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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Klasifikasi Tanaman Tomat Cherry (Solanum lycopersicum esculentum) 

Menurut Wiryanta (2002), tanaman tomat cherry diklasifikasikan ke dalam  

golongan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Solanales  

Famili  : Solanaceae  

Genus   : Solanum lycopersicum  

Spesies   : Solanum lycopersicum esculentum Mill.   

 

2.2 Morfologi Tanaman Tomat Cherry (Solanum lycopersicon esculentum)  

 

(https://www.google.com/url 

=https%3A%2F%2Fwww.bukalapak.com%2Fp%2Fhobi-

koleksi%2Fberkebun%2Fbenih-tanaman%2F701yoq-jual-biji-benih-tanaman-

buah-tomat-cherry 

mini&psig=AOvVaw13_m6YZrNs5OuD3ekEs1mm&ust=1547383464226120) 

Gambar 1. Tanaman Tomat Cherry 
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Tanaman tomat cherry  mempunyai sistem perakaran tungang yang tumbuh 

secara horizontal. Pada kondisi lingkungan yang optimal, akar tanaman tomat 

cherry dapat  mencapai kedalaman 0,5 m . Secara morfologi (struktur luar), akar 

tersusun atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan  tudung akar. Adapun secara 

anatomi (struktur dalam), akar tersusun atas  epidermis, korteks, endodermis, dan 

silinder pusat. Ujung akar merupakan titik  tumbuh akar. Ujung akar terdiri atas 

jaringan meristem yang sel-selnya berdinding  tipis dan aktif membelah diri 

(Purwati dan Khairunisa, 2007). 

Batang pada tanaman tomat cherry berbentuk silinder dengan diameter bisa  

mencapai 4 cm. Permukaan batang ditutupi oleh bulu-bulu halus. Batang tanaman  

tomat cherry banyak memiliki cabang. Ujung batang merupakan bagian yang paling 

aktif  membentuk daun dan bunga karena terdapat meristem apikal (Purwati dan  

Khairunisa, 2007). Tanaman tomat cherry berdaun majemuk dan berbentuk 

menyirip.  Daun-daun tersebut letaknya tersusun di setiap sisi. Jumlah daun 

biasanya ganjil,  yakni berjumlah 5 atau 7 helai (Purwati dan Khairunisa, 2007).   

Bunga tanaman tomat cherry berwarna kuning dan tersusun dalam 

dompolan  dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan atau tergantung dari 

varietasnya.  Kuntum bunganya terdiri dari 5 helai daun kelopak dan 5 helai 

mahkota. Pada  serbuk sari bunga terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan 

membentuk  bumbung yang mengelilingi tangkai kepala putik. Bunga tomat cherry 

dapat melakukan  penyerbukan sendiri karena tipe bunganya berumah satu. Meski 

demikian tidak menutup kemungkinan terjadi penyerbukan silangan (Silvy dan 

Rian, 2008). Tomat cherry (Lycopersicum esculentum Mill, var. cerasiforme (Dun) 
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Alef.).  Buahnya berukuran kecil berbentuk bulat atau bulat memanjang. Warnanya 

merah atau kuning (Wiryanta, 2002). 

 

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Tomat Cherry (Solanum lycopersicum 

esculentum) 

Iklim 

Tanaman tomat cherry dapat tumbuh pada kondisi lingkungan yang 

beragam. Namun, untuk memperoleh hasil yang optimum, tomat cherry 

membutuhkan lingkungan  yang memiliki sistem pengairan dan sinar matahari yang 

cukup. Pengairan yang  berlebihan dapat menyebabkan kelembapan tanah menjadi 

tinggi sehingga timbul berbagai macam penyakit (Purwati dan Khairunisa, 2007).  

Tanaman tomat cherry memerlukan intensitas cahaya matahari sekurang- 

kurangnya 10-12 jam setiap hari dan curah hujan 750 – 1250 mm. Cahaya matahari 

tersebut dipergunakan untuk  proses fotosintsis, pembentukan bunga, pembentukan 

buah, dan pemasakan buah (Wiryanta, 2002). 

Tanah 

Pertumbuhan dan produksi tanaman tomat cherry dalam banyak hal 

tergantung  pada karakter lingkungan fisik tempat pertanaman tomat cherry itu 

dibudidayakan. Jenis  tanah yang baik untuk bertanam tanaman tomat cherry adalah 

tanah liat yang  mengandung pasir, keadan tanah gembur, banyak mengandung 

bahan organik  (humus), sirkulasi udara dan tata air dalam tanah baik (Juanda, 

2013). Untuk  mendapatkan hasil yang baik, tomat cherry memerlukan tanah 

dengan derajat keasaman  (pH tanah) 5,5-6,5. Untuk tanah yang ber-pH rendah 
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(asam), perlu ditambahkan  kapur dolamit (CaCO3). Kapur tersebut diberikan pada 

saat 3-4 minggu sebelum  tanam dengan cara disebar merata diatas media tanam 

(Purwati dan Khairunisa, 2007). 

 

2.4. Pestisida Nabati  

 Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh 

hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan 

kita. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. 

Pestisida nabati sudah dipraktekkan 3 abad yang lalu. Pada tahun 1690, petani di 

Perancis telah menggunakan perasan daun tembakau untuk mengendalikan hama 

kepik pada tanaman buah persik. Tahun 1800, bubuk tanaman pirethrum digunakan 

untuk mengendalikan kutu. Penggunaan pestisida nabati selain dapat mengurangi 

pencemaran lingkungan, harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan 

pestisida kimia (Sudarmo, 2005). 

 Menurut Kardinan (2002), karena terbuat dari bahan alami/nabati maka 

jenis pestisida ini bersifat mudah terurai di alam jadi residunya singkat sekali. 

Pestisida nabati bersifat “pukul dan lari” yaitu apabila diaplikasikan akan 

membunuh hama pada waktu itu dan setelah terbunuh maka residunya cepat 

menghilang di alam. Jadi tanaman akan terbebas dari residu sehingga tanaman 

aman untuk dikonsumsi. Sudarmo (2005) menyatakan bahwa pestisida nabati dapat 

membunuh atau menganggu serangga hama dan penyakit melalui cara kerja yang 

unik yaitu dapat melalui perpaduan berbagai cara atau secara tunggal. Cara kerja 
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pestisida nabati sangat spesifik yaitu, merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, 

menghambat pergantian kulit, dan terakhir menganggu komunikasi serangga. 

a. Tanaman Cengkeh ( Syzygium aromaticum L) 

Tanaman cengkeh (Syzygium aromaticum L) merupakan tanaman yang 

memiliki batang besar dan berkayu keras, tingginya dapat mencapai 15 – 40 m. 

Menurut Tjitrosoepomo (1993) dalam (Ridha, 2012), kedudukan tanaman cengkeh 

dalam tata nama (sistematika) tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Sub Divisio : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo   : Myrtales 

Famili   : Myrtaceae (suku jambu-jambuan) 

Genus   : Syzygium 

Spesies : Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry 

Menurut (Balittro 1997 dalam Kiptantiyawati, 2016) daun pada tanaman 

cengkeh berbentuk lonjong sampai elip dengan panjang daun 7 – 13 cm, dan lebar 

daun 3 – 6 cm, dan letak daun cengkeh berhadap-hadapan pada ranting tanaman. 

Sedangkan menurut Sryangreini (2017), daun cengkeh berwarna hijau berbentuk 

bulat telur memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut, rata-rata 

mempunyai ukuran lebar berkisar 2cm-3cm dan panjang daun tanpa tangkai 

berkisar 7.5cm-12.5cm.  

Menurut Sryangreini (2017), bunga cengkeh akan muncul pada ujung 

ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan. Pada saat masih muda bunga 
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cengkeh berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijau-

hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. Sedangkan bunga 

cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas sebab 

mengandung minyak atsiri. Sedangkan menurut Balittro (1997) dalam 

Kiptantiyawati (2016) sistem pembungaan pada tanaman cengkeh bersifat terminal, 

yaitu bunga- bunga terbentuk  pada ujung kuncup.  Pembentukan  bakal  bunga 

ditandai  oleh pembentukan tunas-tunas ujung yang tumpul dan berwarna hijau 

(primordia). Setelah pembungaan akan terbentuk buah dengan ukuran panjang 2,5 

– 3,5 cm dan diameter 1 – 2 cm. Gambar 2 dibawah merupakan gambar tanaman 

cengkeh. 

 

(https://www.google.com/url. manfaat-bunga 

cengkeh%2F&psig=AOvVaw3mClb9pq052zXjmpiP10uu&ust=15473852707182

34) 
 

Satu diantara tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati yaitu 

tanaman cengkeh (Syzygium aromaticum). Cengkeh memiliki kandungan kimia 

yang terdiri dari eugenol, eugenol asetat, kariofilen, sesquiterpenol, dan  naftalen 

(Setiawati dkk., 2009). Kandungan terbanyak pada tanaman cengkeh adalah 

minyak atsiri berupa eugenol. Minyak atsiri telah diketahui bersifat bakteriostatik, 

Gambar 2. Tanaman Cengkeh 
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bakterisida, antifungal, dan antiseptik (Guenther dan Wahyuni, 2004 dalam Eka, 

2014). 

Berdasarkan artikel Noveriza dan Tombe (2000) dalam skripsi Friska 

(2008) bahwa penggunaan senyawa eugenol yang terdapat didalam daun, 

ganggang, dan bunga telah banyak dilaporkan efektif untuk mengendalikan 

beberapa patogen penyebab penyakit seperti Fusarium oxysporum fsp vanillae, 

Fussarium effusum, Phytophthora palmivora, Scelerotium rolfsi, Rigidoporus 

lignosus, dan Rhizoctonia solani. Uji coba pada beberapa tanaman menunjukkan 

bahwa produk cengkeh tersebut tidak toksik terhadap tanaman dan hewan.  

Penelitian Sunarto dkk (1999) dalam Yohanna (2017) menunjukkan bahwa 

penggunaan ekstrak daun cengkeh dengan konsentrasi 25% memiliki daya hambat 

terhadap koloni C.versicolor dan S.commune pada uji in vitro masing – masing 

sebesar 67,75% dan 67,93%. Daya hambat ekstrak cengkeh dengan konsentrasi 

25% ini hasilnya tidak berbeda nyata dengan ekstrak cengkeh dengan konsentrasi 

50%, 75%, dan 100%. Hal ini berarti kenaikan konsentrasi tidak meningkatkan 

daya hambat ekstrak terhadap pertumbuhan miselium fungi. Tetapi menurut 

Sunarto (1999) dalam Yohanna (2017) secara umum peningkatan konsentrasi 

ekstrak daun akan meningkatkan persentase penghambatan pertumbuhan, 

meskipun responnya tidak selalu linear. 

Menurut Novita dalam Yohanna (2017) bahwa daun cengkeh mengandung 

eugenol, eugenol asetat, kariofilen, seisquiter penol, dan naftalen. Daun cengkeh 

mengandung eugenol yang dapat melarutkan lemak pada dinding sel fungi sehingga 

permeabilitas sel fungi terganggu.  
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b. Buah Maja (Aegle marmelos L) 

Buah maja (Aegle marmelos L) merupakan tanaman dari suku Rutaceae 

atau jeruk-jerukan yang penyebarannya tumbuh di dataran rendah hingga 

ketinggian ±500 m dpl. Tumbuhan ini terdapat di negara Asia Selatan dan Asia 

Tenggara termasuk di Indonesia. Pohon maja mampu tumbuh dilahan basah seperti 

rawa-rawa maupun di lahan kering dan ekstrim, pada suhu 49oC musim kemarau 

hingga -7oC pada musim dingin di Punjab (India) pada ketinggian tempat 1200 m 

dpl. Buah maja ini juga biasanya banyak dibudidayakan di pekarangan tanpa 

perawatan dan buahnya tidak dipanen. Buah maja merupakan tanaman yang 

keberadaannya kurang dipedulikan, padahal buah ini memiliki kandungan saponin 

dan tanin yang tidak disukai oleh hama tanaman perkebunan, salah satunya hama 

wereng coklat (Rismayani, 2013). 

Dari penelitian – penelitian yang telah ada dapat diketahui bahwa buah 

tanaman maja terdiri dari zat lemak dan minyak terbang yang mengandung linonen, 

marmelosin, minyak atsiri, pektin, saponin dan tanin. Adanya senyawa saponin dan 

tanin pada buah maja membuat buah maja bisa dijadikan sebagai pestisida nabati 

karena kedua senyawa ini mengandung rasa yang pahit dan beracun yang tidak 

disukai oleh hama yang menyerang tanaman (Rismayani, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian Rismayani (2013), buah maja berpotensi 

digunakan sebagai pengendali hama Conopomorpha cramerella, Helopeltis dan 

Hypothenemus hampei pada tanaman perkebunan. Sedangkan pada penelitian 

lainnya, ekstrak buah maja berpotensi sebagai insektisida nabati terhadap serangan 

hama walang sangit (Sirait dkk, 2016).  
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c. Tanaman Daun Tembelekan (Lantana camara) 

Tembelekan (Lantana camara L.) termasuk dalam familia Verbenacea. 

Tembelekan mempunyai sinonim L. aceleata, L. antillana Raffin, L. mutabilis 

Salisb, L. polyacanthus Soland, L. viburnoides Blanco (Dalimartha, 2002). Menurut 

Tim Trubus (2013) morfologi dari tanaman tembelekan yaitu: 

Batang   

Perdu, tegak hingga setinggi 4 m. Batang persegi, berkayu, bercabang 

banyak. Ranting persegi, sedikit berduri, dan berambut. 

Daun  

Tangkai daun sekitar 1 cm. Daun tunggal tersusun saling bertolak belakang. 

Lembaran daun oval, bulat telur, permukaan atas kasar, berambut pendek dan 

banyak sedangkan permukaan bawahnya berambut jarang. Ujung daun meruncing 

dengan pangkap tumpul. Panjang daun 5-8 cm dengan lebar 3,5-5 cm. Tepian daun 

bergerigi halus. Ketika diremas mengeluarkan aroma kuat. Pertulangan menyirip. 

 

Gambar 3. Buah Maja 
(https://blogbuahbuahan.blogspot.com/2018/03/buah-berenuk-yang-

dikira-buah-maja.html) 
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Bunga 

Bunga tembelekan mempunyai warna perpaduan warna krem, merah muda 

jingga. Terkadang bunga terdiri dari campuran dua warna. Bunga membentuk 

kumpulan bunga kecil membulat, perbungaan majemuk.Mahkota bagian dalam 

berambut. 

Buah 

Buah tembelekan berbentuk sperikal. Buah jenis beri berair yang 

membentuk satu kumpulan. Warna buah hijau berubah menjadi warna hitam ketika 

masak.  

 

 

Tumbuhan Lantana camara L digolongkan ke dalam tumbuhan berkhasiat 

obat sebab bagian dari tumbuhan ini sering digunakan sebagai bahan dasar untuk 

pengobatan tradisional dan diyakini dapat menyembuhkan, beberapa macam 

penyakit. Misalnya, bagian akar digunakan untuk obat reumatik yaitu dengan 

menggunakan air rebusan akar untuk mandi. Bagian daun digunakan sebagai obat 

sakit kulit yaitu cara menempelkan daun segar yang dilumatkan ke tempat yang 

sakit atau direbus secukupnya dan digunakan sebagai pencuci penyakit kulit, bisul 

menghilangkan rasa gatal (anti pruritas) dan pembengkakan (anti swelling). 

Gambar 4 Daun Tembelekan  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lantana_camara)  
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Sedangkan bagian bunga dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit TBC 

(Suparni dan Wulandari, 2012). 

Ekstrak metanol daun tembelekan menghasilkan euphene triterpene lakton. 

Akar mengandung verbascose, ajugose, lantanose, A, B, theveside, theveiridoside, 

shanzhiside metil ester, dan lantanolic acid. Daun yang terdapat  di cabang yang 

lunak mengandung lantadene A, B, lantanolic acid, oleanolic acid, oleanonic acid, 

betulic acid, betulic acid, dan lantabetulic acid. Bunga mengandung minyak 

volatile humule, alpa-terpinene, gama-Terpinene, alpa- Pinene, beta–Pinene dan P-

cymene. Minyaknya mengandung sesquiterpene curcumene dan safrole. Selain 

flavon glikosida, bunganya mengandung digalacturonide flavon, leuteolin 7-0-

beta-galacturonyl-(2-1)-0- betagalacturonide (Abou El-Kassem dkk, 2012). 

  

2.5. Hama Tanaman Tomat Cherry (Solanum lycopersicum esculentum) 

a. Hama 

 Menurut Samadi (1996) dalam Firman (2008) ada beberapa jenis hama yang 

sering menyerang hama tanaman tomat cherry yaitu: 

1. Ulat tanah (Agrotis ipsilon) 

Ulat tanah jenis ini berwarna coklat sampai hitam dan pada tubuhnya 

memiliki pita berwarna coklat di kedua sisinya. Ukuran panjang tubuhnya mencapai 

40 – 50 mm dan telurnya berbentuk bulat yang berdiameter 0,5 mm. Telur ulat tanah 

biasanya diletakkan secara tunggal atau berkelompok pada tanaman yang masih 

muda dan gulma. Sedangkan ngengatnya berwarna coklat tua. Dalam satu siklus 

hidupnya berlangsung selama 7 – 10 minggu. Hama ulat tanah aktif mencari makan 
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pada malam hari sedangkan pada siang hari bersembunyi dibawah permukaan 

tanah.  

Gejala serangan pada bagian pangkal batang tanaman muda terpotong 

sehingga tanaman menjadi roboh. Ulat dewasa bisa membawa potongan tanaman 

tersebut ke tempat persembunyiannya. Pengendalian umumnya dilakukan dengan 

cara menyemprotkan insektisida seperti Dursban 20EC dengan dosis 1-2 cc/liter air 

(Samadi, 1996 dalam Firman, 2008). 

2. Ulat Buah (Heliothis armigera Hubner) 

Ulat buah memiliki warna yang beraneka ragam, saat masih kecil berwarna 

merah tua sampai hitam. Setelah ulat buah mencapai dewasa warnanya berubah 

menjadi kuning kecoklatan sampai coklat tua. Ukuran telurnya kecil dan berwarna 

kuning yang biasanya diletakkan pada bagian pucuk tanaman atau di sekitar bunga. 

Sedangkan ngengat (kupu – kupu) berwarna coklat kekuningan. Dalam satu siklus 

hidupnya memakan waktu 7 – 8 minggu. Hama ini tergolong pemakan jenis 

tanaman, utamanya memakan buah tomat. Gejala serangan buah tomat tampak 

berlubang, akhirnya buah membusuk dan terlepas dari tangkai buahnya (jatuh ke 

tanah). Pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida seperti 

matador 25 EC dengan konsentrasi 1 – 2 CC/l liter air atau Atabron 50 EC dengan 

konsentrasi 1 – 2 cc / l liter air. Intervalpenyemprotan antara 5 – 76 hari sekali, 

tergantung serangannya (Samadi, 1996 dalam Firman 2008). 
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3. Kutu Kebul 

Serangga kutu kebul berwarna putih dan permukaan tubuhnya ditutup 

lapisan lilin yang bertepung. Tubuhnya berukuran 1 – 1,5 mm dan bersayap, 

telurnya berwarna kuning muda yang biasanya diletakkan pada permukaan daun 

bagian bawah. Serangga dewasa hidup berkelompok pada bagian tanaman seperti 

tangkai daun, daun atau pucuk daun. Dalam satu siklus hidupnya dari telur sampai 

serangga dewasa memerlukan waktu selama 25 hari. 

Gejala serangan pertumbuhan pucuk tanaman tampak lambat karena 

serangga ini menghisap cairan sel daun. Disampingi tu serangga ini juga berbahaya 

karena merupakan vektor bagi penyakit virus. Pengendalian dapat disemprot 

dengan insektisida seperti Meusurol 50 WP dengan dosis 2 cc/l liter air (Samadi 

1996). 

4. Kutu Daun (Aphis gossypi) 

Kutu daun ada yang bersayap dan ada juga yang tidak, kutu yang bersayap 

panjangnya lebih kurang 2 - 2,5 mm. Kepala dan dadanya berwarna coklat sampai 

hitam. Antenanya sepanjang badan (Sulyo, (1984) dalam Firman, (2008)). 

Kutu daun bersifat partenogenesis. Daur hidupnya berlangsung antara 6 – 8 

hari. Cara dan sifat penyerangan kutu daun dengan menghisap cairan sel tanaman 

terutama pada pucuk – pucuk tanaman secara bergerombol. Tanaman yang 

terserang kutu daun pertumbuhannya menjadi terhambat, karena kutu daun sukla 

mengeluarkan cairan yang manis seperti madu dan bersamaan dengan keluarnya 

embun madu yang menyebabkan tumbuhnya sejenis jamur yang berwarna 

kehitaman yang disebut dengan cendawan jelaga. Cendawan jelaga ini menghalangi 
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klorofil untuk mendapatkan sinar matahari sehingga proses fotosintesis terhambat 

(Pracaya, (1992) dalam Firman (2008)). 

b. Penyakit 

1. Layu Fusarium (Oxysporum f.sp. lycopercii) 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopercii merupakan salah satu jamur patogen 

penyebab penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat. Genus Fusarium adalah 

spesies patogenik yang menyebabkan penyakit layu pada berbagai tanaman. Jamur 

Fusarium dapat menyebabkan kerugian besar, terutama pada varietas tomat rentan 

dan pada kondisi lingkungan sesuai (Holliday, 1980 dalam Berliance 2016). Upaya 

pengendalian Fusarium oxysporum f.sp. lycopercii banyak menemui kesulitan, 

terutama dengan menggunakan bahan kimia yang kurang efektif dan efisien, karena 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopercii mempunyai struktur yang bertahan dalam 

tanah yaitu klamidospora yang dapat dorman beberapa tahun dalam tanah walaupun 

tanpa tanaman inang (Untung, 1996). Pengendalian yang telah dilakukan, baik 

dengan fungisida kimia sintetis maupun varietas tahan belum memberikan hasil 

yang memuaskan. Bahkan penggunaan fungisida sintetis dapat menyebabkan 

dampak negatif (Untung, 1996 dalam Berliance 2016). 


