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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1. 1 Latar Belakang 

Tomat (Lycopericon esculentum Mill) merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang termasuk dalam famili Solanaceae dan tergolong tanaman 

perdu. Menurut Suhariyanto (2016) pengembangan tanaman tomat setiap tahun 

meningkat, tetapi dari segi produktifitas tanaman tomat masih tergolong rendah.  

Produksi tanaman tomat tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Rata-rata 

produksi dan kualitas tanaman tomat di Indonesia masih tergolong rendah yaitu 

sebesar 6,3 ton/ha jika dibandingkan dengan negara Taiwan, India, dan Saudi 

Arabia yang menghasilkan 21ton/ha, 13,4 ton/ha, dan 9 ton/ha (Abdi, Rostiati, & 

Kadir, 2017). Menurut Rachmatika, Murti, dan Basunanda (2017) mengatakan 

tanaman tomat saat ini mengalami stagnasi pada rata-rata per hektar sangat sulit 

ditingkatkan produktivitasnya dan dikembangkan. 

Sulitnya pengembangan dan produktivitasnya dikarenakan belum bisa 

bersaing dengan luar negeri yang telah menerapkan manajemen dan teknologi 

pertanian yang lebih maju, sedangkan para usaha tani di Indonesia masih 

menyampaikan produk yang sesuai dengan konsumen dari segi kualitas, kuantitas, 

harga, waktu, dan tempat yang tepat (Furqon, 2014). Mengatasi permasalahan 

tersebut perlu cara untuk menghasilkan buah tomat yang berkualitas yaitu dengan  

perbaikan tanaman dengan menggunakan pupuk organik (Wijayani & Widodo, 

2005). Kriteria buah tomat yang berkualitas baik menurut SNI 01-3162-1992 pada 

berat buah dikatakan besar jika >150 g/buah,  sedang 100-150 g/buah, kecil <100 
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g/buah dengan syarat mutunya, kerusakan maksimal 5-10%, kebusukan maksimal 

1%, kotoran harus tidak ada, dan keasaman dan ukuran yang harus seragam. 

Pembuktian kualitas buah dilakukan dengan uji pendahuluan untuk 

mengetahui kualitas buah tomat yang dibeli dari petani di daerah Bumiaji Batu 

yang menggunakan 80% pupuk anorganik didapatkan berat rata-rata dari 15 

sampel yaitu 30,87 gram, data tersebut tergolong kecil jika diberdasarkan SNI. 

Kualitas buah tomat secara umum yang ada di Indinesia mayoritas belum 

mencapai standar SNI. Menurut Wijayani & Widodo (2005) menyatakan di 

Indonesia penanaman buah tomat tanpa memperhatikan kualitasnya sehinga, hasil 

dari kualitas buah tomat sangat rendah.   

Rendahnya kualitas buah tomat tersebut perlu usaha untuk peningkatan 

produktivitas. Meningkatkan produktivitas tersebut salah satunya  dengan 

mengembangkan teknologi yang dipakai dan menambah pengetahuan akan 

menggunakan pupuk organik, sehingga kualitas dan kuantitas produksinya yang 

dihasilkan meningkat. Menurut Aruan, Banaty, Nawawi, dan Maghfoer (2015) 

menyatakan cara meningkatkan budidaya tamanan yang sering dilakukan adalah 

pemberian pupuk dan salah satu contoh untuk meningkatkan produksi pertanian 

adalah pemakaian pupuk. Sumayku, Wardiyati, Afandhi, dan Polii-Mandang 

(2017) juga menyatakan pertumbuhan dan kualitas buah dipengaruhi oleh 

perlakukan teknis dari budidaya tamanan salah satunya  pemupukan. 

Petani jarang memperhatikan teknis dari budidaya tanaman dikarenakan 

banyak petani yang memakai pupuk anorganik yang menyebabkan tingkat 

konsumsi pupuk anorganik semakin hari semakin meningkat sementara bahan 
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pupuk anorganik semakin hari semakin menipis. Pemakaian pupuk anorganik 

dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Purtomo, Mujanah, dan P Susanti 

(2014) menyatakan penggunaan pupuk anorganik dapat menimbulkan kondisi 

lahan khususnya tanah yang semakin hari semakin  marginal yang sering ditandai 

dengan kandungan bahan organik dalam tanah yang mulai berkurang, drainase 

lambat, aerasi jelek, kandungan nitrogen rendah, kapasitas tukar kation (KTK) 

rendah, keseimbangan mikrobiologi menjadi terganggu dan penggunaan pupuk 

anorganik juga dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Roidah (2013) 

menyatakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah yaitu 

dengan pemakaian pupuk organik  yang dapat menyedikan unsur hara dalam 

tanah. Pupuk Azolla marupakan langkah alternatif yang dapat menyediakan unsur 

hara dalam tanah. Menurut Gunawan (2014) menyatakan biomassa Azolla dapat 

dijadikan pupuk organik sumber dari nitrogen (N) yang sangat sesuai 

dikembangkan oleh para petani tomat dan penggunaannya sangat mudah untuk 

diaplikasikan serta relatif murah karena tidak memerlukan biaya tambahan. 

Hasil penelitian Nur  (2018) menyatakan bahwa perlakuan penambahan 

kompos Azolla memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi 

tanaman, diameter batang, jumlah daun pada tanaman cabai besar (Capsium  

annum L). Hasil penelitian Hasibuan (2015) pemberian pupuk bokashi Azolla 

sangat berpengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, bobot 

buah pada tanaman cabai (Capsium annum L.). Hasil penelitian Choulillah (2016) 

pemberian konsentrasi pupuk Azolla mampu memberikan hasil baik pada tinggi 
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tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, kadar klorofil, berat basah tanaman, dan 

berat kering pada tanaman tomat.  

Hasil penelitian Nur (2018), Hasibuan (2015), dan  Choulillah (2016)  

menunjukkan pengaruh pupuk Azolla dapat meningkatkan produktivitas tanaman, 

pupuk Azolla sangat kaya akan nitrogen dan unsur hara lainnya yang dibutuhkan 

oleh tanaman. Azolla dapat mengikat bakteri Anabaena azolla yang menyebabkan 

Azolla kaya akan sumber nitrogen. Peneliti banyak menggunakan tanaman Azolla 

dikarenakan Azolla kaya akan nitrogen dan unsur hara yang dapat berpengaruh 

pada pertumbuhan tanaman. Peneliti banyak membahas pengaruh Azolla terhadap 

pertumbuhan tanaman namun tidak ada yang membahas tentang pengaruh Azolla 

terhadap kualitas buah. Kenyataannya unsur hara pada tanaman Azolla  memiliki 

pengaruh terhadap kualitas buah. 

Pupuk hijau Azolla mengandung N 4,5 %, P 0,5-0,9 %, K 2-4,5 %, Ca 0,4-

1%, Mg 0,5-0,6 %, Fe 0,06-0,26 %, dan Mn 0,11-0,16 % (Nur, 2018). Menurut 

Surdina, (2016) kandungan unsur hara yang terdapat pada Azolla sp. N 1,96-5,30 

%, P 0,16-1,59%, K 2-4,5%, Ca 0,31-5,97% dan Si 0,16-3,35%,. Unsur N 

perpengaruh terhadap pembentukan hasil tanaman dan pertumbuhan. Unsur P 

berpengaruh pada pembungaan, kekerasan buah, warna buah, kandungan vitamin 

C,  mempercepat kematangan buah, dan perkembangannya. Unsur K berpengaruh 

untuk meningkatkan kandungan vitamin C dan kandungan gula, serta menambah 

buah yang dipanen (Yunindanova, Agusta, dan Asmono, 2013). Pengaruh unsur 

hara pada tanaman Azolla memiliki potensi untuk membahas tentang kualitas 
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buah pada tanaman oleh karena itu, perlu meneliti tentang pengaruh pupuk Azolla 

terhadap kualitas buah tomat. 

Peningkatan kualitas buah tomat dengan perlakuan pupuk Azolla juga 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan. Sumber belajar biologi ini sangat penting dalam sistem 

pembelajaran karena sejatinya sumber belajar akan berhasil jika terdapat proses 

pendukung sebuah media. Media tersebut akan mendorong siswa untuk lebih 

mengerti dan paham akan materi pertumbuhan dan perkembangan. Media tersebut 

juga akan mentuntut siswa paham akan pentingnya cara meningkatkan swambada 

pangan yang ada di lingkungan sekitar siswa.  

Hal ini penting dalam pembelajaran materi tumbuhan yang berkaitan 

langsung dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar siswa. Menurut  

Machin (2014) untuk meningkatkan saintifik dalam cakupan materi pertumbuhan 

meliputi merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan percobaan pengaruh 

luar terhadap pertumbuhan. Pembelajaran penggunaan pupuk organik Azolla yang 

dapat dijadikan bahan sumber belajar biologi ini dapat dilakukan dalam bentuk 

output karya seperti poster, modul, ataupun buku.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian 

pengaruh berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla microphylla terhadap kualitas 

buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.). Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

meningkatkan produktivitas buah tomat serta dapat memberikan pengetahuan 

belajar siswa akan cara meningkatkan swambada pangan yang ada.  Penelitian ini 
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pertama kali yang membahas tentang kualitas buah pada tanaman tomat dengan 

konsentrasi 0,39 %, 0,79 %, 1,18 %, 1,57 %, dan 1,96 %. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1) Apakah ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap berat buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)?  

2) Apakah ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap ukuran buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)?  

3) Apakah ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap tingkat ketuaan buah tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.)?  

4) Apakah ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap tingkat kerusakan buah tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.)?  

5) Apakah hasil penelitian dari berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap kualitas buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

dapat dijadikan sumber belajar biologi dalam bentuk poster? 

1. 3 Tujuan Penelitia 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1) Menentukan ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau 

Azolla microphylla terhadap berat buah tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.) 
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2) Menentukan ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau 

Azolla microphylla terhadap ukuran buah tomat (Lycopersicon esculentum 

Mill.) 

3) Menentukan ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau 

Azolla microphylla terhadap tingkat ketuaan pada buah tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

4) Menentukan ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi pupuk hijau 

Azolla microphylla terhadap tingkat kerusakan pada buah tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

5) Mengkaji hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla 

microphylla terhadap kualitas buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

dapat dijadikan sumber belajar biologi dalam bentuk poster. 

1. 4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 

1) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta informasi tentang 

manfaat pupuk Azolla pada bidang pertanian. 

2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan tentang 

pemanfaatan Azolla sebagai pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan 

yang dapat dijadikan sumber belajar biologi. 

3) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pemanfaatan Azolla sebagai pupuk. 
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1.4.2 Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:  

1) Bagi petani  

Hasil penelitian pengaruh pupuk hijau Azolla microphylla terhadap 

kualitas  buah tomat diharapkan dapat menerapkan sistem pertanian yang 

lebih baik lagi kedepannya khususnya dalam pupuk organik. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang ada dan dapat dijadikan referensi sumber belajar 

dalam memahami materi peranan pertumbuhan dalam lingkungan 

sekitar. 

3) Bagi Peserta Didik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menfasilitasi dalam memahami  

materi pertumbuhan yang dijadikan sumber belajar biologi untuk mudah 

dipahami. 

4) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan  

informasi tentang pentingnya penerapan pupuk organik dalam pertanian. 

5) Bagi Penilis Lanjutan 

Sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan penelitian yang lebih 

lanjut yang berkenaan dengan suatu hal yang belum di ketahui atau 

terjangkau dalam penelitian ini. 
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1. 5 Batasan penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu : 

1) Subyek penelitian : buah tomat yang disemaikan sendiri dari benih 

hingga menjadi bibit sampai 20 hari dihitung dari munculnya daun 

pertama. 

2) Obyek penelitian : pupuk hijau Azolla microphylla padat dengan 

konsentrasi yang sudah ditetapkan dalam penelitian yaitu 0,39 %, 0,79 

%, 1,18 %, 1,57 %, dan 1,96 %. 

3) Parameter penelitian : paramenter penelitian ini adalah kualitas buah 

tomat meliputi berat buah (>150 gram/buah, 100-150 gram/buah, <100 

gram/buah), penggolongan ukutan buah (seragam),  tingkat ketuan pada 

buah ( tua, tidak terlalu matang dan terlalu lunak (dilihat dari tingkat 

warna merah pada buah tomat)), dan tingkat kerusakan pada buah tomat 

(maksimal 5%-10%). 

1. 6 Batasan Istikah  

Batasan istilah dalam penelitan ini dimaksudkan untuk menyamakan 

pandangan mengenai beberpa istilah atau difinisi dalam penelitian ini. Adapun 

batasan istilah dalam penelitian ini adalah 

1) Pupuk Hijau 

Pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. 

Pupuk hijau biasahnya digunakan untuk menambah unsur hara dalam tanah. 

Pupuk sendiri  merupakan bahan yang digunakan untuk menanam tumbuhan 

dan biasahnya dibuat dengan cara melapukkan atau membusukkan bahan-
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bahan organik yang berasal dari sisa-sisa panen maupun limbah tertentu. 

Menurut Nur, A (2018) pupuk hijau merupakan bahan-bahan yang diberikan 

pada tanaman secara langsung maupun tidak langsung untuk menambah zat 

makanan yang tersedia dalam tanah. Pupuk disini termasuk pupuk padat dari 

Azolla  microphylla. 

2) Azolla microphylla 

Azolla microphylla merupakan sejenis tanaman paku yang tersebar dalam 

beberapa daerah yang beriklim tropis dan sub tropis. Kandungan pupuk 

Azolla microphylla yang dapat membantu memenuhi nutrisi pertumbuhan 

menjadikan tanaman Azolla microphylla dibuat menjadi pupuk organik. 

3) Tanaman tomat dan kualitasnya 

Tamanan tomat merupakan tanaman biasa yang tumbuh di daratan tinggi 

dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Tomat merupakan komoditas sayuran 

yang strategis dan memiliki kangdungan vitamin yang tinggi (Sutapa & 

Kasmawan, 2016). Tomat dan kualitasnya adalah bentuk terbaik dari hasil 

panen tanaman tomat yang dapat diukur salah satunya dari berat buah tomat, 

pengggolongan ukutan buah tomat,  tingkat ketuaan pada buah, dan tingkat 

kerusakan buah tomat. Tanaman tomat disini menggunakan bibit yang 

berumur 20 hari dihitung dari munculnya daun pertama. 


