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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) merupakan salah satu komoditas 

pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak diusahakan secara komersial. 

Tanaman tomat merupakan salah satu jenis sayuran buah yang sangat potensial 

dibudidayakan di Indonesia. Tergantung jenis atau varietasnya, tanaman ini dapat 

ditanam secara luas dari mulai dataran tinggi sampai dataran rendah (Baharuddin 

et al., 2014). 

Luas areal pertanaman tomat di Indonesia pada tahun 2013 adalah 59.758 ha 

dengan produksi 992.780 ton, namun pada tahun 2015 luas areal pertanaman 

tomat di Indonesia menurun menjadi 54.544 ha dan hasil produksi juga 

mengalami penurunan menjadi 878.741 ton (BPS, 2015). Penurunan produksi 

disebabkan oleh penurunan luas panen tanaman tomat, dikarenakan konversi 

lahan pertanian semakin meningkat dan beralih fungsi menjadi lahan non 

pertanian (pemukiman, perkotaan dan infrastruktur, serta kawasan industri). 

(Baharuddin et al., 2014).  

 Berbagai usaha dicari untuk mencari lahan alternatif yaitu dengan cara 

pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman sayuran. Lahan gambut adalah lahan 

yang miskin usur hara, kemasaman tinggi, drainase kurang baik, bersifat kering, 

mudah amblas dan memilikki daya sangga lahan rendah (Widawati et al., 2012). 

Pada kondisi alami, tanaman pertanian umumnya sulit tumbuh di lahan gambut 

disebabkan faktor penghambat yang dimiliki lahan gambut begitu kompleks 

mencakup kesuburan kimia, fisik dan biologi yang kurang menguntungkan. Hal 

ini antara lain disebabkan pH rendah, kejenuhan basa rendah, KTK tinggi, rasio 

C/N tinggi, sehingga ketersediaan hara makro dan mikro bagi tanaman rendah, 

aktivitas mikroba rendah, drainase yang buruk, dan daya dukung tanah rendah 

(Nurhayati, 2011). 

Untuk mengatasi kendala tersebut maka dapat dilakukan dengan 

penggunaan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari 

sisa tanaman dan hewan yang sudah mengalami perombakan dan mampu 

meningkatkan kesuburan kimiawi tanah, meningkatkan kesuburan fisik, 

meningkatkan kesuburan biologi tanah, bahan organik akan mempengaruhi sifat 
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fisik tanah yaitu merangsang granulasi dan akan meningkatkan kemampuan 

menahan air, serta akan meningkatkan kapasitas serapan kation juga akan 

meningkatkan suplai dan ketersedian hara seperti N, P, dan K (Widyati dan 

Slamet, 2005). Dalam aplikasinya, pupuk organik pada umumnya diberikan 

melalui tanah. Peranan dari pupuk organik adalah kemampuannya untuk 

mengembalikan keseimbangan ekosistem, meningkatkan ketersedian hara, 

merangsang pertumbuhan akar tanaman, agen pengendalian biologis dan 

meningkatkan keuntungan dalam berusaha tani (Edi, 2014). 

Dilain hal air kelapa merupakan limbah pertanian yang dibuang begitu saja. 

Air kelapa mengandung komposisi kimia dan nutrisi yang lengkap (hormon, unsur 

hara makro, dan unsur hara mikro). Hasil penelitian menunjukkan bahwa air 

kelapa kaya akan kalium (K) hingga 17 %. Selain kaya mineral, air kelapa juga 

mengandung gula antara 1,7 sampai 2,6 % dan protein 0,07 hingga 0,55 %. 

Mineral lainnya antara lain natrium (Na), kalsium (Ca), magnesium (Mg), ferum 

(Fe), cuprum (Cu), fosfor (P) dan sulfur (S). Selain kaya mineral, air kelapa juga 

mengandung berbagai macam vitamin seperti asam sitrat, asam nikotinat, asam 

pantotenal, asam folat, niacin, riboflavin, dan thiamin. Terdapat pula 2 hormon 

alami yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan sel embrio 

(Hayati, 2011). Dilihat dari kandungannya, air kelapa bisa dijadikan sebagai 

pupuk organik bagi tanaman.  

Hasil penelitian Kusuma et al., (2012) menyebutkan  bahwa pemberian air 

kelapa tua terhadap mentimun berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 

umur 10, 15, 20 dan 25 HST, jumlah buku umur 20 dan 25 HST dan berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 HST yaitu pada konsentrasi pemberian 

200 ml. Selanjutnya Tiwery (2014) menyebutkan bahwa penggunaan air kelapa 

memberikan pengaruh dan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi pada  tinggi dan jumlah daun pada volume pemberian air kelapa 250 ml, 

diikuti dengan volume 200 ml, 150 ml dan selanjutnya volume 100 ml, dan 

kontrol. 

Ampas teh merupakan salah satu limbah rumah tangga dan limbah padat 

hasil samping proses produksi industri teh botol dari proses ekstraksi. Ampas teh 

juga memiliki kandungan nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman sehingga 
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sangat bagus untuk menyuburkan tanaman. Ampas teh mengandung 37.17 % C, 

3.39 % N, 0. 32 % P, 1.12 % K, kadar air 75.32 % (Rievano, 2014). Dengan 

pemberian sisa teh atau ampas bubuk teh ke dalam tanah dapat memperbaiki 

kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Limbah rumah 

tangga ini dapat digunakan langsung tanpa harus diolah lagi (Hariani et al., 2013). 

Hasil penelitian Hariani et al., (2013) menyebutkan bahwa pemberian 

ampas teh Tjap Daun pada kosentrasi 60 gram/polybag memperlihatkan pengaruh 

yang signifikan terhadap diameter biji basah dan diameter biji kering kacang 

tanah, berat basah dan berat kering polong kacang tanah, serta berat basah dan 

berat kering biji kacang tanah setiap polybag. Selanjutnya Riyan (2013) 

melaporkan bahwa takaran ampas teh 40g/polybag dapat meningkatkan 

pertumbuhan, hasil dan persentase buah sehat pada tanaman cabai.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum 

Mill) yang Diberi Air Kelapa dan Ampas Teh.” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan dosis air kelapa yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. 

2. Mendapatkan dosis ampas teh yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi dosis air kelapa dan ampas teh terhadap 

pertumbuhan dan hasil  tanaman tomat. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Memberikan informasi bahwa air kelapa dan ampas teh dapat digunakan 

sebagai nutrisi yang baik, terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

2. Memberikan informasi bahwa limbah air kelapa dan ampas teh dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut dibidang pertanian. 
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1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Pemberian dosis air kelapa dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. 

2. Pemberian dosis ampas teh dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. 

3. Terdapat interaksi antara air kelapa dan ampas teh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman tomat. 

 


