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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Tomat  

Tomat merupakan salah satu sayuran yang umum dikonsumsi di dunia. 

Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) termasuk famili Solanaceae dan  

merupakan salah satu komoditas sayuran yang sangat potensial untuk 

dikembangkan. Tanaman ini dapat ditanam secara luas didataran rendah sampai 

dataran tinggi, pada lahan bekas sawah dan lahan kering (Alex, 2011). 

Pada mulanya tanaman tomat dikenal sebagai tanaman liar yang tidak 

banyak manfaatnya, tetapi di Peru sudah mulai dijadikan bahan makanan. 

Penggunaan tomat sebagai bahan makanan secara besar-besaran mulai dilakukan 

di Eropa, terutama dijadikan bumbu masak. Tomat banyak digunakan untuk 

masakan sehari-hari. Selain itu tomat dijadikan bahan industri saus tomat, 

diawetkan dalam kaleng, dan berbagai macam bahan makanan bergizi tinggi 

lainnya (Tim Bina Karya Tani, 2009). Buah tomat bisa dimakan langsung dibuat 

jus, saus tomat, dimasak, dibuat sambal goreng, atau dibuat acar tomat. Pucuk 

atau daun muda bisa disayur (Fitriani, 2012). 

Selain mempunyai rasa yang lezat tomat sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

Tomat memiliki komposisi zat yang cukup lengkap dan baik, mengandung 

protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fospor, zat besi, vitamin A dan vitamin C 

(Sulichantini, 2015). Kandungan gizi 100 gram buah tomat meliputi 93, 76 % air, 

21 kal energi, 0,85 gram protein, 0,33 gram lemak, 4,69 gram karbohidrat, 1,1 

gram serat, 0,42 gram abu, 5 mg kalsium, 0,45 mg zat besi, 11 mg magnesium, 24 

mg fosfor, 19,1 mg vitamin c, 0,05 mg thiamin, 0,047 mg riboflavin, 0,628 mg 

niasin, asam pantotenat 0,247 mg, vitamin B6 0,080 mg (Kailaku et al., 2007). 

Tanaman tomat banyak ditemukan di daerah tropis seperti di Indonesia, 

tanaman ini memiliki umur yang relatif agak pendek, sehingga cocok untuk 

dijadikan bahan penelitian. Menurut (Wijayani & Widodo, 2005) varietes buah 

tomat relatif banyak, diantaranya yaitu Ratna, Berlian, Mutiara, Bonanza, Intan, 

Kaliurang 206 dan lain-lain. 
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2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tomat 

Dalam klasifikasi tumbuhan, tanaman tomat termasuk kelas Dicotyledonae 

(berkeping dua). Secara lengkap ahli botani mengklasifikasikan tanaman tomat 

secara sistematik. Tanaman tomat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Sub divisio: Angiospermae, Kelas: 

Dicotyledonae, Ordo: Solanales, Famili: Solanaceae, Genus: Lycopersicon 

(Lycopersicum), Spesies: Lycopersicum esculentum Mill (Jones, 2008). 

Buah tomat memiliki keanekaragaman jenis. Namun, akhir-akhir ini sedang 

dikembangkan jenis baru di beberapa negara berkembang untuk mendapatkan 

buah tomat dengan kualitas dan flavour yang baik. Ada 5 (lima) jenis buah tomat 

berdasarkan bentuk buahnya (Tridewanti et al., 2010), yaitu: 1) tomat biasa (L. 

commune) yang banyak ditemui di pasar-pasar local, 2) tomat apel atau pir (L. 

pyriporme) yang buahnya berbentuk bulat dan sedikit keras menyerupai buah apel 

atau pir, tomat jenis ini juga banyak ditemui di pasar local, 3) tomat kentang (L. 

grandifolium) yang ukuran buahnya lebih besar bila dibandingkan dengan tomat 

apel, 4) tomat gondol (L. validum) yang bentuknya agak lonjong, teksturnya keras 

dan berkulit tebal, 5) tomat ceri (L. esculentum var cerasiforme) yang bentuknya 

bulat, kecil-kecil dan rasanya cukup manis. 

Tanaman tomat termasuk tanaman semusim (berumur pendek). Artinya, 

tanaman hanya satu kali produksi setelah itu mati. Tanaman tomat berbentuk 

perdu yang panjangnya mencapai ± 2 meter. Oleh karena itu tanaman tomat perlu 

diberi ajir dari turus bambu agar tidak roboh ditanah tetapi tumbuh secara vertikal 

ke atas. Menurut Fitriani (2012), morfologi tanaman tomat adalah sebagai berikut:  

Tanaman tomat memilikki akar tunggang yang tumbuh menembus kedalam 

tanah dan akar serabut yang tumbuh kearah samping tetapi dangkal. Berdasarkan 

sifat perakaran ini, tanaman tomat akan dapat tumbuh dengan baik jika ditanam 

ditanah gembur dan poros. Batang tanaman tomat berbentuk persegi empat hingga 

bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus dan diantara 

bulu-bulu itu terdapat rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau, 

pada ruas-ruas batang mengalami penebalan, dan pada bagian bawah tumbuh 

akar-akar pendek. Selain itu, batang tanaman tomat dapat bercabang dan apabila 

tidak dilakukan pemangkasan akan bercabang banyak yang menyebar secara 
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merata. Daun tanaman tomat berbentuk oval, bagian tepinya bergerigi dan 

membentuk celah-celah menyirip agak melengkung kedalam. Daun berwarna 

hijau dan merupakan daun majemuk ganjil yang berjumlah 5-7. Ukuran daun 

sekitar (15-30) dengan panjang tangkai sekitar 3-6 cm. Diantara daun yang 

berukuran besar biasanya tumbuh 1-2 daun yang berukuran kecil. Daun majemuk 

pada tanaman tomat tumbuh berselang seling atau tersusun spiral melintang 

batang tanaman. Bunga tanaman tomat berukuran kecil, berdiameter sekitar 2 cm 

dan berwarna kuning cerah. Kelopak bunga yang berjumlah 5 buah dan berwarna 

hijau terdapat pada bagian bawah atau pangkal bunga. Bagian lain pada bunga 

tomat adalah mahkota bunga, yaitu bagian terindah dari bunga tomat. Mahkota 

berwarna kuning cerah, berjumlah sekitar 6 buah dan berukuran 1 cm. Bunga 

tomat merupakan bunga sempurna, karena benang sari atau putik terletak pada 

bunga yang sama. Bunganya memilikki 6 buah tepung sari dengan kepala putik 

berwarna sama dengan mahkota bunga, yakni kuning cerah. Bunga tomat tumbuh 

dari batang (cabang) yang masih muda.  

Buah tomat memiliki bentuk bervariasi, tergantung pada jenisnya. Ada buah 

tomat yang berbentuk bulat, agak bulat, agak lonjong, bulat telur (oval), dan bulat 

persegi. Dalam proses pematangan buah terjadi perubahan warna dari hijau muda 

sedikit demi sedikit berubah menjadi kuning. Pada saat matang optimal, warna 

buah berubah menjadi cerah. Buah tomat banyak mengandung biji lunak berwarna 

kekuning-kuningan yang tersusun secara berkelompok dan dibatasi oleh daging 

buah. Daging buah tomat lunak agak keras, berwarna merah apabila sudah matang 

dan mengandung banyak air. Buah tomat juga memilikki kulit yang sangat tipis 

dan dapat dibuka bila sudah matang. Namun, buah tomat tidak harus dibuka 

kulitnya terlebih dahulu apabila hendak dimakan.  

Biji tomat berukuran kecil, dengan lebar 2 mm – 4 mm dan panjang 3 mm- 5 

mm. biji berbentuk seperti ginjal, ringan, berbulu, dan berwarna cokelat muda. 

Setiap gram berisi antara 200-500 biji, tergantung varietasnya. Embrio bengkok 

terletak di dalam endosperm. Biji yang telah kering dan di simpan di dalam kaleng 

atau tempat yang kedap udara dan dingin, daya kecambahnya dapat bertahan 

selama 3-4 tahun. Biji berkecambah setelah ditanam 5-10 hari, keping terangkat 

keatas (tipe epigeal), langsing, memanjang, dan berwarna hijau. 
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2.3. Syarat Tumbuh Tomat 

Tanaman tomat dapat tumbuh subur di berbagai ketinggian tempat, mulai 

dari dataran rendah sampai dataran tinggi, bergantung pada varietasnya. Sebagian 

besar sentra produsen tomat berada di dataran tinggi dengan ketinggian antara 

1.000-1.250 mdpl. Untuk menghasilkan produksi yang optimal tanaman tomat 

membutuhkan lingkungan yang memiliki sistem perairan dan sinar matahari yang 

cukup. Pengairan yang berlebihan dapat menyebabkan kelembaban tanah di 

sekitar tanaman menjadi meningkat dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai 

macam penyakit. Curah hujan yang optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanaman tomat antara 750-1.250 mm/tahun dengan temperatur ideal antara 24-

28°C pada siang hari dan pada  malam hari sekitar 15-20°C, tanaman tomat dapat 

tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5 hingga 7 (Tim Bina Karya Tani, 2009). 

 

2.4. Unsur-unsur yang dibutuhkan Tanaman Tomat 

Tomat merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan sangat 

potensial untuk dikembangkan. Untuk mencapai hasil yang tinggi, selain dengan 

menggunakan varietas tahan terhadap hama dan penyakit juga perlu diperhatikan 

teknik budidaya yang tepat dan benar. Tanaman tomat memerlukan unsur hara 

makro N, P, K, Ca, dan Mg serta unsur hara mikro Mn, Zn, dan B (Koswara, 

2006).  

Dalam upaya untuk mencapai teknik budidaya yang tepat dapat dilakukan 

melalui pemupukan yang baik dan benar, yakni pemberian pupuk disesuaikan 

dengan kebutuhan tanaman tersebut. Serapan unsur hara esensial pada tanaman 

tomat dalam buah tomat disajikan pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1.Serapan Unsur Hara Esensial pada Buah Tanaman Tomat dalam Bobot 

Buah 22,40 ton/ha 

No  Unsur Hara Serapan (kg/ha) 

1.  Nitrogen (N) 134,50 

2.  Fosfor (P)   20,20 

3.  Kalium (K) 149,10 

4.  Kalsium (Ca)     7,80 

5.  Magnesium (Mg)   12,30 

6.  Sulfur (S)   15,70 

7.  Mangan (Mn)     0,15 

8.  Seng (Zn)     0,18 

Sumber : Majdid (2009) 
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Dalam sistem pertanian, nitrogen merupakan komponen dasar dalam sintesis 

protein. Nitrogen terdapat dalam protoplasma sel tanaman yang diperlukan untuk 

semua proses pertumbuhan dan merupakan bagian dari klorofil. Klorofil 

bertanggung jawab dalam konversi energi matahari menjadi energi yang dapat 

digunakan dalam proses fotosintesis. Nitrogen mempengaruhi warna hijau pada 

tanaman dan berperan sangat penting pada pembentukan protoplasma. Oleh 

karena itu, nitrogen merupakan komponen yang sangat penting terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Nitrogen di dalam tanaman dikonversi menjadi 

asam amino, bahan untuk pembentukan protein. Protein kemudian digunakan 

untuk pembentukan protoplasma. Oleh karena itu, nitrogen dikenal sebagai 

penyusun struktur sel tanaman dan berperan penting dalam pembelahan sel dan 

pertumbuhan tanaman. Selain itu, nitrogen penting untuk reaksi enzimatik pada 

tanaman, karena semua enzim tanaman adalah protein. Nitrogen juga penting 

sebagai komponen beberapa vitamin, seperti biotin, tiamin, niasin dan riboflavin 

(Subhan et al., 2009). 

Kalium adalah unsur hara esensial untuk semua makhluk hidup. Tanaman 

mengandung kurang lebih sama banyak dengan nitrogen. Pada kebanyakan 

tanaman, produktifitas tanaman yang tinggi dijumpai bila kandungan kalium 

melebihi kandungan nitrogen. Kalium merupakan salah satu unsur makro yang 

penting bagi tanaman, karena unsur ini terlibat langsung dalam proses fisiologis, 

antara lain, (1) aspek biofisik, kalium berperan dalam pengendalian osmotik dan 

turgor sel serta stabilitas pH, dan (2) aspek biokimia, kalium berperan dalam 

aktifitas enzim tanaman pada sintesis karbohidrat dan protein serta meningkatkan 

translokasi fotosintat ke luar daun (Amisnaipa et al., 2009) .  

Kalium berperan dalam metabolisme air dalam tanaman, absorpsi hara, 

pengaturan pernapasan, transpirasi, kerja enzim, dan translokasi karbohidrat, 

membentuk batang yang lebih kuat, dan sangat berpengaruh terhadap hasil 

tanaman baik kuantitas maupun kualitasnya (Subhan et al., 2009).  

Tanaman tomat menyerap unsur K dalam jumlah yang banyak berkisar 

antara 1-5% dari bobot kering tanaman, sementara ketersediaannya dalam larutan 

tanah umumnya rendah, sehingga defisiensi K sering menjadi kendala dalam 

peningkatan produksi tanaman tomat. Tanah di daerah yang mempunyai curah 
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hujan tinggi seperti daerah iklim tropis termasuk Indonesia umumnya miskin 

unsur hara K karena dia mudah tercuci sehingga tanaman di daerah ini sering 

menunjukkan defisiensi K. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan K pada 

tanaman perlu pasokan K melalui pemupukan yang mengandung K seperi pupuk 

KCl dan K2SO4 dan lain-lain (Amisnaipa et al., 2009). 

Kalium dalam tanah terdapat dalam bentuk mineral dan bentuk ini sukar 

diserap oleh tanaman. Kalium dapat diserap oleh tanaman setelah mengalami 

reaksi pembebasan kalium tanah dari mineral, yaitu dalam bentuk kalium 

karbonat. Kalium diangkut dari akar ke daun melalui batang dan tulang-tulang 

daun, di bagian tersebut kadar kalium lebih tinggi daripada bagian helai daun. 

Oleh karena itu gejala kekurangan kalium dimulai dari helai daun. Gejala tersebut 

mula-mula ditemukan di tepi daun berwarna kekuningan sampai jingga, kemudian 

coklat, dan mengering. Setelah tepi daun, gejala tersebut akan ke bagian di antara 

tulang-tulang daun yang ditandai dengan timbulnya bercak-bercak yang berwarna 

kecoklatan, kemudian tanaman mati. Tanaman yang kekurangan kalium mudah 

rebah karena batangnya lemah (Subhan et al., 2009). 

 

2.5. Peranan Bahan Organik terhadap Kesuburan Tanah dan 

Pertumbuhan Tanaman 

Pentingnya bahan atau pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan 

produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran 

lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan 

pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan 

dapat mencegah degradasi lahan. Sebagai negara tropika basah, Indonesia 

memilikki sumber bahan organik yang sangat berlimpah namun belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Beberapa sumber bahan organik yang 

banyak ditemukan diantaranya adalah kotoran hewan (sapi, ayam, kambing), 

jerami, pupuk hijau dan lain-lain. Sumber bahan organik tersebut akan sangat baik 

jika dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian 

(Safrianto et al., 2015). 

Penggunaan bahan organik sebagai sumber hara untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman  sejalan dengan perkembangan pertanian 
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berkelanjutan (Kiswondo 2011). Menurut Rahmawati (2005), kesuburan tanah 

merupakan kunci keberhasilan pertanian organik, baik kesuburan fisik, kimia, 

maupun biologi. 

  

2.6. Komposisi Air Kelapa dan Ampas Teh 

2.6.1. Air Kelapa 

Kadar air berkisar 95,5 gram dari setiap 100 gram buah kelapa yaitu : Folate 

Acid 0,003 mg/l, Nicotined Acid 0,64 mg/l, Phanthotenate Acid 0,52 mg/l, Biotin 

0,02 mg/l, Pyridoxin Sedikit, Hyboflavine 0,01 mg/l, Tyamin Sedikit, Giberelat 

Acid Sedikit, Auxins 0,07 mg/l, 1.3 difenilurea 5,8000 mg/l, M-inotisol 0,01 mg/l, 

Silo-inotisol 0,05 mg/l, Sorbitol 15 mg/l, Cl 183 mg/100 gram, Cu 0,040 mg/100 

gram, Fe 0,1 mg/100 gram, K 312 mg/100 gram, Mg 30 mg/100 gram, Na 37 

mg/100 gram, P 37 mg/100 gram, S 15 mg/100 gram (Tulecke, 1960). 

Berikut perbandingan komposisi kandungan air kelapa muda dan tua 

disajikan pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Perbandingan komposisi kandungan air kelapa muda dan tua. 

Komposisi 
Air Kelapa Muda 

(mg/100 ml) 

Air Kelapa Tua 

(mg/100 ml) 

Vitamin    

Vitamin C 8,59 4,50 

Riboflavin 0,26 0,25 

Vitamin B5 0,60 0,62 

Inositol 2,30 2,21 

Biotin 20,52 21,50 

Piriodiksin 0,03 - 

Thiamin 0,02 - 

Mineral    

N  43,00 - 

P 13,17 12,50 

K 14,11 15,37 

Mg 9,11 7,52 

Fe 0,25 0,32 

Na 21,07 20,55 

Mn - - 

Zn 1,05 3,18 

Ca 24,67 20,50 

Sukrosa 4,89 3,45 

Sumber : Kristina 2012 



 

12 

 

Dapat kita lihat bahwa air kelapa begitu banyak manfaatnya di bidang 

pertanian. Tuhuteru et al., (2012) menyatakan bahwa pemberian air kelapa dalam 

media kultur memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan dan 

perbanyakan tunas anggrek D. anosmum. Konsentrasi air kelapa 100 ml/l 

merupakan konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan dan perbanyakan anggrek D. 

anosmum, dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan tunas dan akar, tinggi dan 

bobot basah plantlet. Menurut Eriansyah et al., (2014) menyebutkan bahwa 

pemberian air kelapa memberikan pengaruh yang nyata terhadap waktu tumbuh 

tunas, jumlah tunas dan tinggi tunas pisang ketan. Pemberian air kelapa terbaik 

pada konsentrasi air kelapa 20% media MS. Selanjutnya Astuti (2009) 

mengatakan bahwa pemberian air kelapa berpengaruh nyata terhadap parameter 

jumlah daun, berat akar dan berat total planlet. Interaksi antara pemberian air 

kelapa dengan varietas berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah akar, berat 

akar, berat total planlet dan jumlah klorofil pada tanaman kacang hijau. Manfaat 

air kelapa juga diteliti oleh Sujarwati (2011) bahwa pemberian air kelapa 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit palem putri terutama pada 

parameter tinggi tanaman, panjang daun, panjang akar dan berat basah.  

2.6.2. Ampas Teh 

Ampas teh yang biasanya dibuang dan hanya menjadi limbah dapat 

digunakan sebagai campuran media tanam, karena ampas teh mengandung 

berbgai macam mineral seperti carbon organik, Cu 20 %, 10% Mg, dan kalsium 

13%  tersebut dapat membantu pertumbuhan tanaman (Ningrum, 2010). Dari hasil 

penelitian Adikasari (2012) menyebutkan bahwa tinggi tanaman tomat yang 

paling baik adalah dengan 300 mL air ditambah 3 gram campuran ampas teh dan 

ampas kopi dengan tinggi rata-rata 14,00 cm. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ampas teh dan ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai 

penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (Solanum lycopersicum) 

dengan media hidroponik.  

Selanjutnya menurut Aseptyo (2013) menyebutkan bahwa ada pengaruh 

media tanam ampas tebu dan ampas teh terhadap pertumbuhan cabai merah 

keriting (Capsicum annum L) ditinjau dari intensitas penyiraman air teh. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang paling optimal terjadi pada 
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tanaman cabai merah keriting dengan perlakuan media tanam 2 (1 ampas tebu : 3 

ampas teh) dan intensitas penyiraman air teh yang paling efektif pada perlakuan 

penyiraman1x4 hari. Menurut hasil penelitian Syaifuddin (2013) menyebutkan 

bahwa ada pengaruh pertumbuhan tanaman semangka (Citrullus vulgaris L) 

dengan pemberian kompos dari limbah sayur-sayuran dengan penambahan air 

kelapa(Cocos nucifera) dan ampas teh. Perlakuan yang paling efektif pada media 

A3T3 (air kelapa 250 ml dan ampas teh 8 kg). 

 


