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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Tomat 

Dalam taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman tomat klasifikasikan 

menurut sistematika sebagai berikut: devisi: Spermatophyta, Subdivisi: 

Angiospermae, Kelas: Digotiladonea, Ordo: Solanales, Famili: aolananceae, 

Genus: Licopersicon, Species: Licopersicum. 

Morfologi tanaman tomat memiliki sistem perakaran luas menyabar ke 

segala arah tapi dangkal. Dengan sistem perakaran tersebut, maka kegiatan 

penyiangan gulma (rumput penggangu) harus perlu dilakukan hati-hati agar tidak 

merusak akar tanaman. Batang tanaman tomat berbentuk segi empat sampai bulat, 

batang berwarna hijau dan dibagian permukaannya ditumbuhi rambut-rambut 

halus. Apabila pertumbuhan tanaman tomat dibiarkan tumbuh tanpa pemangkasan 

maka akan tumbuh banyak tunas-tunas liar dari ketiak daun. 

Daun tanaman tomat berbentuk oval, pada tangkai daun yang berukuran 

sekitar 4 6 cm terdapat daun-daun yang merupakan daun majemuk ganjil berjumlah 

antara 5-7 helai daun. Pada umunya bunga tomat muncul dari batang (cabang) yang 

masih muda, berukuran kecil dengan diameter sekitar 2 cm. Mahkota bunganya 

berwarna kuning cerah yang berjumlah 6 buah sehingga tampak indah. Sedang di 

bagian bawahnya terdapat kelopak bunga yang berjumlah 5 buah berwarna hijau. 

Buah tomat yang masih muda, kulit berwarna hijau dan bila dimakan akan terasa 

getir, sejalan dengan proses kematangan buah juga terjadi perubahan warna kulit 

buah yang semula berwarna hijau (buah muda) menjadi buah merah (buah telah 
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masak). Tomat juga banyak terkandung zat berguna bagi tubuh manusia. Zat-zat 

yang terkandung dalamnya merupakan vitamin C, vitamin A dan mineral. 

Tomat merupakan tanaman yang mampu tumbuh di berbagai tempat, dari 

dataran rendah hingga dataran tinggi tergantung varietas yang ditanam. Tomat akan 

tumbuh dengan baik apabila ditanam pada tanah yang gembur, pH antara 5 sampai 

6, terkena sinar matahari yang 10-12 jam per hari dan frekuensi penyiraman teratur 

dari awal tanam hingga panen. Suhu yang terbaik bagi pertumbuhan tomat adalah 

23 derjat celcius pada siang hari dan pada malam hari 17 derajat celcius. Suhu tinggi 

dapat menyebabkan penyakit daun berkembang, dan kelembaban terlalu tinggi juga 

dapat menggangu pembentukan buah. Waktu tanam yang baik merupakan dua 

bulan sebelun hujan berakhir, sehingga sewaktu musim kemarau atau menjelang 

musim kemarau diharapkan tanaman tomat sudah berbuah. Dapat juga di tanam 

awal musim penghujan, tapi kalau tomat ditanam dimusim ini banyak ganguannya 

terutama penyakit yang menyerang daun. Selain itu hasil buah banyak yang rusak 

atau pecah pecah. 

Tipe pertumbuhan tomat dibedakan menjadi dua yaitu tomat bertipe 

determinate dan tomat bertipe indeterminate. Tomat determinate memiliki 

pertumbuhan vertikal yang terbatas dan ditandai dengan mulainya pertumbuhan 

generatif, sedangkan tomat indeterminate memiliki pertumbuhan vertikal yang 

tidak terbatas dan bunga akan selalu muncul pada pucuk muda. 

Pupuk sintetik yang umum digunakan pada tanaman tomat sebagai pupuk 

dasar adalah pupuk Urea 125 kg/ha, ZA 300 kg/ha, dan KCL 200 kg/ha. Jarak tanam 
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yang digunakan dalam budidaya tomat adalah 60 cm x 50 cm (BPTP Yogyakarta, 

2013). 

B. Pupuk Nitrogen 

Klorofil dan protoplasma di setiap daun tomat terdapat Nitrogen yang 

dibutuhkan untuk mengkonversi sinar matahari menjadi energi yang dapat 

digunakan dalam proses fotosintesis dan semua proses pertumbuhan pada tomat. 

Hal ini bearti Nitrogen memiliki pengaruh dalam warna hijau pada tomat dan 

berperan penting dalam pembentukan protoplasma pada tomat. Pembentukan 

protoplasma pada tomat dimulai dengan konversi Nitrogen menjadi asam amino 

didalam metabolisme tanaman tomat. Oleh karena itu, Nitrogen berperan penting 

dalam menyusun struktur sel tanaman dan pembentukan dan pertumbuhan sel (Dou, 

H., 2004). Fungsi Nitrogen pada  tanaman tomat yaitu: 

1) Mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat 

2) Pemasok Nitrogen  

3) Memberikan warna hijau pada daun 

4) Meningkatkan hasil produksi pada jenis tanaman sayuran dan 

rerumputan 

Penggunaan pupuk Nitrogen yang umum digunakan oleh petani yaitu pupuk 

Urea. Pupuk Urea memiliki sifat higroskopis dan pupuk Urea sangat mobil dalam 

tanah, sehingga penggunaan pupuk Urea harus memperhatikan beberapa faktor 

yaitu dengan cara menugal kemudian ditutup kembali dengan tanah (BPTP, 2013). 

Hal ini bertujuan agar pupuk Urea yang diberikan tidak mudah mencair ketika 

terkena air langsung sebelum diserap oleh akar tanaman. Pupuk Urea yang diperjual 



8 

 

 

 

belikan mengandung 46% unsur Nitrogen. Kadar unsur N yang tinggi pada Urea 

sangat bermanfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman tomat, tetapi penggunaan 

pupuk Urea dalam jangka panjang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan 

yaitu meninggalkan residu, membunuh mikroorganisme dalam tanah, menurunkan 

kesuburan tanah, menurunkan hasil produksi tanaman, dan merusak struktur, kimia 

dan biologi tanah.  

Tanaman tomat dikatakan kekurangan unsur hara N apabila tanaman kurus 

dan pendek, daun berwarna kekuning-kuningan, jaringan tanaman mengering dan 

mati, buah kecil dan masak terlalu cepat (Subhan dkk, 2009). 

C. Tanah Regosol 

Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung 

api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru diendapkan. Material jenis tanah 

ini berupa abu vulkan dan pasir vulkan. Tanah regosol merupakan hasil erupsi 

gunung berapi, bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung, bersifat subur, 

tekstur tanah ini biasanya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna 

keabuan, kaya unsur hara seperti P dan K yang masih segar, kandungan N kurang, 

pH 6 - 7, cenderung gembur, umumnya tekstur makin halus makin produktif, gaya 

menahan air yang rendah, dan mudah tererosi (Sutanto, 2005). 

Ciri-ciri fisik tanah regosol adalah memiliki butiran kasar. Ciri lainnya 

adalah belum menampakkan adanya perlapisan horisontal. Warna bervariasi dari 

merah kuning, coklat kemerahan, coklat dan coklat kekuningan. Itu karena 

bergantung pada material dominan yang dikandungnya. Karena tanah regosol 

berasal dari erupsi gunung berapi, maka tanah jenis ini banyak terdapat di setiap 
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pulau yang memiliki gunung api baik yang aktif maupun yang sudah mati, 

contohnya seperti Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 

Barat. Di Kalimantan tidak ada tanah regosol karena tidak ada aktivitas vulkanik. 

Geologi daerah Kalimantan relatif stabil. Pulau ini tidak mengalami aktivitas 

tektonik dan vulkanik. Hal ini disebabkan karena Kalimantan tidak berada pada 

jalur gunung api dunia atau Ring of fire sehingga tidak ada tanah regosol yang 

berasal dari endapan abu vulkanik. 

Tanah regosol sangat cocok untuk pertanian khususnya tanaman padi, 

kelapa, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Itulah sebabnya mengapa tanah di 

lereng gunung berapi yang baru saja mengalami erupsi sangat subur dan sangat baik 

untuk pertanian (Sutanto, 2005). 

D. Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik merupakan pupuk alami yang memiliki unsur hara didapat 

dari sisa-sisa metbolisme makhluk hidup melalui proses penguraian 

mikroorganisme. Penggunaan pupuk organik aman digunakan sebagai pupuk pada 

tanaman karena didalam pupuk organik tidak memiliki residu yang tertinggal di 

tanah, sehingga produk-produk yang dihasilkan dari penggunaan pupuk organik 

lebih sehat dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. 

Sisa-sisa metabolisme yang ada di alam belum dapat diserap langsung oleh 

tanaman dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diserap oleh 

tanaman, untuk menyediakan unsur Nitrogen yang dibutujkan oleh tanaman dapat 

dibuat menjadi pupuk organik cair terlebih dahulu. Unsur Nitrogen yang terdapat 

pada pupuk organik cair mampu menyediakan Nittogen yang dibutuhkan untuk 
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pertunbuhan tanaman sama halnya dengan pupuk Nitrogen kimia dan pupuk 

organik cair mampu memacu kehidupan mikroorganisme yang ada didalam tanah. 

Bagian tanaman yang dapat menyerap unsur hara yang disediakan pupuk 

organik cair tidak hanya melalui akar tetapi bagian daun pada tanaman mampu 

meyerap unsur hara (Bilad, 2011).  

Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur di 

dalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar, namun 

daun juga punya kemampuan menyerap hara, Sehingga ada manfaatnya apabila 

pupuk cair tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi juga di bagian daun-daun 

(Bilad, 2011). Jadi, penggunaan pupuk organik cair dapat diberikan langsung ke 

akar, disemprot ke daun dan juga dapat mengobati tanaman.  

E. Darah Sapi 

Di dalam darah sapi segar dapat memiliki kandungan hara sebesar 5,5% N 

(Waryana, 2017).   Darah sapi murni merupakan pupuk organik Nitrogen yang 

sangat baik untuk pertumbuhan tanaman seperti mawar, bunga Caladium, jenis 

pohon-pohonan, dan lain – lain. Darah merupakan cairan dalam pembuluh darah 

yang beredar ke seluruh tubuh mulai dari jantung dan segera kembali kejantung. 

Darah terdiri dari yaitu cairan plasma dan sel darah. Darah terdiri dari cairan yang 

disuspensikan oleh elemen elemen pembentuknya. Pembentuknya yaitu plasma, 

dan selanjutnya yang paling banyak merupakan sel darah merah atau eritrosit. 

Volume darah total terdapat sekitar 5-13% dari berat badan tergantung dari spesies, 

umur, jenis kelamin, dan status fungsional. 
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Darah berperan sebagai media memobilisasi oksigen dari paru-paru ke 

seluruh tubuh, karbondioksida ke paru-paru, membawa nutrisi makanan dari usus 

keseluruh tubuh, dan mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari 

tubuh. Pertahan tubuh terhadap infiltrasi benda benda asing dan mikroorganisme. 

Darah juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air dan penggumpalan 

atau pembengkuan darah untukmencegah terjadinya kehilangan darah yang 

berlebihan pada waktu luka. 

Darah sapi yang didapat dari limbah peternakan biasanya langsung dibuang 

lewat saluran dibawah tanah. hanya sebagian kecil dari masyarakat yang 

memanfaatkan darah sapi untuk pakan ternak. Menurut data Kementerian Pertanian 

2017, Jumlah sapi yang dipotong di RPH dan di luar RPH pada tahun 2017 sekitar 

3.038.671 ekor. Jika jumlah darah sapi sebesar 7,7 % dari berat badan, maka total 

darah sapi yang dihasilkan adalah 102.363 ton (Anonim, 2007 a). Jumlah darah 

tersebut bila tidak diolah dapat mencemari lingkungan, karena darah sapi 

mengandung sisa-sisa metabolisme yang memuculkan aroma tidak sedap bila 

terjadi pembusukan oleh bakteri. Darah sapi mudah membeku apabila tidak 

dicampur dengan air dan garram. Hal ini karena trombosit dan plasma darah 

bertubrukan dan menghasilkan zat kimia yang mampu menggumpalkan darah. 

  



12 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hasil penelitian Octaviyani (2013) menunjukan bahwa dengan pemberian 

80% dari urea dan 20% dari pupuk kandang dapat meningkatkan hasil yang 

optimum pada produksi pada tanaman rumput raja. Berdasarkan pada penelitian 

tersebut, maka diduga imbangan takaran antara 80% dari urea dan 20% dari POC 

darah sapi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil pada tanaman tomat dan 

merupakan imbangan takaran sumber N yang tepat pada tanaman tomat. 


