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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terung merupakan tanaman sayur yang tergolong famili Solanaceae. Buah 

terung disenangi setiap orang baik sebagai lalapan segar maupun diolah menjadi 

berbagai jenis masakan (Jumini dan Marliah, 2009). Tanaman terung memiliki 

rasa yang enak, juga banyak mengandung vitamin dan gizi (Huruna dan 

Maruapey, 2015). Daerah penghasil tanaman terung di kota Pekanbaru yaitu 

Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan 

Raya, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Produksi tanaman terung pada tahun 2011 

mencapai 2.910  ton, tahun 2012 mencapai 2.235 ton, tahun 2013 mencapai    

1.845 ton, pada tahun 2014 produksi tanaman terung mengalami penurunan 

menjadi  1.692  ton (BPS, 2015).  

Menurunnya produksi tanaman terung dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor antara lain; tanah yang kurang subur, tindakan budidaya yang kurang baik, 

kondisi iklim yang kurang mendukung. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang 

optimal selain memperhatikan syarat tumbuh yang ideal bagi tanaman, juga 

memperhatikan pemeliharaan tanaman diantaranya pemupukan (Duaja dkk., 

2013). Pemupukan merupakan upaya untuk mencapai kebutuhan unsur hara bagi 

tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman serta meningkatkan 

produktivitas tanah (Panupesi, 2012). 

Pada prinsipnya pemupukan harus memperhatikan dosis dan waktu 

aplikasi yang tepat. Apabila pupuk yang diberikan kurang atau melebihi dosis 

yang ditentukan maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Permanasari 

dkk., 2012). Waktu aplikasi juga menentukan pertumbuhan tanaman. Pemberian 

pupuk dengan interval yang terlalu sering dapat menyebabkan pemborosan pupuk. 

Sebaliknya, bila interval pemupukan terlalu jarang dapat menyebabkan kebutuhan 

hara tanaman kurang terpenuhi (Jumini dkk., 2012). Intensifikasi pertanian 

memberikan dampak terhadap ekosistem pertanian, yaitu pemakaian pupuk 

anorganik yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pupuk anorganik lebih 

mudah didapatkan tetapi harganya relatif mahal. Penggunaan pupuk anorganik 
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selalu diikuti dengan masalah lingkungan, baik terhadap kesuburan tanah serta 

dampak pada kesehatan konsumen (Dewanto dkk., 2013). 

Selama ini petani cenderung menggunakan pupuk anorganik. Pemakaian 

pupuk anorganik yang relatif tinggi dan terus-menerus dapat menurunkan hasil 

pertanian dan produktivitas lahan pertanian. Kondisi ini menimbulkan pemikiran 

untuk kembali menggunakan bahan organik sebagai sumber pupuk organik 

(Supartha dkk., 2012). Limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik salah satunya yaitu limbah kulit pisang kepok. Limbah kulit pisang 

kepok belum termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat (Ilham dkk., 2014).  

Pemanfaatan limbah kulit pisang kepok sebagai pupuk organik di latar 

belakangi oleh banyaknya buah pisang kepok yang dikonsumsi oleh masyarakat 

dalam berbagai macam olahan makanan. Goreng pisang merupakan salah satu 

olahan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat dan salah satu limbah 

yang dihasilkan adalah kulit pisang (Susetya, 2016). Limbah kulit pisang akan 

menjadi sampah jika dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik, 

dampaknya sangatlah buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Pengolahan limbah 

yang baik akan berdaya guna tinggi baik secara finansial ataupun manfaat  

(Tuapattinaya dan Tutupoly, 2014).  

Kulit pisang mengandung unsur hara seperti N, P, K, Ca dan Mg yang 

berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan daun, buah, batang serta 

berfungsi untuk kekebalan dan pembuahan pada tanaman agar dapat tumbuh 

secara optimal, sehingga berdampak pada produksi yang maksimal (Rambitan dan 

Sari, 2013). Kulit pisang mengandung protein, kalium, fosfor, magnesium, 

sodium dan sulfur yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Machrodania 

dkk., 2015). Pembuatan pupuk organik kulit pisang dapat dalam bentuk padat atau 

cair (Susetya, 2016). 

Menurut Rambitan dan Sari (2013) pemberian dosis 250 ml pupuk organik 

cair kulit pisang kepok memberikan hasil terbaik untuk rata-rata tinggi batang, 

jumlah daun dan berat basah polong tanaman kacang tanah. Hasil penelitian 

Tuapattinaya dan Tutupoly (2014) pemberian dosis 500 ml pupuk kulit pisang raja 

dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang serta berat 

buah cabai rawit. Parawansa dan Hamka (2014) menyimpulkan bahwa interval 
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waktu pemberian pupuk organik cair urin sapi 6 hari sekali dapat meningkatkan 

pertambahan jumlah daun pada tanaman kangkung darat. Berdasarkan uraian 

tersebut, telah dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dosis dan Interval 

Waktu Pemberian Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Kepok terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terung (Solanum melongena L.)” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah mengetahui: 

1. Dosis pupuk organik cair kulit pisang kepok terbaik yang memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung. 

2. Interval pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok terbaik yang 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung. 

3. Interaksi dosis dan interval pemberian pupuk organik cair kulit pisang 

kepok terbaik yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman terung. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang 

pemanfaatan pupuk organik cair dari kulit pisang kepok. 

2. Mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk anorganik. 

3. Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah 

kulit pisang kepok. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Peningkatan dosis pupuk organik cair kulit pisang kepok meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman terung (tinggi tanaman, lebar daun 

terlebar, panjang daun terpanjang, lebar kanopi, jumlah daun, diameter 

batang, umur panen, bobot buah per buah, bobot buah per tanaman, jumlah 

buah per tanaman, panjang buah dan diameter buah). 

2. Peningkatan interval pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman terung (tinggi tanaman, 
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lebar daun terlebar, panjang daun terpanjang, lebar kanopi, jumlah daun, 

diameter batang, umur panen, bobot buah per buah, bobot buah per 

tanaman, jumlah buah per tanaman, panjang buah dan diameter buah). 

3. Terdapat interaksi antara dosis dan interval waktu pemberian pupuk 

organik cair kulit pisang kepok terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

terung (tinggi tanaman, lebar daun terlebar, panjang daun terpanjang, lebar 

kanopi, jumlah daun, diameter batang, umur panen, bobot buah per buah, 

bobot buah per tanaman, jumlah buah per tanaman, panjang buah dan 

diameter buah). 

 


