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1.1. Latar Belakang  

 

 

 

Tomat rampai (Lycopersicon Pimpinellifolium) adalah salah satu jenis dari 

tanaman tomat yang ada di Indonesia.  Tanaman tomat rampai merupakan salah 

satu sayuran yang digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan.  Di daerah 

Sumatera, khususnya di Lampung, tomat rampai sangat disukai daripada tomat 

biasa.  Tomat rampai biasanya digunakan untuk campuran bumbu masakan, 

seperti pindang baung, sambal terasi, masakan tumis dan lain-lainnya khususnya 

masakan khas sumatera.  Tomat rampai juga memiliki kandungan vitamin C yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tomat biasa.  Tomat rampai juga memiliki 

kandungan gizi maupun kandungan vitamin yang cukup banyak sebagai suplai 

bagi kesehatan tubuh (Tugiyono, 2005). 

 

 

Tomat rampai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan membutuhkan penanganan 

yang serius terutama dalam peningkatan hasil dan produksi buah rampai. 

Tanaman tomat rampai membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya dan 

tidak tahan terhadap curah hujan yang terus menerus, hal ini akan menyebabkan 

pertumbuhan rampai menjadi kurang optimal, selain akan mudah terserang 

penyakit akan menyebabkan kerusakan buah rampai dan pecah-pecah (Tugiyono, 
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2005).  Sistem pemberian air irigasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

tanaman rampai harus sesuai sehinggah tomat rampai dapat hidup dengan baik 

dan menghasilkan kualitas buah rampai yang banyak . 

 

 

Irigasi adalah istilah yang berkaitan dengan penyaluran air dari sumber air ke 

tanaman atau irigasi dapat juga diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari 

berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan 

pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian (anonim, 2014). 

Irigasi terbagi menjadi beberapa macam jenis irigasi, diantaranya adalah irigasi 

bawah permukaan (Sub Surface Irrigation). Pada sistem ini air di berikan dari 

bawah tanah dan diserap oleh akar tanaman dan mengalir melalui pori-pori tanah 

atau disebut dengan kapilarisasi (kenaikan air kapiler).  Tinggi kenaikan air 

kapiler tergantung dari tesktur tanah, apabila tanah tekstur tanah lebih halus maka 

kenaikan air kapiler lebih cepat dibandingkan dengan tekstur tanah yang kasar. 

 

 

Salah satu teknologi irigasi yang sesuai untuk tanaman tomat rampai adalah 

sistem irigasi bawah permukaan (sub surface irrigation).  Sistem irigasi bawah 

permukaan (sub surface irrigation) adalah salah satu teknologi dalam bidang 

pertanian yang sangat efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan air tanaman.  

Proses pemberian air pada sistem ini langsung menuju daerah perakaran tanaman 

sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Sistem sub surface irrigation merupakan 

sistem yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehinggah menghemat 

tenaga kerja dalam hal penyiraman tanamam (Kasiran, 2006). 
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Menurut sumarna (1998) pada sistem irigasi bawah permukaan, tanaman dapat 

langsung mendapatkan air yang diberikan pada jalur – jalur sistem irigasi, hal ini 

dapat meningkatkan efiseinsi penggunaan air mencapai 90 %.  Pada sistem irigasi 

bawah permukaan tanaman dapat langsung menerima air sesuai dengan kebutuhan 

tanamana karena air diberikan secara langsung pada zona perakaran tanamanan 

(Hermantoro, 2006). 

 

 

Penelitian mengenai respon pertumbuhan dan hasil tanaman tomat rampai 

(Lycopersicon Pimpinellifolium) dengan sistem irigasi bawah permukaan  

(sub surface irrigation ) perlu dilakukan sehingga dapat diketahui kebutuhan air 

tanaman tomat rampai dengan sistem irigasi bawah permukaan.  Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kebutuhan air tanaman tomat rampai dan respon 

pertumbuhan tanaman dengan sistem irigasi bawah permukaan.  

 

 

1.2. Tujuan penelitian  

 

 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

 

1. Menganalisis respon pertumbuhan tanaman tomat rampai terhadap sistem 

irigasi bawah permukaan pada berbagai ketinggian media tanam dari 

sumber air irigasi. 

2. Mengetahui tinggi media tanam yang paling cocok untuk tanaman tomat 

rampai dengan sistem irigasi bawah permukaan (sub surface irrigation) 
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1.3. Manfaat penelitian  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah merekomdasikan tinggi tanah yang paling baik 

dengan aplikasi sistem bawah permukaan terhadap budidaya tanaman tomat 

rampai. 

  


