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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan  Umum Tanaman Terung

Di Indonesia tanaman terung sudah banyak tersebar di seluruh pelosok

tanah air. Menurut sejarahnya, tanaman terung berasal dari India dan Indonesia.

Selanjutnya dalam perkembangannya tanaman ini tersebar di banyak negara,

misalnya Uni Soviet, Afrika Tengah, Malaysia dan beberapa negara lainnya

(Samandi, 2001). Menurut Rukmana (1994) dalam tatanama tumbuhan tanaman

terung diklasifikasikan dalam  Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas:

Dycotyledoneae; Ordo: Solanales; Famili: Solanaceae; Genus: Solanum; Spesies:

Solanum melongena L.

Batang tanaman terung dibedakan menjadi dua macam yaitu batang utama

(batang primer) dan percabangan (batang sekunder). Dalam perkembangannya

batang sekunder akan mempunyai percabangan baru. Batang utama merupakan

penyangga berdirinya tanaman sedang percabanagan adalah bagian tanaman yang

akan mengeluarkan bunga (Soetasad dan Muryanti, 1999).

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

disebut juga daun bertangkai. Tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi agak

pipih dan menebal dibagian pangkal, panjang berkisar antara 5-8 cm, helai daun

terdiri atas ibu tulang daun, tulang cabang, dan urut-urut daun. Lebar helai daun 7-

9 cm atau sesuai varietasnya. Panjang daun antara 12-20 cm, bangun daun berupa

belah ketupat hingga oval, bagian ujung daun tumpul, pangkal daun meruncing

dan bertoreh (Rukmana, 1994).

Menurut Hadiatna (2007) terung merupakan bunga berkelamin dua, dalam

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

sering disebut juga bunga sempurna. Bunga terung berwarna ungu ada pula yang

berwarna putih. Bentuk buah terung beranekaragam, ada yang bulat, lonjong, atau

bulat panjang.

Tingkat kemasaman (pH) tanah yang sesuai bagi tanaman terung berkisar

antara 5,3–5,7. Namun demikian masih toleran pada pH yang lebih rendah, yaitu

kisaran 5,0. Kisaran pH tanah yang terlalu rendah akan mengakibatkan rendahnya

kualitas dan tingkat produksi tanaman (Samandi, 2001).
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Terung ditanam pada tanah lempung berpasir yang kaya akan bahan organik

dengan drainase yang baik. Suhu udara yang baik bagi tanaman terung adalah 22-

30°C atau pada saat cuaca panas dan iklim kering. Tanaman terung sebaiknya

mendapat sinar matahari langsung (Sunarjono, 2007).

2.2. Budidaya Tanaman Terung

Terung dikembangbiakan dengan biji, yaitu dengan menabur biji di

persemaian. Biji akan tumbuh 10 hari setelah disemai. Setelah bibit berumur 1,5

bulan atau kira-kira berdaun empat helai, bibit ditanam di lubang tanam. Tiap

lubang ditanam satu batang bibit yang sehat, kuat dan subur (Sunarjono, 2007).

Untuk lahan seluas satu hektar diperlukan benih sekitar 150 - 300 gram.

Rendamlah benih terung dalam air dingin ataupun air hangat kuku selama 10-15

menit sambil menyeleksi benih. Bungkus benih dalam gulungan kain basah untuk

diperam ± 24 jam hingga berkecambah, sebar benih terung diatas bedengan

persemaian dengan jarak antar barisan 10-15 cm, tutup dengan tanah tipis. Beri

naungan daun pisang persemaian dilakukan 10-15 hari untuk selanjut nya

dipindahkan kedalam polibeg persemian (Rukmana, 1998).

Tanah yang hendak ditanami dibuat menjadi bedengan dengan lebar

bedengan antara 100-140 cm. Panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Jarak

antar bedengan 30 cm dengan jarak tanam 50x70 cm (Tafajani, 2011). Saat yang

tepat untuk melakukan penanaman terung ialah awal musim kemarau, sekitar

Maret – April atau saat musim hujan di bulan Oktober – November (Nazarudin,

1994).

Pemeliharaan tanaman terung perlu dilakukan secara benar dan terencana

kerena tanaman tidak mungkin dibiarkan tumbuh begitu saja. Pemeliharaan

tanaman memegang peranan penting karena menentukan keberhasilan budidaya.

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pengairan, penyulaman, pembumbunan,

penyiangan, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit (Soetasad dan

Muryanti, 1999).

Pada tanaman terung kultivar lokal pemupukan susulan dilakukan sebanyak

tiga kali, yaitu pada saat tanaman berumur 15 HST, 30 HST dan 45HST.

Pemupukan yang diberikan pada tanaman terung adalah pupuk NPK sebanyak

200 kg/ha yang dilarutkan dalam air dengan kosentrasi 4 kg/200 liter air. Masing-
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masing tanaman diberikan larutan NPK tersebut sebanya 300 ml/tanaman, yang

diberikan disekitar lubang mulsa plastik dengan cara dikocor. Pemupukan NPK

cair dapat dilakukan 2 minggu sekali (Samandi, 2001).

Hama yang menyerang tanaman terung ialah kutu-kutu daun. Kutu-kutu

daun tersebut dapat dikendalikan dengan Curacron 500 EC dan Ambush 2 EC.

Penyakit yang berbahaya menyerang terung umumnya disebabkan oleh cendawan.

Cendawan Phomopsis vexans dan Diaporthe vexans dapat menyebabkan penyakit

busuk buah, sedangkan cendawan Vertisilium alboatrum menyebabkan penyakit

gugur daun. Pengendalian dengan menyemprotkan fungisida, misalnya Dithane

M-45 dengan konsentrasi 0,2 – 0,3% pada tingkat serangan rendah sampai sedang

(Sunarjo, 2007).

Umur terung yang dapat dipanen tergantung dari varietas yang ditanam.

Secara umum terung dapat dipanen sekitar 3 bulan sejak semai. Selanjutnya

selang seminggu sekali, buah terung dapat dipanen 6-7 kali. Waktu panen

sebaiknya dilakukan saat pagi hari. Waktu panen harus dihindari saat terik

matahari karena dapat mengganggu tanaman dan membuat kulit terung menjadi

keriput (kering), sehingga menurunkan kualitas (Soetasad dan Muryanti, 1999).

2.2. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik dikenal sebagai pupuk kimia. Pasalnya, pupuk ini berasal

dari bahan mineral atau senyawa kimia yang telah diubah melalui proses produksi,

sehingga menjadi bentuk senyawa kimia yang dapat diserap tanaman. Pupuk ini

dapat diambil langsung dari alam (seperti batuan fosfat) atau dibentuk di pabrik

(seperti urea). Pupuk kimia alami berasal dari bahan tambang endapan mineral

dalam tanah. Setelah di tambang, bahan alam tersebut dimurnikan dan dikemas

sebelum dijual (Redaksi Agromedia, 2010).

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau

lebihunsur untuk menggantikan unsur yang telah diabsorsi oleh tanaman.

Memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah.Banyak faktor yang

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemupukan untuk pertumbuhan yang

sehat dan berproduksi tinggi. Tanaman membutuhkan unsur hara yang seimbang

dan cukup tersedia di dalam tanah. Jika terjadi kekurangan hara maka
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pertumbuhan tanaman akan terhambat dan mengalami depresi hara tertentu

(Risza, 1994).

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi penting dalam upaya

peningkatan dan pelestarian produksi pertanian, khususnya tanaman pangan.

Disamping itu ketergantungan petani cukup tinggi pada pupuk, dan pupuk yang

umum digunakan adalah pupuk tunggal urea, ZA, TSP/SP-36 dan KCl. Dengan

meningkatnya areal dan intensitas pertanaman serta makin intensifnya

pengelolaan tanaman, maka kebutuhan akan pupuk semakin meningkat pula

(Sarif, 1985).

Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur

hara,misalnya pupuk NP, NK, PK, NPK ataupun NPKMg. Disebut pupuk

majemuk karena pupuk ini mengandung unsur hara makro dan mikro dengan kata

lain pupuk majemuk lengkap bisa disebut sebagai pupuk NPK atau

CompoundFertilizer. Pupuk majemuk NPK adalah pupuk anorganik atau pupuk

buatan yang dihasilkan dari pabrik-pabrik pembuat pupuk, yang mana pupuk

tersebut mengandung unsur-unsur hara atau zat-zat makanan yang diperlukan

tanaman (Sutejo, 2002). Kandungan unsur hara dalam pupuk majemuk dinyatakan

dalam tiga angka yang berturut-turut menunjukkan kadar N, P2O5 dan K2O

(Hardjowigeno, 2010).

Penggunaan pupuk majemuk lebih praktis karena hanya dengan satu kali

penebaran dan beberapa jenis unsur hara dapat diserap oleh tanaman.Penggunaan

pupuk majemuk memegang peranan penting untuk menambah kebutuhanunsur

hara tanaman, terutama pada tanah-tanah miskin hara (Hakim, 2006). Penggunaan

pupuk NPK diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengaplikasian di

lapangan dan dapat meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan di

dalam tanah serta dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Hal ini sejalan

dengan pendapat Sutejo (2002) bahwa pemberian pupuk anorganik ke dalam

tanah dapat menambah ketersediaan hara yang cepat bagi tanaman.

Menurut penelitian Putra (2012) perlakuan pemupukan dengan takaran NPK

200 kg/ha-1 + urea 50 kg/ha-1 + pupuk daun 2 l/ha-1 merupakan takaran yang tepat

dan dapat meningkatkan hasil padi gogo Varietas Situ Patenggang hingga 3,4

ton/ha-1 atau meningkat sebanyak 58% bila dibandingkan dengan perlakuan yang



8

menggunakan pupuk tunggal saja (urea 200 kg/ha-1 + SP 36 100 kg/ha-1 + KCl 50

kg/ha-1).

2.3. Pupuk Organik

Saat ini, produk makanan yang dibudidayakan secara organik lebih disukai

oleh masyarakat. Alasannya, makanan tersebut lebih sehat karena terbebas dari

residu bahan-bahan kimia yang berasal dari pupuk dan pestisida anorganik.

Keunggulan dari pupuk organik ini ialah dapat memperbaiki sifat kimia dan fisika

tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air, meningkatkan efektifitas

mikroorganisme tanah dan ramah lingkungan (Parnata, 2010).

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan bahan-bahan

organik berupa sisa-sisa tanamanm fosil manusia dan hewan, kotoran hewan,

batu-batuan organik yang terbentuk dari tumpukan kotoran hewan selama ratusan

tahun. Pupuk organik juga dapat dari limbah industri, seperti limbah rumah

potong hewan, limbah industri minyak asiri, ataupun air limbah industri yang

telah diolah, sehingga tidak lagi mengandung bahan beracun (Redaksi Agromedia,

2010).

Menurut Hardjowigeno (2010) kandungan unsur hara dari berbagai kotoran

ternak yang sudah membusuk disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1Unsur hara pada pupuk kandang
Ternak N (%) P2O5 (%) K2O (%)
Unggas (ayam) 1,70 1,90 1,50

Sapi 0,29 0,17 0,35

Kuda 0,44 0,17 0,35

Babi 0,60 0,41 0,13

Domba 0,55 0,31 0,15
Sumber: Hardjowigeno (2010)

Setiap hewan akan menghasilkan kotoran dalam jumlah dan komposisi yang

beragam. Komposisis hara pada pupuk kandang dapat dipengaruhi oleh jenis

ternak, umur, bentuk fisik ternak, jenis pakan dan air. Dilihat dari komposisinya

kandungan hara pada kotoran ayam tiga kali lebih besar dari pada kandungan hara

dalam kotoran mamalia. Selain itu kotoran ayam memiliki kadar hara fosfor yang



9

lebih tinggi dan lebih mudah terdekomposisi dari pada kotoran ternak lainnya

(Parnata, 2010).

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

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).

Berdasarkan penelitian Adil et al. (2006) kompos yang berasal dari kotoran

ayam lebih baik dari kompos yang berasal dari rumah pemotongan hewan. Untuk

memperoleh hasil yang tinggi, tidak diperlukan penambahan urea pada kompos

untuk tanaman tomat dan Okra. Menurut Ruhukail (2011) ada beberapa kelebihan

pupuk organik yaitu dapat memperbaiki sifat kimia tanah, memperbaiki sifat fisik

tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air, meningkatkan efektivitas

mikroorganisme tanah, sumber makanan bagi tanaman, lebih murah dan

meningkatkan kualitas produksi.

Pertanian organik menganut sistem pengembalian yang berarti

mengembalikan semua bahan organik yang dihasilkan kedalam tanah, baik dalam

bentuk limbah pertanaman maupun ternak. Bahan organik ini selanjutnya dapat

terurai menjadi unsur hara organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah

(Parnata, 2010).


