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ABSTRACT 

 

Tomato plant (Solanum lycopersicum Lam.) is one of the horticultural commodity with 

high economic value. Based on the tomato production data in Riau, the tomato productivity 

in 2010 in this province was lower than North Sumatra and West Sumatra, therefore the 

tomato production in Riau needs to be improved. One of the factors that can improve 

tomato production by fertilization. The application of fertilizer should be made more 

effectively with proper concentration and fertilizing time interval. One of liquid organic 

fertilizers that can be used to support the production of tomato plant is NASA liquid 

organic fertilizer. This fertilizer can be applied through its leaves. This study aims to 

determine the concentration and the fertilizing time interval of liquid organic fertilizer for 

optimum growth and production of tomato plant. This research had been conducted based 

on a factorial randomized block design, the first factor was the concentration and the 

second factor was the fertilizing time interval of NASA liquid organic fertilizer. Data were 

analyzed using ANOVA and followed by Duncan's New Multiple Range Test (DNMRT) at 

5% significant level. The results showed that a single factor of concentration and the time 

interval of NASA liquid organic fertilizer did not gave a significant effect on the tomato 

growth and production. The interaction of treatments  8 cc/l NASA liquid organic fertilizer 

with 2 week interval gave a significant effect on the average tomato plant height (132.00 

cm), but not on the other parameters, i.e. flowering date, number of flower per plant, 

number of fruit per plant and fruit weight per plant. 

 

Keywords: Concentration, fertilizing time interval, liquid organic fertilizer, tomato 

(Solanum lycopersicum Lam.). 
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ABSTRAK 

 

Tanaman tomat (Solanum lycopersicum Lam.) merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan data produksi tomat di Riau, produktivitas 

tanaman tomat untuk tahun 2010 masih rendah jika dibanding dengan Sumatera Utara dan 

Sumatera Barat maka produksi tomat di Riau perlu ditingkatkan. Salah satu faktor untuk 

meningkatkan produksi adalah melalui pemupukan. Pemberian pupuk harus dilakukan lebih 

efektif dengan konsentrasi dan interval waktu pemberian yang tepat. Salah satu pupuk 

organik cair yang dapat dipergunakan untuk mendukung produksi tanaman tomat adalah 

pupuk organik cair NASA yang diaplikasikan melalui daun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair yang optimum 

untuk pertumbuhan dan produksi tanaman tomat. Penelitian disusun berdasarkan 

Rancangan Acak Kelompok faktorial, faktor pertama yaitu konsentrasi dan faktor kedua 

yaitu interval waktu pemberian pupuk organik cair NASA. Data dianalisis menggunakan 

ANOVA dan diuji lanjut dengan Duncan’s New Multi Range Test (DNMRT) taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tunggal dari konsentrasi dan interval waktu 

pemberian pupuk organik cair NASA tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman tomat. Interaksi pemberian pupuk organik cair NASA dengan 

konsentrasi 8 cc/l dan interval waktu pemberian 2 minggu sekali berpengaruh nyata 

terhadap rerata tinggi tanaman tomat (132,00 cm), namun tidak berpengaruh nyata terhadap 

parameter umur muncul bunga pertama, jumlah bunga per tanaman, jumlah buah per 

tanaman dan berat buah per tanaman. 

 

Kata kunci: Interval waktu, konsentrasi, pupuk organik cair, tomat (Solanum lycopersicum 

Lam.). 

 

PENDAHULUAN 

 

Tomat (Solanum lycopersicum Lam.) merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang bernilai ekonomi tinggi karena mengandung sumber vitamin dan mineral. Namun, 

produktivitas tomat di Riau pada tahun 2010 (679 ton/ha) masih rendah jika dibanding 

dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat (84.353  ton/ha dan 49.712 ton/ha) sehingga 

kebutuhan tomat bagi masyarakat Riau, sebagian masih didatangkan dari daerah lain 

(Anonim, 2010). Berdasarkan data produksi tomat di Riau, perlu penanganan untuk 

meningkatkan produktivitas tomat. Salah satu cara adalah dengan pemupukan yang 

diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman tomat khususnya di Riau. Pupuk yang 

digunakan dapat berupa pupuk anorganik dan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik 

selain menambah unsur hara makro dan mikro bagi tanaman juga dapat memperbaiki 

struktur tanah. Pemupukan tidak hanya dapat dilakukan melalui akar, tetapi dapat juga 

melalui daun. Beberapa tanaman mengalami keterbatasan dalam proses pemanfaatan pupuk 

yang diberikan melalui tanah (akar), akan tetapi pemberian pupuk melalui daun dapat 

mencegah keterbatasan tersebut. Menurut Lingga dan Marsono (2003), pupuk yang 
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diberikan melalui daun harus dilakukan seefektif mungkin dengan konsentrasi dan interval 

waktu pemberiannya yang tepat. 

Salah satu pupuk daun yang dapat digunakan untuk mendukung produksi tanaman 

tomat adalah pupuk organik cair NASA. Menurut brosur pada kemasan produk NASA, 

pupuk ini memiliki kelebihan dibandingkan pupuk daun lain yang beredar di pasaran, selain 

mengandung hara makro dan mikro juga mengandung zat pengatur tumbuh. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Paruntungan (2007), pemberian pupuk organik cair NASA pada 

konsentrasi 4, 6 dan 8 cc/l yang dikombinasikan dengan 2 dan 4 cc/l Hormonik belum dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tomat. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi penggunaan pupuk organik cair NASA agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman khususnya tomat. Salah satu caranya 

adalah dengan mengkombinasikan antara konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk 

daun. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada November 2012 hingga Maret 2013. Lokasi areal 

penanaman dilakukan di perumahan Jalan Leon Darwis Panam, sedangkan penimbangan 

dan pengeringan tanaman dilakukan di Laboratorium Botani. Penelitian disusun 

berdasarkan Rancangan Acak Kelompok faktorial, faktor pertama yaitu konsentrasi (6, 7, 8 

dan 9 cc/l) dan faktor kedua yaitu interval waktu pemberian pupuk organik cair NASA (1, 2 

dan 3 minggu sekali). Dari kedua faktor tersebut diperoleh 12 kombinasi perlakuan 

ditambah 1 kontrol dengan masing-masing 5 ulangan sehingga didapatkan 65 unit 

percobaan. Masing-masing polibag diberikan pupuk dasar berupa pupuk anorganik yang 

diberikan 1 kali sebelum tanam dengan dosis yaitu ZA 400 kg/ha (2 g/polibag), SP-36 340 

kg/ha (1,7 g/polibag) dan KCl 240 kg/ha (1,2 g/polibag). Pemberian pupuk organik cair 

NASA dilakukan 5 minggu setelah tanam, kemudian dilanjutkan dengan pemberian sesuai 

interval waktu. Pemberian perlakuan dilakukan dengan cara menyemprotkan pupuk ke 

seluruh permukaan daun. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 08.00–10.00 

sesuai dengan konsentrasi. Volume pemberian pupuk cair NASA dilakukan berdasarkan 

Paruntungan (2007) (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Volume pemberian pupuk organik cair NASA berdasarkan interval waktu 

Interval Waktu Volume (ml) Pemberian ke- 

1 minggu sekali 50 1 

 100 2 

 150 3 

 250 4 

2 minggu sekali 50 1 

 150 2 

3 minggu sekali 50 1 

 250 2 
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Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), umur muncul bunga pertama 

(hst), jumlah bunga per tanaman (kuntum), jumlah buah per tanaman (buah) dan berat buah 

per tanaman (g). Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan diuji menggunakan 

ANOVA (Analysis of Variance) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter 

yang diuji, apabila berpengaruh nyata maka diuji lanjut menggunakan DNMRT (Duncan’s 

New Multi Range Test) pada taraf uji 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tinggi Tanaman (cm) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa faktor tunggal pemberian pupuk organik cair 

NASA dengan konsentrasi yang berbeda dan interval waktu pemberian tidak berpengaruh 

nyata terhadap parameter tinggi tanaman, sedangkan interaksi antara konsentrasi dan 

interval waktu pemberiannya berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat. Data yang 

berpengaruh nyata diuji lanjut dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) taraf 

5%. Rerata tinggi tanaman disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair NASA 

terhadap rerata tinggi tanaman tomat (cm) 

Pupuk organik 

cair NASA 

Interval waktu pemberian  

Rerata Kontrol 1 minggu 

sekali (I1) 

2 minggu 

sekali (I2) 

3 minggu 

sekali (I3) 

N0 (Kontrol) 108,00
 a 

   108,00 

N1 (6 cc/l)  109,25 
a 

120,25 
abc 

117,50 
abc 

115,67 

N2 (7 cc/l)  110,00 
a 

121,00 
abc 

129,25 
bc 

120,08 

N3 (8 cc/l)  112,00 
abc 

132,00 
c 

121,50 
abc 

125,17 

N4 (9 cc/l)  130,25 
bc 

114,75 
ab 

117,75 
abc 

120,92 

Rerata 108,00 115,37 122,00     121,50  
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berpengaruh 

nyata menurut uji DNMRT taraf 5%. 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa interaksi pemberian pupuk organik cair 

NASA dengan konsentrasi 8 cc/l dan interval waktu pemberian 2 minggu sekali (N3I2) 

berbeda nyata dengan kontrol dan perlakuan N1I1, N2I1 dan N4I2. Tinggi tanaman tomat pada 

perlakuan N3I2 (132,00 cm). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair 

NASA dengan konsentrasi 8 cc/l dan interval waktu pemberian 2 minggu sekali (N3I2) 

mampu meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman dan kemudian dapat memicu tinggi 

tanaman. Menurut Wilkins (1992) untuk mengaktifkan pembelahan sel pada jaringan 

meristem (titik tumbuh) ketersediaan unsur hara yang cukup dan tersedia sangat dibutuhkan 

untuk pembelahan sel yang menyebabkan bertambahnya tinggi tanaman. Kandungan unsur 

hara makro dan mikro yang terkandung di dalam  pupuk organik cair NASA mampu 

merangsang dan memicu tinggi tanaman. Walaupun unsur N yang terkandung di dalam 
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pupuk organik cair NASA lebih rendah dibandingkan dengan pupuk daun lain, tetapi unsur 

kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang terkandung lebih tinggi dibandingkan dengan 

pupuk daun lainnya sehingga tetap dapat merangsang pertumbuhan tinggi tanaman. 

Menurut Lakitan (2007) Mg merupakan unsur penyusun klorofil, selain itu Mg dan Ca 

berperan sebagai aktivator dari berbagai enzim dalam reaksi fotosintesis yang 

menyebabkan terpacunya sintesis dan pembelahan dinding sel secara antiklinal sehingga 

akan mempercepat tinggi tanaman. Zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam pupuk 

organik cair NASA seperti auksin, sitokinin dan giberelin juga dapat memicu tinggi 

tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Campbell et al. (2003) bahwa auksin dapat 

mempengaruhi pemanjangan sel-sel tanaman sehingga memicu pertumbuhan tinggi 

tanaman. Selain auksin, giberelin juga dapat mempengaruhi tinggi tanaman. Menurut 

Heddy (1996) secara fisiologis giberelin mempunyai kemampuan dalam memicu 

pemanjangan batang, dimana giberelin dapat meningkatkan panjang ruas tanpa 

mempengaruhi jumlah ruas tanaman. 

Pemberian pupuk organik cair NASA dengan konsentrasi 8 cc/l mampu merangsang 

dan memicu tinggi tanaman tomat pada interval waktu pemberian pupuk 2 minggu sekali 

karena pupuk diberikan pada fase vegetatif (5 dan 7 minggu setelah tanam), pada fase ini 

tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup untuk dapat memicu tinggi tanaman. 

Interaksi pemberian pupuk organik cair NASA dengan konsentrasi 6 dan 7 cc/l dengan 

interval waktu pemberian 1 minggu sekali tidak mampu memicu pertumbuhan tinggi 

tanaman karena interval waktu pemberian yang terlalu sering dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman. Pupuk yang diberikan pada awal fase vegetatif hingga awal 

generatif (5,6,7 dan 8 minggu setelah tanam) dianggap tidak efektif untuk memicu tinggi 

tanaman karena pupuk yang diberikan pada minggu ke 5 belum dimanfaatkan oleh tanaman 

tetapi sudah diberikan lagi pada minggu selanjutnya sehingga pupuk tersebut terakumulasi 

di dalam tanaman dalam jumlah banyak dan akhirnya menghambat pertumbuhan tinggi 

tanaman. Interaksi pemberian pupuk organik cair NASA dengan konsentrasi 9 cc/l dan 

interval waktu pemberian 2 minggu sekali tidak mampu memicu pertumbuhan tinggi 

tanaman. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 8 cc/l dengan interval waktu 2 

minggu sekali sudah mampu memicu tinggi tanaman tomat sehingga bila konsentrasi yang 

diberikan lebih tinggi dari 8 cc/l maka mangakibatkan kelebihan unsur hara pada tanaman 

sehingga menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. 

Faktor tunggal pemberian pupuk organik cair NASA dan interval waktu pemberian 

tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Namun dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi konsentrasi pemberian pupuk organik cair NASA cenderung meningkatkan tinggi 

tanaman akan tetapi pada konsentrasi 9 cc/l (N4) tinggi tanaman cenderung menurun. 

Penurunan tinggi tanaman tersebut disebabkan penambahan konsentrasi pupuk organik cair 

NASA menyebabkan bertambahnya hara yang tersedia, sehingga terjadi kelebihan hara 

yang diserap tanaman. Hal ini akan mengganggu keseimbangan hara yang diserap, 

sehingga akan menekan pertumbuhan tanaman. Pada interval waktu 2 minggu sekali (I2) 

cenderung meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan dengan interval waktu pemberian 1 

minggu sekali (I1) dan interval waktu pemberian 3 minggu sekali (I3). Hal ini disebabkan 

pada fase vegetatif tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan 
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tanaman sehingga dapat meningkatkan tinggi tanaman tomat. Adanya interval waktu 

pemberian maka unsur hara yang diberikan dapat tersedia bagi tanaman sehingga 

kebutuhan unsur hara bagi tanaman terpenuhi. Tersedianya unsur hara dalam jumlah yang 

cukup pada saat pertumbuhan vegetatif, maka fotosintesis akan berlangsung dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan brosur pada kemasan produk pupuk organik cair NASA bahwa 

interval waktu pemberian untuk tanaman tomat yaitu 2 minggu sekali. Pada interval waktu 

pemberian 3 minggu sekali tanaman telah memasuki fase awal generatif, pemberian pada 

waktu tersebut tidak mampu meningkatkan tinggi tanaman sehingga pemberian pupuk pada 

fase generatif dianggap tidak efektif untuk pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk 

sebaiknya dilakukan 1 minggu sebelum menjelang fase generatif karena pupuk yang 

diberikan pada fase vegetatif diperlukan untuk perkembangan tanaman pada fase 

generatifnya. Sedangkan pada interval waktu pemberian 1 minggu sekali tidak mampu 

meningkatkan tinggi tanaman karena pemberian pupuk yang terlalu sering juga dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman sehingga terjadi kelebihan hara pada tanaman yang 

dapat mengakibatkan keracunan pada tanaman.  

 

Umur Muncul Bunga Pertama (hst), Jumlah Bunga Per Tanaman (kuntum), Jumlah 

Buah Per Tanaman (buah) dan Berat Buah Per Tanaman (g) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa faktor tunggal pemberian pupuk organik cair 

NASA dengan konsentrasi yang berbeda dan interval waktu pemberian serta interaksinya 

tidak berpengaruh nyata terhadap parameter umur muncul bunga pertama, jumlah bunga 

per tanaman, jumlah buah per tanaman dan berat buah per tanaman. Rerata umur muncul 

bunga pertama, jumlah bunga per tanaman, jumlah buah per tanaman dan berat buah per 

tanaman disajikan pada Tabel 3. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor tunggal pemberian pupuk organik cair 

NASA dan interval waktu pemberian serta interaksi antara konsentrasi dan interval waktu 

pemberiannya secara keseluruhan mampu mempercepat masa pembungaan (57 hst) 

dibandingkan dengan kontrol (58 hst). Hal ini diduga karena tanaman pada kontrol tidak 

diberikan perlakuan pupuk organik cair NASA, hanya diberikan pupuk dasar yang 

diberikan sama pada semua perlakuan sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang 

diperlukan tanaman. Waktu muncul bunga mempengaruhi jumlah bunga yang terbentuk, 

semakin cepat bunga pertama muncul maka akan semakin banyak jumlah bunga yang 

terbentuk. Rerata jumlah bunga per tanaman (Tabel 3) pada kontrol cenderung lebih sedikit 

(58,25 kuntum) jika dibandingkan dengan faktor tunggal pemberian pupuk organik cair 

NASA dan interval waktu pemberian. Hal ini disebabkan pada kontrol umur muncul bunga 

pertama cenderung lebih lama dibandingkan dengan pemberian perlakuan. Faktor tunggal 

pemberian pupuk organik cair NASA dengan konsentrasi 9 cc/l (82,00 kuntum) dan 

interval waktu 2 minggu sekali (81,37 kuntum) menunjukkan jumlah bunga yang 

cenderung lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang lain dan kontrol (58,25 

kuntum). Hal ini diduga karena pada konsentrasi 9 cc/l sudah mencukupi kebutuhan 

tanaman sehingga unsur hara yang diberikan diserap tanaman secara optimal. Ketersediaan 

unsur hara yang cukup memungkinkan unsur hara lebih cepat ditranslokasikan ke bagian 
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tanaman yang membutuhkan, salah satunya ditranslokasikan untuk pembentukan bunga 

sehingga dapat meningkatkan jumlah bunga per tanaman. 

 

Tabel 3.  Pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair NASA 

terhadap rerata umur muncul bunga pertama (hst), jumlah bunga per tanaman 

(kuntum), jumlah buah per tanaman (buah) dan berat buah per tanaman (g) 

 Pupuk 

organik 

cair 

NASA 

Interval waktu pemberian  

Rerata 
Parameter Kontrol 1 minggu 

sekali (I1) 

2 minggu 

sekali (I2) 

3 minggu 

sekali (I3) 

Umur muncul 

bunga pertama  

(hst) 

Kontrol 58,00    58,00 

N1 (6 cc/l)  57,00
 

57,00
 

57,00
 

57,00 

N2 (7 cc/l)  57,00
 

57,00
 

57,00
 

57,00 

N3 (8 cc/l)  57,00
 

57,00
 

57,00
 

57,00 

N4 (9 cc/l)  57,00
 

57,00
 

56,60
 

56,87 

Rerata 58,00 57,00 57,00 56,90  

Jumlah bunga 

per tanaman 

(kuntum) 

Kontrol 58,25    58,25 

N1 (6 cc/l)  54,50
 

80,75
 

79,00
 

71,42 

N2 (7 cc/l)  67,75
 

85,00
 

65,75
 

72,83 

N3 (8 cc/l)  74,75
 

81,00
 

76,25
 

77,33 

N4 (9 cc/l)  89,75
 

78,75
 

77,50
 

82,00 

Rerata 58,25 71,69 81,37 74,62  

Jumlah buah per 

tanaman (buah) 

Kontrol 18,00    18,00 

N1 (6 cc/l)  28,75
 

44,25
 

31,50
 

34,83 

N2 (7 cc/l)  40,25
 

24,25
 

35,50
 

33,33 

N3 (8 cc/l)  34,75
 

37,75
 

28,00
 

33,50 

N4 (9 cc/l)  26,75
 

31,00
 

37,25
 

31,67 

Rerata 18,00 32,62 34,31 33,06  

Berat buah per 

tanaman (g) 

Kontrol 422,83    422,83 

N1 (6 cc/l)  651,09 
 

1257,58 
 

843,47 
 

917,38 

N2 (7 cc/l)  1063,23 
 

691,99 
 

943,21 
 

899,47 

N3 (8 cc/l)  962,97 
 

878,01 
 

872,13 
 

904,37 

N4 (9 cc/l)  822,21 
 

1016,22 
 

1069,05 
 

969,16 

Rerata 422,83 874,87 960,95  932,46  

 

Namun, dapat dilihat bahwa faktor tunggal pemberian pupuk organik cair NASA 

dengan konsentrasi 6 cc/l dan interval waktu 2 minggu sekali cenderung meningkatkan 

jumlah buah tomat dibandingkan dengan kontrol (18,00 buah). Bahkan dengan konsentrasi 

yang lebih tinggi cenderung menurunkan jumlah buah per tanaman. Jumlah bunga per 

tanaman cenderung lebih banyak terdapat pada konsentrasi 9 cc/l akan tetapi jumlah buah 

yang terbentuk paling banyak terdapat pada konsentrasi 6 cc/l. Banyaknya jumlah bunga 

yang terbentuk tidak diikuti dengan banyaknya jumlah buah yang terbentuk. Hal ini 



8 

 

disebabkan karena adanya bunga yang gugur akibat tidak terjadinya proses pembuahan 

yang baik yang diakibatkan oleh kekurangan unsur K di dalam tanaman. Unsur K yang 

terkandung di dalam pupuk organik cair NASA lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

pupuk daun lain yaitu hanya 0,31%. Menurut Lingga dan Marsono (2003) unsur K berperan 

dalam memperkuat tubuh tanaman agar bunga dan buah tidak mudah gugur. 

Faktor tunggal pemberian pupuk organik cair NASA dan interval waktu pemberian 

serta interaksinya secara keseluruhan meningkatkan berat buah per tanaman jika 

dibandingkan dengan kontrol (422,83 g). Banyaknya jumlah buah per tanaman tidak sejalan 

dengan peningkatan berat buah per tanaman. Jumlah buah terbanyak terdapat pada 

perlakuan 6 cc/l (34,83 buah), namun pada perlakuan ini ukuran buahnya lebih kecil 

sehingga berat buah menjadi lebih rendah (917,38 g) dibandingkan berat buah pada 

perlakuan 9 cc/l (969,16 g) yang memilki jumlah buah yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan perlakuan 6 cc/l (31,67 buah). Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah buah 

per tanaman tidak diikuti dengan peningkatan berat buah per tanaman. Perbandingan 

ukuran buah tomat pada konsentrasi 6 dan 9 cc/l disajikan pada Gambar 1. 

 

           
(a)                                                                     (b) 

Gambar 1. Buah tomat (a) konsentrasi 6 cc/l dengan interval waktu pemberian 2 minggu 

sekali (N1I2), (b) konsentrasi 9 cc/l dengan interval waktu pemberian 2 minggu 

sekali (N4I2) 

 

Pemberian pupuk organik cair NASA tidak mampu meningkatkan berat buah per 

tanaman diduga  karena unsur P yang terkandung di dalam pupuk organik cair NASA 

rendah (0,03%). Saat pembentukan buah, unsur hara yang sangat berperan adalah unsur P. 

Menurut Novizan (2005) menyatakan bahwa peranan P adalah untuk mendorong 

pembentukan bunga dan buah. Selain unsur P, hormon giberelin juga berperan dalam 

pembentukan buah. Wilkins (1992) menyatakan bahwa giberelin mampu meningkatkan 

ukuran buah beberapa tanaman. Pemberian giberelin akan memperbesar luas daun sehingga 

aktifitas fotosintesis akan meningkat yang menyebabkan peningkatan suplai makanan yang 

dibutuhkan untuk perkembangan buah. 
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Pada faktor tunggal interval waktu pemberian pupuk organik cair NASA 

menunjukkan bahwa interval waktu pemberian 2 minggu sekali cenderung meningkatkan 

jumlah bunga, jumlah buah dan berat buah per tanaman. Ini disebabkan tanaman 

membutuhkan unsur hara yang cukup pada fase vegetatif karena pada fase tersebut tanaman 

membutuhkan hasil fotosintesis dalam jumlah besar yang akan digunakan pada fase 

generatif untuk pembentukan bunga dan pembesaran buah yang akhirnya akan 

mempengaruhi berat buah per tanaman. Sedangkan pada interval waktu pemberian 3 

minggu sekali jumlah bunga, jumlah buah dan berat buah cenderung menurun. Diduga pada 

interval ini tanaman telah memasuki fase awal generatif sehingga bila penyemprotan pupuk 

tetap dilakukan akan mengakibatkan bunga menjadi gugur sehingga dapat mengurangi 

jumlah bunga per tanaman dan buah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Begitu juga 

pada interval waktu pemberian 1 minggu sekali, penyemprotan pupuk dilakukan pada awal 

fase vegetatif hingga fase generatif sehingga dianggap tidak efektif untuk meningkatkan 

jumlah bunga per tanaman tomat. Menurut Lingga dan Marsono (2003), saat tanaman 

berbunga penyemprotan pupuk harus dihentikan karena dapat mengakibatkan bunga 

menjadi gugur. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

tunggal pemberian pupuk organik cair NASA dan interval waktu pemberian tidak 

berpengaruh nyata terhadap semua parameter, namun pada interval waktu 2 minggu sekali 

mempunyai kecenderungan meningkatkan tinggi tanaman, jumlah bunga per tanaman, 

jumlah buah per tanaman dan berat buah per tanaman. Interaksi pemberian pupuk organik 

cair NASA dengan konsentrasi 8 cc/l dan interval waktu pemberian 2 minggu sekali 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan 

untuk konsentrasi pupuk organik cair NASA dan waktu pemberian yang tepat, khususnya 

untuk beberapa varietas tanaman tomat dataran rendah.  
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