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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terung merupakan sejenis tumbuhan yang dikenal sebagai sayur-sayuran

dan ditanam untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terung dikenal dengan

nama ilmiah Solanum melongena L adalah merupakan tanaman asli daerah tropis

yang cukup dikenal di I ndonesia (Hastuti, 2007).

Secara umum ciri fisik terung berbentuk bulat/lonjong, panjang, berkulit

mulus, dengan tangkai buah yang besar sesuai dengan ukuran buahnya. Buah

terung merupakan sumber kalori yang cukup besar yaitu sekitar 24 Kal. Tanaman

terung mengandung protein, lemak, karbohidrat dan vitamin (Soetasad &

Muryanti, 1999).

Data Badan Pusat Statistik, produksi terung Indonesia tahun 2008

(389.534 ton) dengan luas lahan 54.750 ha mengalami kenaikan 88.504 ton dari

produksi 2003 (301.030 ton) dengan luas lahan 44.414 ha. Produktifitas terung

pada tahun 2008 (8.51 ton/ha) mengalami kenaikan 1,43% dibandingkan dengan

produktifitas tahun 2003 (6,78 ton/ha) (Afriani, 2010).

Walaupun tiap tahunnya cenderung meningkat pada luas area penanaman

terung namun produksi tanaman terung di Indonesia masih rendah karena masih

kurang diminati dibandingkan tanaman perkebunan. Dalam usaha tani terung

masih banyak kendala yang menyebabkan produksi di Indonesia masih rendah.

Hal ini disebabkan tanaman terung masih ditanam sebagai tanaman sampingan

dan belum intensif serta ditanam dilahan yang mempunyai potensi rendah untuk

menghasilkan tanaman pertanian. Salah satu contohnya yaitu tanah gambut yang
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merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik penyusun

tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang melapuk sempurna karena

kondisi lingkungan jenuh air, miskin hara dan pH yang rendah. Sifat fisik tanah

gambut mempunyai kandungan gizi organik yang tinggi, pori-pori besar dan

adanya serat yang mengakibatkan tabah gambut tidak mempunyai sifat plastis.

Salah satu upaya peningkatan produksi lahan gambut adalah dengan

menggunakan berbagai sistem pengolahan tanah. Sistem pengolahan tanah yang

dilakukan yaitu tanpa olah tanah (TOT) dan pengolahan tanah minimum (OTM).

Selain itu, untuk meningkatkan kandungan unsur hara tanah gambut dapat

dilakukan dengan pemberian pupuk. Pupuk adalah bahan-bahan organik maupun

anorganik yang diberikan kepada tanah untuk memperbaiki keadaan fisik tanah

tersebut dan sekaligus melengkapi sukstansi anorganik yang esensial bagi

tanaman.

Pupuk kandang ayam merupakan salah satu jenis pupuk organik yang

dapat meningkatkan jumlah hara yang tersedia didalam tanah dan akan

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Pupuk kandang ayam memiliki

keuntungan yaitu dapat memperbaiki sifat fisik tanah karena mengandung N, P, K

dan Mg dan dapat meningkatkan kesuburan biologis tanah. Menurut Supriati dan

Herliana (2010), kandungan unsur hara pupuk kandang ayam terdapat 1,5% N,

1,5% P2O5 dan 0,8% K2O.

Pupuk kandang sapi merupakan pupuk padat yang banyak mengandung air

dan lendir. Diantara jenis pupuk kandang, pupuk sapi mempunyai kadar serat

yang tinggi seperti selulosa. Tinggi kadarnya C pada pupuk kandang sapi

menghambat pengunaan langsung kelahan pertanian karena akan menekan
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pertumbuhan tanaman utama (Sutedjo, 1995) cit, Renawati 2011). Untuk

memaksimalkan penggunaan pupuk kandang sapi harus dilakukan pengomposan

supaya menjadi kompos pupuk kandang sapi dengan rasio C/N dibawah 20.

Menurut Supriati (2010), kandungan unsur hara pupuk kandang sapi terdapat

0.5% N, 0.2% P2O5 dan 0.5% K2O.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh sistem pengolahan tanah terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman terung dilahan gambut.

2. Mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

terung dilahan gambut.

3. Mengetahui pengaruh interaksi pengolahan tanah dan pupuk kandang terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman terung dilahan gambut.

1.3 Hipotesis

Hipotesis yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Sistem pengolahan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman

terung dilahan gambut.

2. Pemberian pupuk kandang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil

tanaman terung dilahan gambut.


