuk meningkatkan daya tahanterhadap air, aktivitas mikrobiologi tanah, 

nilai kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah. Pengaruh pemberian 

pupuk kandang secara tidak langsung memudahkan tanah untuk menyerap air. 

Pemakaian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan permeabilitas dan kandungan 

bahan organik dalam tanah, dan dapat mengecilkan nilai erodobilitas tanah yang 

pada akhirnya meningkatkan ketahanan tanah terhadap erosi (Santoso, 2004). 

Menurut nijayati (2005), 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 
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menguraikan tanah menjadi lebih matang sehingga beberapa unsur hara dalam 

tanah seperti P mudah tersedia bagi tanaman. Dengan demikian, pupuk kandang 

akan memperbaiki kondisi fisik dan kesuburan tanah. Pupuk kandang dapat 

diperoleh dari kandang ternak sendiri seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan 

ayam. Produksi pupuk masing-masing hewan tersebut tidak sama tergantung jenis 

dan ukuran/berat badan. Seekor sapi dewasa, rata-rata menghasilkan 5 ton pupuk 

matang/tahun, kerbau dewasa menghasilkan 10 ton/tahun, kuda mampu 

memproduksi pupuk 5 - 8 ton/tahun, kambing 0,6 - 0,9 ton/tahun, dan babi 

menghasilkan pupuk 1,4 - 1,7 ton/tahun. Pupuk kandang memiliki banyak 

keunggulan dibandingkan dengan pupuk sintesis. Selain kandungan Nitrogen (N), 

fospor (P), dan Kalium (K) yang cukup tinggi, pupuk kandang mengandung unsur 

hara yang cukup lengkap. 

2.6. Proses Fermentasi 

 Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi 

senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi merupakan 

segala macam proses metabolisme (enzim, jasad renik secara oksidasi, reduksi, 

hidrolisa, atau reaksi kimia lainnya) yang melakukan perubahan kimia pada suatu 

subsrat organik dengan menghasilkan produk akhir. Fermentasi merupakan proses 

penguraian atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu 

oleh mikroorganisme fermentatif (Santi, 2000). 

Proses fermentasi membutuhkan bioaktivator seperti EM4. Bioaktivator 

yang terdapat dalam EM4 adalah Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, 

Actinomycetes serta cendawan pengurai selulosa. Mikroorganisme tersebut 

berfungsi dalam menjaga keseimbangan karbon dan nitrogen yang merupakan 
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faktor penentu keberhasilan pembuatan kompos. Ada dua mekanisme fermentasi, 

yakni fermentasi secara aerobik dan anaerobik. Kedua proses fermentasi ini 

dibedakan berdasarkan ketersediaan oksigen bebas yaitu Pupuk kompos aerob 

dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen dalam pembuatannya. 

Dalam sistem ini, kurang lebih dua pertiga unsur karbon menguap (menjadi CO2) 

dan sisanya satu pertiga bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel hidup. Selama 

proses pengomposan aerob tidak timbul bau busuk. Selama proses pengomposan 

berlangsug akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat pelepasan 

energi. Anaerob adalah proses yang berlangsung secara biologis dengantidak 

mengguakan oksigen. Kata yang berlawanan dengannya adalah aerob. Dalam 

pengolahan limbah, tidak adanya oksigen dinamakan sebagai anoxic. Anaerobik 

juga dapat merujuk pada pemecahan bahan-bahan organis oleh bakteri dalam 

keadaan tanpa oksigen (Indriani, 2007). 

 

https://sentulfresh.com/2015/02/16/pupuk-kompos-solusi-pertanian-organik/

