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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tomat Cherry (Lycopersicum Esculentum Mill, Var. Cerasiforme Alef)   

Tomat (Lycopersicon esculentum) termasuk dalam famili Solanaceae.  Tomat 

varietas Cerasiforme  alef,  diperkirakan mulai terkenal pada tahun 1800-an dan 

berasal dari Peru dan Chilli bagian utara, didapati tumbuh liar di Ekuador dan Peru, 

dan telah menyebar luas di seluruh dunia, dan di beberapa negara tropis menjadi 

berkembang secara alami (Harjadi 1989). Tomat cherry memiliki beberapa varietas 

diantaranya adalah Royal Red Cherry yang berdiameter 3.1 - 3.5 cm dan Short Red 

Cherry yang berdiameter 2 - 2.5 cm,  Oregon Cherry yang diameternya 2.5 - 3.5 cm 

dengan bobot 10 - 20 g, serta Golden Pearl yang bobotnya 8 - 10 g dan Season Red 

yang bobotnya 25 g (Cahyono, 2008). 

Tanaman tomat memiliki akar tunggang yang tumbuh vertikal menembus 

kedalam tanah dan horizontal berupa akar serabut yang tumbuh menyebar ke arah 

samping. Daerah perakarannya dapat mencapai 1.5 m sedangkan ujung akarnya 

dapat mencapai kedalaman 0.5 m pada kondisi lingkungan yang optimum. 

Berdasarkan sifat perakaran ini, tanaman tomat akan dapat tumbuh baik jika 

ditanam pada lahan yang gembur dan porous (Wilson and Walter, 1967).  

Batang tanaman tomat mudah patah sewaktu masih muda sedangkan setelah 

tua menjadi keras hampir berkayu, persegi dan seluruh permukaan batangnya 

berbulu halus. Tanaman tomat cherry memiliki pertumbuhan batang indeterminate, 

dimana pertumbuhan batangnya tidak diakhiri dengan rangkaian bunga atau buah, 

arah pertumbuhannya vertikal, periode panen buahnya panjang atau dapat dipanen
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sepanjang musim, dan habitus tanaman umumnya tinggi dan akan lemah bila tidak 

ditopang (Opena and Van der Vossen, 1994). 

Daun tomat merupakan daun majemuk yang tumbuh berselang-seling atau 

tersusun spiral mengelilingi batang tanaman. Daun tanaman tomat cherry umumnya 

lebar, bersirip dan berbulu, panjangnya antara 20-30 cm atau lebih. Lebar daun 

sekitar 15-20 cm dan biasanya tumbuh dekat ujung dahan. Tangkai daun bulat 

panjang sekitar 7-10 cm dan tebalnya antara 0.3-0.5 cm (Opena and Van der 

Vossen, 1994).   

Bunga tanaman tomat berukuran kecil, berdiameter sekitar 2 cm dan berwarna 

kuning cerah. Bunganya tersusun dalam rangkaian bunga yang jumlah kuntum 

bunganya sekitar 30-70 buah tiap clusternya. Jumlah kelopaknya 5 berwarna hijau 

dan 5 buah mahkota bunganya berwarna kuning yang bagian dalam dasarnya 

menyatu, sedangkan bagian atasnya meruncing menyebar, seolah-olah menyerupai 

bintang. Bagian bunga terdiri atas benang sari (stamen) dan kepala sari (anther) 

yang didalamnya terdapat tepung sari (pollen). Kepala sari berbentuk kubah (cone) 

dengan celah menghadap kebawah sedangkan posisi putik berada di bawah kubah 

tersebut. Tangkai sarinya pendek dan kantong sarinya memiliki 12 alur, sehingga 

berbentuk seperti granat. Bunga tomat menyerbuk sendiri tetapi juga mudah untuk 

dilakukan penyerbukan silang (Rubazky dan Yamaguchi, 1999). 

Buah tomat cherry berbentuk bulat dengan diameter 1.5-3 cm. Bobot buah ± 

30 gr, memiliki kulit buah tipis. Kulit buah ada yang berwarna merah muda, merah, 

oranye atau kuning (Opena and Van der Vossen, 1994). Biji tomat dikelilingi oleh 

bahan gel yang memenuhi rongga buah. Biji tomat berbentuk pipih dan berwarna 
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krem muda. Biji tomat umumnya memiliki panjang 2-3 mm (Rubazky dan 

Yamaguchi, 1999). Tomat ini merupakan tanaman perdu semusim, berbatang 

lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga. Bunganya berwarna kuning. 

Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Berbiji banyak, 

berbentuk bulat pipih, putih atau krem, kulit biji berbulu. Perbanyakan dengan biji 

kadang-kadang dengan stek batang cabang yang telah tua. 

Proses budidaya tomat cherry tidak berbeda dengan budidaya tomat jenis lain, 

yaitu dimulai dari persiapan media tanam, pemeliharaan pembibitan / penyemaian, 

pemindahan bibit / transplanting, persiapan media tanam, teknik penanaman dan 

penentuan pola tanam, pemeliharaan tanaman, hama dan penyakit tanaman dan 

panen. Budidaya Tanaman Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) secara umum 

dilakukan: 

1. Pembibitan 

Pembibitan dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Penyemaian secara 

vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu stek, cangkok, dan okulasi. 

Secara generatif dengan menggunakan benih. Purwati dan Khairunisa (2007) 

menyebutkan pembibitan dengan  generatif yaitu dilakukan pemilihan benih 

terlebih dahulu dengan cara seleksi. Kriteria benih dalam seleksi; benih harus utuh, 

bebas dari hama penyakit, bersih dari kotoran, daya tumbuh yang baik, kemampuan 

berkecambah lebih dari 85%. Kemudian dilakukan penyemaian menggunakan 

kotak semai yang dasar kotak semai dibuat berlubang. Media semai berupa 

campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan (1:1) atau (1:2). Benih 
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ditanaman sedalam 0,5 - 1 cm minimal sebanyak 2 buah. Benih ditutup dengan 

sedikit tanah.  

2. Penanaman 

Bibit tomat berumur 3 - 4 minggu dari persemaian ditanam dalam polibag yang 

sudah disediakan atau ditanam langsung kedalam lubang tanam dengan jarak 

tananm 60 x 50 cm (BPTP, 2012). Bibit tomat yang berumur ± 3 - 4 minggu dari 

persemaian ditanam dalam lubang tanam yang sudah disediakan. Penyiraman 

dilakukan setiap hari sampai tanaman tomat tumbuh normal, kemudian diulang 

sesuai dengan kebutuhan (Setiawati dkk, 2001).  

3. Pemupukan 

Pupuk anorganik (pupuk kimia) perlu ditambahkan yang terdiri dari unsur 

Nitrogen, Phospor, Kalium (dibuat dari pupuk ZA, TSP dan KCl), diberikan 2 kali, 

yaitu pada 7‐10 hari setelah tanam dan pada umur 35 hari. Dosis pupuk pada 

masing-masing daerah berlainan, tergantung dari jenis tanah dan tekstur tanah 

(BPTP, 2012).  

4. Pemeliharaan 

Setelah penanaman untuk mendapat hasil yang optimal diperlukan 

pemeliharaan dalam hal ini Pracaya (2003) menjelaskan beberapa cara 

pemeliharaan tanaman yaitu: Penyiraman dilakukan setiap hari yang dilakukan pagi 

dan sore hari. Akan tetapa bila terjadi hujan tanaman tidak perlu disiram. Pada saat 

berbunga siram 2 hari sekali hingga berbuah (Edi dan Julistia, 2010). Penggunaan 

atau pemberian mulsa untuk menjaga agar tanah tetap terjaga kelembabannya dapat 

digunakan mulsa. Mulsa dibuat dari daun-daun tanaman, jerami, kelapa, salak dan 
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plastik hitam perak. Penyulaman dan penyiangan, penyulaman tanaman yang mati 

dilakukan setelah 5-7 hari setelah pindah tanam supaya ukurannya sama. Jika 

tanaman mati dikarenakan penyakit menular, penyulaman tidak perlu dilakukan 

karena akan menimbulkan penularan terhadap bibit tanaman yang baru. Penyiangan 

dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh di areal pertanaman tomat. 

5. Pemasangan Turus 

Pemasangan turus/ajir dimaksudkan agar tanaman dapat tumbuh tegak, 

mengurangi kerusakan fisik tanaman, memperbaiki pertumbuhan daun dan tunas 

serta mempermudah penyemprotan pestisida dan pemupukan (BPTPS, 2012). 

Pengikatan dilakukan dengan model angka 8 sehingga tidak ada gesekan antara 

batang tomat dan ajir yang dapat menimbulkan luka. Setiap bertambah tinggi 

sekitar 20 cm, harus dilakukan pengikatan lagi agar batang tanaman tomat selalu 

tegak berdiri (Supriati dan Siregar, 2009). 

6. Pemangkasan  

Pemangkasan dilakukan seminggu sekali dengan cara mengambil tunas-tunas 

air yang tumbuh sedini mungkin sehingga tanaman hanya memiliki batang utama 

saja. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil buah tomat adalah dengan cara 

pemangkasan. Pemangkasan cabang dengan meninggalkan satu cabang utama per 

tanaman akan menghasilkan buah tomat dengan diameter yang lebih besar 

dibandingkan tanpa pemangkasan (BPTP, 2012). Pemangkasan awal dilakukan 

pada saat tanaman berumur umur 4 minggu setelah tanam, yang kemudian diulang 

beberapa kali hingga dalam satu pohon hanya tinggal dua cabang utama, dengan 

jumlah tandan 3 - 5 per cabang utama (Pracaya, 2003). 
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7. Panen 

Pemanenan dilakukan pada tingkat kemasakan 75% yaitu ketika buah berwarna 

kuning kemerahan. Panen pertama dilakukan saat berumur lebih kurang 3 bulan 

(BPTP, 2012). Panen dapat dilakukan antara 10-15 kali pemetikan buah dengan 

interval waktu 2-3 hari sekali (Edi dan Julistia, 2010). 

Tanah yang cocok untuk tanaman ini adalah tanah itu banyak mengandung 

humus, gembur, sarang, dan berdrainase baik. Sedangkan keasaman tanah yang 

ideal untuknya adalah netral, yaitu sekitar 6-7.  Jenis tanah yang baik untuk 

bertanam  tomat adalah tanah liat yang mengandung pasir, keadaan tanah gembur, 

banyak mengandung bahan organik (humus), sirkulasi udara dan tata air dalam 

tanah baik (Anonymous, 2009). Untuk mendapatkan hasil yang baik, tomat 

memerlukan tanah dengan derajat keasaman (pH tanah) 5,5-6,5 (Setiawati dkk, 

2001). 

Tomat ceri secara umum dapat ditanam di dataran rendah, medium, dan tinggi, 

tergantung varietasnya. Namun, kebanyakan varietas tomat hasilnya lebih 

memuaskan apabila ditanam di dataran tinggi yang sejuk dan kering sebab tomat 

tidak tahan panas terik dan hujan.  Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 230 

C pada siang hari dan 17 0C pada malam hari. Suhu di atas 27 0C akan menghambat 

pembentukan buah dan pertumbuhan tomat (Yamin, 2012). Tomat ceri memerlukan 

curah hujan 750-1250 mm per tahun dan cahaya sinar matahari kisaran minimal 8 

jam per hari (Rubazky dan Yamaguchi, 1999). Wiryanta (2004) mengemukakan 

bahwa keadaan temperatur dan kelembaban yang tinggi, akan berdampak kurang 

baik terhadap pertumbuhan, kualitas buah dan produksi tomat cherry. Tomat dapat 
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tumbuh diberbagai macam jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik 

dengan kisaran pH optimum 6,0-6,5. 

Kualitas dan kuantitas buah  tomat cherry, sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan nutrisi. Nutrisi yang di butuhkan tanaman untuk tumbuh dan 

berkembang yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro 

pada tanaman dibutuhkan dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai penyusun 

bagi pertumbuhan bagian tubuh tanaman. Sedangkan unsur hara mikro hanya 

sedikit jumlah yang dibutuhkan yang berfungsi sebagai pelengkap rasa, warna, 

kadar gula dan kekebalan tanaman terhadap penyakit (Samadi, 2002). Menurut  

Villareal dan Moomaw (1979), unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tomat 

adalah N, P, K, Ca, dan Mg serta unsur hara mikro seperti Zn, Mn, dan B (Koswara, 

2006).  Selain itu, menurut  Wartapa dkk (2009),  jumlah cabang pada tanaman akan 

berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas buah , karena  cabang tanaman 

yang sedikit dimungkinkan kualitas buah dan mutu benih meningkat, karena mudah 

dalam mengontrol tanamannta.  Berdasarkan data tahun 2014 yang didapat dari 

BBPP Lembang bahwa penerapan sistem mono cabang pada budidaya tomat 

diperoleh hasil produksi rata-rata sebesar 1.000 kg dari populasi 500 tanaman, 

sedangkan pada tahun 2015 dengan sistem double cabang, hasil produksi rata-rata 

tomat cherry yang diterima pasar adalah sebesar 600 kg dari populasi 500 tanaman. 

2.2  Perbanyakan Tanaman 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu stek, cangkok, dan okulasi.  Perbanyakan vegetatif memiliki banyak 

keuntungan diantaranya kinerja genotip dari tanaman tetuanya akan diulang secara 
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konsisten dan berkelanjutan yang tidak diperoleh pada perbanyakan secara 

generatif atau biji. Faktor yang mempengaruhi  perbanyakan vegetatif diantaranya: 

(a) bahan tanaman: asal bahan tanaman, dan umur tanaman, (b) komposisi media 

perakaran, (c) kondisi lingkungan pertumbuhan, (d) zat pengatur tumbuh dan (e) 

teknik pelaksanaannya. 

Asal bahan stek berpengaruh terhadap kemampuan berakar stek dan 

pertumbuhan biakannya. Bahan stek yang masih juvenil (muda secara fisiologis) 

memiliki kemampuan berakar yang lebih baik dari pada biakan stek yang telah tua. 

Hartman et al, (1990) menyatakan bahwa bahan tanaman yang berasal dari bagian 

tanaman dekat dengan akar lebih juvenil dari pada bahan  tanaman yang berada 

pada tajuk yang lebih tinggi.  Tipe tunas dari bahan stek juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan biakan stek.  

Beberapa jenis tanaman menunjukkan bahwa biakan stek yang  berasal dari 

tunas plagiothrop (tumbuh menyamping) ketika ditumbuhkan dilapang  tumbuhnya 

juga menyamping.  Agar bibit stek dapat tumbuh tegak dan  cepat di lapang, maka 

bahan stek  berasal dari batang atau tunas orthotrop  dikumpulkan dari pohon donor 

yang  berkualitas baik. Untuk menghasilkan bahan stek yang juvenil dengan jumlah 

banyak dan berkesinambungan diperlukan adanya kebun pangkas yang dikelola 

dengan teknik tertentu (Irsyal & Smits, 1988). 

Bahan tanam yang digunakan dalam perbanyakan stek, menurut Hartman et al 

(2011), dapat berasal dari batang, cabang, pucuk, akar, dan daun. Sebagai alternatif 

perbanyakan vegetatif buatan, stek lebih ekonomis, lebih mudah, tidak memerlukan 

keterampilan khusus dan cepat dibandingkan dengan cara perbanyakan vegetatif 
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buatan lainnya. Tanaman yang dihasilkan dari stek biasanya mempunyai sifat 

persamaan dalam umur, ukuran tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan sifat-sifat 

lainnya.  Selain itu juga akan diperoleh tanaman yang sempurna yaitu tanaman yang 

mempunyai akar, batang, dan daun yang relatif singkat (Wudianto, 2002). Namun 

cara perbanyakan dengan metode stek akan kurang menguntungkan jika bertemu 

dengan kondisi tanaman yang sukar berakar, akar yang baru terbentuk tidak tahan 

stres lingkungan dan adanya sifat plagiotrop tanaman yang masih bertahan 

(Widiarsih dkk., 2008).  

Perbanyakan tanaman  dengan memakai stek memerlukan pengetahuan 

mengenai berbagai jenis tanaman dan berbagai cara yang mungkin dilakukan agar 

tanaman  tersebut dapat diperbanyak. Sebaiknya metode yang dipilih harus 

berhubungan dengan perilaku-perilaku tanaman yang sedang diperbanyak dan 

sesuai dengan situasi yang ada. 

Umur tanaman tetua berpengaruh terhadap pengakaran pada stek.  Stek yang 

berasal dari tanaman muda akan lebih mudah berakar dari pada yang berasal dari 

tanaman yang berumur lebih tua.  Selain itu, menurut Widiarti (1990) pada stek 

tunas atau batang, harus ditinggalkan bebeberapan helai daun, karena daun pada 

stek berperan penting sebagai penghasil auksin endogen yang penting bagi 

perakaran. Auksin endogen ditransport dari ujung stek menuju ke pangkal stek. 

 Keberhasilan perbanyakan dengan cara stek ditandai oleh terjadinya regenerasi 

akar dan pucuk pada bahan stek sehingga menjadi tanaman baru yang true to name 

dan true to type. Regenerasi akar dan pucuk dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

tanaman itu sendiri dan faktor eksternal atau lingkungan (Widiarsih et al, 2008). 
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Perbanyakan vegetatif tomat dengan menggukan stek telah banyak dilakukan. 

Chozin (2014), mengemukakan bahwa dengan menggunakan sistem perbanyakan 

vegetatif tomat melalui stek pangkal, stek tengah, dan stek pucuk. Perbanyakan 

vegetatif dengan cara stek pucuk dinilai cukup berhasil dilakukan untuk 

penanganan spesies-spesies langka. Perbanyakan tanaman dengan stek pucuk yang 

telah berhasil dengan baik selain dari tanaman tomat yakni untuk tanaman jenis 

kempas (Koompassia excelsa (Becc.) Taub.) presentase stek pucuk sebesar 88,67% 

(Rayan, 2011); pada tanaman merawan (Hopea cernua Teijsm. & Binn.) presentase 

stek berakar sebasar 73% (Wulandari, 2015). Untuk pengembangan teknik stek 

pucuk syarat utamanya yaitu harus berasal dari tunas vertikal (orthotrop) dan tunas 

muda secara fisiologis yang dikenal dengan tunas juvenil (Leppe, 1998). Menurut 

Jaenicke dan Beniest (2002) faktor yang mempengaruhi perakaran stek ialah media, 

kelembaban, hormon tanaman, luas daun, cahaya dan temperatur dan sanitasi 

tanaman.  

2.3 Media Tanam 

Media tanam merupakan tempat tumbuh akar tanaman serta penyuplai unsur hara 

yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Purwanto 

(2006) dalam Octaviani (2009) media tanam yang baik digunakan memiliki beberapa 

persyaratan, di antaranya mampu mengikat dan menyimpan air dan hara dengan baik, 

memiliki aerasi dan drainase yang baik, tidak menjadi sumber penyakit, cukup porous 

sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, tahan 

lama, dan mudah diperoleh. Pemilihan media tanam harus disesuaikan dengan tujuan 

penanaman, yaitu sebagai media semai, perbanyakan, atau produksi. Selain itu media 
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tanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Umumnya media 

tanam yang digunakan untuk perbanyakan adalah media yang memiliki porositas serta 

drainase yang baik. Menurut Prayugo (2007) media yang memiliki drainase yang baik 

akan membuat akar-akar tanaman lebih leluasa bernafas dan optimal dalam menyerap 

unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 

2.3.1 Tanah 

Tanah merupakan jenis media tanam yang mampu menyimpan air dalam jumlah 

yang banyak. Sehingga ketika disiram tanah tidak akan cepat mengering. Namun, 

media tanah ini miskin akan unsur hara. Pada saat ingin memakai tanah sebagai media 

tanam maka harus dicampur dengan pupuk atau media lainnya seperti arang sekam, 

serbuk gergaji, dan limbah baglog jamur untuk menambah kandungan hara tanah. 

2.3.2 Arang sekam 

Media arang sekam ini sangat cocok digunakan untuk tanaman yang ditanam di 

dalam pot. Salah satunya adalah tanaman tomat. Sistem drainase dan aerasi media 

arang sekam juga sangat baik. Arang sekam memiliki beberapa kandungan yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa kandungan tersebut seperti banyak mengandung 

silikon (Si) dan banyak mengandung kalium (K). Media arang sekam juga tidak mudah 

menggumpal, itu berarti media arang sekam tidak mengganggu pertumbuhan akar 

sehingga akar dapat tumbuh dengan baik. Media arang sekam mudah sekali mengikat 

air. 

Arang sekam merupakan sekam padi yang telah dibakar dengan pembakaran yang 

tidak sempurna. Cara pembuatannya ada dua macam, yaitu disangrai dan dibakar. Cara 

pertama dilakukan dengan meletakkan sekam di atas seng yang telah ditempatkan di 

atas tungku. Selanjutnya, sekam disangrai sambil diaduk. Dengan cara ini, akan 
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diperoleh sebanyak 40-50 kg dari 100 kg sekam segar. Sementara itu, cara kedua 

dilakukan dengan memasukkan sekam ke dalam tong sampai tinggi sekitar 20 cm. Oli 

dituangkan ke dalam tong kemudian dibakar. 

Media tanam satu ini mengandung unsur mangan (Mn) dan silikon (Si). Namun, 

bisa dikatakan di dalam media ini tidak terdapat nutrisi atau hara untuk pertumbuhan 

tanaman. Kelebihan arang sekam adalah media menjadi lebih poros, bersih, dan 

sterilitasnya lebih terjamin, serta bebas dari organisme yang dapat mengganggu, seperti 

kutu yang biasa hidup dalam tanah. 

Arang sekam merupakan bahan pembenah tanah yang mampu memperbaiki sifat-

sifat tanah dalam upaya rehabilitasi lahan dan memperbaiki pertumbuhan tanaman 

(Supriyanto dan Fiona, 2010). Pengaruh penambahan arang sekam dan ukuran polybag 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat kultivar ‘Valouro’ hasil sambung 

batang media tanam tanah Inceptisols yang memiliki drainase buruk dapat 

meningkatkan ruang pori total dan mempercepat drainase air tanah (Kusuma dkk, 

2013). 

2.3.3 Limbah Baglog Jamur 

Limbah baglog merupakan sisa media tumbuh dari budidaya jamur yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Penanganan limbah baglog diproses menjadi 

pupuk organik atau media tanam tumbuhan. Limbah baglog didapatkan setelah selesai 

masa produksi jamur yaitu kisaran empat bulan. Baglog terdapat beberapa komposisi 

serbuk kayu yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti bekatul atau dedak, kapur, 

gips, air bersih, tepung jagung, tepung tapioka (Susilawati dan Raharjo, 2004). Limbah 

baglog yang tersusun dari serbuk gergaji dan dedak akan terdekomposisi sehingga 

dapat menyediakan unsur N, P, dan K yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. 
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Kandungan limbah baglog (Nitrogen 0,87 %, Fosfor 0,05 %, Kalium 5,7 %) (Kusuma, 

2014). 

2.3.4 Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji merupakan limbah yang berasal dari industri pengrajin kayu. 

Limbah tersebut akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan apabila tidak 

diatasi, baik pembuangan maupun pemanfaatannya (Anggraini, 2000). Keuntungan 

dari serbuk gergaji ini yaitu bobotnya yang ringan, dapat menyimpan air dan 

didalamnya terkandung nutrisi yang di butuhkan oleh pertumbuhan tanaman dalam 

bentuk 0,24% N, 0,20% P, dan 0,45% K. Serbuk gergaji juga mengandung komponen 

kimia yakni komponen selulosa, lignin, hemiselulosa dan zat ekstraktif. Debu dari kayu 

atau serbuk gergaji cukup kaya akan zat makanan bagi tumbuhan terutama CaCO3 

(Darusman, 1983). Jika sudah terdekomposisi, serbuk gergaji mempunyai daya ikat 

terhadap air sangat baik sehingga baik digunakan sebagai media tumbuh untuk 

tanaman.Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup yang 

diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai, seperti 

pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk dapat dibuat dari bahan 

organik ataupun anorganik, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Agustina, 

2014).  

Pemberian pupuk organik dapat mengurangi dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pupuk kimia (Ma dkk.2004, Martin dkk.2016), menyumbangkan unsur 

hara bagi tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman (Wigati 

dkk.2012, Taufiq dkk.2017). 
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2.4 Pupuk Bio-Slurry 

Bio-slurry adalah hasil akhir campuran bahan baku kotoran hewan dan air yang 

sudah terfermentasi atau mengalami proses metanisasi yang berbentuk lumpur 

(Hambali dan Eliza, 2007).  Selama proses fermentasi, 30-40% zat organik pada 

kotoran hewan diubah menjadi biogas yaitu metana dan karbon dioksida). Biogas ini 

mengalir melalui pipa menuju ke rumah pengguna dan digunakan sebagai bahan bakar 

memasak dan lampu, sedangkan untuk limbah dari biogas akan dikeluarkan melalui 

pembuangan berbentuk bio-slurry. Bio-slurry yang dihasilkan merupakan pupuk 

organik berkualitas tinggi yang mengandung bahan organik bernutrisi lengkap dan 

kaya kandungan humus (Karki dkk, 2009).  Bio-slurry mengandung nutrisi makro dan 

mikro yang diperlukan tanaman seperti NPK (nutrisi makro) dan nutrisi mikro seperti 

magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan sulfur (S) (International Training Workshop, 

2010). Bio-slurry biogas mengandung bahan organik 68,59%, C-org 17,87%, N 1,47 

%, P 0,52%, K 0,38%, dan C/N 9,09 % yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nutrisi 

makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti Nitrogen (N), Phospor (P), 

Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S), serta nutrisi mikro yang 

hanya diperlukan dalam jumlah sedikit seperti Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), 

dan Seng (Zn) (Agus, 2013). Selain itu bio slurry mengandung mikroba probiotik yang 

bermanfaat untuk kesehatan lahan pertanian dan menyuburkan tanah yang akan 

berdampak pada peningkatan hasil panen. Bio-slurry jika digunakan dengan benar 

dapat memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produksi tanaman lebih tinggi 

dibandingkan pupuk kandang biasa dengan rerata sebesar 10-30% (Agus, 2013).  

Ciri-ciri fisik bio-slurry yang telah mengalami proses metanisasi anaerob 

sempurna dan memiliki kualitas baik sebagai pupuk yaitu warna lebih gelap dari 
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kotoran segar, tidak berbau seperti kotoran hewan sebelum dilakukan fermentasi, 

sedikit mengeluarkan gelembung gas bahkan tidak mengeluarkan dan tidak menarik 

serangga-serangga seperti lalat di udara bebas.  Sifat-sifat Bio-slurry adalah sebagai 

berikut. 

1. Bio-slurry Basah 

Bio-slurry basah memiliki pH di kisaran 7,5 - 8 dan karenanya cenderung bersifat 

basa. Kandungan (efektifitas) nitrogen (N) Bio-slurry akan tergantung pada 

pengelolaannya pada saat di lubang penampung (slurry-pit) dan penggunaannya di 

lapang. Efektifitas nitrogen pada Bio-slurry basah yang langsung disiramkan atau 

disebarkan pada lahan adalah 100%, Bio-slurry setengah kering (kering udara) yang 

dipupukkan ke tanah adalah 85%, Bio-slurry kering (dijemur di bawah sinar matahari) 

adalah 65% (BIRU, 2013). 

2. Bio-slurry Kering 

Bio-slurry kering memiliki tampilan lengket, liat, dan tidak mengkilat. Biasanya 

berwarna lebih gelap dibandingkan warna kotoran segar dan berukuran tidak seragam. 

Bio-slurry kering memiliki kemampuan mengikat air yang baik dan memiliki kualitas 

lebih baik dari pupuk kandang (Tim BIRU, 2013). 

Bio-slurry memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kotoran hewan 

segar atau pupuk kandang biasa yaitu dapat menyuburkan tanah pertanian karena dapat 

menetralkan tanah yang asam dengan baik, menambahkan humus sebanyak 10-12% 

(Anonymous, 2009) sehingga tanah lebih bernutrisi dan mampu menyimpan air, 

mendukung aktivitas perkembangan cacing dan mikroba tanah yang bermanfaat bagi 

tanaman, kandungan nutrisi Bio-slurry terutama nitrogen (N) lebih baik dibanding 

pupuk kandang/kompos atau kotoran segar. Nitrogen (N) dalam Bio-slurry lebih 
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banyak dan mudah diserap tanaman, Bio-slurry bebas bakteri pembawa penyakit pada 

tanaman. Proses fermentasi kohe di reaktor biogas dapat membunuh organisme yang 

menyebabkan penyakit pada tanaman, dan berlawanan dengan kotoran hewan segar, 

Bio-slurry justru dapat mengusir rayap perusak tanaman (Tim BIRU, 2013). 

Pengaruh Bio-slurry terhadap produksi tanaman beragam tergantung kepada jenis 

dan kondisi tanah, kualitas benih, iklim, dan faktor-faktor lain. Namun, pada dasarnya 

pemakaian Bio-slurry akan memberi manfaat sebagai berikut yaitu memperbaiki 

struktur fisik tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, meningkatkan kemampuan 

tanah mengikat atau menahan air lebih lama yang bermanfaat saat musim kemarau, 

meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas cacing dan mikroorganisme 

“Pro-Biotik” tanah yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman, dan dapat meningkatkan 

produksi tanaman rata-rata sebesar 10 - 30% lebih tinggi dibanding pupuk kandang 

biasa (Hartanto dan Putri, 2013).  

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. Khoirudin, dkk (2017) menyatakan bahwa pemberian pupuk limbah 

biogas (slurry) berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi, jumlah daun dan jumlah 

bonggol bibit kelapa sawit. Menurut Tim Biru (2012), dosis untuk tanaman hortikultura 

tomat, buncis dan kembang kol adalah 250-500 ml per tanaman. 
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2.5 Media Tanam & Bioslurry pada Pertumbuhan dan Hasil Tomat Cherry 

Hasil penelitian Widha dkk, (2018) yang berjudul pengaruh aplikasi POC berbasis 

MoL sayuran dan buah dengan berbagai dosis dan lama pemeraman yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan produksi tomat ceri menunjukkan bahwa kedua faktor tidak 

berpengaruh terhadap diameter dan berat segar buah. Dosis POC pada 360 ml/tanaman 

memberikan hasil pertumbuhan tanaman paling tinggi dibandingkan dosis 120 dan 240 

ml/tanaman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa POC paling efisien 

digunakan yaitu pada lama pemeraman 6 hari. 

Hasil penelitian pengaruh pemberian limbah biogas cair dan padat (Bio-slurry) 

sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.). 

Dosis yang terbaik dalam pemberian pupuk organik dari limbah biogas (Bio Slurry) 

bentuk padatan dalah 450g (P45), sedangkan dosis yang terbaik pemberian pupuk 

organik dari limbah biogas (Bio-slurry) bentuk cair adalah 30 ml dan keduanya tidak 

berbeda (Hilmi dkk, 2018). Hasil penelitian pengaruh pemupukan kombinasi bio-slurry 

dengan urea terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai menunjukkan bahwa 

perlakuan bio-slurry 10 ton/ha + urea 50 kg/ha menghasilkan tinggi tanaman kedelai 

28,10 cm dan jumlah daun kedelai 8,48 helai nyata lebih tinggi dibanding perlakuan 

lainnya. Perlakuan bio-slurry 10 ton/ha + urea 25 kg/ha menghasilkan bahan kering dan 

bobot 100 biji kedelai tidak berbeda nyata terhadap perlakuan bio-slurry + urea 50 

kg/ha tetapi nyata lebih tinggi dibanding lainnya (Indrawan dkk, 2018). Dosis bio-

slurry yang dianjurkan pada tanaman hortikultura 250-500 ml/tanaman (Hartanto dan 

Putri, 2013). 

Penelitian respon tomat ceri pada berbagai komposisi media tanam dan dosis 

pupuk SP-36 menunjukan tanaman tomat ceri dengan komposisi media tanam tanah + 
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pukan + arang sekam menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah buah dan 

kandungan padatan terlarut total nyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam 

pada komposisi media tanam lain (Ramdani dkk, 2018). Pengaruh penambahan arang 

sekam dan ukuran polybag terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat kultivar 

‘Valouro’ hasil sambung batang media tanam tanah Inceptisols yang memiliki drainase 

buruk dapat meningkatkan ruang pori total dan mempercepat drainase air tanah 

(Kusuma dkk, 2013). Totong dkk (2016), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

perbedaan jenis media tumbuh dan interval pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman tomat menunjukkan bahwa perlakuan M2P2 (media tanah dan arang 

sekam + interval 8 hari sekali) memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap fase 

pertumbuhan yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering total 

tanaman. Hasil penelitian Ayu (2016), menunjukkan bahwa penggunaan media tanam 

limbah baglog mampu meningkatkan pertumbuhan bibit Kakao. Hasil penelitian 

Armando (2009) menunjukkan bahwa penggunaan media tanam serbuk gergaji 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, luas daun dan hasil jagung.  

   


