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ABSTRAK 

Perbcobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi pupuk 

organik cair hasil dekomposisi sampah organik yang baik untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. Metode  yang digunakan dalam percobaan ini adalah Experimental, yang 

dilakukan di Rumah Kaca (green house) terletak di Fakultas Pertanian, Universitas 

Mataram. Percobaan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, 

masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali yang terdiri atas perlakuan konsentrasi 

pupuk organik cair p0: tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol), p1: 150 cc/l air, p2: 

250 cc/l air dan p3: 350 cc/l air. Data dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) 

pada tarap nyata 5% dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) terhadap 

perlakuan yang berpengaruh. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan berbagai 

konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman 

(cm/minggu), jumlah cabang produktif, jumlah buah (buah), berat buah (g), volume buah 

(ml), dan diameter buah (cm). Perlakuan konsentrasi pupuk organik cair p3: 350 cc/l air 

berpengaruh lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain, karena menghasilkan 

berat buah (g) yang tertinggi. 

Kata kunci: Tomat, Dekomposisi, Pupuk Organik Cair 

ABSTRAK 

The goal of this research is to find out the influence of several liquid organic 

fertilizer concentration result of organic waste decomposition toward growth and yield of 

tomatoes. Experimental method was used in this research which was undertaken in glass 

house of Faculty of Agriculture University of Mataram. Research was done during March 

1 until May 20, 2018. Completelly Rondomized Design was used in this reseach with 4 

treatments and every treatment was replicated 4 times which was consist of P0: without 

liquid organic fertilizer, P1: 150 cc/l water, p2: 250 cc/l water dan p3: 350 cc/l water. 

Data were analysed using Analysis of variance (Anova) and there is significant will be 

further tested used Honestly Significant Difference (HSD). Research result showed that 

treatment of several concentration of liquid fertilizer affected growth rate of plant heigh 

(cm/week), number of produktive tiller, number of fruit (fruit), weight of fruit (g), fruit 

volume (ml) and fruit diameter (cm). Concentration of liquid organic fertilizer of 350 cc/l 

water influenced better than other concentrations treatment due to produced the highest 

fruit. 

Keywords: Tomato, Decomposition, Liquid Organic Fertilizer 
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PENDAHULUAN 

Tomat merupakan tanaman hortikultura yang sangat banyak manfaatnya, dapat 

dijadikan sayuran, bumbu masak, minuman, bahan pewarna makanan, bahkan dapat 

dijadikan sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan. Hasil analisis kandungan buah tomat 

menunjukkan bahwa 100 g buah tomat mengandung protein 1 g; karbohidrat 4,2 g; lemak 

0,3; kalsium 5 mg; fosfor 27 mg; zat besi 0,5 mg; vitamin A 42 mg; vitamin B 60 mg; dan 

vitamin C 40 mg (Ashari, 1995).  

Permintaan pasar terhadap tomat semakin meningkat dari tahun ke tahun sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan  produksi tomat belum mampu 

menyeimbangkan peningkatan tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), produksi 

tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2015 sebesar 25.700 ton dengan 

produktivitas 16,09 ton/ha, tahun 2016 sebesar 25.218 ton dengan produktivitas 15,31 

ton/ha. Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan potensi tomat yang mencapai 

produktivitas 30-40 ton/ha (Haryanto et al., 2003). 

Produksi tomat perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi permintaan pasar. Produksi 

tomat dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai cara, mulai dari perbaikan teknik 

budidaya tomat hingga perlakuan pascapanen. Salah satu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan dalam perbaikan teknik budidaya tomat adalah ketersediaan hara yang cukup 

sebagai sumber bahan nutrisi tanaman sehingga dapat mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas hasil tanaman tomat. Semakin banyak unsur yang disediakan oleh media tanam 

untuk mencukupi kebutuhan tanaman, maka semakin baik media tanam tersebut dan hasil 

tanaman akan semakin baik pula. Media tanam berupa tanah memiliki tingkat kesuburan 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan pemasukan unsur-unsur hara dari luar, 

contohnya dengan pemberian pupuk (Mulyati dan Susilowati, 2006). 

Pemupukan tanaman tomat sering kali melebihi konsentrasi dan dosis anjuran pada 

saat ini. Hal ini dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan 

(ekosistem pertanian), seperti terganggunya keseimbangan hara dan populasi 

mikroorganisme di dalam tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pupuk 

yang ramah lingkungan dan aman bagi tanaman. Pupuk organik cair dapat menjadi salah 

satu alternatif yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut karena fungsinya yang 

dapat memberikan tambahan hara, memperbaiki sifat fisik tanah, serta mengembalikan 

hara yang terangkut oleh hasil panen (Lingga dan Marsono, 2006). 
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Penggunaan pupuk organik cair diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah 

sekaligus menyediakan unusr-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tomat. Pupuk 

organik cair adalah salah satu jenis pupuk yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

produksi tanaman tomat. Hal ini didukung oleh pendapat Pranata (2004), menyatakan 

bahwa pupuk organik cair mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup tinggi dan 

aman terhadap lingkungan serta pemakai. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang 

berasal dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia, yang telah terdekomposisi 

menjadi bentuk cair, baik secara aerobik maupun anaerobik, dengan atau tanpa komposer 

(aktivator pendekomposisian). karena unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik 

cair berada dalam bentuk tersedia maka akan mudah hilang melalui proses pencucian dan 

penguapan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka pemberian pupuk 

organik cair harus dipadukan dengan tekhnik pemberian air irigasi yang baik (Sutanto, 

2007). 

Penggunaan pupuk organik cair harus dengan konsentrasi dan dosis yang tepat. 

Menurut Rizqiani (2007), pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan konsentrasi 

dan dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman budidaya. Konsentrasi dan dosis pupuk 

organik cair yang tepat, dapat memperbaiki pertumbuhan, mempercepat panen, 

memperpanjang umur produksi dan dapat meningkatkan hasil tanaman. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan percobaan mengenai “Pengaruh 

Konsentrasi Pupuk Organik Cair Hasil Dekomposisi Sampah Organik Terhadap 

Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Tomat. 

Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi pupuk 

organik cair hasil dekomposisi sampah organik yang baik untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat. 

Hipotesis 

H0: Diduga perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi 

sampah organik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

tomat. 

HI: Diduga perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi 

sampah organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 
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METODE PENELITIAN 

Metode, Waktu dan Tempat Percobaan 

Metode  yang digunakan dalam percobaan ini adalah Experimental, yang dilakukan 

di Rumah Kaca (green house) terletak di Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. 

Percobaan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018. 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dirancag menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 

perlakuan dan setiap perlakuan diulang 4 kali meliputi: 

p0= Kontrol (tanpa perlakuan pupuk organik cair) 

p1= 150 cc/l air pupuk organik cair 

p2= 250 cc/l air pupuk organik cair 

p3= 350 cc/l air pupuk organik cair 

Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

Pembuatan Alat Komposter 

 Alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu, berupa ember 80 liter, selang air 8 mm, 

nampan, siku paralon 3/4 inchi 4 buah, pipa paralon berukuran 3/4 inchi dan 1¼ 

inchi, gergaji, spidol, lem pipa, solder dan penggaris. 

 Pada pinggir dasar ember dibuat lubang untuk pemasangan selang air 8 mm yang 

berfungsi sebagai tempat dikeluarkannya pupuk organik cair. 

 Potong dengan gergaji empat buah pipa paralon 3/4 inchi dengan panjang jari-jari 

lingkaran ember dan pipa paralon 1¼ inchi satu buah dengan panjang 1 meter.  

 Pipa paralon 1¼ inchi dibuatkan lubang 10 cm dari dasar ember dengan posisi 

empat penjuru angin. Lebar lubang mengikuti diameter pipa paralon 3/4 inchi. Dan 

di antara 4 lubang tersebut, dibuat lubang-lubang kecil di seluruh permukaan pipa 

paralon dengan jarak 5 cm antar lubang. 

 Buat pola lingkaran pada nampan dengan ukuran sama dengan lingkaran ember. 

Lalu potong, pada lingkaran nampan dibuat lubang dengan ukuran lebar sama 

dengan lingkaran pipa paralon 1¼ inchi tepat di tengah-tengah untuk masuknya 

poros penyangga. Kemudian dibuat lubang-lubang kecil di permukaan nampan 

dengan jarak 5 cm antar lubang berfungsi sebagai saringan pupuk organik cair yang 

dihasilkan. 
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 Dirangkai semuanya sedemikian rupa seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat Komposter 

Pembuatan Pupuk Organik Cair 

1. Alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu, berupa alat komposter, pisau, karung dan 

sampah organik (buah-buahan dan sayur-sayuran). 

2. Sampah organik dari rumah-rumah warga dan pasar berupa sayur-sayuran dan 

buah-buahan dikumpulkan. 

3. Sampah organik yang dikumpulkan disortir kemudian dipotong kecil-kecil diatas 

karung. 

4. Masukkan potongan-potongan sampah organik tersebut ke dalam alat komposter 

sampai penuh. Alat komposter ditutup rapat agar proses dekomposisi berlangsung 

dengan baik.  

5. Setelah 45 hari, buka selang air pada alat komposter dan masukkan cairan pupuk 

organik ke dalam botol plastik bekas air minum kemasan kemudian disimpan pada 

suhu ruangan 27
o
C. Pembuatan pupuk organik cair dapat dilihat pada gambar 1,2 

dan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengumpulan 

                  Sampah 

                  Organik 

Gambar 2. Pembuatan 

                  Pupuk 

                  Organik Cair 

Gambar 3. Pupuk Organik 

                  Cair 
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Pemupukan 

Pupuk dasar diberikan setelah bibit dipindahkan ke dalam polybag. Pupuk dasar 

yang digunakan yaitu pupuk Phonska 0,97 g/polybag atau setara dengan 250 kg/ha. 

Pemupukan selanjutnya menggunakan pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik. Sebelum dilakukan pemupukan, pupuk terlebih dahulu diencerkan dengan 

konsentrasi p1: 150 cc/l air, p2: 250 cc/l air, p3: 350 cc/l air. Pemberian pupuk organik cair 

sesuai tabel berikut ini: 

Tabel. Saat Pemberian Pupuk Organik Cair dengan Berbagai  

           Konsentrasi Sesuai Perlakuan Selama Periode 14 hari 

Umur Tanaman Setelah 

Tanam (hari) 

Volume Larutan 

(ml/tanaman) 

  1-14 25  

15-28 35  

29-42 45  

43-56 55  

57-70 65  

71-81 75  

 

Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan dalam penelitian ini yaitu laju pertumbuhan tinggi tanaman 

(cm/minggu), laju pertumbuhan jumlah daun (helai/minggu), umur berbunga (hst), umur 

berbuah (hst), umur panen (hst), jumlah cabang produktif,  jumlah buah pertanaman 

(buah), berat buah (g), diameter buah (cm) dan volume buah (ml). 

Analisis Data 

Data  hasil penelitian dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) pada tarap 

nyata 5%. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

dengan taraf nyata 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Tabel 1. Pengaruh Konsentrasi Pupuk Cair Hasil Dekomposisi Sampah Organik terhadap 

Laju Pertumbuhan Relatif Tinggi Tanaman, Laju Pertumbuhan Jumlah Daun, 

Umur Berbunga, Umur Berbuah, Umur Panen dan Jumlah Cabang Produktif 

Perlakuan Parameter Pengamatan  

 RGR 

Tinggi 

Tanaman 

(cm/ 

minggu) 

RGR 

Jumlah 

Daun 

(helai/ 

minggu 

Umur  

Berbunga 

(hst) 

Umur 

Berbuah 

(hst) 

Umur 

Panen 

(hst) 

Jumlah 

Cabang 

Produktif 

p0 18,85 b 3,40 27,75 33,75 71,25  2,25 c 

p1   20,93 ab 3,40 27,50 33,25 69,75    2,50 bc 

p2 22,28 a 3,50 27,75 34,00 70,50    3,50 ab 

p3 22,98 a 3,70 27,75 32,50 71,25  4,00 a 

BNJ 5% 2,80 - - - - 1,18 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan uji lanjut BNJ pada taraf 5%; RGR= Relatif Growth Rate/Laju Pertumbuhan 

Relatif; HST= Hari Setelah Tanam 

Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah cabang 

produktif, tetapi tidak berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan relatif jumlah daun, umur 

berbunga, umur berbuah dan umur panen. Laju pertumbuhan tinggi tanaman tertinggi 

diperoleh pada perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 350 cc/l air, tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 250 cc/l air dan 150 cc/l air, tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Perlakuan 

tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol) tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi pupuk organik cair 150 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi pupuk organik cair 250 cc/l air dan 350 cc/l air. 

Jumlah cabang produktif tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi pupuk 

organik cair 350 cc/l air, tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik 

cair 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 150 

cc/l air dan tanpa perlakuan konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Perlakuan 250 cc/l 

air tidak berbeda nyata dengan perlakuan 350 cc/l air dan 150 cc/l air, tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Pemberian konsentrasi 

150 cc/l air tidak berbeda  nyata dengan perlakuan 250 cc/air dan tanpa konsentrasi pupuk 

organik cair (kontrol), tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 350 cc/l air. Perlakuan tanpa 
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konsentrasi pupuk organik cair (kontrol) tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

pupuk organik cair 150 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk 

organik cair 350 cc/l air dan 250 cc/l air. 

Tabel 2. Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Hasil Dekomposisi Sampah Organik  

terhadap Parameter Jumlah Buah, Berat Buah, Volume Buah dan Diameter Buah 

Perlakuan  Parameter Pengamatan 

 Jumlah 

Buah (buah) 

Berat buah 

(g) 

Volume Buah (ml) Diameter Buah (cm) 

P0 11,50 b 441,00 c   36,87 b 3,60 b 

P1 16,25 ab 655,50 b   41,57 b  4,05 b 

P2 16,50 a 745,75 b     44,76 ab   4,44 ab 

P3 18,75 a 936,50 a   51,60 a 4,66 a 

BNJ 5% 4,90 127,68  8,68 0,66 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan uji lanjut BNJ pada taraf 5% 

Aplikasi berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berbeda nyata terhadap jumlah buah, berat buah (g), volume buah (ml) dan 

diameter buah (cm). Jumlah buah tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi 350 cc/l 

air, tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 250 cc/l air dan 

150 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan tanpa pemberian konsentrasi pupuk 

organik cair. Perlakuan tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol) tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 150 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 250 cc/l air dan 350 cc/l air. 

Berat buah tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi 350 cc/l air, berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 250 cc/l air, 150 cc/l air dan 

perlakuan tanpa pemberian konsentrasi pupuk organik cair. Perlakuan tanpa konsentrasi 

pupuk organik cair (kontrol) berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik 

cair 150 cc/l air, 250 cc/l air dan 350 cc/l air. Perlakuan 150 cc/l air tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan tanpa konsentrasi 

pupuk organik cair (kontrol) dan 350 cc/l air. 

Volume buah tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi 350 cc/l air, tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 150 

cc/l air dan tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Perlakuan tanpa pemberian 

konsentrasi pupuk organik cair (kontrol) tidak berbeda nyata dengan perlakuan 150 cc/l air 

dan 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 350 cc/l air. 
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Diameter buah tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi 350 cc/l air, tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 150 

cc/l air dan tanpa konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Perlakuan tanpa pemberian 

konsentrasi pupuk organik cair (kontrol) tidak berbeda nyata dengan perlakuan 150 cc/l air 

dan 250 cc/l air, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 350 cc/l air. 

Pembahasan 

Perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap laju pertumbuhan relatif tinggi tanaman. Konsentrasi pupuk 

organik cair 350 cc/l air dan 250 cc/l air memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan 

dengan pemberian konsentrasi 150 cc/l air dan tanpa pemberian konsentrasi pupuk organik 

cair (kontrol). Hal ini diduga dengan pemberian pupuk organik cair mampu meningkatkan 

kandungan dan ketersediaan hara di dalam tanah, juga dapat meningkatkan kemampuan 

tanah dalam mengikat air, memeperbaiki sifat tanah baik fisik, kimia dan biologi tanah. 

Menurut Driyunitha dan Pairi (2015), keadaan tekstur tanah yang lebih remah 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan akar lebih baik, sehingga meningkatkan 

fungsi akar dalam menyerap air dan unsur hara. Kandungan unsur hara terutama N, P dan 

K dalam pupuk organik cair dapat meningkatkan kandungan unsur hara tanah, sehingga 

dapat tersedia bagi tanaman. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur hara makro yang 

esensial bagi pertumbuhan vegetatif tanaman karena berperan dalam proses pembelahan 

dan pembesaran sel, serta proses metabolisme tanaman. Hal ini sejalan dengan Gardner et 

al. (1991), menyatakan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman dapat dipengaruhi oleh 

terjadinya penyerapan unsur hara esensial seperti Nitrogen (N), Posfor (P) dan Kalium (K) 

yang dapat berfungsi untuk merangsang pembesaran dan pembelahan sel dengan cepat 

yang terletak pada jaringan meristem. 

Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan relatif jumlah daun, umur berbunga, 

umur berbuah dan umur panen. Hal ini diduga karena varietas yang digunakan pada semua 

perlakuan sama, sehingga susunan genetik tanaman sama. Selain itu faktor genetik 

tanaman lebih berpengaruh dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 

hasil dekomposisi sampah organik yang diberikan. Menurut Fisher dan Golsworthy (1992), 

pertumbuhan vegetatif tanaman, termasuk jumlah daun, umur berbunga, umur berbuah dan 

umur panen pada tanaman tertentu hanya dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman itu 

sendiri. Hal ini sejalan dengan Rositawaty (2009), menyatakan bahwa pertumbuhan 
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vegetatif tanaman termasuk jumlah daun, umur tanaman berbunga, umur berbuah dan 

pemasakan buah ditentukan oleh faktor genetiknya, sehingga proses munculnya daun, 

bunga dan buah sesuai dengan umur pertumbuhan tanaman, selain itu faktor lingkungan 

seperti suhu, intensitas cahaya, kelembaban, lama penyinaran atau panjang hari juga 

berpengaruh tehadap jumlah daun, waktu berbunga, umur berbuah dan umur panen. 

Aplikasi berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap jumlah cabang produktif. Konsentrasi pupuk organik cair 

350 cc/l air memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Diduga, semakin tinggi tanaman maka, jumlah cabang semakin banyak dan cenderung 

mempunyai cabang produktif yang lebih banyak pula. Menurut Fisher dan Goldsworthy 

(1992), tanaman yang tinggi akan mudah mendapatkan cahaya untuk melakukan 

fotosintesis, hasil dari fotosintesis akan ditranslokasikan keseluruh bagian tanaman untuk 

memacu perkembangan vegetatif dan generatif tanaman. 

Perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap  jumlah buah. Konsentrasi pupuk organik cair 350 cc/l air, 

250 cc/l air dan 150 cc/l air memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa pemberian konsentrasi pupuk organik cair (kontrol). Tingginya jumlah 

buah pada perlakuan konsentrasi tersebut, diduga karena unsur hara yang diberikan pada 

perlakuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman selama fase generatif. Unsur 

hara merupakan faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah buah, dikarenakan dalam 

pembentukan buah, tanaman memerlukan unsur hara dalam jumlah besar antara lain Posfor 

(P) dan Kalium (K). Menurut Sutedjo (2002), unsur Posfor (P) dapat merangsang proses 

pembentukan bunga, buah dan biji serta mempercepat pembentukan dan pematangan buah 

tomat, sedangkan Kalium (K) mencegah terjadinya kerontokan bunga tanaman. Marliah et 

al. (2012), menyatakan bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman tomat akan lebih baik 

apabila semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berada dalam keadaan yang 

tersedia dan cukup. 

Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap berat buah. Konsentrasi pupuk organik cair 350 cc/l air 

memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dibandingkan dengan pemberian 

konsentrasi 250 cc/l air, 150 cc/l air tanpa pemberian konsentrasi pupuk organik cair 

(kontrol).  Hal ini diduga dengan pemberian konsentrasi pupuk organik cair yang semakin 

tinggi, dapat meningkatkan jumlah hara yang tersedia bagi tanaman dan diikuti oleh 

penyerapan hara yang cukup untuk fase generatif tanaman. Didukung oleh pernyataan 
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Lingga dan Marsono (2002), Bahwa ketersediaan hara yang cukup mampu meningkatkan 

produksi terutama jumlah buah pertanaman. Semakin banyak jumlah buah yang dihasilkan, 

maka berat buah pertanaman akan semakin lebih berat dibandingkan dengan jumlah buah 

yang sedikit.  

Aplikasi berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap volume dan diameter buah. Pemberian konsentrasi 350 cc/l 

air dan 250 cc/air memberikan pengaruh terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Hal ini diduga karena berat buah yang dihasilkan tinggi, maka bentuk dan ukuran buah 

semakin besar, sehingga volume dan diameter buah juga besar. Selain itu, pupuk organik 

cair yang diberikan mengandung unsur hara Kalium (K) yang dibutuhkan tanaman yang 

dapat meningkatkan kualitas buah. Menurut sutedjo (2002), unsur hara Kalium (K) 

berperan dalam meningkatkan kualitas buah dan biji. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, serta terbatas pada penelitian ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. H0 ditolak dan HI diterima, karena perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik 

cair hasil dekomposisi sampah organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman tomat. 

2. Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah 

organik berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah buah, berat 

buah (gr), diameter buah (cm), volume buah (ml) dan jumlah cabang produktif, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan jumlah daun, umur berbunga, 

umur berbuah dan umur panen. 

3. Pemberian konsentrasi pupuk organik cair hasil dekomposisi sampah organik 350 

cc/l air memberikan pengaruh terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang lain, 

karena menghasilkan berat buah (g) yang tertinggi. 

Saran 

Terbatas pada hasil penelitian ini maka disarankan menggunakan pupuk cair hasil 

dekomposisi sampah organik dengan konsentrasi 350 cc/l air, serta perlu dilakukan 

percobaan lanjutan di lapangan dengan pengaplikasian pupuk organik cair melalui daun. 
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