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ABSTRAK 

Ilman Nur Syamsudin. 2017. Pengaruh Konsentrasi Unsur Fosfor Terhadap 

Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Tomat Cherry (Lycopersicum esculentum 

Mill, Var. Cerasiforme (Dun) Alef) Secara Hidroponik Sistem Irigasi Tetes. 

Dibawah bimbingan Cecep Hidayat dan Budy Frasetya. 

 

 

Fosfor merupakan salah satu unsur hara yang berperan penting dalam 

proses metabolisme tanaman yang keberadaannya tidak dapat digantikan oleh 

unsur hara lain. Fosfor merupakan komponen penting asam nukleat, karena itu 

menjadi bagian esensial untuk semua sel hidup. Fosfor sangat penting untuk 

perkembangan akar, pertumbuhan awal akar tanaman, luas daun, dan 

perkembangan bunga dan buah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian unsur fosfor dalam konsentrasi yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat cherry secara hidroponik sistem irigasi 

tetes. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 hingga Juni 2017 yang 

bertempat di kebun percobaan Universitas Padjajaran Jatinangor untuk menguji 

pemberian unsur fosfor pada konsentrasi 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm, 175 ppm, 

dan 200 ppm dengan N-Total 250 ppm pada tanaman tomat cherry disusun dalam 

Rancangan Acak Lengkap dengan 5 ulangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pemberian unsur fosfor dalam konsentrasi yang berbeda pada tanaman tomat 

cherry memberikan pengaruh yang berbeda terhadap parameter pertumbuhan 

tanaman berupa tinggi tanaman dan nisbah pupus akar serta parameter hasil 

tanaman berupa jumlah bunga, jumlah bunga gugur, jumlah buah pertanaman, 

berat basah buah pertanaman dan indeks panen. Tanaman tomat cherry dengan 

perlakuan konsentrasi fosfor 200 ppm menunjukan pertumbuhan dan hasil 

tanaman yang terbaik dibandingkan dengan tanaman dengan perlakuan 

konsentrasi unsur fosfor yang lainnya. 
 

Kata Kunci: Fosfor, Tomat Cherry, Hidroponik, Irigasi Tetes, Konsentrasi. 
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ABSTRACT 

Ilman Nur Syamsudin. 2017. Effect of Phosphorus in Different 

Concentrations on the Growth and Yield of Cherry Tomatoes Plants 

(Lycopersicum esculentum Mill, Var. Cerasiforme (Dun) Alef) with 

Hydroponic Drip Irrigation System. Supervised by Cecep Hidayat and Budy 

Frasetya. 

 

 

Phosphorus is one of the nutrients that play an important role in the plant 

metabolism whose existence can not be replaced by other nutrients. Phosphorus is 

an important component of nucleic acids and becomes an essential part for all 

living cells. Phosphorus is required for root development, early growth of plant 

roots, leaf area, flower and fruit development. This study aims to determine the 

effect of phosphorus in different concentrations on the growth and yield of cherry 

tomatoes plants with hydroponic drip irrigation system. This research was 

conducted in February 2017 until June 2017 located in Padjajaran University 

Jatinangor to test phosphorus at concentration 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm, 175 

ppm and 200 ppm with N-Total 250 ppm in cherry tomato plant arranged in 

Complete Random Design with 5 replications. The results showed that the 

application of phosphorus in different concentrations for cherry tomato plants 

have different effects on plant growth parameters such as plant height and the 

shootroot ratio also causing different effects on crop yields parameters such as the 

number of flowers, number of fall flowers, number of fruit, fresh weight of the 

fruit and the harvest index. The cherry tomato plant with 200 ppm phosphorus 

concentration treatments shows the best growth and yield of plants compared to 

plants with other phosphorus concentration treatments. 

 

 

Key terms: Phosphorus, Cherry Tomato, Hydroponic, Drip Irrigation, 

Concentrations. 
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