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BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

2.1.1 Morfologi Tanaman Tomat 

Tanaman tomat memiliki akar tunggang, akar cabang, serta akar serabut yang 

berwarna keputih-putihan dan berbau khas. Perakaran tanaman tidak terlalu dalam, 

menyebar kesemua arah hingga kedalaman rata-rata 30-40cm, namun dapat mencapai 

kedalaman hingga 60-70cm. Akar tanaman tomat berfungsi untuk menopang 

berdirinya tanaman serta menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Oleh karena 

itu, tingkat kesuburan tanah di bagian atas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman dan produksi buah, serta benih tomat yang dihasilkan (Pitojo, 2005). 

Batang tanaman tomat bentuknya bulat dan membengkak pada buku-buku. 

Bagian yang masih muda berambut biasa dan ada yang berkelenjar. Mudah patah, 

dapat naik bersandar pada turus atau merambat pada tali, namun harus dibantu 

dengan beberapa ikatan. Dibiarkan merata, cukup rimbun menutupi tanah. Bercabang 

banyak sehingga secara keseluruhan berbentuk perdu (Rismunandar, 2001). 

Daun tomat mudah dikenali karena mempunyai bentuk yang khas, yaitu 

berbentuk oval, bergerigi, dan mempunyai celah yang menyirip. Daunnya yang 

berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 

cm. Daun tomat ini tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang. Sementara itu, tangkai 

daunnya berbentuk bulat memanjang sekitar 7-10cm dan ketebalan 0,3-0,5 m 

(Wiryanta, 2004). 
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Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan 

jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari varietasnya. Kuntum bunganya 

terdiri dari lima helai daun kelopak dan lima helai mahkota. Pada serbuk sari bunga 

terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung yang 

mengelilingi tangkai kepala putik. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan 

sendiri karena tipe bunganya berumah satu. Meskipun demikian tidak menutup 

kemungkinan terjadi penyerbukan silang (Wiryanta, 2004). 

Buah tomat adalah buah buni, selagi masih muda berwarna hijau dan berbulu 

serta relatif keras, setelah tua berwarna merah muda, merah, atau kuning, cerah dan 

mengkilat, serta relatif lunak. Bentuk buah tomat beragam: lonjong, oval, pipih, 

meruncing, dan bulat. Diameter buah tomat antara 2-15 cm, tergantung varietasnya. 

Jumlah ruang di dalam buah juga bervariasi, ada yang hanya dua seperti pada buah 

tomat cherry dan tomat roma atau lebih dari dua seperti tomat marmade yang beruang 

delapan. Pada buah masih terdapat tangkai bunga yang berubah fungsi menjadi 

sebagai tangka i buah serta kelopak bunga yang beralih fungsi menjadi kelopak bunga 

(Pitojo, 2005). 

Biji tomat berbentuk pipih, berbulu dan berwarna putih kekuningan dan coklat 

muda. Panjangnya 3 – 5 mm dan lebarnya 2 – 4 mm. Biji saling melekat, diselimuti 

daging buah, dan tersusun berkelompok dengan dibatasi daging buah. Jumlah biji 

setiap buahnya bervariasi, tergantung pada varietas dan lingkungan, maksimum 200 

biji per buah. Umumnya biji digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman. Biji 

mulai tumbuh setelah ditanam 5 – 10 hari (Redaksi Agromedia, 2007). 
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2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Tomat 

Tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau dan pengairan 

yang cukup. Kekeringan mengakibatkan banyak bunga yang gugur. Lebih-lebih bila 

disertai dengan angin kering. Tanaman tomat memerlukan sinar matahari yang cukup. 

Kekurangan sinar matahari menyebabkan tanaman tomat terserang penyakit, baik 

parasit atau non-parasit. Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai 

dari tanah pasir sampai tanah lempung. Tanah yang selalu tergenang air membuat 

tanaman menjadi kerdil dan mati (Hamidi, 2017). 

Tomat menghendaki tanah gembur dan kaya humus, serta pH antara 6,0 – 7,0. 

Tanaman tomat dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi (1500 m dpl), 

dengan temperature siang hari 24
o
C dan malam hari antara 15

o
C – 20

o
C. tanaman ini 

memerlukan sinar matahari minimal 8 jam per hari dengan curah hujan berkisar 

antara 750 – 1250 mm per tahun atau 100 – 200 mm per bulan (Maskar & Gafur, 

2006). Tomat tumbuh dengan baik pada ketinggian kurang dari 200 – 700 m dpl. 

Perbedaan temperature tempat penanaman mengakibatkan perbedaan warna pada 

buah tomat. Temperature yang ideal pada buah tomat yaitu antara 24-28
o
C dengan 

warna buah merah merata. Sementara itu, kelembapan ideal sekitar 80% (Pracaya & 

Kartika, 2016).  

Tanaman tomat menghendaki kelembapan udara yang cukup dan seimbang antara 

kelembapan tanah dan kelembapan udara. Curah hujan yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman tomat adalah 750 mm – 1.250 mm pertahun. Keadaan ini 

berhubungan dengan ketersediaan tanah bagi tanaman. Di daerah beriklim basah, 
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tanaman tomat mudah terserang penyakit layu fusarium dan penyakit-penyakit 

lainnya (Retnowati, 2017).  Pemberian pupuk menurut Edi & Bobihoe (2010), yaitu 

berikan pupuk dasar saat tanam, yaitu SP-36 100 kg dan KCL       50 kg/ha dan pupuk 

organik 2-4 kg/m2. Pupuk susulan I diberikan    14 HST (Hari Setelah Tanam) (75 kg 

urea) dan pupuk susulan II diberikan 35 HST (75 kg urea). Pupuk diberikan di 

sekeliling tanaman dengan jarak 5 cm dari tanaman, setelah pemupukan ditutup 

dengan tanah setebal1-2 cm. 

2.1.3 Hama dan Penyakit Utama Tanaman Tomat 

Hama yang sering menyerang tanaman tomat yaitu: Heliothis armigera  (buah 

menjadi busuk dan rontok, juga menyerang pucuk cabang); Agrotis epsilon (daun 

tinggal rangkanya); Thrips spp (daun bergaris kecil berwarna perak dan layu); dan 

Nematoda (Meloidogyna sp.) menyerang akar tanaman sehingga berbinti-bintil (Edi 

& Bobihoe, 2010). Menurut Maskar & Gafur (2006), pada ulat tanah Gejala serangan 

ditandai dengan terpotongnya tanaman pada pangkal batang. Akibatnya, tanaman 

menjadi roboh. Kerusakan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian yang berarti, 

yaitu matinya tanaman muda sebesar 75-90% dari seluruh bibit yang ditanam. Pada 

Ulat buah tomat  (Helicoverpa armigera), gejala serangan berupa buah-buah tomat 

yang berlubang-lubang. Buah tomat yang terserang menjadi busuk dan jatuh ke tanah. 

Kadang-kadang larva juga menyerang pucuk tanaman dan melubangi cabang-cabang 

tanaman. Pada Kutu Kebul (Bemisia tabaci Genn.) gejala serangannya berupa bercak 

nekrotik pada daun, yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat 

serangan nimfa dan serangga dewasa. Dalam keadaan populasi tinggi, serangan kutu 
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kebul dapat menghambat pertumbuhan tanaman tomat. Embun madu yang 

dikeluarkan dapat menimbulkan serangan jamur jelaga yang berwarna hitam.  

Pada Ulat Grayak (Spodoptera litura F.) daun yang terserang oleh larva yang 

masih kecil terdapat sisa-sisa epidermis bagian atas dan tulang-tulang daun saja. 

Larva yang sudah besar merusak tulang daun. Gejala serangan pada buah ditandai 

dengan timbulnya lubang tidak beraturan pada buah tomat. Pada Lalat Pengorok 

Daun (Liriomyza huidobrensis Blanchard), Larva merusak tanaman dengan cara 

menggorok daun, sedangkan serangga dewasa merusak tanaman dengan cara tusukan 

ovipositor pada saat oviposisi dan dengan menusuk dan menghisap cairan tanaman. 

Hal tersebut menganggu proses fotosintesis tanaman dan dapat menimbulkan 

kematian atau gugur daun sebelum waktunya (Maskar & Gafur, 2006). 

Menurut Maskar & Gafur (2006), beberapa hama yang sering merusak tanaman 

tomat di daerah dataran rendah yaitu Agrotis epsilon dan Heliothis armigera. Dimana 

Agrotis epsilon, ulatnya merusak tanaman muda dengan cara memotong batang dan 

tangkai daun sedangkan Heliothic armigera menyerang buah hingga menjadi bolong 

kemudian busuk. 

Kendala utama budidaya tomat ialah adanya serangan patogen virus tomato 

yellow leaf curl virus (TYLCV) yang termasuk ke dalam kelompok gemini virus 

(Gunaeni &Purwati, 2013).  Kutu kebul merupakan vektor penting virus gemini yang 

dapat menyebabkan kehilangan hasil sekitar 20 – 100% (Maskar & Gafur, 2006).  

2.1.4 Varietas  Permata 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan), divisi : Spermatophyta (tumbuhan 

berbiji) subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup), kelas : Dicotyledoneae (biji 
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berkeping dua), ordo: Tubiflorae,  famili : Solanaceae, genus  : Lycopersicum, 

spesies : Lycopersicon esculentum Mill. / Solanum lycopersicum L (Wiryanta, 2008). 

Asal tanaman : persilangan induk jantan TO 5186 dengan induk betina  TO 4142, 

Golongan : hibrida F1, Tipe pertumbuhan : determinate, berbunga : 25 hari - awal 

panen : 70 – 80 hari - panen akhir : 100 hari, Tinggi tanaman awal panen  : 125 – 150 

cm, Diameter batang : 2 – 3 cm, Bentuk daun : immun, Kedudukan daun : datar, 

Panjang tangkai daun : 7,0 – 9,0 cm, Ukuran daun (P x D) : 40 x 25 cm, Warna daun : 

hijau sedang, Warna mahkota bunga : kuning, Jumlah bunga per tandan : 6 – 10, 

Jumlah bunga/tanaman : 10 – 16, Jumlah buah per tandan : 6 – 10, Frekuensi panen : 

2 – 3  hari sekali, Berat buah per buah : 50 gram, Berat buah per tanaman : 3 – 4 kg, 

Ukuran buah (P x D) : 4,5 x 5,6 cm, Tebal daging buah : 0,7 – 0,9 cm, kekerasan 

buah keras (skor 7,5 uji manual), Jumlah rongga buah : 2, Bentuk buah : obovoid, 

Warna buah muda : hijau keputihan, Warna pundak buah : hijau keputihan (seragam), 

Warna buah masak : merah, Rasa buah : manis (4,5 % brix ), Tekstur daging buah : 

renyah,  Jumlah biji per buah : 100, Potensi hasil : 50 – 70 ton/ha, Ketahanan 

terhadap penyakit : tahan Fusarium oxysporum race 0, Fusarium oxysporum race 1, 

Tmv dan Pseudomonas solanacearum dan toleran Alternaria soloni, Daerah adaptasi 

: dataran rendah, Peneliti/Pengusul : PT. East West Seed Indonesia (Menteri 

Pertanian, 1999). 

2.4.2 Varietas Tymoti 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan), divisi : Spermatophyta (tumbuhan 

berbiji) subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup), kelas : Dicotyledoneae (biji 

berkeping dua), ordo: Tubiflorae,  famili : Solanaceae, genus  : Lycopersicum, 
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spesies : Lycopersicon esculentum Mill. / Solanum lycopersicum L (Wiryanta, 2008). 

Asal  : PT. East West Seed Indonesia, Silsilah  : TO – 58746 x TO – 62876, 

Golongan varietas : hibrida, Tinggi tanaman : 140 – 150 cm, Bentuk penampang 

batang : bulat, Diameter batang : 1,50 – 1,75 cm, Warna batang : hijau, Bentuk daun : 

oval, Ujung daun : runcing, Tepi daun : bergerigi sedang, Ukuran daun majemuk : 

panjang 46,5 – 47,2 cm, lebar 39,3 – 41,5 cm Ukuran daun tunggal : panjang 19,5 – 

21,4 cm, lebar 9,1 – 9,8 cm, Warna daun  : hijau tua, Bentuk bunga : seperti terompet, 

Warna kelopak bunga : hijau, Warna mahkota bunga : kuning muda, Warna kepala 

putik : putih, Warna benangsari  : putih kecoklatan, Umur mulai berbunga : 28 – 30, 

hari setelah tanam, Umur mulai panen : 55 – 62 hari setelah tanam, Bentuk buah : 

bulat, Ukuran buah : panjang 4,67 – 5,31 cm, diameter 4,38 – 4,93 cm, Warna buah 

muda : hijau muda, Warna buah tua : merah, Jumlah rongga buah : 2 – 3 rongga, 

Kekerasan buah : 6,04 – 6,11 lb, Tebal daging buah : 4,0 – 6,5 mm, Rasa daging buah 

: manis, tidak masam, Bentuk biji : oval pipih, Warna biji : cokelat keputihan, Berat 

1.000 biji : 3,5 – 5,0 g, Berat per buah : 53,59 – 60,20 g, Jumlah buah per tanaman : 

46,25 – 61,25 buah, Berat buah per tanaman : 2,53 – 3,65 kg, Ketahanan terhadap 

Geminivirus : tahan,  Daya simpan buah pada suhu  25 - 27 oC  :  6 – 7 hari setelah 

panen, Hasil buah per hektar :  51,41 – 69,96 ton, Populasi per hektar : 22.000 – 

25.000 tanaman, Kebutuhan benih per hektar : 170 – 200 g, Penciri utama : 

determinate, Keunggulan varietas : tahan Gemini virus dan umur genjah, Keterangan  

: beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 60 – 350 m dpl, 

Pemohon  : PT. East West Seed Indonesia, Pemulia : Nurul Hidayati, Wakhyono (PT. 
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East West Seed Indonesia), Peneliti : Nurul Hidayati, Wakhyono, Tukiman Misidi, 

Rohimat Efendi (PT. East West Seed Indonesia) (Dirjen Horti, 2011). 

2.1.4 Varietas Servo 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan), divisi : Spermatophyta (tumbuhan 

berbiji) subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup), kelas : Dicotyledoneae (biji 

berkeping dua), ordo: Tubiflorae,  famili : Solanaceae, genus  : Lycopersicum, 

spesies : Lycopersicon esculentum Mill. / Solanum lycopersicum L (Wiryanta, 2008). 

Tanaman: tinggi 92 – 149 cm, umur mulai panen 62 – 65 hari setelah tanam; Batang: 

bentuk penampang segi empat membulat, diameter 1.0 – 1.2 cm, warna hijau; Daun: 

warna hijau, bentuk oval, bentuk ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi halus, 

panjang daun majemuk 28.0 – 37.5 cm, lebar daun majemuk 20.5 – 29.7 cm, panjang 

daun tunggal 10.4 – 14.7 cm, lebar daun tunggal 6.6 – 9.4 cm; Bunga: bentuk seperti 

bintang, warna kelopak bunga hijau, warna mahkota bunga kuning, warna kepala 

putik hijau muda, warna benang sari kuning, umur mulai berbunga 30 – 33 hst; Buah: 

bentuk membulat (high round), panjang 4.62 – 4.77 cm, diameter 4.89 – 5.13 cm, 

warna buah muda hijau keputihan, warna buah masak merah, jumlah rongga buah 2 – 

3, kekerasan buah keras (7.50 – 7.63 lbs), tebal daging buah 3.8 – 6.5 mm, rasa 

daging buah manis agak masam, berat 63.46 – 66.47 gram, jumlah buah 31 – 53 

buah/tanaman; Biji: bentuk biji oval pipih, warna coklat muda, berat 1.000 biji 3.1 – 

3.9 gram, berat buah per tanaman 2.11 – 3.49 kg/tanaman; Sifat-sifat khusus lainnya: 

ketahanan terhadap Gemini virus tahan, daya simpan buah 7 – 8 hari setelah panen 

(pada suhu 25 - 27 ⁰ C), hasil buah 45.34 – 73.58 ton/hektar, populasi 25000 

tanaman/hektar, kebutuhan benih 77.5 – 97.5 gram/hektar, beradaptasi dengan baik di 
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dataran rendah hingga menengah dengan ketinggian 145 – 680 m dpl (Perlindungan 

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, 2014). 

2.2  Pupuk Organik Cair  

Pupuk organik merupakan sumber utama nitrogen untuk tanah dan berperan besar 

untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Mikroorganisme didalam 

tanah akan merombak pupuk organik menjadi humus atau bahan organik tanah. Sama 

halnya dengan humus, pupuk organik berperan untuk menyediakan nutrisi bagi 

tanaman. Beberapa manfaat pupuk organik bagi lingkungan diantaranya sebagai 

sumber nutrisi, memperbaiki struktur fisik tanah, memperbaiki kimia tanah, 

meningkatkan daya simpan air, dan meningkatkan aktivitas biologi tanah (Glio, 

2015). Pupuk organik maupun anorganik mempunyai perbedaan masing-masing, di 

antaranya dalam hal kecepatan penyerapan unsur hara dari pupuk organik yang 

tergolong lambat dibandingkan pupuk anorganik sehingga pengaruh yang 

ditimbulkan oleh pupuk organik terhadap pertumbuhan yang terjadi pada tanaman 

berlangsung dengan lambat dibandingkan pupuk anorganik yang berlangsung cepat. 

Sebaliknya, susunan unsur hara yang dikandung dalam pupuk organik lebih lengkap 

dibandingkan pupuk anorganik (Nurahmi et al., 2011). 

Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di 

pasaran. Pupuk organik cair biasanya banyak diaplikasikan melalui daun atau kerap 

disebut sebagai pupuk cair foliar yang mengandung unsur hara makro dan mikro 

essensial seperti unsur N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn dan berbagai bahan 

organik (Glio, 2015). Pupuk organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, 
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dan biologi tanah, membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan 

kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai 

alternatif pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000 dalam Parman, 2007).  

2.3 Chitosan 

Kitosan adalah senyawa turunan dari kitin yang utama Secara umum kitosan 

terdiri dari unit N-glukosamine, kitosan terjadi sebagai kopolimer N-

asetilglukosamine dan N-glukosamine. Kitin adalah polimer rantai panjang N-

acetylglucosamine terdapat dalam sebaran luas di alam seperti kulit cangkang udang. 

Kitosan mudah mengalami degradasi secara biologis. Oleh karena itu dipilih kitosan 

sebagai bahan pembuatan pupuk karena kitosan dapat meningkatkan daya simpan 

produk pertanian setelah panen dan memiliki sifat biodegradibel, biokompatibel, 

nontoksit dan ramah lingkungan (Jiang, 2013). Menurut Kusnadi & Harini (2004), 

Keuntungan dari chitosan adalah karena chitosan merupakan senyawa alamiah, maka 

mudah diubah secara biokimiawi dan bersifat non toksik. 

Bahan baku untuk pembuatan kitin dan kitosan berasal dari limbah yang 

merugikan bagi lingkungan, berupa limbah padat dan limbah gas/udara oleh bau yang 

ditimbulkannya. Bahan berasal dari kulit atau cangkang udang, kerang, kepiting. 

Bahan ini dibuang dan hanya sedikit sekali yang digunakan. Produk kitin dan kitosan 

dapat digunakan untuk berbagai bidang yaitu kesehatan, kosmetik, bioteknologi, 

pertanian dan pangan (Harini, 2008). Menurut M. Khumar et al.(2004) dalam Sun et 

al. (2014), Chitosan adalah sejenis polisakarida yang melimpah dan bio-terbarukan. 

Ia memiliki sifat biokompatibel dan biodegradasi kitosan yang sangat baik sehingga 
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berguna untuk pupuk. Chitosan memiliki sifat biokompatibel dan biodegradable 

chitosan yang sangat berguna untuk pupuk, membran pemisahan industri, resin 

penukar ion, farmasi, kosmetikologi, dan sebagainya. Menurut Harini (2008), aplikasi 

kitosan pada bidang pertanian sebagai seed coating technology (teknologi pelapisan 

benih) dan zat penghambat serangan oleh serangga perusak. 


