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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tomat

Tomat merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam family Solanaceae

(Dewi & Jumini, 2012). Tomat dengan nama latin Lycopersicum esculentum adalah

jenis tanaman sayuran yang sangat dikenal oleh masyarakat sejak abad terakhir.Kata

tomat berasal dari bahasa Aztek, salah satu suku Indian yaitu xitomate atau

xitotomate (Fitriani, 2012). Dalam ilmu botani tanaman tomat diklasifikasikan

sebagai berikut : Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi:

Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae, Ordo: Tubiflorae, Famili: Solanaceae, Genus:

Lycopersicon, Spesies: Lycopersicum esculentum Mill (Cahyono, 1998).

Tanaman tomat berasal dari Amerika, yaitu daerah Andean yang

merupakanbagian dari negara-negara Bolivia, Chili, Colombia, Equador, dan

Peru(Esquinas & Alcasar, 1981 cit Badan Penelitian dan Pengembangan Hortikultura,

2004). Penyebaran tanaman tomat dilakukan oleh burung yang memakan buah tomat

dan menyebarkannya lewat kotoran. Tanaman tomat telah tersebar di daerah

pegunungan Indonesia sejak tahun 1811 (Istiyastuti & Yanuharso, 1996).

Buah tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bernilai

ekonomi tinggi (Wijayani & Widodo, 2005). Tomat berada diurutan ke-5 produksi

tanaman sayuran di Indonesia, namun mengalami penurunan produksi dari tahun

2011 yaitu 954.046 ton menjadi 887.556 ton di tahun 2012 (BPS, 2013). Rendahnya

produksi tomat disebabkan karena jenis tomat yang ditanam tidak cocok, kultur teknis

yang kurang baik dan pemberantasan hama atau penyakit yang kurang efisien
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(Wijayani & Widodo, 2005). Menurut Cahyono (1998), jenis tomat terbagi menjadi 2

yaitu jenis indeterminate (tomat untuk dataran tinggi) dan determinate (tomat untuk

dataran rendah).

Bagian yang dikonsumsi dari tanaman tomat adalah bagian buahnya. Buah

tomat memiliki rasa yang manis segar dan cita rasa yang khas, sehingga buah tomat

banyak digemari oleh masyarakat (Fitriani, 2012). Buah tomat merupakan komoditas

multiguna, yaitu sebagai minuman, tomat buah, tomat masakan, penambah nafsu

makan dan hasil pengolahan (Siagin, 2005). Tomat mengandung protein, karbohidrat,

Ca, Fe, Mg, P, K, lycopene, vitaminA dan vitamin C sehingga dapat memenuhi

ketersediaan pangan dan kecukupan gizi masyarakat (Ambarwati et al., 2012).

1.2. Morfologi

Tanaman tomat termasuk  tanaman semusim yaitu tanaman yang hanya satu

kali berproduksi dan setelah itu mati. Tanaman tomat berbentuk perdu atau semak

yang menjalar pada permukaan tanah dengan panjang mencapai ± 2 meter. Pemberian

ajir atau penopang pada tanaman tomat difungsikan agar tomat dapat  tumbuh secara

vertikal, sehingga tidak roboh ditanah (Fitriani, 2012).

Tanaman tomat memilki akar tunggang yang tumbuh menembus ke dalam

tanah dan akar serabut menyebar kearah samping tetapi dangkal. Batang tanaman

tomat berbentuk lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus dan diantara

bulu-bulu tersebut terdapat rambut kelenjar. Batang tanaman berwarna hijau, pada

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

akar pendek. Diameter batang tanaman tomat lebih besar jika dibandingkan dengan

jenis sayuran lainnya (Cahyono, 1998).
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Menurut Rismunandar (1997), daun tanaman tomat berbentuk oval, bagian

tepi daun bergerigi, ujung meruncing, pangkal membulat, membentuk celah-celah

yang menyirip dengan lengkungan ke arah dalam, letak yang berseling, berwarna

hijau dan merupakan daun majemuk ganjil. Bunga tanaman tomat berukuran kecil,

berkumpul dalam rangkaian berupa tandan, termasuk bunga sempurna dengan

mahkota bunga berbentuk bintangdan berwarna kuning. Bunga tanaman tomat akan

muncul ketika tanaman berumur sekitar 45-60 hari setelah tanam. Buahnya

berdaging, kulitnya tipis, licin mengkilap, beragam dalam bentuk maupun ukurannya

dan berwarna kuning atau merah (Desmarina, 2009).

2.3. Syarat Tumbuh

Tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi

sesuai dengan varietas yang digunakan (Jaya, 2008). Tanaman ini tidak tahan hujan,

sinar matahari terik, menyukai iklim yang sejuk dan kering, dan tumbuh baik pada

pH tanah 5-6, serta menghendaki tanah yang gembur dan subur. Temperatur yang

tinggi dan hujan berlebih menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tomat

(Desmarina, 2009).

Suhu rata-rata harian yang optimal untuk pertumbuhan tanaman tomat

berkisar antara 18ºC - 25ºC pada siang hari, dan 10ºC – 20ºC pada malam hari.

Apabila suhu malam hari terlalu tinggi atau berada diatas 20ºC diikuti dengan

kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang

berlebihan dan kualitas produksi buah menjadi rendah. Tanaman tomat memerlukan

penyinaran cahaya matahari sekitar 8 jam per hari dengan curah hujan 750 mm -

1.250 mm per tahunnya (Cahyono, 1998).
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1.4. Kebutuhan Unsur Hara

Tanah yang subur memerlukan unsur hara yang cukup agar tanaman dapat

tumbuh dengan baik, jika unsur hara kurang tersedia, maka pertumbuhan tanaman

akan terhambat. Tanaman tomat dalam pertumbuhannya memerlukan unsur hara yang

terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara

yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak meliputi N, P, K, Ca, Mg

dan S, sedangkan unsur hara mikro hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit

meliputi Fe, Mn, Bo, Cu, Mo dan Cl (Agustina, 2004). Kebutuhan unsur hara mikro

dalam jumlah yang sedikit untuk pertumbuhan tanaman tomat harus tetap tersedia di

dalam tanah. Kekurangan salah satu dari unsur hara tersebut menyebabkan defisiensi

sehingga dapat menganggu pertumbuhannya (Cahyono, 1998).

Unsur hara nitrogen merupakan hara utama untuk pembentukan atau

pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar, tetapi

apabila terlalu banyak dapat menghambat pembungaan dan pembuahan pada

tanaman. Dalam jaringan tumbuhan nitrogen merupakan komponen penyusun dari

banyak senyawa esensial bagi tumbuhan, misalnya asam-asam amino. Tiap molekul

protein berasal dari asam-asam amino dan tiap enzim adalah protein, maka nitrogen

juga merupakan unsur penyusun protein dan enzim (Lakitan, 1993).

Fosfor merupakan bagian yang esensial dari berbagai gula fosfat yang

berperan dalam reaksi-reaksi pada fase gelap fotosintesis, respirasi dan berbagai

proses metabolisme lainnya (Lakitan, 1993). Fosfor juga berperan penting sebagai

penyusun inti sel lemak, protein tanaman, mempercepat pembentukkan buah dan biji

serta meningkatkan produksi (Sagala, 2009). Fosfor merupakan bagian dari
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nukleotida (dalam RNA dan DNA) dan fosfolipida penyusun membran yang erat

kaitannya dengan lemak. Erlita (2011) menyatakan bahwa limbah cair dari

pemotongan ayam mengandung BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical

Oxyegen Demand), TSS (Total Suspended Solid), minyak dan lemak yang tinggi

dengan komposisi berupa zat organik.

Pada tanaman, sebagian besar bahkan seluruh unsur kalium terdapat dalam

bentuk ion anorganik (Santi, 2006). Secara fisiologis fungsi K berhubungan dengan

proses metabolisme seperti fotosintesis dan respirasi, translokasi atau pemindahan

gula pada pembentukan pati dan protein serta meningkatkan ketahanan tanaman

terhadap serangan hama dan penyakit (Nyakpa et al., 1998 cit Sagala, 2009). Lakitan

(1993) juga menambahkan bahwa kalium berperan dalam mengatur potensi osmotik

sel, dengan demikian akan berperan dalam mengatur tekanan turgor sel dalam proses

membuka dan menutupnya stomata.

1.5. Peranan Bahan Organik terhadap Kesuburan Tanah dan Pertumbuhan
Tanaman

Bahan organik tanah adalah fraksi yang berasal dari organisme hidup

(Harjadi, 1993). Bahan organik tanah merupakan sumber nitrogen tanah yang  utama,

selain itu peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat fisika, kimia dan biologi

tanah serta lingkungan. Bahan organik atau pupuk organik yang ditambahkan

kedalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme

tanah untuk menjadi humus atau bahan organik tanah (Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006).
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Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang

telah melapuk. Sumber bahan organik dapat diperoleh dari berbagai macam sumber

seperti kotoran hewan, limbah rumah tangga non sintetis, limbah makanan atau

minuman dan lain-lain. Keuntungan dari pemberian pupukorganik ke dalam tanah di

antaranya adalah: 1)mengubah struktur tanah sehinggapertumbuhan akar tanaman

menjadi baik,2) meningkatkan daya serap dan daya cekam tanahterhadap air sehingga

tersedia bagi tanaman, 3)memperbaiki kehidupan organisme tanah, dan

4)menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman (Neliyati, 2005).

Penggunaan bahan organik sebagai sumber hara untuk meningkatkan

pertumbuhan dan hasil tanaman sejalan dengan perkembangan pertanian

berkelanjutan (Kiswondo, 2011). Menurut Rahmawati (2005), kesuburan tanah

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

maupun biologi. Pertanian organik merupakan suatu sistem budidaya tanpa

menggunakan bahan-bahan kimia, selaras dengan alam dan menjaga keanekaragaman

ekosistem. Kualitas dan kuantitas produk pertanian akan meningkat, harga jual lebih

tinggi, dan memberikan hasil produk organik yang aman dikonsumsi, lebih manis,

renyah dan awet (Salwati & Izhar, 2008).

Struktur dan kesuburan tanah dapat diperbaiki dengan penggunaan pupuk

organik yang bahan dasarnya berasal dari bahan organik. Sumber bahan dasar untuk

pembuatan pupuk organik yang biasa digunakan berasal dari kotoran hewan, limbah

pertanian dan limbah organik rumah tangga. Bahan organik yang berasal dari limbah

rumah tangga dengan volume yang cukup besar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk

untuk kegiatan pertanian (Sulistyawati & Nugraha, 2004).
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1.6. Limbah Cair Rumah Tangga

Limbah merupakan materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun

anorganik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia seperti rumah tangga, industri

dan kegiatan komersial (Mifbakhuddin et al., 2010). Limbah rumah tangga adalah

limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah

tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau bekas yang dapat

berbentuk cair, gas dan padat (BPTP, 2009).

Limbah berupa cairan adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses

produksi maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu

saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai

ekonomis. Limbah rumah tangga berupa cairan terbagi menjadi limbah cairan sintetis

seperti air bekas deterjen, air hasil buangan kamar mandi, dan limbah cairan non

sintetis seperti air bekas cucian beras, cucian ayam, serta cucian ikan.

Air cucian beras adalah limbah dari kegiatan rumah tangga yang sering kali

terbuang dengan percuma. Air cucian beras banyak mengandung karbohidrat, nutrisi,

vitamin, dan zat-zat mineral lainnya. Kandungan yang ada pada air cucian beras

umumnya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman yang dapat digunakan

sebagai pupuk organik (Istiqamah, 2012). Menurut Wulandari et al. (2011), air

cucian beras yang berwarna putih  susu menandakan bahwa protein dan vitamin B1

banyak terdapat dalam air cucian beras ketika beras mengalami pencucian.

Air cucian beras mengandung nutrisi diantaranya adalah 80% vitamin B1,

70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan (Mn), 50% fosfor (P), 60% zat besi
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(Fe), dan asam lemak essensial (Zakaria, 2013). Vitamin B1 merupakan kelompok

vitamin B yang memiliki peranan dalam metabolisme tanaman untuk

mengkonversikan karbohidrat menjadi energi untuk menggerakkan aktifitas di dalam

tanaman (Agustina, 2004). Menurut Lestari (2010), karbohidrat dapat menjadi

perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Auksin bermanfaat untuk

merangsang pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas baru, sedangkan giberelin

sebagai perangsang pertumbuhan akar.

Limbah cair rumah tangga yang dapat digunakan sebagai pupuk organik

selain air cucian beras adalah cucian ikan dan cucian ayam. Limbah ikan berbentuk

cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, yaitu dengan membusukkan ikan

yang tidak terpakai dan direndam dalam air (Greentopia, 2010). Pemberian limbah

ikan yang terurai menjadi bahan organik dapat menyediakan suplai unsur hara serta

dapat meningkatkan proses fotosintesis tanaman sehingga menunjang proses

metabolisme tanaman (Zahara et al., 2010).

Pemberian bahan organik ke tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah, dan

menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga baik untuk

perkembangan dan pertumbuhan tanaman (Adisarwanto, 2006). Menurut Zahara et

al. (2010), terjadi peningkatan rerata berat biji kering polong seiring dengan

penambahan dosis limbah ikan yang diberikan pada tanaman kedelai. Hal ini

menunjukkan bahwa limbah ikan mampu menyediakan kebutuhan N, P, dan K bagi

pertumbuhan tanaman.


