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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum L) 

2.1.1 Morfologi Tanaman Tomat  

 Tanamat tomat merupakan tanaman yang berproduksi hanya satu kali dan 

setelah itu mati, tipe pertumbuhan tomat dibedakan atas tipe determinate dan 

indeterminate. Tomat termasuk tanaman perdu dimana tingginya dapat mencapai 

± 2 meter maka dari itu dalam penanaman tomat memerlukan ajir atau penopang 

batang tomat agar tidak roboh. Buah tanaman tomat memiliki banyak manfaat 

bagi kesehatan tubuh dan kanduungan gizi dengan nutrisi yang cukup yaitu 

vitamin  A, vitamin B, Vitamin C dan vitamin E, pottasium, lycopen, folic acid, 

phythosterol, alpha dan beta (Bhowmik et al, 2012).  

 Tanaman tomat memiliki akar tunggang yang menembus kedalam tanah, 

akar cabang serta akar serabut. Perakaran tanaman tomat menyebar kesemua arah 

tetapi tidak terlalu dalam hingga kedalaman rata- rata 30-40 cm. Batang berwarna 

hijau muda, batangnya lunak tapi cukup kuat, ciri khas batang tomat adalah 

tumbuhnya bulu-bulu halus diseluruh permukaannya. Batang tomat ini bercabang 

banyak yang akan menyebar apabila tidak dilakukan pemangkasan (Cahyono, 

2008).  

 Daun tomat termasuk daun majemuk dan bercelah menyirip memiliki 

warna hijau dan berbulu. Daun tomat mempunyai celah yang menyirip 

mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 cm.  Daun tomat tumbuh di 

dekat ujung dahan atau cabang. Semantara itu, tangkai daunnya berbentuk bulat 

memanjang sekitar 7-10 cm dan ketebalan 0,3-0,5 m (Wiryanta, 2002).  
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 Bunga tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan 

sejumlah 5-10 bunga perdompolan atau tergantung varietasnya. Kuntum bunga 

terdiri dari lima helai daun kelopak dan lima helai mahkota. Pada serbuk asri 

bunga terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung 

yang mengelilingi kepala putik. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan 

sendiri karena tipe bunganya berumah satu.  

 Buah  tomat memiliki rasa manis agak masam apabila buah tomat yang 

masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua, sementara itu buah matang 

akan ditandai dengan warna merah cerah atay gelap, merah kekuning-kuningan 

atau merah kehitaman, bentuk buah yang beragam: oval, bulat, agak bulat, bulat 

telur dan lonjong. Diameter buah tomat antara 2-15 cm tergantung varietasnya 

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 (Wiryanta, 

2002).   

 Buah tomat dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah (sayuran penyegar) 

dan sebagai bahan masak, selain itu gizi pada 100 gram buah tomat  mengandung 

4,2 g karbohidrat, 0,3 g lemak, 1 g protein, 27 mg fosfor, 5 mg kalsium, 0,5 mg 

zat besi, 15000 Si vitamin A (karoten), 60 mg vitamin B (tiamin) dan 40 mg 

vitamin C (Pudjatmoko, 2008).  

 Penggunaan pupuk organik cair terhadap tanaman tomat pada perlakuan 

gremont 2,4 ml/80 ml air menunjukan hasil yang terbaik hanya parameter jumlah 

buah dan kualitas produksi tomat sedangkan untuk parameter bobot buah, 
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diameter buah tomat maupun kandungan vitamin C pada buah tomat tidak 

menunjukan pengaruh yang nyata. Maka dari itu konsentrasi pupuk organik cair 

perlu adanya peningkatan yang lebih tinggi karena daya penyerapan dan 

lingkungan tiap varietas berbeda-beda (Wijaya, 2015).  

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Tomat  

 Tanaman tomat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sesuai 

varietas yang cocok ditanam pada daerah tertentu. Penyinaran sinar matahari yang 

sangat cukup jika kekurangan sinar matahari akan menyebabkan tanaman tomat 

mudah terserang penyakit. Tanaman tomat dapat ditanam disegala jenis tanah, 

mulai dari tanah berpasir sampai tanah lempung. Tomat menghendaki tanah 

gembur dan kaya akan humus (Hamidi,2017). 

  Tanaman tomat menghendaki temperatur yang tepat pada siang hari yaitu 

20-27°C dan malam hari sekitar 15-20°C, kelembapan untuk tanaman tomat ialah 

25% dengan tingkat pH tanah yang cocok untuk tanaman tomat sekitar 6,0-7,0. 

Tanaman tomat toleran terhadap derajat keasaman tanah dibawah 5,5-5 namun 

apabila tanah tersebut pH nya lebih rendah maka perlu ditingkatkan dengan kapur 

dan sebaliknya jika pH terlalu tinggi maka di stabilkan menggunakan belerang 

(Wiryanta, 2002).  

2.2 Varietas Tanaman Tomat 

Tanaman tomat merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri. Tipe 

pertumbuhan tanaman tomat dibagi menjadi dua yaitu tipe indeterminan dan 

determinan. Tipe determinan memiliki ciri pertumbuhan umur pendek, 

pertumbuhan batang lebih cepat dan diakhiri dengan tumbuhnya rangkaian bunga 
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dan buah. Tipe indeterminan memilik ciri pertumbuhan tanaman akan tetap 

tumbuh hingga batas akhir panen, umur panen relatif lamban, (Wiyata, 2002). 

Terdapat dua golongan varietas unggul yang dapat dihasilkan dari tanaman tomat 

sendiri yaitu, varietas galur murni dan varietas hibrida. 

Tanaman tomat memiliki varietas tomat dalam jumlah yang banyak dimana 

penggunaan varietas baru merupakan pilihan yang tepat dalam teknologi bidang 

pemuliaan yang telah menghasilkan berbagai varietas unggul hibrida. Varietas 

tomat memiliki keunggulan  dalam berbagai sifat yang berbeda beda seperti 

bentuk, rasa, umur panen, ketahanan simpan, produksi dan toleran terhadap 

penyakit tertentu. Menurut Hidayati dan Dermawan (2002) varietas unggul 

memiliki jenis varietas baru yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman 

tomat. Keunggulan dari varietas-varietas tersebut adalah tahan terhadap beberapa 

jenis hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi iklim dan tanah di Indonesia. 

Berikut ini deskripsi varietas yang digunakan dalam penelitian ini:  

a. Varietas Ranti  

  Tomat varietas ranti merupakan tomat yang tergolong kedalam varietas 

rewako F1 dimana masyarakat sering menyebutnya dengan tomat mawar. Tomat 

ini dapat ditanam pada dataran rendah, termasuk tanaman berumur pendek 

(genjah), tipe pertumbuhan determinate, memiliki bentuk buah menarik, 

menghasilkan bobot buah mencapai  40-50 g/buah, dan umur panen mulai 60 

HST, potensi hasil lebih dari 2,6 kg/tanaman, permukaan buah halus dan 

bergelombang, warna buah yaitu merah, keunggulan tomat ini yaitu sangat tahan 
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terhadap layu bakteri (R. Solanacearum), tahan virus Gemini dan memiliki tingkat 

adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan luas (Hidayati dan Dermawan, 2012).  

 Menurut Sulistyowati (2013) Tomat ranti memiliki kadar lycopene 40 kali 

lebih banyak, lycopene memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit kanker. 

Selain itu tomat ranti juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi 

dibandingkan dengan jenis tomat yang lain (Lampiran 1). 

b. Varietas Servo F1 

  Tomat varietas servo F1 tipe pertumbuhannya determinante serta sangat 

toleran iklim panas dan beradaptasi dengan baik didataran rendah dengan 

ketinggian 145-300 mdpl, keunggulan varietas ini yaitu tahan terhadap 

Geminivirus, memiliki tinggi tanaman 92,00-145,85 cm, dengan mulai berbunga 

umur 30-33 hari setelah tanam dan umur panen 62-65 hari setelah tanam, 

memiliki bentuk buah membulat dengan warna buah muda hijau keputihan lalu 

warna buah masak merah, berat per buah 63,04 – 66,47 g, berat buah pertanaman 

2,11 - 3,49 kg memiliki rasa buah manis agak asam (Lampiran 2).  

c. Varietas Betavila F1  

 Tomat varietas betavila F1 mampu beradaptasi dengan baik didataran 

rendah dengan ketinggian 145-300 mdpl, keunggulan varietas ini yaitu 

produktifitas tinggi, ukuran buah yang seragam, memiliki buah yang keras 

kemudian agak tahan terhadap penyakit geminivirus, tahan terhadap Phytopthora 

sp dan tahan terhadap alternaria solani, memiliki tinggi tanaman 140-150 cm, 

dengan mulai berbunga umur 30-35 hari setelah tanam, dan mulai panen umur 70-

75 hari setelah tanam, memiliki bentuk buah kerucut membulat, dengan warna 
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buah muda hijau keputihan lalu warna buah masak merah, bobot per buah 84,5-

90,4 g, berat buah pertanaman 2,17 – 3,42 kg, memilik rasa buah manis agak 

masam (Balitsa, 2016) (Lampiran 3). 

2.3 Pemupukan pada Tanaman Tomat  

 Pemupukan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanaman, dalam teknik pemupukan 

petani sayur sering kali melebihi dosis anjuran yang dikhawatirkan dalam jangka 

panjang akan merusak sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Untuk menanggulangi 

hal tersebut, diperlukan sistem pemupukan yang dapat menciptakan ramah dan 

aman untuk lingkungan dengan menggunakan pupuk organik. Menurut 

Wahyunindyawati dan Abu (2012) menyatakan bahwa pupuk organik dapat 

menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.   

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran 

hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui 

proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral 

dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan 

bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah 

(Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011).  

Pupuk organik mempunyai peranan penting dalam memperbaiki sifat fisik, 

sifat biologi dan sifat kimia tanah. Menurut Setyorini (2011) peranan pupuk 

organik terhadap sifat fisik tanag adalah memperbaiki struktur tanah dimana 

bahan organik dapat mengikat partikel tanah, memperbaiki distribusi ukuran pori 

tanah, sehingga tanah menjadi lebih baik dan pergerakan udara didalam tanah juga 



11 
 

 
 

menjadi baik. Peranan pupuk organik terhadap sifat biologi sebagai sumber energi 

dan makanan baig mikro dan meso fauna tanah. 

 Penggunaan pupuk organik diharapkan dapat menyediakan unsur-unsur hara 

seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) yang dibutuhkan oleh tanaman 

sekaligus dapat memperbaiki kesuburan tanah tanpa penggunaan pupuk 

anorganik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Leovini (2012) karena pupuk organik 

mengandung hara makro dan mikro yang cukup tinggi sebagai hasil senyawa 

organik bahan alami yang mengandung sel-sel hidup aktif dan aman terhadap 

lingkungan serta pemakai. Penggunaan pupuk organik dalam tanah diperkirakan 

juga meningkatkan populasi beberapa mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan seperti rhizobia untuk fiksasi nitrogen dan mikorisa untuk 

meningkatkan ketersediaan fosfor (Yulipriyanto, 2010: 227).   

 Penelitian Chaniago dkk (2017)  menunjukkan bahwa pemupukan berbahan 

dasar pupuk organik kandang sapi menunjukkan pengaruh sangat nyata terhadap 

tinggi tanaman, berat buah pertanaman, dan berat produksi per  plot dengan dosis 

pupuk kandang sapi terbaik 3kg/Plot terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

tomat. Hasil penelitian (Zucco et al, 2015) menunjukan bahwa pengaplikasian 

vermicompost terhadap tanaman tomat dengan konsentrasi vermicompost 0,4 dan 

0,8 g/g berpengaruh pada tingkat pertumbuhan tanaman dan kandungan unsur 

hara dalam tanah, menghasilkan daun yang lebih banyak, pertumbuhan akar lebih 

besar, kandungan klorofil lebih tinggi dan meningkatkan ukuran luas daun. 

Sedangkan pada perlakuan kontrol dan vermicompost dosis rendah (0,1 g/g dan 

0,2 g/g) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tomat. 
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2.4 Peranan Pupuk Organik Cair  

 Pupuk organik cair adalah larutan yang terbuat dari bahan-bahan organik 

yang difermentasikan dan dengan kondisi anaerob dengan bantuan dari organisme 

hidup. Menurut Rizqiani et al. (2007) penggunaan pupuk organik cair juga dapat 

memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi gembur dan akar tanaman lebih 

mudah menembus tanah dan menyerap unsur hara serta memperbaiki 

pertumbuhan, mempercepat panen, memperpanjang masa atau umur produksi dan 

dapat meningkatkan hasil tanaman. 

 Penggunaan pupuk organik cair memudahkan dalam pekerjaan memupuk 

tanaman, pupuk organik cair bermanfaat  untuk memperkuat struktur dinding sel 

tanaman tomat serta mencegah cekaman lingkungan. Aplikasi pupuk organik cair 

diperlukan untuk perangsang tumbuhan terutama pada saat fase pertumbuhan 

vegetative ke generative yang bisa merangsang biji dan buah dalam hal ini pupuk 

cair lebih efektif dan efisien, mendukung pembentukan klorofil sehingga dapat 

meningkatkan terjadinya proses fotosintesis, selain itu unsur-unsur tertentu yang 

dapat mengaktivasi beberapa enzim yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman 

tomat (Leovini, 2012).  

 Menurut  Rizqiani et al. (2007)  menyatakan bahwa pupuk organik cair 

mengandung unsur hara makro dan mikro (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, 

Mn, dan bahan organik) pengaplikasian pupuk organik cair tersbut dapat melalui 

daun atau bisa disebut pupuk cair foliar.  Karakteristik pupuk organik cair adalah 

mudah diserap oleh tanaman, tetapi nutrisi lebih rentan terbawa erosi. Pupuk 

organik cair berbahan dasar urin kelinci memiliki kandungan unsur hara yang 
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tinggi yang baik bagi pertumbuhan tanaman, 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).  

 Kotoran hewan berbahan dasar urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik yang kaya akan unsur hara N, selain itu dengan menggunakan urin 

kelinci bisa mengurangi limbah urin yang terbuang sia-sia atau tidak terpakai 

karna apabila pengelolaan limbah urin yang kurang akan menimbulkan bau yang 

tidak sedap terhadap lingkungan, menimbulkan beberapa penyakit seperti diare 

atau disentri pada hewan itu sendiri, pengaplikasian urin kelinci dapat secara 

langsung ketanaman ataupun melalui proses fermentasi.   

 Pupuk organik cair berbahan dasar urin kelinci memiliki kandungan unsur 

hara yang tinggi yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair 

urin kelinci adalah salah satu alternatif untuk teknologi pertanian yang 

berwawasan dan berkelanjutan, dimana bahan dasar urin kelinci memiliki jumlah 

dan unsur hara yang terkandung secara alami. Pembuatan pupuk organik cair urin 

kelinci ini dilakukan dengan proses fermentasi menggunakan bioaktivator yang 

disebut Effective Microorganism (EM-4). Dimana penggunaan EM-4 tersebut 

dapat memberikan tambahan nutrisi, membuat tanaman menjadi lebih subur, 

menghambat pertumbuhan hama penyakit dan sumber energy selama fermentasi, 

selain itu dapat dilakukan penambahan molase, lamanya fermentasi dalam 

pembuatan pupuk membutuhkan waktu berkisar 14 hari (Desyane, /2012). 
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Proses fermentasi ditentukan dengan banyaknya volume EM 4 yang 

ditambahkan dapat meningkatkan volume nitrogen sehingga mikroba bahan 

organik semakin banyak. Tetapi jika semakin lama waktu fermentasi ini dapat 

menyebabkan nilai – nilai unsur hara seperti N, P dan K menurun pada pupuk cair 

tersebut (Kurniawan, Kumalaningsih, & Sabrina, 2013). Hasil penelitian Elmi dkk 

(2012) aktivitas mikroorganisme yang terdapat pada saat proses fermentasi 

dipengaruhi oleh konsentrasi gula, karena larutan gula merupakan substart yang 

mudah dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme.  

Tabel 1. Hasil analisis pupuk organik cair (POC) dari urin kelinci 

 

Komponen Hasil 

 

Hasil Analisis 

pH  6,9 

C organik (%) 1,19 

N Total 12,33 

P 0,04 

K 0,60 

Na 0,55 

Ca 0,26 

Mg 0,04 

Fe 1,28 

Mn 13,20 

Sumber: Laboratorium Kimia Tanah Universitas Brawijaya, Malang 2013 

Menurut hasil analisis Dwita (2013) menunjukkan bahwa perlakuan poc 

urin kelinci tidak berpengaruh  nyata pada tinggi tanaman dan jumlah daun saat 

pengamatan 14 hst, 21 hst, dan 28 hst dan berpengaruh nyata pada pengamatan 

terakhir 35 hst. Tetapi pada saat pengukuran bobot segar tanaman yang dilakukan 

pada saat panen yaitu setelah tanam berumur 42hst. Hasil analisis ragam 
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menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan dosis pemberian pupuk cair berpengaruh 

nyata terhadap bobot segar tanaman sawi.  

Pupuk organik cair yang berbahan dasar urin kelinci menunjukan bahwa 

konsentrasi 3000 ppm urin kelinci memberikan pengaruh yang nyata pada 

pertumbuhan tanaman tomat meliputi hasil berat segar tanaman, berat kering 

tanaman, berat kering daun, berat kering batang, dan berat kering akar dengan 

frekuensi pemberian urin kelinci sebanyak 9 kali yang memberikan pertumbuhan 

terbaik. (Erika dan Paiman, 2011).   

Penelitian pupuk organik cair urin kelinci pada tanaman sawi 

menunjukkan hasil parameter pengamatan meningkat, pemberian urin dengan 

konsentrasi 25 ml, 50 ml, 75 ml dan 100ml mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

sawi. Hasil yang terbaik pada konsentrasi 100 ml memberikan peningkatan 

terhadap semua parameter pengamatan. Semakin tinggi tingkat konsentrasi maka 

semakin meningkat kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk sehingga 

meningkatkan produksi pertumbuhan tanaman (Mutryarny et al, 2014). 

Kotoran kelinci yang diberi probiotik kandungan fosfor dan kalsium lebih 

tinggi dibanding perlakuan lainnya. Pada perlakuan pupuk kelinci+probion 

(2,78kg/m²) dengan limbah 1,56 kg/m²,  hasil tersebut maka penggunaan probiotik 

pada pupuk kelinci dapat meningkatkan hasil kubis sebesar 5% dari perlakuan 

petani. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kotoran kelinci dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Selain itu juga dapat meningkatkan 

produksi tanaman kentang dan kubis terutama yang ditambahkan probiotik pada 

waktu dekomposisi pupuk. Hasil percobaan terhadap tanaman kubis dan kentang 
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yang hanya diberi pupuk kelinci ternyata hasilnya tidak banyak berbeda dengan 

hasil perlakuan petani yang menggunakan pupuk kandang ayam dan pupuk kimia. 

(Sajimin et al, 2003). 

Menurut hasil penelitian Sitompul et al (2014) penggunaan kotoran kelinci 

sebagai pupuk kandang dengan dosis 150 g/polybag menunjukkan hasil yang 

berpengaruh terhadap luas daun tanaman kakao yang mencukupi ketersediaan 

fospor, nitrogen dan kalium pada tanah, selain itu pada parameter pengamatan 

tinggi tanaman perlakuan pupuk kotoran kelinci ini berpengaruh pada waktu 

penanaman 10-14 MST dikarenakan unsur hara utama yang terdapat pada kotoran 

kelinci seperti N,P,K dan Mg lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran hewan 

ternak lainnya yang digunakan sebagai pupuk. 

Penggunaan Konsentrasi EM-4 jika Semakin tinggi konsentrasi EM4 yang 

ditambahkan, maka rasio C/N yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini terjadi 

karena jumlah makanan (dalam hal ini adalah limbah padat) tidak sebanding 

dengan jumlah mikroba, sehingga terjadi persaingan antar mikroba untuk 

mendapatkan makanan akibatnya berpengaruh negative pada perubahan C/N 

(Nana dyah dkk, 2009).  

Menurut Utomo (2007) EM4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan 

sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat (Lactobacillus Sp), bakteri 

fotosintetik (Rhodopseudomonas Sp), Actinomycetes Sp, Streptomycetes Sp, R. 

basillus/azotobahter dan ragi (yeast) atau yang sering digunakan dalam 

pembuatan tempe. Kandungan berbagai macam bakteri tersebut memiliki manfaat 

yang berbeda-beda, manfaat bakteri fotosintetik dapat membentuk zat-zat 
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bermanfaat yang menghasilkan asam amino, asam nukleat dan zat-zat bioaktif 

yang berasal dari gas berbahaya dan berfungsi untuk mengikat nitrogen dari 

udara. Bakteri asam laktat berfungsi untuk fermentasi bahan organik jadi asam 

laktat, mempercepat perombakan bahan organik, lignin dan selulosa dan menekan 

pathogen dengan asam laktat yang dihasilkan.  

 


