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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tomat termasuk sayuran buah yang digemari sebagian besar 

masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak, segar dan sedikit asam. 

Tomat dapat dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan bumbu masakan. 

Kandungan gizi dalam 100 g tomat meliputi 1 g protein, 4,2 g karbohidrat, 

0,3 g lemak, 5 mg kalsium, 27 mg fosfor, 0,5 mg zat besi, 1500 SI vitamin A, 

60 ug vitamin B, 40 mg vitamin C (Yani dan Ade dalam Handrian, et al., 

2013). 

Pada tahun 2012-2015 produksi tomat nasional mencapai kisaran 

878.741 ton – 992.780 ton. Pada tahun 2015 produksi tomat lebih rendah di 

bandingkan tahun 2013, yaitu hanya 878.741 ton. Sedangkan pada tahun 

2013 menghasilkan produksi tomat tertinggi yaitu 992.780 ton. Pada tahun 

2015 Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil tomat teringgi di Indonesia, 

yaitu sebesar 298.445 ton. Hal ini sangat berbeda nyata dengan produksi 

tomat yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 62.928 ton (Dirjen 

Hortikulturan, 2015). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas 

tomat di Provinsi Jawa Tengah tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu ada 

teknik perbaikan budidaya tomat. 

Perbaikan budidaya tanaman tomat dapat dilakukan dengan cara 

pemberian mulsa dan pupuk organik cair. Pemberian mulsa bertujuan untuk 

mencegah kehilangan air dari tanah. Kahilangan air dari tanah dapat 

dikurangi dengan cara memelihara temperatur dan kelembaban tanah. 

Aplikasi mulsa merupakan salah satu upaya menekan pertumbuhan gulma, 

memodifikasi keseimbangan air, suhu dan kelembaban tanah serta 

menciptakan kondisi yang sesuai bagi tanaman, sehingga tanaman dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik (Mulyatri dalam Wisudawati, et al., 

2016).  
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Ada beberapa jenis mulsa diantaranya mulsa jerami padi dan mulsa 

plastik hitam perak. Penggunaan jerami padi sebagai mulsa dapat 

meningkatkan nilai tambah jerami sebagai limbah hasil pertanian. 

Penggunaan mulsa yang berasal dari bahan organik dapat sekaligus untuk 

menambah bahan organik ke tanah. Bahan organik jerami padi dapat 

mengalami proses dekomposisi sehingga dapat memperbaiki sifat fisik tanah 

(Yulianingrum, et al., 2016). 

Menurut Aggorowati, et al., (2016) pemberian mulsa jerami padi pada 

tanaman tomat dapat menekan pertumbuhan gulma sebesar 59,71% dan 

menurunkan suhu tanah pada pagi dan siang hari masing-masing sebesar 

5,30% dan 1,68%, sehingga dapat menghasilkan jumlah buah sebanyak 21,24 

buah atau meningkat sebesar 103,83% dan bobot segar sebesar 1,81 kg atau 

meningkat sebesar 98,90% dibandingkan tanpa pemberian mulsa jerami padi. 

Adapun menurut Hadi (2018) menunjukkan bahwa penggunaan mulsa jerami 

padi terhadap tanaman terung memberikan hasil tertinggi pada tinggi tanaman 

umur 45 HST (77,66 cm), jumlah buah per plot (45,22 buah) dan berat buah 

per plot (5,62 kg). Pemberian mulsa jerami padi pada tanaman tomat 

berpengaruh nyata pada tinggi tanaman umur 2 MST yaitu 29,12 cm (Syakur, 

et al., 2017).  

Penggunaan mulsa plastik hitam perak dapat meningkatkan intensitas 

cahaya yang diterima oleh tanaman dengan pemantulan cahaya yang diterima 

oleh permukaan mulsa (Muslim dan Roedy, 2017). Menurut Setyorini, et al. 

(2009) penggunaan mulsa plastik hitam perak pada tanaman tomat mampu 

meningkatkan kadar asam dominan. Adapun menurut Kusumasiwi, et al. 

(2012) penggunaan mulsa plastik hitam perak nyata meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman terung. Penggunaan mulsa plastik hitam 

perak pada tanaman cabai mampu memberikan hasil teringgi pada jumlah 

bunga cabai merah (18, 60) dan jumlah buah cabai merah (36,58) (Aditya, et 

al., 2013). 

Perbaikan teknik budidaya tomat selain pemulsaan yaitu pemupukan 

dengan menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair merupakan 
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salah satu jenis pupuk yang banyak dijual di pasaran. Pupuk organik cair 

kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau disebut sebagai pupuk cair daun 

yang mengandung hara makro dan mikro esensial (Marpaung, et al., 2014). 

Ada banyak merk pupuk organik cair yang dijual di pasaran, salah satunya 

yaitu pupuk organik cair Nasa. Pupuk organik cair Nasa memiliki kandungan 

unsur hara makro dan mikro, lemak, protein, asam-asam organik dan zat 

perangsang tumbuhan seperti auksin, Gibberelin dan Sitokinin (Neli, et al., 

2016). 

Menurut Herdian (2013) konsentrasi POC NASA 2 ml/l air 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, diameter 

tanaman, jumlah buah dan berat pertanaman pada tanaman tomat. Adapun 

menurut Zabarti, et al., (2013) konsentrasi pupuk organik cair Nasa 8 ml/l air 

menunjukkan hasil tertinggi pada pertumbuhan tinggi tanaman. Menurut Fitra 

(2013) konsentrasi pupuk organik cair Nasa 2 ml/l air berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian 

tentang tanaman tomat. Dengan judul “Pengaruh Berbagai Jenis Mulsa dan 

Konsentrasi Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

tomat (Lycopersicum esculentum Mill.)? 

2. Adakah pengaruh konsentrasi pupuk organik cair Nasa terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.)? 

3. Adakah interaksi antara jenis mulsa dengan konsentrasi pupuk organik 

cair Nasa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.). 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair Nasa 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara jenis mulsa dan konsentrasi pupuk 

organik cair Nasa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat 

(Lycopersicum esculentum Mill.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga jenis mulsa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.). 

2. Diduga konsentrasi pupuk organik cair Nasa berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.). 

3. Diduga terjadi interaksi antara jenis mulsa dan konsentrasi pupuk organik 

cair Nasa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.). 

 

  


