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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terung adalah jenis sayuran buah yang sangat populer dan disukai oleh

banyak orang. Tanaman terung memiliki rasa yang enak dan mengandung zat gizi

yang bermanfaat bagi manusia. Tanaman ini mengandung protein, lemak,

karbohidrat vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, fosfor serta zat besi

(Hadiatna, 2007). Menurut Sunarjono et al. (2003) terung juga mempunyai

khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid solanin, dan solasodin yang

berfungsi sebagai bahan baku kontrasepsi oral. Buah terung juga diekspor dalam

bentuk awetan, terutama jenis Terung Jepang.

Permintaan terhadap terung terus meningkat sejalan dengan pertambahan

penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat sayur-

sayuran dalam memenuhi gizi keluarga, sehingga produksi tanaman terung perlu

terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan produksi tanaman terung dapat dilakukan

secara ekstensifikasi dan intensifikasi, namun dalam usaha peningkatan

produktivitas dan efisiensi penggunaan tanah, cara intensifikasi merupakan

pilihan yang tepat untuk diterapkan (Jumini dan Marliah, 2009). Salah satu usaha

tersebut dengan pemberian pupuk anorganik dan pupuk organik.

Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk

dengan meramu bahan bahan kimia berkadar hara tinggi. Syarief (2003)

menyebutkan bahwa pemberian pupuk anorganik dapat terukur dengan tepat

karena pupuk anorganik pada umumnya memeliki takaran hara yang sesuai

dengan kebutuhan.Menurut Samadi (2001) pemupukan yang diberikan pada

tanaman terung adalah pupuk NPK sebanyak 200 kg/ha yang dilarutkan dalam air

dengan konsentrasi 4 kg/200 liter air. Masing-masing tanaman diberikan larutan

NPK tersebut sebanya 300 ml/tanaman, yang diberikan disekitar lubang mulsa

plastik dengan cara dikocor, Menurut penelitian Subhan (2009) pupuk majemuk

NPK (15-15-15) takaran 1.250 kg/ha memberi pengaruh terbaik terhadap tanaman

tomat dengan tinggi tanaman yaitu 134,42 cm dan bobot buah/pohon 780,10 g.

Bukan hanya pada tomat penelitian dari Koswara (2007) menyatakan pemberian

pupuk NPK majemuk 15:15:15 takaran 1 ton/ha memberi pengaruh terbaik pada

tanaman kentang 60 HST dengan diameter tanaman 71,23 cm. Namun menurut
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Ridho dan Yuliana (2007) penggunaan bahan kimia (pupuk anorganik dan

pestisida) yang berlebihan dapat menurunkan kesuburan tanah dan dapat merusak

lingkungan.

Selain pupuk anorganik pupuk yang sering digunakan untuk menyuburkan

tanah adalah pupuk organik. Menurut Indriani (2003) pupuk organik merupakan

pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang telah melapuk. Bahan organik

tersebut seperti sisa tanaman, kotoran ternak atau yang berasal dari limbah

pertanian. Sholikah et al. (2013) menyebutkan karakteristik dari pupuk organik

diantaranya kandungan unsur hara rendah, ketersediaan unsur hara lambat dan dan

menyediakan unsur hara dalam jumlah yang terbatas. Namun pupuk organik

banyak mengandung mikroorganisme yang membantu dalam memperbaiki sifat

fisika, kimia dan biologi tanah. Menurut penelitian Simatupang (2010) bahwa

pemberian pupuk kandang kotoran ayam memberikan pertumbuhan dan hasil

yang terbaik terhadap tanaman terung dengan dosis 20 ton ha-1 menghasilkan

tinggi tanaman 71,25 cm, panjang daun 53,6 cm dan lebar daun 31,85 cm. Bukan

hanya pada tanaman terung hasil penelitian Luthfyrakman dan Susila (2013)

memperlihatkan bahwa pemberian dosis pupuk kandang ayam sebanyak 24,3 ton

ha-1 pada tanaman tomat dapat meningkatkan bobot buah sebesar 17,4 kg per

petak  atau 22,7 ton ha-1.

Masing-masing pupuk baik anorganik maupun organik memiliki kelebihan

dan kekurangan. Menurut Ogbomo (2011) Pemberian pupuk anorganik yang

dikombinasikan dengan pupuk organik lebih baik dibandingkan hanya pemberian

salah satu pupuk anorganik atau pupuk organik saja. Penelitian dari Pangaribuan

et al. (2011) menyatakan bahwa dengan pemberian bokashi jerami padi 20 ton/ha

+ 50% dosis rekomendasi pupuk anorganik mendapatkan hasil terbaik pada

tanaman tomat dengan tinggi tanaman 58,20 cm dan diameter buah 4,35 g. Bukan

hanya pada tanaman tomat penelitian Subhan et al. (2008) melaporkan bahwa

dengan pemberian pupuk anorganik 50% dari dosis rekomendasi, yaitu urea 62,5

gram per tanaman, SP-36 37,5 gram per tanaman, KCl 37,5 gram per tanaman dan

bokashi kotoran ayam 600 gram per tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan

dan hasil tanaman melon yaitu dengan berat buah 3,76 kg.
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Berdasarkan uraian tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan

judul “Efektivitas Pemberian Pupuk Anorganik dan Pupuk Kotoran Ayam

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terung Hibrida (Solanum

melongena L.)”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pemberian pupuk

anorganik dan pupuk organik kotoran ayam yang terbaik terhadap pertumbuhan

dan hasil terung hibrida dan pengurangan penggunaan pupuk anorganik.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mengurangi ketergantungan petani terung dalam penggunaan pupuk

anorganik.

2. Memberikan informasi tentang pupuk yang terbaik terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman terung hibrida.

1.4. Hipotesis Penelitian

Pemberian formulasi pupuk yang berbeda berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman terung hibrida.


