
1 
 

 BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Tomat (Solanum lycopersicum) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan sangat banyak digemari masyarakat.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) bahwa produksi tomat adalah 

sekitar 915.987 ton yang adalah menurun jika dibandingkan dengan produksi 

tahun 2015 yaitu 954.046 ton. Penurunan produksi tomat dipengaruhi oleh faktor 

benih, lingkungan dan budidayanya. Benih yang bermutu fisik dan genetik yang 

baik akan menghasilkan tanaman yang tumbuh baik dilapangan. Benih tanaman 

tomat diperoleh dari proses ekstraksi yang dilakukan setelah masa panen.  

Ekstraksi merupakan pemisahan biji tomat dari daging buahnya. Secara 

umum proses ekstraksi yang dilakukan masyarakat adalah hanya dengan mencuci 

menggunakan air dengan harapan pulp/ lendir biji tomat tersebut sudah hilang. 

Namun, dengan pencucian menggunakan air saja tidak cukup, karena biji tomat 

tersebut masih mengandung pulp yang mampu menghambat proses 

perkecambahan dan pertumbuhan tomat. NaOCl merupakan salah satu senyawa 

kimia yang mampu membersihkan kandungan pulp saat proses ekstraksi buah 

tomat. NaOCl memiliki kandungan zat yang dapat membersihkan pulp pada biji 

tomat dan kandungan asamnya mampu meningkatkan permeabilitas kulit benih 

sehingga mempercepat proses perkecambahan. 



2 
 

Pengeringan benih adalah suatu cara untuk mengurangi kandungan air di 

dalam benih, dengan tujuan untuk mengurangi kandungan air sebelum 

dikecambahkan. Pengeringan dilakukan setelah proses ekstraksi. Pengeringan 

dapat dilakukan dengan penjemuran dibawah sinar matahari dan menggunakan 

oven. Penjemuran biji dengan sinar matahari merupakan salah satu cara 

pengeringan yang paling sederhana dan umum dilakukan oleh petani dengan 

temperatur suhu udara sekitar 27
0
C - 32

0
C. Pengeringan biji secara modern dapat 

menggunakan oven dengan suhu 42
0
C dengan pengeringan selama 1 hari atau 

kadar air benih maksimum 12 %.  

Benih merupakan awal perkecambahan dan pertumbuhan tanaman tomat. 

Benih tomat diperoleh dengan cara mengekstraksi buah tomat dan melakukan 

proses pengeringan. Buah tomat memiliki daging buah dan biji yang diselimuti 

oleh lendir dan pulp. Pulp yang menempel pada biji tomat mengandung asam 

askorbat yang dapat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan tomat. NaOCl 

merupakan salah satu metode yang diduga dapat membantu proses ektraksi buah 

tomat. Penelitian proses ekstraksi biji tomat dilengkapi dengan perlakuan berbagai 

metode pengeringan yang juga mempengaruhi benih tomat yang akan 

dikecambahkan. 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi NaOCl terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan benih tomat. 
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2. Mengetahui perkecambahan dan pertumbuhan terbaik hasil pengeringan 

metode alami dan metode pengeringan. 

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi NaOCl dan metode pengeringan 

terhadap perkecambahan dan pertumbuhan benih tomat. 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis penelitian ini adalah perendaman NaOCl terhadap biji tomat 

dengan konsentrasi 9% merupakan konsentrasi yang sesuai untuk menghilangkan 

pulp tomat pada perkecambahan dan pertumbuhan benih tomat, metode 

pengeringan alami adalah metode pengeringan yang menghasilkan 

perkecambahan dan pertumbuhan benih tomat lebih cepat, perendaman benih 

menggunakan NaOCl 9% dengan metode pengeringan alami menghasilkan 

perkecambahan dan pertumbuhan  benih tomat terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


