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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Klasifikasi Tanaman Terung Ungu 

Tanaman terung diklasifikasikan sebagai berikut : Divisi: Plantae, Sub-

devisi: Spermatophyta, Famili :  Solanaceae, Genus:  Solanum, Spesies: Solanum  

melongena L (Samadi, 2001). Menurut (Fahri dkk., 2013), terung ungu (Solanum 

melongena L.) merupakan tanaman sayur-sayuran yang termasuk family 

Solanaceae L. Rukmana (1994), menyatakan bahwa tanaman terung merupakan 

tanaman asli daerah tropis. Tanaman ini berasal dari benua Asia, terutama India 

dan Birma. Daerah penyebaran tanaman terung terkonsentrasi pada beberapa 

wilayah, baik beriklim panas (tropis) maupun iklim sedang (sub-tropis). 

Perkembangan budidaya terung paling pesat di Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia. 

Terung ungu merupakan tanaman sayuran dengan sumber kalori terbesar. 

Terung banyak digemari karena mempunyai manfaat sebagai bahan sayuran, 

tanaman obat, bahan terapi dan bahan kosmetik alami serta manfaatnya bagi 

kesehatan tubuh manusia (Marviana dkk., 2014).  Beberapa komposisi unsur gizi 

yang terkandung dalam terung segar sebagai berikut:  

Tabel 2.1.Kandungan Gizi Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Hidrat Arang 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A 

Vitamin C 

Air 

24 kal 

1,5 g 

0,2 g 

5,5 g 

15 g 

37 mg/g 

0,4 mg 

30 S.I 

5 mg 

52,7 g 
Sumber. Soetasad dan Muryanti (2003). 

2.2. Morfologi  Tanaman  Terung Ungu 

 Tanaman terung termasuk tanaman yang berbentuk semak atau perdu. 

Batangnya bercabang banyak dan berbulu agak kasar. Batangnya keras dan lebih 

keras dari batang tomat (Sunarjono, 2007). Batang tanaman terung dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu batang utama (batang primer) dan percabangan  
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(batang sekunder). Batang utama merupakan penyangga berdirinya tanaman, 

sedangkan  percabangan adalah bagian tanaman yang akan mengelurkan bunga 

(Soetasad dan Muryanti, 1999). 

Daun terung terdiri atas tangkai daun (petiolus) dan helain daun (lamina), 

disebut juga dengan daun bertangkai. Tangkai daun berbentuk silendris dan 

menebal dibagian pangkal, panjangnya berkisar antara 5-8 cm, lebar helaian duan 

7-9 cm atau lebih sesuai dengan varietasnya. Panjang daun antara 12-20 cm, 

berbentuk belah ketupat sedikit oval bagian ujung daun tumpul, pangkal daun 

meruncing, dan sisi bertoreh (Rukmana, 1994). 

Bunga  tanaman terung merupakan bunga berkelamin dua, dimana dalam 

satu bunga terdapat kelamin jantan (benang sari) dan betina (putik), bunga ini 

sering dinamakan bunga lengkap karena memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, 

dan tangkai bunga. Jumlah bunga terung dalam satu tandan banyak, umumnya 

berwarna ungu dan ada pula yang berwarn putih. Terung termasuk tanaman 

sayuran dataran rendah semusim (Hadiatna, 2006). 

 Umur terung yang dapat dipanen tergantung dari varietas yang ditanam. 

Secara umum terung dapat dipanen sekitar 60 hari. Panen dilakukan dengan 

selang waktu 7 hari sampai 3 kali panen. Waktu panen yaitu pada pagi dan sore 

hari. kriteria buah terung yang layak panen adalah daging buah belum keras, 

berwarna mengkilat dan berukuran sedang (Sriyanto dkk., 2015). 

2.3. Syarat Tumbuh   

 Tanaman terung umumnya memiliki daya adaptasi yang sangat luas, 

sehingga dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah  dan kaya akan bahan 

organik. Namun, kondisi tanah yang subur dan gembur dengan sistem draenase 

dan aerase yang baik, merupakan syarat tumbuh yang ideal bagi pertumbuhan 

terung (Budiman, 1997). 

Tanaman terung dapat tumbuh pada daerah dataran rendah dan dataran 

tinggi dengan ketinggian tempat 1-1200 m dpl. Tanah yang ideal untuk 

pertumbuhannya memiliki pH 5- 6, tanahnya subur, memiliki aerase dan drainase 

baik, serta cocok pada tanah lempung berpasir. Suhu udara yang baik bagi 

tanaman terung adalah           atau saat cuaca panas dan iklim kering. 
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Tanaman terung sebaiknya mendapat sinar matahari secara langsung (Rukmana, 

1994). 

2.4. Pupuk Kandang Ayam 

 Pupuk organik merupakan bahan organik yang berasal dari tanaman dan 

hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang 

dapat mensuplai atau menyediakan senyawa karbon dan sebagai sumber nitrogen 

tanah yang utama,  peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat fisika, kimia 

dan biologi tanah dan mempunyai fungsi penting bagi tanah yaitu untuk 

menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil), meningkatkan  populasi 

jasad renik tanah, mempertinggi daya serap dan daya simpan air yang secara 

keseluruhan akan meningkatkan kesuburan tanah. Satu diantara pupuk organik 

yang digunakan yaitu pupuk kotoran ayam  (Tarigan dkk.,  2014). 

 Tanda - tanda pupuk kandang ayam yang  matang adalah tidak berbau tajam 

(bau amoniak), berwarna coklat tua, tampak kering, tidak terasa panas bila 

dipegang dan gembur bila diremas (Musnamar, 2007). 

Berikut tabel 2.2. menjelaskan tentang kandungan hara berbagai jenis 

kotoran hewan peliharaan. 

Tabel 2.4. Kandungan Hara Jenis Kotoran Hewan  

Nama Ternak  N (%) P (%) K (%) Air (%) 

Kuda 0,50 0,25 0,30 73 

Kerbau 0,25 0,18 0,17 81 

Sapi 0,30 0,20 0,15 80 

Kambing 0,70 0,40 0,25 64 

Babi 0,50 0,40 0,40 78 

Ayam 1,50 1,30 0,80 57 
Sumber: Lingga dan Marsono (1991) 

 

Kotoran ayam merupakan jenis pupuk kandang yang paling dominan 

dipakai, karena  kandungan haranya tinggi juga mudah didapat, hal ini disebabkan 

oleh banyaknya pemelihara ayam sehingga kotorannya dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Pupuk kandang ayam juga dapat menambah kadar humus tanah dan 

dapat mempertahankan kelembaban tanah (Lingga dan Marsono, 1991). 

Pupuk kandang dapat menyediakan unsur hara makro (N,P,K) dan mikro 

(Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Mo). Daya ikat ionnya tinggi sehingga akan 
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mengefektifkan penggunaan pupuk organik dengan meminimalkan kehilangan 

pupuk anorganik akibat penguapan atau tercuci oleh hujan. Selain itu pengunaan 

pupuk kandang dapat mendukung pertumbuhan tanaman karena struktur tanah 

sebagai media tumbuh tanaman dapat diperbaiki (Musnamar, 2007). 

Budidaya tanaman terung ungu  dengan menggunakan pupuk kotoran ayam 

menjadi alternatif yang baik mengingat potensi dari kotoran ayam sebagai bahan 

organik dengan kandungan hara yang cukup lengkap yang dibutuhkan tanaman 

untuk pertumbuhan dan berpengaruh terhadap respon tanaman.  

Berdasarkan penelitian (Intara dkk., 2011) memperlihatkan pemberian 

pupuk organik dapat meningkatkan kadar air yang tersedia di dalam tanah 

sehingga mengurangi besarnya penguapan. Tanah yang diberi pupuk kandang 

ayam mampu meningkatkan kadar air yang tersedia di dalam tanah dibandingkan 

tanah yang tidak diberikan pupuk kandang ayam. Hal ini diduga dengan 

meningkatnya pupuk kandang ayam dalam tanah akan meningkatkan daya pegang 

tanah terhadap air dan akan mengurangi laju evaporasi yang berarti meningkatkan 

volume air yang terkandung didalam tanah. 

Menurut Lingga dan Marsono (2007),  dosis pupuk organik tergantung pada 

jenis tanahnya, untuk tanah Indonesia diberikan sebanyak 10-20 ton/ha. Yadi dkk. 

(2012) Pemberian pupuk organik dengan dosis k2 20 ton /ha memberikan 

pengaruh nyata terhadap panjang buah mentimun dengan rata - rata  tertinggi 

yaitu 22,36 cm. Menurut Afriani (2010), pemberian perlakuan dengan pupuk 

kandang kotoran  ayam  dengan pupuk kandang kotoran kerbau tidak berbeda 

nyata  dimana  masing - masing  perlakuan dapat dilihat tinggi tanaman antara 

50,62 - 71,25 cm pada tanaman terung.   

2.5. Pupuk Urea 

 Sebelum menambah zat hara (memupuk) untuk tanaman, perlulah 

mengetahui unsur-unsur yang diperlukan tanaman. Menurut Murbandono (2008), 

unsur hara yang diperlukan tanaman dapat dibagi  3 golongan berdasarkan jumlah 

yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu: a. Unsur hara makro adalah unsur hara yang 

dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti Nitrogen (N), Fosfor (P) dan 

Kalium (K). b. unsur hara sedang (sekunder) adalah Unsur hara yang  dibutuhkan 

dalam jumlah kecil seperti Sulfur (S), Kalsium (K) dan Magnesium (Mg). C.Unsur 
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hara mikro  adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti Besi 

(Fe), Tembaga (Cu), Seng (Ze), Khlor (Cl), Boron (B), Mangan (Mn) dan 

Molibdenum (Mo). 

 Dalam pemupukan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan 

diantaranya adalah jenis tanaman yang akan dipupuk, jenis pupuk yang akan 

digunakan dan waktu pemberian pupuk yang tepat. Jika ketiga hal itu terpenuhi, 

maka efisiensi pumupukan akan tercapai. Pupuk yang akan digunakan harus 

sesuaikan dengan jenis dan kondisi tanah ( Lingga dan Marsono, 2007) 

Urea  adalah  pupuk  buatan  hasil  persenyawaan NH4 (amonia)  dengan 

CO2. Bahan dasarnya biasanya berupa gas alam. Sumber N sekitar 45 - 46 % 

berasal dari udara. Nitrogen masuk ke bisfera disebabkan oleh jasad renik 

pengikat  N yang dapat hidup bebas dan bekerja sama sehingga terjadilah protein 

dalam bentuk atau mengandung asam amino.  Nitrogen berasal dari organik (sisa-

sisa tanaman/sampah tanaman) yang melapuk yang dapat menyuburkan tanah 

sehingga tanah tersebut mampu untuk membantu pertumbuhan tanaman, 

memberikan hasil tanaman terung dan mudah diserap tanaman. 

Pupuk N memegang peranan sangat  penting dalam peningkatan produksi 

tanaman. Nitrogen merupakan unsur yang paling  banyak mendapatkan perhatian 

dalam pertumbuhan tanaman. Unsur N dibutuhkan dalam jumlah relatif besar 

pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pada tahap pertumbuhan 

vegetatif, seperti pembentukan tunas dan perkembangan batang dan daun. Jika 

terjadi kekurangan nitrogen, tanaman tumbuh lambat dan kerdil. Daunnya 

berwarna hijau muda, Sementara daun - daun yang lebih tua menguning dan 

akhirnya kering. Dengan demikian pada daun yang lebih tua gejala kekurangan 

nitrogen akan terlihat lebih awal. Sedangkan  kelebihan  nitrogen, tanaman 

tampak terlalu subur, ukuran daun menjadi lebih besar, batang menjadi lunak 

sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Kelebihan nitrogen juga 

dapat menunda pembentukan bunga (Ambarwati, 2008). 

Menurut Direktorat Jenderal Pertanian (1992) tanaman terung ungu 

membutuhkan pupuk anorganik untuk setiap hektarnya adalah Urea 150 kg/ha, 

dimana pupuk tersebut diberikan di alur kiri dan kanan tanaman. Penelitian 

Koryati. (2004)  pemupukan urea dosis 450 kg/ha memperoleh hasil tertinggi pada 



9 
 

tanaman cabai merah. Sedangkan menurut penelitian (Saragih dkk., 2013) 

pengunaan pupuk urea dengan dosis 100 kg/ha dengan aplikasi 2 kali pemberian 

sudah meningkatkan hasil tanaman jagung sebesar 10,65 t /ha
-1

. Hasil penelitian 

(Aprita, 2014)  Pemberian pupuk urea berpengaruh nyata pada diameter buah 

mentimun (13,78%) dan bobot buah mentimun (29,43%) pada dosis 225 kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


