
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tomat merupakan tanaman dari famili Solanaceae, yaitu berbunga 

seperti trompet. Bentuk, warna, rasa, dan tekstur buah tomat sangat beragam. 

Baik buat tomat, bulat pipih, keriting, atau seperti bola lampu. Warna buah 

masak bervariasi ada yang berwarna kuning, orange, sampai yangg berwarna 

merah, tergantung dari jenis pigmen yang dominan. Buahnya tersusun dalam 

tandan-tandan.  Keseluruhan buahnya berdaging dan banyak mengandung air 

(Iwanudin, 2010). 

Tomat memiliki komposisi zat yang cukup lengkap mengandung protein,  

karbohidrat,  lemak,  kalsium,  fospor, zat besi, vitamin A dan vitamin C (Ashari, 

1995).  Kandungan mineral pada buah tomat adalah zat kapur dan fosfor yang 

bermanfaat untuk pertumbuhan buah dan gizi, zat besi untuk pembentuk zel 

darah merah, dan kandungan zat potassium yang terkandung dalam tomat 

sangat bermanfaat untuk menurunkan gejala tekanan darah tinggi (Cahyono,  

2005). 

Buah tomat juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industry,  

misalnya tomat segar dapat dijadikan saus, kosmetik, bumbu masak,  sayuran 

maupun sebagai bahan perwarna makanan. Selain itu tomat juga sering di 

konsumsi sebagai buah, selain rasanya yang manis dan segar tomat juga 

sangat berguna bagi kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi buah tomat 

secara teratur juga dapat mencegah kanker prostat (Sarigih, 2008). 



Produksi tomat di Indonesia tahun 2018 mencapai 976,772 ton, luas 

panen 54.158 ha (produktivitas 18,04 ton/ha) produksi tomat Sulawesi Tengah 

tahun 2018 mencapai 16.161 ton, luas lahan 1.716 ha (produktivitas 9,42 

ton/ha) (BPS, 2018). Produksi tomat di Kabupaten Poso tahun 2016 mencapai 

18.133,90,  dengan luas panen 1.839 Ha (produktivitas 9,86 ton/ha)   (BPS 

sulteng, 2016).   

Peningkatan produksi tomat dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Menurut Pitojo (2005) produksi tomat dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan varietas unggul,  populasi tanaman yang sesuai, perlindungan 

tanaman dari gangguan hama dan penyakit serta pemupukan. 

Menurut Departemen Pertanian (2004) petani selama ini lebih banyak 

mengandalkan pupuk anorganik dalam sistem budidaya tomat. Pemberian 

pupuk anorganik yang terus menerus yang kelarutannya di dalam tanah sangat 

lambat akan tertimbun di dalam tanah sehingga akan merusak lingkungan dan 

biologi tanah. Simanungkalit (2006) menyatakan pemberian pupuk anorganik 

yang berlebihan akan merusak kesuburan tanah baik kimia,  fisik, maupun 

biologi tanah. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan atau pemulihan tanah 

melalui pemberian pupuk organik. 

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, 

kotoran hewan dan limbah organik lainya yang telah melalui proses fermentasi. 

Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk kandang yang 

berasal dari kotoran ternak kambing. Menurut Hartatik dan Widowati (2006) 



pupuk kandang kambing memiliki kandungan hara 0.705% N, 0.40% P2O5, 

0.25% K2O, C/N 20-25 dan bahan organik 31%. Silvia dkk (2012) melakukan 

penelitian menggunakan pupuk kandang kambing dengan takaran dosis 2,5; 

5,0; 7,5; 10; 12,5; 15,0; 17,5 dan 20,0 ton/ha pada tanaman tomat. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kambing 

10 ton/ha atau setara dengan 300 g tanaman menghasilkan nilai terbaik pada 

tinggi tanaman (67,00 cm), diameter batang (6,38 mm), jumlah buku cabang 

(67,67 buku), umur tanaman saat panen pertama (69,50 hst),  jumlah buah 

(20,00 biji),  dan berat buah segar (37,88 g/tanaman). Oleh karena itu 

dilakukan penelitian mengenai respon pertumbuhan dan hasil tomat pada 

berbagai dosis pupuk kandang kambing. 

  



                                  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan 

hasil tomat pada pemberian berbagai dosis pupuk kandang kambing. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi pada petani tentang pemanfaatan pupuk kandang 

kambing untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tomat. 

2. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan petani tentang budidaya tomat 

dengan menggunakan pupuk kandang kambing. 

 

 


