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YANG DITANAM SECARA HIDROPONIK 

THE INFLUERCE OF VARIOUS MEDIA AND KINDS OF FERTILIZER ON THE 

GROWTH AND YIELD OF TOMATO (Solanum lycopersicum Mill) PLANT GROWTH 

HYDROPONICALLY 

Ridwan Saputra, I ketut ngawit2, dan Muhammad Dahlan3 
1Mahasiswa, 2 Dosen pembimbing utama, 3Dosen pembimbing pendamping 

Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agroekoteknologi 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

Email : King.ridwan1997@gmail.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh macam media dan macam 

pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang ditanam secara hidroponik. 

Metode yang digunakan adalah metode  eksperimental dengan percobaan di rumah kaca. 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca (Green House) yang terletak di Fakultas Pertanian, 

Universitas Mataram yang dilakasanakan pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan 

tanggal 23 Maret 2018. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 

macam pupuk (P) yang terdiri dari 2 pupuk (A & B MIX DAN POC NASA) dan faktor ke  

dua adalah macam media (M) yang terdiri dari 3 media (pasir, pecahan batu bata dan 

pakis) . Data  hasil penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam (analisis of variance) 

dengan tarap nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan berbeda nyata pada macam media 

terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, umur berbunga, umur penen, berat buah per 

tanaman, volume buah per tanaman dan jumlah buah per tanaman. 

 

Kata Kunci : Tomat, Pupuk, Macam Media, Hidroponik 

ABSTRACT 

This research is aim to know the influerce of various media and kinds of fertilizer 

on the growth and yield of tomato plant growth hydroponically. The methode used is 

experimental method with experiments in green house. The study was conducted in the 

green house of agricultural facuty, mataram university. On 25 of November 2017 until 23 

of March 2018. The design of this study was conducted using a complete randomize design 

with 2 factor and 3 replications. First factor is a kind of fertilizer consisting of 2 fertilizers 

(A&B MIX and POC NASA) and second factor is medium kind consisting of 3 medium 

(sand, broken stone and fern). The data of the research were analyzed using analysis of 

variance (ANOVA) with 5% real level. The result of the study showed significant 

differences in media sizes to plant growt rates, flowering age, harvest age, fruit shape, 

volume and number of a plant.  

Keywords :Tomato, Fertilizer Various Of Media Hydroponic. 
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PENDAHULUAN 

Tomat merupakan komoditas hortikultura yang memiliki prospek pemasaran yang 

cerah, tetapi sering kali produksi tanaman tomat masih rendah. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2017), bahwa produksi tomat provinsi Nusa Tenggara Barat tomat dari tahun 

ketahun tidak stabil, nilai produksi tahun 2012 sebesar 25.043 ton, tahun 2013 sebesar 

28.839 ton, tahun 2014 sebesar 36.734 ton, tahun 2015 sebesar 25.700 ton dan pada tahun 

2016 sebesar 25.218 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tomat di provinsi Nusa 

Tenggara Barat cendrung menurun. Untuk menanggulangi permasalahan produksi tanaman 

tomat dan untuk meningkatan produksi tomat di Indonesia khususnya di NTB perlu 

diterapkan sisitem budidaya yang menjanjikan sekaligus menjadi lapangan produksi. Salah 

satu teknik budidaya yang menjanjikan untuk diterapkan yaitu budidaya secara hidroponik. 

Pilihan jenis media dalam budidaya hidroponik ini merupakan hal yang sangat 

penting untuk di perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

media-media yang biasa digunakan dalam hidroponik ini. Media tanam merupakan tempat 

tumbuh dan berkembangnya tanaman  sampai tanaman siap panen. Jika dilihat dari media 

tanam ada dua macam hidroponik, yaitu hidroponik metode subtrat dan metode non-

subtrat. Beberapa contoh bahan yang bisa digunakan sebagai media tanam pada hidroponik 

metode substrat adalah arang sekam, pasir, kerikil batu apung, rock woll, dan spons. Yang 

penting media tersebut bersih, bisa menyimpan air sementara dan porous. Sementara untuk 

model hidroponik metode non-subtrat tidak menggunakan media tanam, akar tanaman 

langsung masuk pada talang (saluran air). Model seperti ini bisa disebut NFT (Nutrient 

Film Technique) (Anonim, 2010).  

Unsur hara menjadi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

tanaman. Masing-masing jenis tanaman memerlukan unsur hara yang berbeda, penggunaan 

unsur hara yang tidak teratur mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Oleh karena 

itu untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan unsur hara dapat dilakukan penggunaan 

pupuk dengan mengatur konsentrasinya dalam sistem hidroponik dan untuk mengetahui 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dilakukan cara dengan pemberian pupuk 

yang berbeda.Pada teknik ini hara disediakan dalam bentuk larutan hara, mengandung 

unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman agar tercapai pertumbuhan yang normal. 

Pencarian komposisi yang paling baik untuk tiap jenis tanaman khususnya tomat masih 

terus dilakukan, mengingat tiap jenis tanaman membutuhkan membutuhkan nutrisi dengan 
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komposisi yang berbeda. Media tanam dan nutrisi merupakan faktor penentu keberhasilan 

sistem hidroponik. Untuk meningkatkan produksi tanaman tomat maka perlu dipilih media 

tanam dan pupuk yang cocok dan sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tomat. Sehubungan dengan itu maka telah dilaksanakan penelitian 

tentang “Pengaruh Macam Media dan Macam Pupuk terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum Mill) yang Ditanam Secara Hidroponik”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh macam media dan macam pupuk 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum Mill) yang ditanam 

secara hidroponik. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca (Green House) yang terletak di Fakultas 

Pertanian, Universitas Mataram. Penelitian dilaksanakan mulai 25 November 2017 sampai 

dengan 23 Maret 2018. 

Alat dan Bahan penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kotak semai,  sekop, ayakan 

bermata saring 1 mm dan 3 mm, hand sprayer, erlanmayer, pipet volume dan pipet ukur, 

ember, palu, ajir, tali rafiah dan alat tulis menulis. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pasir, batu bata, pakis, pot, kain kasa, air, pupuk cair A&B MIX dan 

POC NASA, dan benih tomat. 

Metode penelitian dan Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimental. Percobaan 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor dan 3 ulangan. 

Faktor pertama adalah macam pupuk (P) yang terdiri dari 2 pupuk (A & B MIX dan POC 

NASA) dan faktor ke dua adalah macam media hidroponik (M) yang terdiri dari 3 media 

(pasir, pecahan batu bata dan pakis). 

Pemupukan : Sebelum pemupukan dilakukan, pupuk A&B MIX terlebih dahulu 

diencerkan sampai dengan konsentrasi 10 ml/L air, sedangkan pupuk POC NASA 

diencerkan sampai dengan konsentrasi dan 2 ml/L. Pemberian pupuk dilakukan sesuai 

dengan Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Cara pemberian pupuk A & B MIX dan POC NASA pada setiap penambahan 

umur tanaman. 

Umur 

tanaman 

setelah 

tanam 

(hari) 

Dosis 

/Volume 

larutan 

(ml/tanaman) 

Frekuensi 

pemupukan 

Pupuk A&B 

MIX dan 

POC NASA 

pada 6 

kombinasi 

perlakuan 

Dosis kombinasi 

perlakuan 

Dosis total 

(ml) 

A & B MIX dan POC 

NASA 

Per dua minggu pada 18 

pot tanaman 

0-14 25 6 x 25 150 450 

15-28 50 6 x 50 300 900 

29-42 75 6 x 75 450 1.350 

43-56 100 6 x 100 600 1.800 

57-70 125 6 x 125 750 2.250 

71-84 150 6 x 150 900 2.700 

Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang diamati dalam penelitian ini adalah: laju pertumbuhan 

tinggi tanaman, laju pertumbuhan jumlah daun, jumlah cabang produktif, umur tanaman  

berbunga, umur berbuah, umur panen, dan jumlah buah per tanaman. 

Analisis Data 

Data  hasil penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam (analisis of variance) 

dengan taraf nyata 5%. Bila ada beda nyata antara perlakuan dilakukan uji lanjut dengan 

uji beda nyata jujur atau BNJ (honestly signifikan difference) dengan taraf nyata 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Adapun data hasil penelitian dan uji lanjut terhadap semua parameter disajikan 

pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel 3. Purata dan hasil uji lanjut laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju  pertumbuhan 

jumlah daun, jumlah cabang produktif, umur berbunga, dan umur berbuah. 

Perlakuan 

Parameter 

Laju 

pertumbuhan 

tinggi 

tanaman 

(cm/minggu) 

Laju 

pertumbuhan 

jumlah daun 

(helai/minggu) 

Jumlah 

cabang 

produktif 

(cabang) 

Umur 

berbunga 

(HST) 

Umur 

berbuah 

(HST) 

Umur 

panen 

(HST) 

Media (M)       

M1 10,663 a 1,1613 a 0,83 a 29,17 a 49,83 a 79,83 a 

M2 3,174   c 0,6418 a 0,0   a 90,17 b 34,67 a 0        b 

M3 5,183   b 0,7835 a 0,50 a 67,17 b 20,17 a 30      b 

BNJ 5% 1,15 - - 24,35 - 34,30 

Pupuk (P)       

P1 6,648 a 0,7968 a 0,5555 a 57,22 a 30,89 a 33,55 a 

P2 6,032 a 0,9277 a 0,3333 a 67,11 a 38,89 a 39,66 a 

BNJ 5% - - - - - - 

Keterangan : 

*Angka-angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata pada taraf nyata 5% 

dengan uji lanjut BNJ. 

 Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa macam media berpengaruh nyata terhadap laju 

pertumbuhan tinggi tanaman, umur berbunga dan umur panen, tetapi tidak berpengaruh 

nyata terhadap laju pertumbuhan jumlah daun, jumlah cabang produktif dan umur berbuah.  

Sedangkan macam pupuk tidak berpengaruh nyata  terhadap laju pertumbuhan tinggi 

tanaman, umur berbunga dan umur panen. Media pasir berpengaruh lebih baik 

dibandingkan dengan media pecahan batu bata dan media pakis terhadap laju pertumbuhan 

tinggi tanaman dengan nilai tertinggi yaitu 10,66 cm/minggu, disusul media pakis dan 

media pecahan batu bata masing-masing 5,182 cm/minggu dan 3,174 cm/minggu. 

Demikian pula terhadap umur berbunga perlakuan media pasir cenderung menyebabkan 

tanaman lebih cepat berbunga yaitu pada umur 29 hari, sementara itu pada media pakis 

saat tanaman berbunga  67 hari dan disusul oleh media pecahan batu bata 90 hari. 

Sedangkan pada umur panen media yang cendrung cepat dipanen yaitu media pakis pada 

umur 30 hari disusul oleh media pasir dengan umur 79 hari dan media pecahan batu bata 

yaitu 0 hari. 
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Tabel 4. Purata dan hasil uji lanjut terhadap jumlah buah per tanaman, berat buah per 

tanaman dan volume buah per tanaman. 

Perlakuan 

Parameter 

Berat buah per 

tanaman (g) 

Volume buah per 

tanaman (ml) 
Jumlah buah per tanaman 

Media (M)    

M1 197,768 a 200,833 a 6,333 b 

M2 0,0         b 0,0         b 0,0     a 

M3 83,985   b 88,167  a 4,333 b 

BNJ 5% 140,65 46,25 6,59 

Pupuk (P)    

P1 145,324 a 147,667 a 5,555 a 

P2 42,511   a 45,00     a 1,555 a 

BNJ 5% - - - 

Keterangan:  

*Angka-angka yang di ikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada 

taraf nyata 5%   dengan uji lanjut BNJ.  

 Hasil analisis dan uji lanjut pada tabel 4 menunjukkan bahwa macam media 

berpengaruh nyata terhadap berat buah per tanaman, volume buah per tanaman dan jumlah 

buah per tanaman, sedangkan macam pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap berat buah 

per tanaman, volume buah per tanaman dan jumlah buah per tanaman. Media pasir 

menunjukkan nilai tertinggi terhadap berat buah per tanaman yaitu 197,76 g disusul media 

pakis 83,98 g dan media bata menunjukkan nilai terendah yaitu 0 g. Demikian pula dengan 

volume buah per tanaman, media pasir menunjukkan nilai tertinggi yaitu 200,83 ml disusul 

media pakis 88,16 ml dan nilai terendah ditunjukkan oleh media pecahan batu bata yaitu 0 

ml. Disamping itu juga media pasir menunjukkan nilai tertinggi terhadap jumlah buah per 

tanaman yaitu 6,33 buah disusul media pakis 4,33 buah dan media pecahan batu bata 

menunjukkan nilai terendah yaitu 0 buah.  
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Pembahasan 

Rangkuman hasil anova semua parameter dalam penelitian ini disajikan pada tabel 

5. 

Tabel 5. Hasil anova terhadap semua parameter pengamatan. 

No Parameter Media Pupuk Media X Pupuk 

1. Laju pertumbuhan tinggi tanaman 

(cm/minggu) 

S NS NS 

2. Laju pertumbuhan jumlah daun 

(helai/minggu) 

NS NS NS 

3. Umur berbunga S NS NS 

4. Umur berbuah NS NS NS 

5. Jumlah cabang produktif (cabang) NS NS NS 

6. Umur panen S NS NS 

7. Volume buah per tanaman S NS NS 

8. Berat buah per tanaman S NS NS 

9. Jumlah buah per tanaman S NS NS 

       Keterangan: S = Signifikan   NS = Non signifikan 

 Perlakuan macam media yang digunakan dalam percobaan ini berpengaruh nyata 

terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, umur berbunga, umur panen, berat buah per 

tanaman, volume buah per tanaman dan jumlah buah per tanaman (Tabel 5). Pada 

dasarnya, media tanam yang berbeda-beda mempunyai kemampuan mengadsorpsi oksigen 

dan air yang berbeda akibatnya aerasi dan porositas media berbeda sehingga berpengaruh 

berbeda terhadap pertumbuhan tanaman (Irhamayanti, 2004). Prayugo (2007) dalam 

Riyanti (2009), menyebutkan bahwa media tanam yang baik harus memiliki persyaratan-

persyaratan sebagai tempat berpijak tanaman, memiliki kemampuan mengikat air dan 

menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mampu mengontrol kelebihan air 

(drainase) serta memiliki sirkulasi dan ketersediaan udara (aerasi) yang baik, dapat 

mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman dan tidak mudah lapuk atau rapuh. 

Media pasir menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman yang relatif lebih baik 

dibandingkan dengan media lainnya pada beberapa parameter pengamatan, laju 

pertumbuhan tinggi tanaman, laju pertumbuhan daun tanaman, jumlah cabang produktif, 

umur berbunga, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman dan volume buah per 

tanaman. Keunggulan dari media pasir ini adalah adanya sistem aerasi dan drainase yang 

baik sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat mengikat air dengan baik sehingga pasir 

tidak mampu menyimpan pupuk dalam pori-pori mikronya (Anonim, 2007). 

Tekstur pasir yang kasar diduga memungkinkan akar tanaman menembus media tanam dan 

menyebar ke segala arah untuk mencari pupuk yang terdapat pada pori-pori media. 
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Kemampuan akar tanaman menembus media dan menyerap pupuk dengan baik dapat 

memberikan kesempatan pada tanaman untuk memperbaiki pertumbuhannya. 

Perkembangan akar yang baik menyebabkan meningkatnya aktivitas penyerapan unsur 

hara sehingga air dan pupuk yang diberikan dapat digunakan tanaman sebaik mungkin. 

Penyerapan pupuk yang sempurna memberikan kesempatan tanaman untuk meningkatkan 

pertumbuhannya, baik untuk menambah tinggi tanaman atau menambah organ daun yang 

berguna untuk melakukan fotosintesis. Jika proses fotosintesis berjalan lancar, maka secara 

otomatis tanaman akan menghasilkan asimilat yang digunakan untuk membentuk organ 

generatif saat tanaman memasuki fase generatifnya. Organ generatif yang pada akhirnya 

menjadi buah akan membesar dan bertambah banyak dengan meningkatnya asimilat yang 

dihasilkan dari proses fotosintesis. Seperti terlihat pada Tabel 5 berat buah  pertanaman 

dan berat volume buah pertanaman pada perlakuan media tanam pasir relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan  media lainnya. Hal ini terjadi karena pupuk yang tersedia pada 

media tanam pasir diserap oleh tanaman dan dimanfaatkan secara maksimal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan buah. 

 Pertumbuhan dan  hasil tanaman tomat yang ditanam pada media pecahan batu bata 

cenderung kurang baik dibandingkan dengan pertumbuhan dan hasil tanaman  tomat yang 

ditanam pada media pasir dan media akar pakis pada semua parameter pengamatan. Batu 

bata yang yang dijadikan sebagai media tanam  memiliki pecahan dengan ukuran yang 

sangat beragam (1-3 mm) sehingga membentuk pori-pori yang beragam pula. Semakin 

kecil ukuran pecahan batu bata, maka kemampuan daya serap batu bata terhadap air 

maupun unsur hara akan semakin baik (Anonim, 2007), namun menurut Sarwono (1995), 

pecahan batu bata mudah hancur dan terurai membentuk partikel-partikel lempung  jika 

terendam air secara terus menerus. Sifat partikel inilah yang membuat sistem aerasi dan 

drainase pada media lebih mampet sehingga tanaman mengalami defisit oksigen. 

 Pada permukaan atau bagian atas media pecahan batu bata cepat sekali mengalami 

kekeringan akibat evaporasi yang mudah terjadi. Penguapan atau evaporasi tersebut terjadi 

karena luas permukaan partikel-partikel lempung lebih luas serta pori-pori mikro lebih 

banyak di bawah pori-pori makro sehingga aerasi air ke dalam media lebih lambat dan 

cenderung tertahan di permukaan. Sementara itu hancuran batu bata yang bertekstur lebih 

halus terdapat pada bagian bawah media sehingga menjadi kompak, antara partikel yang 

satu dengan partikel lainnya melekat satu sama lain sehingga pori makro sukar terbentuk 

pada bagian bawah media. Ketidak seimbangan atau tidak meratanya antara pori makro 
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dan pori mikro pada seluruh bagian media diduga menyebabkan air pupuk mudah hilang 

dan pupuk yang masih tersedia pada media sukar diserap oleh bulu-bulu akar tanaman. 

Batu bata yang sering terkena air juga mudah ditumbuhi lumut sehingga diduga terjadi 

kompetisi unsur hara antara lumut pada permukaan media batu bata dengan tanaman 

tomat. 

 Secara visual tampak pula bahwa tanaman yang terserang penyakit kerdil 

cenderung lebih banyak terdapat pada tanaman yang ditanam di media pecahan batu bata. 

Gejala serangan penyakit terlihat dari keadaan fisik tanaman, dimana daun tanaman 

nampak terpilin serta warna urat daun bagian bawah menjadi keunguan. Tidak diketahui 

secara pasti jenis penyakit yang menyerang tanaman, tetapi kuat dugaan disebabkan oleh 

virus. 

 Tanaman tomat yang ditanam pada media pakis relatif lebih baik dibandingkan 

dengan tanaman yang ditanam pada media pecahan batu bata pada berat buah pertanaman, 

volume buah pertanaman dan jumlah buah per tanaman. Karakteristik yang menjadi 

keunggulan media pakis lebih dikarenakan sifat-sifatnya yang mudah mengikat air, 

memiliki aerasi dan drainase yang baik, serta bertekstur lunak sehingga mudah ditembus 

oleh akar tanaman.  Namun media pakis sering dihuni oleh semut atau binatang kecil 

lainnya (Anonim, 2010). Namun bila pakis yang tumbuh di hutan ini diambil secara terus 

menerus untuk digunakan sebagai media tanam, dikhawatirkan keseimbangan ekosistem 

akan terganggu. Media pakis dalam penelitian ini juga diduga terjadi proses permentasi 

yang mengakibatkan perubahan suhu pada sekitar akar tanaman tomat, perubahan suhu 

inilah yang diduga menyebabkan perkembangan akar tanaman tomat terganggu. 

 Perlakuan macam pupuk yang digunakan pada percobaan ini berpengaruh tidak 

nyata terhadap parameter pengamatan (Tabel 5). Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa pupuk 

A&B MIX memberikan nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk POC 

NASA pada sebagian besar parameter pengamatan walaupun dari segi notasi menunjukkan 

tidak berbeda nyata. Bila melihat perbedaan komposisi dari kedua pupuk yang digunakan, 

maka hal ini wajar terjadi karena pupuk A&B MIX mengandung unsur hara makro dan 

mikro yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pupuk tanaman tomat seperti K2O 

16,50%, P2O5 4,7% dan N 9,9% dibandingkan dengan kandungan pupuk POC NASA 

yaitu N 0,006 %, P2O5 0,01%, K2O 0,11%. Kandungan unsur hara yang lengkap dan 

tinggi memungkinkan tercukupinya nutrisi tanaman untuk fase pertumbuhan dan 
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perkembangannya. Masing-masing unsur hara yang terkandung dalam pupuk A&B MIX 

dan POC NASA memiliki peranan yang sangat penting bagi tanaman tomat. 

 Tingginya kandungan unsur hara yang terkandung didalam pupuk A&B MIX 

diduga memungkinkan tercukupinya kebutuhan tanaman akan pupuk yang digunakan 

sebagai bahan pembentuk organ-organ tanaman pada fase vegetatif. Unsur-unsur tersebut 

merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan zat hijau daun (klorofil), 

perkembangan akar serta pembentukan protein dan lemak. Menurut Surisno (1989), protein 

didalam tanaman sangat penting artinya karena enzim-enzim pada dasarnya adalah protein 

yang tugasnya mengkatalis reaksi biokimia yang terjadi didalam sel tanaman. 

 Selama fase vegetatif, tanaman aktif mengalami proses pertumbuhan dan pada saat 

itu nitrogen sangat dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak. Nitrogen merupakan 

unsur pokok dari penyusun protein dan pembentuk pigmen hijau (klorofil) pada daun. Sifat 

nitrogen yang mudah bergerak dari daun tua ke daun muda mengakibatkan sedikit saja 

kekurangan unsur ini akan cepat terlihat pada daun tua  yang berwarna kekuningan dan 

cepat mengalami senescence, sehingga kebutuhan tanaman akan nitrogen harus selalu 

tercukupi. 

 Klorofil yang terletak pada daun hijau adalah tempat tanaman melakukan proses 

fotosintesis. Dengan nitrogen yang jumlahnya cukup, klorofil akan terbentuk dengan baik 

dan proses fotosintesis akan berjalan lancar. Dari proses fotosintesis, tanaman akan 

menghasilkan asimilat yang ditransportasikan ke seluruh bagian tanaman yang 

membutuhkan. Seperti pada titik tumbuh yang aktif membelah (mendukung pertumbuhan 

tinggi tanaman) dan digunakan untuk pembentukan organ vegetatif baru (daun) . Jadi, 

nitrogen yang cukup menjadikan tanaman akan produktif dalam menghasilkan organ-organ 

baru dan berperan dalam pertumbuhan tinggi tanaman. Hal ini didukung oleh Prajnanta 

(1999), yang menyatakan bahwa pemupukan nitrogen akan merangsang pertumbuhan 

vegetatif tanaman yaitu pembentukan daun dan tinggi tanaman. 

 Asimilat yang dihasilkan dari proses fotosintesis perlu diedarkan ke seluruh bagian 

tanaman yang memerlukan. Kelancaran proses transportasi asimilat tersebut didukung oleh 

tersedianya unsur kalium (K) dan unsur boron (B) yang cukup untuk diserap oleh bulu-

bulu akar tanaman. Jika unsur yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses 

fotositesis dan proses transportasi ini cukup terpenuhi, maka tanaman akan menghasilkan 

jumlah daun yang lebih banyak dan akan digunakan tanaman untuk melakukan proses 
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fotosintesis lagi. Lancarnya proses fotosintesis dan transportasi asimilat akan sangat 

menguntungkan pertumbuhan tanaman. 

 Untuk menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, perkembangan akar perlu  

diperhatikan karena dengan perkembangan akar yang baik maka penyerapan lebih muda 

terjadi. Namun, perkembangan akar tidak diamatai dalam penelitian ini disebabkan oleh 

kesulitan teknis dalam pelaksanaan dan keterbatasan jumlah tanaman. Perkembangan akar 

tanaman tomat diduga dipengaruhi oleh ketersediaan unsur posfor (P) dan unsur kalsium 

(Ca) yang berperan dalam pembentukan bulu-bulu akar yang berguna untuk mengabsorbsi 

nutrisi (Prajnanta, 1999). Penyebaran unsur fosfor ke seluruh bagian tanaman didukung 

oleh tercukupinya kebutuhan tanaman akan unsur magnesium (Mg). Dengan tercukupinya 

kebutuhan tanaman akan unsur-unsur tersebut menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan akar menjadi lebih mudah terjadi. Jika akar telah berkembang dengan baik 

maka penyerapan unsur hara lainnya akan lebih efisien. Akibatnya reaksi metabolisme di 

dalam tubuh tanaman berjalan lancar, sehingga tanaman mengalami penambahan ukuran 

dan diferensiasi sel yang tercerminkan oleh tinggi tanaman dan jumlah daun yang 

terbentuk. 

 Perlakuan macam pupuk dalam penelitian ini diduga dosis yang diberikan masih 

rendah, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Macam 

Media Tanam Dan Jenis Nutrisi Dalam Teknik Hidroponik Terhadap Pertumbuhan Dan 

Hasil Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.)” (Aulia, 2011). Pemberian pupuk 

pada tanaman tomat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore 

hari dengan volume sebesar 500 ml air, dengan konsentrasi pupuk Gandapan dan 

Growmore 1 g/l. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 

bagus dari segi pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

 Hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi antara perlakuan macam media 

dan macam pupuk memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada semua parameter 

pengamatan. Dapat dilihat dari pertumbuhan tinggi tanaman yang tidak seimbang dengan 

penambahan jumlah daun mengakibatkan tanaman mengalami rosette. Hal ini diduga 

sebagai akibat dari penyerapan unsur hara yang tidak sempurna sehingga tanaman 

mengalami stress. Interaksi ini diduga disebabkan oleh kemampuan media dalam 

menciptakan lingkungan tumbuh tanaman dalam rangka membantu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, masing-masing media memiliki sifat yang berbeda. Pasir 

memiliki pori-pori yang berukuran besar dalam jumlah yang cukup banyak sehingga 
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mudah basah dan sekaligus kering, sehinga menghasilkan sirkulasi udara yang cukup baik 

untuk perakaran tanaman. Bahkan, pasir juga dapat dianggap sebagai media tanam yang 

cukup memadai dan sesuai digunakan untuk proses penyemaian benih, pertumbuhan bibit 

tanaman, dan perakaran setek batang tanaman (Anonim, 2016). Karakteristik yang menjadi 

keunggulan batang pakis lebih dikarenakan sifat-sifatnya yang mudah mengikat air, 

memiliki aerasi dan drainase yang baik, serta bertekstur lunak sehingga mudah ditembus 

oleh akar (Anonim, 2010). Menurut sarwono (1995), batu bata mudah hancur dan terurai 

membentuk partikel-partikel lempung jika terendam air secara terus menerus. Sifat partikel 

inilah yang membuat sistem aerasi dan drainase pada media lebih mampet sehingga 

tanaman mengalami defisit oksigen. Kemampuan tomat untuk dapat menghasilkan buah 

sangat tergantung pada interaksi antara pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungannya. 

 Menurut Suwandari, & Soetriono (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh 

dan berkembangnya tanaman dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok faktor, yaitu: 

1. Kelompok faktor bahan tumbuhan atau bahan tanaman; 2. Kelompok faktor esensial; 3. 

Kelompok faktor iklim; 4. Kelompok faktor gangguan. Kelompok faktor bahan tanaman 

atau bahan tumbuhan meliputi faktor-faktor keturunan, kemurnian dan daya tumbuh; 

kelompok faktor esensial meliputi faktor gangguan meliputi faktor-faktor hama, penyakit 

dan gulma. Interaksi pengaruh dari semua faktor tersebut diduga akan menentukan apakah 

bahan tumbuhan atau bahan tanaman akan dapat tumbuh berkembang sampai dewasa dan 

memberikan produk banyak ataukah akan gagal dalam perjalanan tanpa memberikan suatu 

apapun yang dapat diambil sebagai produk. 

1. Kelompok faktor bahan tumbuhan atau bahan tanaman mempunyai korelsi positif 

terhadap banyaknya produk, makin baik sifat keturunannya, kemurniannya dan 

daya tumbuhnya makin banyak produk yang dapat diberikan, dan sebaliknya makin 

kurang baik sifat-sifat tersebut maka makin sedikit produknya. 

2. Kelompok faktor gangguan sebaliknya mempunyai korelasi negatif terhadap 

banyaknya produk, yaitu banyak gangguan makin produk yang diberikan atau 

makin sedikit gangguan makin banyak produknya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang terbatas pada ruang percobaan ini, maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Macam media berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, umur 

berbunga, umur panen, berat buah per tanaman, volume buah per tanaman dan 

jumlah buah per tanaman serta tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 

jumlah daun, jumlah cabang produktif dan umur berbuah. 

2. Macam pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

3. Kombinasi perlakuan macam media dan macam pupuk tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

Saran  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup percobaan ini, 

maka dapat disarankan bahwa untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil tanaman tomat 

var. Paluppi secara hidroponik sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh 

dosis pupuk (pupuk A&B MIX  dan POC NASA) terhadap pertumbuhan dan hasil  

tanaman tomat yang ditanam secara hidroponik.  
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