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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

 Tanaman tomat (Solanum lycopersicum) merupakan tanaman hortikultura 

yang memiliki prospek yang cerah bagi hidup petani, tanaman tomat sendiri 

banyak digemari oleh kalangan masyarakat karena memiliki potensi dan peluang 

tinggi untuk permintaan pasar lokal, selain itu buah tomat dapat dinikmati dalam 

kondisi segar sebagai sayuran, jus atau campuran bahan masak, manfaat buah 

tomat dapat digunakan sebagai bahan pengolahan pembuatan saus, sebagai bahan 

obat-obatan dan buah kaleng. Tomat mengandung banyak vitamin seperti vitamin 

A, dan C, kalium, gula, mineral, potassium selain itu memiliki kandungan 

lycopene yang tinggi (Rugayah, 2004). 

 Produksi tanaman tomat di Indonesia menurut KEMENTAN tahun (2017) 

mengalami fluktuasi dari setiap tahunnya. Tahun 2013 produksi tomat sebesar 

992,780 ton, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 915,987 ton, pada 

tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 877,792, pada tahun 2016 

mengalami penurunan menjadi 883,233 dan pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan kembali menjadi 962,845.  

 Luas areal untuk budidaya tomat di Indonesia semakin bertambah dan mulai 

berkembang, kendala yang menyebabkan rendahnya produksi tomat baik kualitas 

maupun kuantitas pada tanaman tomat dapat disebabkan oleh terbatasnya 

ketersediaan varietas unggul yang  tahan terhadap organisme pengganggu. Upaya 

peningkatan produksi tomat dapat dilakukan dengan cara memperbaiki teknik 

budidaya, penggunaan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik, serta 

pemberian dosis yang harus tepat waktu. 
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Pemupukan yang diberikan dapat berupa pupuk organik. Pupuk yang digunakan 

yaitu pupuk organik cair berbahan dasar urin kelinci yang diharapkan mampu 

menunjang pertumbuhan tanaman tomat. Penggunaan pupuk organik ini lebih 

efisien dibandingkan dengan pupuk kimia, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Munthe et al (2006) pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan akan 

mengakibatkan pengaruh yang buruk bagi kesehatan tubuh dan dampak 

pencemaran lingkungan sehingga pupuk kimia dapat diganti atau dikurangi dalam 

penggunaannya dengan menggunakan pupuk organik bahan dasar kotoran hewan 

ternak. 

 Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016) potensi hewan kelinci 

yang berada di kota Malang diperoleh 986 ekor, sedangkan di kota Batu diperoleh 

25.148 ekor dengan produksi daging pada tahun 2017 yaitu 68.141 kg. Ternak 

kelinci merupakan ternak yang memiliki potensi sangat besar dalam usaha skala 

kecil maupun skala besar karena kelinci dapat menjadi alternatif protein dalam 

produksi daging  yang digunakan untuk dikonsumsi.   

 Produksi yang didapatkan dari 1 ekor kelinci diperoleh urin sebanyak 150 

ml, sehingga dapat diprediksi selama 1 bulan urin memperoleh 4,5 lt dengan 

populasi 80 ekor kelinci. Urin yang dihasilkan tersebut dapat bervariasi 

bergantung terhadap pakan yang dikonsumsi dan kemampuan ternak dalam 

menyerap pakan. Permasalahan sampai saat ini kotoran dari kelinci belum 

dimanfaatkan secara optimal dan hanya dibuang begitu saja,  kotoran maupun urin 

memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat meningkatkan tanah yang buruk dengan 

memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. 
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 Pemberian pupuk organik cair urin kelinci harus sesuai dengan dosis, waktu 

dan cara yang tepat dapat memberikan respon terhadap fisiologi tanaman seperti 

fotosintesis dan transpirasi sehingga pemanfaatan unsur hara oleh tanaman lebih 

efisien (Sitompul et al, 2014). Hasil penelitian Lestari (2011) menyatakan bahwa 

penggunaan pupuk organik urin kelinci memberikan jumlah buah dan berat buah 

terbaik jika dibandingkan dengan tanpa urin atau kontrol, urin sapi dan urin 

kambing. Kandungan unsur hara urin kelinci mengandung unsur makro yang 

tinggi yaitu (N 4%; P2O5 2,8 %; dan K2O 1,2%) dibandingkan dengan 

kandungan  unsur hara pada sapi yaitu (N 1,21%; P2O5 0,65%; K2O 1,6%) dan 

kambing (N 1,47%; P2O5 0,05%; K2O 1,96%) (Balittanah, 2006).  

 Urin kelinci memiliki kandungan N dan P lebih besar jika dibandingkan 

dengan hewan kambing dan sapi. Dilihat dari potensi yang dimiliki dari urin 

kelinci tersebut dengan menghasilkan kotoran banyak dan kandungan unsur hara 

yang tinggi bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pupuk organik, selain itu, urin 

kelinci dapat digunakan sebagai pestisida alami. Berdasarkan uraian diatas, 

diharapkan dapat membantu peternak kelinci untuk mengolah kotoran kelinci 

menjadi lebih bermanfaat dan mengetahui  berbagai pemberian konsentrasi pupuk 

organik cair kelinci yang dapat meningkatkan produktivitas tomat. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah pemberian dosis pupuk organik cair urin kelinci dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tiga varietas tomat? 

2. Berapa  dosis pupuk organik cair urin kelinci yang tepat untuk meningkatkan 

pertumbuhan tiga varietas tanaman tomat? 
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3. Bagaimana respon pupuk organik cair urin kelinci terhadap hasil produksi tiga 

varietas tomat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon beberapa varietas tanaman 

tomat (Solanum lycopersicum) pada penggunaan pupuk organik cair urin kelinci. 

1.4 Hipotesis  

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian pupuk organik cair urin kelinci dan 

pertumbuhan tiga varietas tanaman tomat. 

2. Diduga respon setiap varietas tanaman tomat berbeda terhadap pemberian 

pupuk organik cair urin kelinci. 

3. Diduga respon dosis pupuk organik cair urin kelinci dapat meningkatkan 

produksi tanaman tomat. 

 


