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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tomat Cherry atau tomat ceri (Lycopersicum Mill. var. Cerasiforme Alef), 

diperkirakan mulai terkenal pada tahun 1800-an dan berasal dari Peru dan Chilli 

bagian utara, adalah jenis tomat yang memiliki bentuk buah bulat atau lonjong. 

Tomat ceri ini memiliki bentuk menyerupai tomat ranti tapi rasanya lebih manis, 

mengandung banyak air dengan berat buah sekitar 10-20 gram dan memiliki 2 (dua) 

sekat biji. Tomat varietas Cherry banyak diminati karena mengandung kadar 

protein, lemak, serat, energi, vitamin A dan vitamin E lebih tinggi serta rasa yang 

lebih manis dan segar dari tomat biasa (Firmanto, 2011).  

Tomat Cherry memiliki keunggulan ekonomis dibandingkan tomat jenis lain. 

Keunggulan terletak pada harga jual yang tinggi dan relatif stabil, namun kendala 

utama rendahnya produksi tomat cherry secara nasional adalah keterbatasan 

teknologi budidaya dan kurangnya informasi teknologi, seperti benih, nutrisi, media 

tanam, pupuk yang belum optimal, pemangkasan cabang atau pengaturan jumlah 

cabang utama, penjarangan buah atau pengurangan buah, serta pola tanam yang 

belum tepat. Harga benih yang relatif tinggi juga merupakan kendala bagi usaha 

tomat cherry. Oleh karena itu perlu dicari alternatif benih yang dapat menekan biaya 

produksi, salah satunya dengan cara penyediaan benih secara vegetatif yaitu stek. 

Teknik perbanyakan vegetatif dengan menggunakan stek adalah metode 

perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman yang dipisahkan dari 

induknya, dimana jika ditanam pada kondisi yang menguntungkan untuk 

beregenerasi akan berkembang menjadi tanaman yang sempurna. Stek dapat 
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dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, 

ranting, pucuk daun, umbi dan akar.  Bagian yang paling cocok untuk dijadikan stek 

adalah bagian pucuk. Salah satu cara stek tomat yaitu dengan stek pucuk. Nurlaeini 

dan Surya (2015) menyebutkan bahwa stek pucuk merupakan cara perbanyakan 

tanaman yang relatif mudah dilakukan. Perbanyakan dengan cara ini merupakan 

salah satu cara cepat dalam memenuhi kebutuhan bahan tanaman skala besar. Selain 

memiliki keunggulan dalam sumber material yang melimpah, Aziz (2012) 

menyebutkan bahwa keunggulan lain melalui stek adalah tanaman yang dipilih 

dapat dipertahankan sifat-sifatnya yang unggul sehingga hasil panen tomat yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang unggul pula. 

Peningkatan teknik budidaya tomat untuk meningkatkan kualitas produksi 

tomat juga dilakukan melalui penggunaan media tanam yang tepat. Media tanam 

merupakan sesuatu yang paling penting dalam menanam tanaman tomat. Media 

tanam terbagi menjadi dua yaitu medium organik dan medium anorganik. Medium 

organik adalah medium tanaman yang sebagian besar sebagian komponennya 

berasal dari organisme hidup seperti bagian-bagian tanaman misalnya potongan 

kayu, serbuk gergaji, arang sekam, arang kayu, serbuk sabut kelapa, baglog, batang 

pakis dan ijuk. Medium anorganik adalah medium yang berasal dari benda mati 

seperti batu, kerikil, pasir, batu apung, dan pecahan genteng (Arisandi, 2013). 

Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibanding 

dengan bahan anorganik. Media organik lebih memperkuat pertumbuhan bibit 

tanaman struktur maupun tekstur media organik juga lebih dapat menjaga 

keseimbangan aerasi (Fitriani, 2011). Media tanam yang dapat digunakan untuk 
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budidaya tomat diantaranya arang sekam, serbuk gergaji dan limbah jamur. Media 

tanam tersebut memiliki kelebihan masing-masing sehingga cocok digunakan 

sebagai media tanaman tomat. Menurut Maspary (2011) arang sekam bersifat 

porous, ringan, tidak kotor, akan tetapi memiliki kemampuan menyerap air yang 

rendah dan porositas yang baik. Sifat ini menguntungkan jika digunakan sebagai 

media tanam karena mendukung perbaikan struktur tanah (Septiani, 2012). Serbuk 

gergaji juga digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, 

serbuk gergaji mampu melindungi tanah dari pengaruh luar, sehingga air tanah 

dapat tersedia cukup bagi tanaman dan mengurangi pemadatan tanah. Widyastuti 

(2008) limbah gergaji kayu dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan campuran 

formulasi media jamur. Limbah media jamur tiram putih meningkatkan 

pertumbuhan serta produksi pada tumbuhan, karena merupakan campuran serbuk 

kayu dan serbuk gergaji yang mengandung unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan 

kalium (K) sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai media tumbuh 

tanaman (Devi, 2012). 

Hasil penelitian yang  dilakukan oleh Pratiwi (2017) bahwa tanaman yang 

menggunakan  media tanam berupa arang sekam memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap jumlah daun per tanaman, jumlah tunas per tanaman dan berat 

kering bagian atas tanaman stoberry. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media tanam limbah baglog mampu meningkatkan pertumbuhan bibit 

Kakao (Ayu, 2016). Hasil penelitian Armando (2009) menunjukkan bahwa 

penggunaan media tanam serbuk gergaji berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman, luas daun dan hasil jagung. 
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Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam budidaya tomat agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan adalah teknik pemupukan. Pemberian 

pupuk organik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan produksi tanaman. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan 

adalah pupuk bio-slurry cair sapi yang berasal dari limbah peternakan sapi.  

Bio-slurry cair merupakan produk akhir dari pengolahan limbah kotoran sapi 

yang sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman (Tim Biru, 2012). 

Menurut Hartanto dan Putri (2013), limbah bio-slurry cair dapat meningkatkan 

produksi pertanian karena memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman seperti N 0,03-1,47%, P 0,02-0,035%, K 0,07-0,58%, C-organik 0,11-

0,46% dan C/N 0,14-6,00%. Pupuk Bio-slurry juga mengandung mikroba “pro-

biotik” yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan dan kesehatan lahan 

pertanian sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas dan 

kuantitas panen (Tim Biru, 2013).   

Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan pupuk organik cair bio-slurry 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman. Penelitian 

Simatupang (2016) menyatakan limbah cair biogas 29 ml per tanaman mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil terbaik pada tanaman sawi. Irawan (2016) 

pemberian limbah cair biogas yang berasal dari limbah kotoran sapi dengan dosis 4 

liter dan Urea 150 kg.ha-1 mampu memberikan pertumbuhan terbaik untuk 

tanaman pakcoy. Lebih lanjut Adiwijaya, dkk (2018) menyatakan bahwa pemberian 

pupuk limbah biogas (slurry) berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi, jumlah 

daun dan berat selada.  
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Berdasarkan paparan tersebut maka untuk meningkatkan kualitas dan hasil 

produksi dari tanaman tomat cherry (Lycopersicum Esculentum Mill, Var. 

Cerasiforme Alef) maka diperlukan benih yang unggul, media tanam dan dosis 

pemupukan yang tepat. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Tomat Cherry [Lycopersicum 

Esculentum Mill, Var. Cerasiforme Alef] Asal Stek Tunas Pada Berbagai Media 

Tanam Dan Pemberian Pupuk Cair Bio-Slurry”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah interaksi antara media tanam dan pemberian pupuk bio-slury pada 

pertumbuhan dan hasil tomat cherry asal stek? 

2. Adakah pengaruh penggunaan berbagai campuran media tanam tanah terhadap 

pertumbuhan dan hasil tomat cherry asal stek? 

3. Adakah pengaruh dosis pemberian pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tomat 

cherry asal stek? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari respon pertumbuhan dan 

hasil tanaman tomat cherry [Lycopersicum esculentum Mill, var. cerasiforme alef] 

asal stek tunas pada berbagai media tanam dan pemberian pupuk cair bio-slurry. 

1.4 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini ialah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara media tanam dan pemberian pupuk bio-slurry 

pada pertumbuhan dan hasil tomat cherry asal stek  



6 

 

 

 

2. Diduga penggunaan media tanam tanah dan arang sekam menghasilkan 

pertumbuhan dan hasil tomat cherry asal stek yang terbaik 

3. Diduga pemberian pupuk bio-slurry dengan konsentrasi 400 ml per tanaman 

menghasilkan pertumbuhan dan hasil tomat cherry asal stek yang terbaik 


