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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Tomat 

2.1.1. Klasifikasi Tanaman Tomat 

Tamanan tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tomat juga banyak 

diusahakan secara komersial di Indonesia.  Tanaman tomat salah satu tanaman 

Solanaceae yang berasal dari Negara  Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang 

cukup diminati oleh banyak masyarakat (Qonit, Kusumiyati, dan Mubarok, 2017). 

Tanaman tomat juga termasuk sayuran buah yang sangat dibutuhkan dalam 

memenuhi kebutuhan dikarenakan adanya kandungan gizi.  Menurut Abdi et al. 

(2017) menyatakan tanaman tomat memiliki kandungan gizi yang terdiri dari 

vitamin dan mineral yang sangat berguna untuk mempertahankan kesehatan dan 

mencegah penyakit. Tanaman tomat dapat dilihat pada Gambar 2.1 beserta 

taksonomi tanaman tomat ( Pracaya, 2012) : 

Kingdom  : Plantae 

Devisi  : Spermatophyta 

Sub Devisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledonae 

Ordo   : Solanales 

Family  : Solanaceae 

Genus  : Lycopersicon 

Spesies : Lycopersicon esculentum Mill. 
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Gambar 2.1.  Tumbuhan Tomat  

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)  

2.1.2 Morfologi Tanaman Tomat  

Tanaman tomat termasuk tanaman semusim, berbentuk perdu dengan 

panjang sekitar kurang lebih 2 meter. Tanaman tomat memiliki perakaran 

tunggang yang tumbuh menembus tanah dengan akar yang berwarna putih-

keputihan.  Batang tanaman tomat cukup kuat dengan warna batang yang hijau 

dan berpentuk persegi empat sampai bulat. Batang tanaman tomat ditumbuhi 

dengan rambut halus khususnya yang berwarna hijau (Cahyono, 2008).  

Bunga tanaman tomat berwarna kuning dengan bentuk putik dan benang 

sari yang berbeda dan tersusun dalam dompolan sebanyak 5-10 ruang pada setiap 

dompolan namun, banyaknya tersebut tergantung dari variatesnya.  Benang sari 

bergabung membentuk kerucut yang sama-sama membentuk anthercone (Hasan 

dan Atmowidi, 2017). Kuntum bunga terdiri dari 5 helai daun dan 5 mahkota. 

Buah tanaman tomat termasuk buah buni dengan daging yang beragam bentuk dan 

ukuran. Mutu buah tomat meliputi bagian luar yang berpengaruh terhadap 
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kesegaran buah misalnya warna, bentuk, keragaman, dan kekerasan. Morfologi 

tumbuhan tomat dapat dilihat pada Gambar .2.2. 

 

Gambar  2. 2. Morfologi tumbuhan tomat (A. Batang, B. Daun, C. Bunga, D. buah)  

 (Sumber : (1.) Dokumentasi Prinbadi, 2019; (2.) Simbolon, 2016) 

 

2.1.3 Kandungan Tanaman Tomat 

Tanaman tomat sangat digemari oleh setiap orang karena rasa yang enak, 

segar, dan sedikit asam. Tanaman tomat mempunyai kandungan yang sangat 

bermanfaat karena sumber vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. 

kandungan vitamin A sangat tinggi hingga lebih tinggi 2-3 kali dari buah 

semangka. Menurut Humam dan Lisiswanti (2015) menyatakan tanaman tomat 

memiliki kandungan vitamin A dan C serta senyawa likopean. Senyawa likopean 

merupakan salah satu kandungan kimia yang paling banyak dalam tanaman tomat. 

Fungsi senyawa likopean yaitu mampu menangkal radikal bebas sebagai anti 

platelet dan menghambat aterosklorosis yang merupakan faktor resiko untuk 

terjadinya penyakit strok yang iskemik. Tanaman tomat juga memiliki banyak 

manfaat dari kandunganya yaitu dapat mengatasi penuaan pada kulit. Kandungan 

senyawa karotenoid, polifenol, dan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan. 

A 

D 
C 

B 

2 1 
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Karotenoid lebih dominan pigmen likopen, dan polifenol banyak terdiri dari 

flavonoid. Senyawa antioksidan tersebut dapat menghampat proses oksidasi 

dimana terjadi penghambatan pembentukan atau akumulasi radikal bebas 

sehingga memiliki potensi sebagai anti penuaan kulit (Surbakti dan Berawi, 

2016). 

2.1.4 Syarat Tumbuh Tanaman Tomat 

 Tanaman tomat umumnya tumbuh subur pada daerah tinggi. Dibuktikan 

banyaknya variatas tanaman tomat umumnya hanya cocok ditaman di daratan 

tinggi namun juga, data Badan Penelitian dan Pengembangan  Pertanian tersebar 

pada daratan rendah juga padat tumbuh (Wijayani dan Widodo, 2005). Tanaman 

tomat juga dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau namun dengan 

pengairan yang harus cukup. Tamanan tomat sangat memerlukan sinar matahari 

yang cukup . Menurut Marianingsih, Khastini, dan Puri (2015) menyatakan 

pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berasal dari tanaman itu sendiri seperti gen dan zat 

pengatur tumbuh.  Faktor eksternal meliputi cahaya dan perubahan suhu. 

Tanaman tomat juga membutuhan penyiraman yang cukup. Tanaman 

tomat dapat tumbuh dengan baik pada wilayah yang beriklim tropis sehingga, 

membutuhkan penyiraman secukupnya. Tanaman tomat dapat di tanam sepanjang 

tahun namun, paling bagus pada saat musim kemarau dengan syarat penyiraman 

yang baik dan mudah ditamani di daerah daratan rendah, sedang, maupun tinggi 

(Dewi, Setiawati, Fibrihana, dan Arini, 2018).  
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2.1.5 Aspek Kualitas Buah Tomat 

Aspek mutu buah tomat sangat penting untuk meningkatkan hasil 

produktivitas agar dapat bersaing oleh Negara lainnya. Menurut Wijayani dan 

Widodo (2005) menyatakan penanaman tomat di Indonesia tanpa memerhatikan 

kulitasnya sehingga, hasil dari kualitas buahnya sangat rendah. Kualitas buah 

tomat yang memiliki kualitas yang baik memiliki sifat kekerasan buah yang baik, 

kandungan vitamin, kandungan mineral yang cukup serta, memiliki daya simpan 

yang bagus (Rachmatika et al., 2017). Kualitas buah tomat dapat dilihat secara 

fisik maupun kimiawi. Kualitas sifik dilihat dari berat, penggolongan ukuran, 

tingkat ketuaan, dan tingkat kerusakan. Kualitas kimiawi dilihat kadar keasaman. 

Hal ini juga ditetapkan klasifikasi dan standar mutu buah tomat menurut SNI 01-

3162- 1992 yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 

Tabel 2.1. Standar Berat Buah Tomat Segar Menurut SNI 01-3162- 1992 

             Ukuran                                                 Berat  

            Besar                                           Lebih dari 150 gram/buah 

            Sedang                                        100 gram – 150 gram/buah 

            Kecil                                           Kurang dari 100 gram/buah 

(Sumber : Tomat segar SNI (standar nasional indonesia), 2005) 

Tabel 2.  2 Syarat  Mutu Buah Tomat Segar Menurut SNI 01-3162- 1992 

No. Jenis Uji                       Satuan Persyaratan 

Mutu 1         Mutu 2 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Keasaman sifat, varietas 

Tingkat ketuan 

 

 

 

 

Ukuran  

Kotoran  

Kerusakan, (jumlah/jumlah) 

Busuk, (jumlah/jumlah) 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

% 

% 

Seragam  

Tua, tidak terlalu 

matang dan tidak 

terlalu lunak  

 

Seragam 

Tidak ada 

Maksimal 5 

Maksimal 1 

Seragam 

Tua, tidak 

terlalu matang 

dan tidak 

terlalu lunak 

Seragam 

Tidak ada 

Maksimal 10 

Maksimal 1 

(Sumber : Tomat segar SNI (standar nasional indonesia), 2005) 
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2.1.6     Pengukuran Kualitas Buah tomat 

 Sifat fisik meruapakan sifat yang sangat penting dalam sebuah proses 

sortasi grading dalam setiap bahan pangan khususnya dari kualitas mutu buah 

tomat. Pengukuran kualitas mutu buah tomat ini diukur berdasarkan pengukuran  

berat, penggolongan ukutan,  tingkat ketuaan, dan tingkat kerusakan. 

a. Pengukuran Berat Buah Tomat 

 Pengukuran berat buah merupakan salah satu indikator dari kematangan 

buah. Tingkat kematangan buah dilihat dari penurunan berat pada buah yang 

biasanya ditandai dari warna kulit terluar maupun dari ukuran berat buah. Proses 

penurunan berat buah biasanya dikarenakan kehilangan air dalam buah. Alat yang 

digunakan dalam pengukuran berat buah tomat adalah timbangan digintal. 

Menurut Falah, Yuliastuti, Hanifah, Saroyo, dan Jumeri (2018) menyatakan 

analisis kualitas sifat fisik berat buah dapat diukur menggunakan timbangan 

digital atau bisa timbangan (T and D, Co.ltd, Osaka, Japan). Timbangan tersebut 

merupakan alat ukur yang diperlukan untuk menentukan benda atau buah tomat 

dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda atau buah tomat 

tersebut. 

b. Penggolongan Ukuran Buah Tomat 

Ukuran buah tomat ini digunakan untuk menentukan buah tomat yang 

segar. Kesegaran buah tomat diukur seragam dan sesuai dengan penggolongan 

tiga ukuran dari berat buah yang ditentukan berdasarkan SNI yaitu dengan rumus 

menentukan ukuran buah (jumlah/jumlah). Mengukur berat buah menggunakan 

timbangan dengan ketelitian 0,01 gram dengan cara memisahkan tomat segar yang 
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mempunyai berat ukuran diatas atau dibawah ketentuan dari ukuran berat yang 

dinyatakan dalam standar. Pengukuran tersebut untuk menghitung persentase 

tomat segar yang mempunyai ukuran di atas atau di bawah dari ketentuan yang 

ditetapkan. Penggolongan ukuran buah harus lebih dulu menghitung berat buah 

tomat dikarenakan, hasil dari dari berat buah tomat digunakan untuk 

menggolongkan ukuran buah. Cara menghitung ukuran tomat segar menggunakan 

rumus menentuka ukuran buah. 

 

 
                                                       

Dimana : 

M : jumlah tomat yang mempunyai ukuran diatas dan dibawah ketentuan 

N : jumlah seluruh tomat segar yang diuji 

c. Tingkat Ketuaan Buah Tomat 

Buah tomat dinyatakan tua apabila buah tomat telah mencapai tingkat 

perkembangan fisiologis yang akan menjamin proses pematangan buah yang 

sempurna. Tingkat kematangan atau ketuaan pada buah tomat berhubungan 

dengan paramenter yang dapat diukur dari kekerasan dan warna buah yang 

mencerminkan perubahan biokomia selama pemasakan. Warna buah pada tomat 

merupakan suatu hal paling penting yang menentukan kualitas dari buah tomat 

sendiri (Zebua, Suharsi, dan Syukur, 2019).  Mengukur tingkat ketuaan pada buah 

tomat menggunakan alat intensitas warna yaitu color reader yang akan 

menentukan warna buah tomat. Buah tomat dikatakan tua apabila warna buah 

tomat memasuki warna merah. Color reader adalah suatu alat pengukur warna 

yang sangat praktis. Alat tersebut didesain dengan tiga repseptor sehingga dapat 
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membedakan warna yang akurat. Reseptor warna pada alat color reader 

berlambangkan a-b-L, yang menunjukkan tingkat kemerahan/kehijaun (a), 

kekuningan/kebiruan (b), dan L menunjukkan tingkat kecerahan.  

d. Tingkat Kerusakan Pada Buah Tomat 

Metode ini digunakan dalam menentukan kerusakan pada buah ataupun 

sayuran. Buah maupun sayur yang dinyatakan rusak apabila mengalami kecacatan 

maupun kerusakan yang disebabkan biologis, fisiologis, mekanis dan lainnya 

yang mengenai bagian buah ataupun sayur yang persentasenya harus dinyatakan 

dalam standar. Kerusakan pada buah tomat ditandai dengan terdapat kecacatan 

pada buah tomat, terdapat warna yang berbeda yaitu hitam/coklat pada sebagian 

sisi buah tomat, dan perubahan struktur yang menjadi lembek. Prinsip kerja 

dengan pengamatan dan penimbangan. Penimbangan menggunakan alat 

timbangan dengan ketelitian 0,01. Cara kerjanya dengan menimbangan seluruh 

cuplikan (x) kemudian amati satu per satu buah atau sayur dalam cuplikan. 

Pisahkan buah atau sayur yang rusak dan kemudian ditimbangan. Cara 

menentukan rumus tingkat kerusakan pada buah tomat. 

                                      
 

 
         

Dimana : 

Y : jumlah tomat yang rusak 

X : jumlah seluruh contoh tomat yang diuji. 
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2.2         Botani Azolla microphylla 

2.2.1  Klasifikasi Tanaman Azolla microphylla 

 Tanaman Azolla microphylla merupakan sejenis tanaman paku yang 

tersebar dalam beberapa daerah yang beriklim tropis dan sub tropis. Tanaman ini 

bersimbiosis dengan ganggang hijau Anabaena azollae yang biasanya hidup di 

rongga-rongga dedaunan (Choulillah, 2016). Tumbuhan Azolla microphylla dalam 

taksonominya mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Pteridopsida 

Ordo  : Salviniales 

Family :  Salviniaceae 

Genus : Azolla 

Spesies : Azolla microphylla (Sudjana, 2014). 

 Tumbuhan Azolla microphylla menyebar di sekitar daerah Amerika 

Selatan, Amerika Tengah, dan India Barat. Azolla microphylla  sangat cocok 

dibudidayakan pada kondisi tropis sehingga sangat baik dibudidayakan di 

Indonesia. Azolla microphylla juga dapat menghasilkan biomasa dalam jumlah 

yang banyak sesuai kemampuannya menfiksasi N2 dari udara yang tinggi. 

2.2.2 Morfologi Tanaman Azolla microphylla 

 Tanaman Azolla microphylla mempunyai tiga bagian penting yaitu akar, 

rhizome, dan daun. Menurut Etikawati dan Jutono (2000) menyatakan secara 

morfologi Azolla microphylla dapat dibedakan secara akar, rhizome, dan daun.  

Akar pada tanaman Azolla microphylla  terdiri dari seberkas akar yang kecil-kecil 
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sedangkan rhizome merupakan generasi sporofit. Daun pada tanaman Azolla 

microphylla terdiri dari dua lobi yaitu lobus ventral dan dorsal. Rongga daun 

Azolla microphylla akan hidup Anabaena azollae. Azolla microphylla  berbentuk 

segiempat atau segienam dengan ukuran 2-4 cm. cabang akar rhizome memiliki 

akar soliter yang terapung atau menggantung di air. Azolla microphylla berbulu 

dan panjang sekitar 1-5 cm dengan membentuk sebuah kolopak sekitar 3-6 rambut 

akar. Akar dari Azolla microphylla kecil dan berbentuk 2 barisan dengan menyirip 

dan bervariasi, duduk melekat dengan cuping yang dorsa. Akarnya menghujam 

kuat ke tanah menyebabkan fraksionasinya (terhambatnya pembelahan) (Utama, 

Firnia, dan Natanael, 2015). Tanaman Azolla microphylla dapat dilhat pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Tanaman Azolla microphylla  

(Sumber : Mufidah, 2018)  

 

2.2.3  Syarat Tumbuh  Azolla microphylla 

Pertumbuhan Azolla sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti 

temperatur, cahaya yang saling berkaitan, dan air. Tanaman Azolla microphylla 

memerlukan air sebagai syarat bagi kelangsungan hidupnya, dikarenakan tempat 

untuk mengambil mineral. Proses pertumbuhan dan fiksasi N2 Azolla microphylla  
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sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan temperatur yang baik juga didukung 

dengan populasi tumbuhan Azolla. Menurut Arafat (2017) menyatakan ada faktor 

lingkungan yang menjadi syarat pertumbuhan Azolla microphylla yaitu: 

1. Tanah 

Tanah harus baik untuk syarat hidup tanaman Azolla yaitu tektur tanah 

sebaiknya tidak porous (sarang) agar tidak kehilangan air yang cukup 

banyak akibat dari proses infiltrasi dan proses perkolasi sehingga dapat 

dihindari. 

2. Unsur Hara 

Unsur hara sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan Azolla microphylla. 

Unsur hara yang terpenting adalah fosfor (p). Unsur hara yang kurang 

tersedia dalam kultur air menyebabkan akar Azolla microphylla mengalami 

pemanjangan dan menembus tanah untuk mengambil unsur hara yang 

dibutuhkan 

3. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman Azolla microphylla  yang dibutuhkan untuk tumbuh 

sekitar pH tanah 3,5-10. Derajat keasaman (pH) pertumbuhan menjadi baik 

dengan pH tanah optimum sekitar 4,5-7,0 dan pH air optimum sekitar 5,0-

6,0. 

4. Air  

Air harus ada dalam hidup tanaman Azolla microphylla. Ketersediaan air 

harus terjamin dan mencukupi selama pertumbuhan sehingga kualitas air 

sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan Azolla microphylla. 
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5. Cahaya  

Cahaya matahari yang bisa diterima oleh Azolla microphylla sekitar 25-30% 

dengan intensitas cahaya matahari yang optimum untuk fiksasi oleh N2 

dengan Anabaena azollae sebesar 40-60 klux. 

6. Temperatur 

Temperatur optimum yang bisa diterima oleh tanaman Azolla microphylla 

bagi pertumbuhannya yaitu sekitar 25-35°C. 

2.2.4.  Potansi Azolla microphylla Sebagai Pupuk Organik 

Pupuk Azolla sangat kaya akan nitrogen dan unsur-unsur lainnya yang 

dibutuhkan oleh tanah. Menurut Nur (2018) kandungan pupuk Azolla paling 

banyak adalah unsur nitrogen (N), kalium (K). kandungan kompos Azolla 

microphylla dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3. Kandungan Kompos Azolla microphylla 

Unsur hara makro            Kandungan             Unsur hara mikro                          Kandungan 

Nitrogen (N)                    4,5%                        Calcium (Ca)                                0,4-1% 

Phosphor (P)                    0,5-0,9%                  Magnesium (Mg)                         0,5-0,6% 

Kalium (K)                       2-4,5%                    Ferum (Fe)                                    0,06-0,26% 

                                                                          Mangan (Mn)                               0,11-0,16% 

Menurut Choulillah  (2016), kandungan Azolla mengandung unsur 

makro dan mikro dan pupuk Azolla juga dapat membantu dalam memenuhi 

nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. 

Menurut Lestari dan Muryanto (2018) bahan organik khususnya pupuk 

organik yang diaplikasikan mengandung banyak nitrogen menyebabkan 

mikroorganisme tersebut menggunakan nitrogen untuk berlangsung hidup.  

Mikroorganisme yang terkadang melepaskan nitrogen secara berlebihan kedalam 

tanah dalam bentuk ammonia. Lahan  pertanian yang mengandung sedikit bahan 
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organik khusunya pupuk organik yang mengandung nitrogen maka 

mikroorganisme dalam tanah menggunakan atau mengkonsumsi nitrogen untuk 

memenuhi kehidupannya tanpa melepaskan nitrogen kedalam tanah yang sangat 

berfungsi bagi tanaman. Kandungan nitrogen yang sangat minim atau berkurang 

akan menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan berkurangnya 

mikroorganisme dalam tanah.  

2.2.5  Teknik Pembuatan Pupuk Azolla microphylla 

Tanaman Azolla dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Pupuk Azolla 

yang banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini mampu memperbaiki 

struktur tanah dengan senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman Azolla. Cara 

pembuatan pupuk Azolla sangatlah simpel. Langkah-langkah pembuatan pupuk 

Azolla yaitu Siapkan drum kemudian cacah tumbuhan Azolla menjadi bagian yang 

kecil-kecil. Taburkan dedak pada cacahan Azolla dengan merata. Campurkan 

decomposer dan molase dengan air dalam satu botol (35% EM-4 molase 15% dan 

air 50% aduk lalu semprotkan hingga basah). Langkah berikutnya biarkan selama 

12 – 15 hari dengan tetap menjaga kelembaban jangan lupa mengaduk pupuk 

Azolla agar terjadi penguraian secara merata. Terakhir pupuk Azolla dapat 

dipanen dan diangin-anginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kelembaban 

kompos (Lestari dan Muryanto, 2018). 

2.2.6    Hasil Pemanfaatan Pupuk Azolla microphylla 

Pupuk Azolla microphylla yang memiliki kemampuan mengikat 

mikroorganisme Anabaena azolla kaya akan unsur nitrogen. Kemampuannya 

yang dapat mengikat unsur nitrogen bebas dalam udara itu yang membuat 
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tamanan Azolla ini dapat dijadikan pupuk organik bagi para petani. Menurut 

Menurut Amir, Sari, Hiola, dan Jumadi (2012) penggunaan pupuk Azolla 

microphylla yang sering diterapkan untuk dibuat pupuk oleh petani dipesawahan 

dan sudah terbukti dapat meningkatkan unsur nitrogen dalam tamanan. Hal 

tersebut dikarenakan kandungan yang di butuhkan oleh unsur tanah ada dalam 

pupuk Azolla.  

Menurut Choulillah (2016), tanaman Azolla dianggap gulma eksotik yang 

memiliki peranan sangat penting dalam konservasi dan sampai sekarang menjadi 

perhatian utama bagi biologi dan ekologi. Hal tersebut karena tanaman paku air 

ini mampu membantu dalam mengelola tanah di tanah yang basah dan kandungan 

yang sangat dibutuhkan oleh tanah maupun pertumbuhan tanaman. Peranan yang 

sangat tinggi dan menguntungkan tersebut maka para peneliti banyak menjadikan 

tanaman Azolla ini sebagai pupuk tanaman untuk meningkatkan hasil 

produktivitas pertanian yang lebih baik. Menurut Gunawan (2014) lapisan pupuk 

Azolla diatas permukaan lahan sawah dapat menghemat penggunaan urea sebesar 

50kg/ha dan dapat meningkatkan berat kering tanaman pada pemberian Azolla 

tanpa urea akan cenderung lebih baik dari pada pemberian kompos urea. 

2.2.7    Kandungan Pospor dan Nitrogen pada Pupuk Azolla 

Tanaman Azolla microphylla menandung unsur pospor (P) sekitar 0,5-

0,9%. Kandungan unsur pospor (P) sekitar 0,5-0,9% berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan pertambahan berat kering pada tanaman. Foth (1984) dalam 

Suryati, Sampuro, dan Anom (2015) menyatakan unsur pospor (P) berperan 

penting sebagai sumber energi universal bagi kegiatan biokimia di dalam sel 
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hidup pada tumbuhan. Peranan tersebut termasuk di dalamnya terhadap aktivitas 

pembelahan sel. Hal itu berpengaruh pada aktivitas pembelahan selnya meningkat 

sehingga diikuti dengan meningkatnya berat kering tanaman. 

    Tanaman Azolla microphylla memiliki kemampuan untuk bersimbiosis 

dengan mikroorganisme pengikat nitrogen yakni Anabaena azollae. Kemampuan 

pengikatan tersebut secara tidak langsung tanaman Azolla microphylla tersebut 

memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. 

Kemampuan itu juga yang mengakibatkan tanaman Azolla microphylla dapat 

dijadikan sebagai pupuk organik. Terbukti banyak penelitian yang dapat 

meningkatkan kadar nitrogen bagi tanaman (Amir et al., 2012). 

Menurut Mamang, Umarie, dan Hasbi (2017) kandungan unsur hara 

nitrogen pada pupuk Azolla organik termasuk mencukupi, kandungan unsur hara 

nitrogen bisa dilihat dari hasil analisis laboratorium Politeknin Negeri Jember 

pada kandungan unsur hara pupuk organik Azolla yang diambil dari beberapa 

penelitian terdahulu diantaranya, kompos Azolla N= 4,5,  pupuk Azolla cair N= 

4,59 dan pupuk Azolla segar. Unsur hara nitrogen yang tinggi tersebut dapat 

meningkatkan produktivitas tanaman. Menurut Firmansyah (2012) dalam 

Mamang et al. (2017) nitrogen merupakan unsur yang berpengaruh cepat terhadap 

pertumbuhan vegetatif tanaman, dan bila kecukupan nitrogen maka tanaman akan 

tumbuh besar dan memperluas permukaan daunnya. Unsur N dalam tanah 

merupakan bahan penting penyusun asam amino serta unsur esensial untuk 

pembelahan sel, pembesaran sel, dan pertumbuhan tanaman. unsur hara nitrogen 
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(N) dibutuhkan dalam jumlah yang banyak pada setiap pertumbuhan tanaman, 

khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif seperti peningkatan jumlah daun. 

2.3  Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah hal yang terpenting dalam sistem pembelajaran. 

Menurut Nur F (2012) hakikat sumber belajar merupakan komponen dari sistem 

instruksional yang meliputi pesan, bahan alat, orang, teknik, dan sebuah 

lingkungan yang mana dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sumber belajar 

akan berpengaruh penting dalam media pembelajaran, karena sejatinya sumber 

belajar akan berhasil jika terdapat proses pendukung sebuah media. Menurut 

Jatmika (2005) media pembelajaran dipergunakan untuk memudahkan guru untuk 

menyampaikan materi kepada peserta didik.  

Pemanfaatan media sangat berpengaruh sangat besar dalam memberikan 

pengalaman belajar peserta didik. Menurut Kurniawan (2017), kedudukan media 

dalam pembelajaran dalam sistem pembelajaran mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam sistem pembelajaran dikarenakan tidak semua pengalaman belajar 

dapat diperoleh secara langsung oleh peserta didik. 

2.3.1     Manfaat Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar Biologi  

Media pembelajaran sangat mendukung dalam proses belajar mengajar. 

Media pembelajaran ini diharapkan peserta didik paham dan peka terhadap 

lingkungan sekitarnya untuk terus menjaga dan mengembangkan sektor pertanian. 

Berbagai media seperti pamflet, poster, modul, flipbook dan sejenisnya dalam 

hasil penelitian pengaruh pemberian pupuk hijau Azolla microphylla terhadap 

kualitas buah khususnya buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 
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menberi informasi kepada peserta didik maupun kepada petani tomat. Informasi 

tentang adanya inovasi yang sangat murah dan berdampak besar dalam sektor 

pertanian dan sektor pendidikan. Sektor pendidikan untuk menfasilitasi seperta 

didik agar memahami  materi pertumbuhan dan perkembangan dengan cara 

pengaplikasinya secara langsung.  

2.4  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 2.4. Skema  Kerangka Konseptual 

Pengembangan budidaya tanaman tomat  di Indonesia meningkat, 

namun produktivitas dan kualitas buah tomat menurun. 

Sumber belajar biologi yaitu materi pertumbuhan dan 

perkembangan untuk kelas XII SMA semester ganjil 

Aplikasi pupuk hijau Azolla microphylla ke dalam tumbuhan tomat 

tomat  

Meningkatkan kualitas buah tomat dengan menambah unsur hara dalam 

tanah menggunakan pupuk hijau Azolla mikrophylla 

Kualitas buah tomat menurun karena manajemen pertanian di Indonesia 

kurang memperhatikan penggunaan unsur hara dalam tanaman tomat 

Pengukuran kualitas mutu buah ditinjau dari: 

 Berat buah  (>150 gr/buah, 100-150 gr/buah, < 100 gr/buah) 

 Penggolongan ukuran buah (seragam) 

 Tingkat ketuan  (berwarna merah) 

 Tingkat kerusakan (mak. 5%-10%) 

 

Penggunaan pupuk anorganik yang dapat mengurangi unsur hara dalam 

tanah dan menyebabkan kualitas buah tomat rendah 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh berbagai konsentrasi pupuk hijau Azolla microphylla 

terhadap kualitas buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

 


