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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tomat tergolong tanaman sayuran buah semusim yang telah lama dikenal

masyarakat dan merupakan sumber vitamin A, C dan sedikit vitamin B. Buah

tomat banyak digunakan sebagai bumbu masak, diawetkan dalam kaleng, dibuat

minuman dan saos, serta berbagai macam bahan makanan bergizi tinggi lainnya

(Tugiyono, 1995).

Produktivitas tomat di Riau masih rendah dan belum stabil. Hal ini

terlihat dari data statistik produktivitas tomat di Riau tahun 2007 sebesar 7,76

ton/ha, tahun 2008 sebesar 5,24 ton/ha, tahun 2009 sebesar 7,95 ton/ha, dan tahun

2010 sebesar 6,79 ton/ha. (Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Hortikultura,

2011). Data di atas menunjukan rendahnya produksi tomat perhektar di Provinsi

Riau, kemungkinan besar disebabkan rendahnya kesuburan tanah di Provinsi

Riau.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah karena pesatnya pertumbuhan

penduduk dan berkurangnya lahan pertanian untuk penanaman sayuran, maka dari

itu masyarakat berpindah dari tanah mineral ke tanah gambut, karena lahan tanah

mineral sudah dijadikan tempat pemukiman, industri, serta usaha perkebunan.

Sehingga lahan yang tersedia hanya lahan gambut yang bisa juga disebut lahan

yang marjinal, karena susah pengolahan dan dibutuhkan banyak biaya.

Salah satu upaya peningkatan produksi lahan gambut adalah dengan

sistem pengolahan tanah, tindakan olah tanah akan menghasilkan kondisi

kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar, sehingga membentuk
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struktur dan aerasi tanah lebih baik (Rachman et al., 2004). Dilain hal pengolahan

tanah yang dilakukan secara intensif dapat menurunkan kualitas tanah karena

porositas yang tinggi dan kemantapan agregat yang menurun sehingga evaporasi

tinggi (Silawibawa et al., 2003). Soepardi (2003) mengatakan bahwa tanah

gambut (histosol) lebih membutuhkan pemadatan dibandingkan penggemburan.

Pengelolaan lahan dengan olah tanah minimum (olah tanah di dalam

barisan tanam) merupakan upaya untuk dapat menciptakan keadaan tanah yang

baik. dengan pengolahan tanah minimum diharapkan dapat meningkatkan aerasi,

menurunkan kepadatan tanah, sekaligus untuk meratakan lahan dan mematikan

gulma (Ar-Riza, 2005).

Sedangkan sistem tanpa olah tanah dapat menekan populasi gulma dan

menghasilkan kualitas tanah yang lebih baik secara fisik maupun biologi

(meningkatkan kadar bahan organik tanah, kemantapan agregat dan infiltrasi)

serta hasil tanaman jagung yang relatif sama dibandingkan dengan perlakuan olah

tanah intensif (Silawibawa et al., 2003)

Selain dari permasalahan sistem olah tanah gambut mempunyai

kandungan hara yang rendah, untuk meningkatkan kandungan unsur hara tanah

gambut dapat dilakukan dengan pemberian pupuk. Pupuk adalah bahan-bahan

organik maupun anorganik yang diberikan kepada tanah untuk memperbaiki

keadaan fisik tanah tersebut dan sekaligus melengkapi subtansi anorganik yang

esensial bagi tanaman (Silawibawa et al., 2003).

Pupuk bokashi adalah hasil fermentasi bahan organik dengan bantuan

EM4 yang mengandung bakteri asam laktat, actinomycetes dan ragi yang

digunakan sebagai inokulum untuk meningkatkan mikroba tanah. Bokashi juga
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dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan meningkat

kan pertumbuhan dan produksi tanaman (Hesthiati et al.,1998).

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan maka telah dilakukan

penelitian dengan judul “ Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tomat

(Lycopersicum esculentum Mill.) di Lahan Gambut dengan Sistem

Pengolahan Tanah yang Berbeda dan Pemberian Pupuk Bokashi ”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem olah tanah yang berbeda terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman tomat di lahan gambut.

2. Pengaruh dosis pupuk bokashi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

tomat di lahan gambut.

3. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat dengan sistem pengolahan tanah

yang berbeda dan pemberian pupuk bokashi di lahan gambut.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baru bagi

penulis sendiri dan bagi masyarakat umumnya, serta dapat menjadi panduan bagi

penelitian selanjutnya. Mengenai pertumbuhan dan hasil tanaman tomat di lahan

gambut akibat sistem pengolahan tanah dan pemberian pupuk bokashi.
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1.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat di lahan

gambut dengan sistem pengolahan tanah yang berbeda

2. Terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat di lahan

gambut dengan pemberian dosis pupuk bokashi.

3. Terdapat interaksi antara sistem olah tanah dan pemberian dosis pupuk

bokashi yang terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil

tanaman tomat.


