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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Terung merupakan jenis tumbuhan yang dikenal sebagai sayur–sayuran 

dan ditanam untuk di manfaatkan sebagai bahan makanan. Terung dikenal dengan 

nama ilmiah Solanum melongena L, adalah merupakan tanaman asli daerah tropis 

yang cukup dikenal di Indonesia. Sebagai salah satu sayuran pribumi, buah terung 

hampir sering ditemukan di pasar tani maupun pasar tradisional dengan harga 

yang relatife murah. Akhir-akhir ini bisnis terung masing memberikan peluang 

pasar yang cukup baik terutama untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. 

Beberapa varietas terung lokal contohnya terung ungu (bentuk memanjang) dan 

terung gelatik (terung lalap), (Muryanti, 2000). 

Terung gelatik (Solanum melongena L) termasuk salah satu sayuran buah 

yang banyak digemari berbagai kalangan diseluruh pelosok tanah air. Buah terung 

yang memiliki citarasa enak, mengandung gizi diantaranya A, B1, B2, C, P, 

Fosfor. Selain itu terung memiliki harga yang relatif murah (Rp. 4000 – Rp. 

4500/kg) sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan terung 

gelatik juga sangat mudah untuk dibudidayakan, oleh karena itu masih banyak 

masyarakat yang membudidayakan tanaman terung gelatik tersebut, (Trubus, 

1998). 

Pembudidayaan tanaman terung gelatik sangat mudah, hanya perlu 

melakukan seperti penyemaian benih, penyiapan bedengan, pembibitan, 

penanaman dan pemeliharaan. Didalam pemeliharaan dilakukan pemupukan, 



pemupukan sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena pupuk 

mempunyai kandungan unsur hara yang penting bagi tanaman untuk mencukupi 

kebutuhan tanaman sehingga tanaman dapat bereproduksi dengan baik. 

Keberhasilan pemupukan tanaman terung sangat dipengaruhi oleh dosis 

pemberian pupuk pada tanaman terung gelatik, Sehingga  sangat penting 

memperhatikan bagai mana cara memberikan dosis pemupukan yang baik dalam 

budidaya tanaman terung gelatik, (Hasibuan, 2006) . 

 

1.2 Tujuan 

 

Tujuan dari Proyek Mandiri ini yaitu untuk dapat mengetahui dosis 

pemberian pupuk yang tepat terhadap hasil tanaman terung gelatik. 

 

1.3 Kerangka pemikiran 

Saat ini masyarakat mulai menyadari akan kesehatan produk pertanian, 

khususnya sayuran.  Masyarakat menuntut produk pertanian yang berkuailitas 

tinggi, dapat tersedia setiap hari, serta tidak tercemar oleh residu bahan kimia 

yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam mengatasi hal diatas pemerintah 

saat ini menghimbau agar petani mulai menggunakan pupuk kandang. Pupuk 

merupakan faktor yang sangat penting bagi tanaman untuk menghasilkan produksi 

panen yang tinggi, maka dari itu pupuk sangat mempengaruhi produksi tanaman 

dan bahkan dapat menurunkan hasil produksi dan dapat merugikan para petani 

atau penanamnya. 

Pupuk kandang merupakan sumber unsur hara bagi tanaman yang murah dan 

mudah diperoleh. Macam-macam pupuk kandang yang sering digunakan adalah kotoran 



kuda, sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain. Selain mengandung unsur hara, pupuk 

kandang  juga membantu dalam penyimpanan air, terutama pada saat musim kemarau. 

Oleh karena itu dalam pemupukan tanaman terung menggunakan pupuk kandang untuk 

menghasilkan produksi panen yang tinggi. Dalam proses pemupukan tanaman terung, 

pemberian dosis pupuk sangat penting untuk menentukan produktivitas panen, Karena 

kebutuhan hara yang diserap oleh tanaman untuk menghasilkan produksi yang tinggi. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Diduga bahwa pemberian dosis pupuk 200 gr dapat memberikan 

pertumbuhan yang lebih baik dan menghasilkan hasil yang tinggi, dibandingkan 

dengan dosis pupuk 0gr, 100gr, dan 300gr. 

 

1.5 Kontribusi 

 

Kegiatan budidaya terung gelatik ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi penulis ataupun pembaca tentang pengaruh pemberian dosis pupuk 

kandang terhadap terung gelatik yang dapat memperoleh hasil yang maksimal, 

khususnya pada masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian tanaman 

sayuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Terung 

2.1.1 Tanaman Terung Gelatik (Solanum melongena L.) 

Terung gelatik (Solanum melongena L.) merupakan tanaman asli daerah 

tropis yang diduga berasal dari Asia. Terung dapat tumbuh dengan baik pada 

ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari kawasan tersebut, 

terung kemudian disebarkan ke Cina pada abad ke-5, selanjutnya disebarluaskan 

ke Karibia, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika Selatan, dan 

daerah tropis lainnya. Terung disebarkan pula ke negara-negara subtropis, seperti 

Spanyol dan negara lain di kawasan Eropa. Karena daerah penyebarannya sangat 

luas, sebutan untuk terung sangat beraneka ragam, yaitu eggplant, gardenegg, 

aubergine, melongene, eierplant, atau eirefruch (Astawan, 2009). 

Tinggi pohon terung gelatik (Solanum melongena L.) 40-150 cm, memiliki 

daun dengan ukuran panjang 10-20 cm dan lebar 5-10 cm, bunga berwarna putih 

hingga ungu dengan lima mahkota bunga berbagai varietas terung tersebar luas di 

dunia, perbedaannya terletak pada bentuk, ukuran, dan warnanya (USDA, 2010). 

Tergantung varietas terungnya, terung memiliki sedikit perbedaan konsistensi dan 

rasa. Secara umum terung memiliki rasa pahit dan konsistensi yang menyerupai 

spons (Organicfood, 2010).Varietas awal terung memiliki rasa pahit, tetapi terung 

yang telah mengalami proses penyilangan memiliki perbaikan rasa. Terung 

merupakan jenis tanaman yang memiliki kedekatan dengan tanaman kentang, 

tomat, dan paprika (Foodreference, 2010). 

 



2.1.2 Klasifikasi Terung gelatik (Solanum melongena L.) 

 

Tanaman terung dapat diklasifiikasikan sebagai berikut : 

Divisi  :Plantae 

Sub- divisi :Spermatophyta 

Kelas  :Dycotyledone 

Ordo  :Tubyflorae 

Family  :Solanaceae 

Genus  :Solanum 

Spesies :Solanum melongena L. 

 

2.1.3 Kandungan Gizi Tanaman Terung Gelatik (Solanum melongena L.) 

 
Terung gelatik (Solanum melongena L.)  selain kaya akan air juga 

mengandung provitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan vitamin C untuk 

mengobati sariawan dan meningkatkan daya tahan tubuh Mineral penting seperti 

potasium, fosfor dan magnesium mampu menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. 

Serat yang tinggi didalam terung Gelatik (Solanum melongena L.)  bermanfaat untuk 

mencegah kanker dan sembelit / konstipasi. Adapun kandungan zat gizi yang terdapat 

dalam terung gelatik (Solanum melongena L.)  adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 1. Nilai Kandungan gizi Terung per 100 g 

 

No Kandungan gizi Jumlah 

1 Mangan 0,25 mg 

2 Seng 0,16 mg (2%) 

3 Kalium 230 mg (5%) 

4 Fosfor 25 mg (4%) 

5 Magnesium 14 mg (4%) 

6 Besi 0,24 mg (2%) 

7 Energi  102 kJ (24 kcal) 

8 Riboflavin (Vit. B2) 0,037 mg (2%) 

9 Thiamine (Vit. B1) 0,039 mg (3%) 

10 Protein 1,01 g 

11 Lemak  0,19 g 

12 Diet serat 3,4 g 

13 Gula  2,35 g 

14 Karbohidrat  5,7 g 

15 Niacin (Vit. B3)  0,649 mg (4%) 

16 Kalsium  9 mg (1%) 

17 Vitamin C 2,2 mg (4%) 

18 Folat (Vit. B9) 22 mg (6%) 

19 Vitamin B6 0,084 mg (6%) 

20 Asam pantotenat (B5) 0.281 mg (6%) 

Sumber: Food and Nutrition Research Center-Handbook I Manila dalam 

Rukmana  

  (1994) 

 

2.2 Pupuk dan Pemupukan 

Pupuk adalah suatu bahan yang bersifat organik ataupun anorganik, bila 

ditambahkan ke dalam tanah ataupun tanaman dapat menambah unsur hara serta 

dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, atau kesuburan tanah. 

Pemupukan adalah cara-cara atau metode pemberian pupuk atau bahan-bahan lain 

seperti bahan kapur, bahan organik, pasir ataupun tanah liat ke dalam tanah. Jadi 

pupuk adalah bahannya sedangkan pemupukan adalah cara pemberiannya. Pupuk 



banyak macam dan jenis-jenisnya serta berbeda pula sifat-sifatnya dan berbeda 

pula reaksi dan peranannya di dalam tanah dan tanaman. Karena hal-hal tersebut 

maka diperoleh hasil pemupukan yang efisien dan tidak merusak akar tanaman 

maka harus diketahui sifat, macam dan jenis pupuk dan cara pemberian pupuk 

yang tepat (Hasibuan, 2006). 

2.2.1 Pupuk Kandang 

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman 

untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun 

non-organik (material). Pupuk kandang didefinisikan sebagai semua produk 

buangan dari binatang peliharaan yang digunakan untuk memperbaiki hara, 

memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Pupuk berbeda dari suplemen. Pupuk 

mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran 

proses metabolisme. Meskipun demikian, ke dalam pupuk, khususnya pupuk 

buatan, dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. 

Pupuk kandang merupakan sumber unsur hara bagi tanaman yang murah 

dan mudah diperoleh. Macam-macam pupuk kandang yang sering digunakan 

adalah kotoran kuda, sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain. Selain 

mengandung unsur hara, pupuk kandang juga membantu dalam penyimpanan air, 

terutama pada saat musim kemarau.  

Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, 

agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau 



terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk kandang dapat 

diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Dalam penelitian kali ini, 

kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi ( Rinsema, 1993). 

Pupuk kandang sapi mempunyai serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini 

terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi > 40. 

Tingginya kadar C dalam pupuk kandang kotoran sapi menghambat penggunaan 

langsung dalam lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan utama. 

Penekanan pertumbuhan terjadi karena mikroba dekomposer akan menggunakan 

N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan organik tersebut sehingga tanaman 

utama akan kekurangan N. Untuk memaksimalkan penggunaan pupuk kandang 

kotoran sapi harus dilakukan pengomposan agar menjadi pupuk kompos pupuk 

kandang kotoran sapi dengan rasio C/N dibawah 20. 

Selain masalah rasio C/N, pemanfaatan pupuk kandang kotoran sapi secara 

langsung juga berkaitan dengan kadar air yang tinggi. Petani umumnya 

menyebutnya sebagai pupuk dingin. Bila pupuk kandang dengan kadar air yang 

tiggi diaplikasikan secara langsung akan memerlukan tenaga yang lebih banyak 

serta pelepasan amoniak masih berlansung (Anonimous, 2007). 

Keistimewaan pupuk kandang antara lain : 

• Merupakan pupuk lengkap, karena mengandung semua hara makro yang 

dibutuhkan oleh tanaman, juga mengandung hara mikro. 

• Mempunyai pengaruh susulan, karena pupuk kandang mempunyai 

pengaruh untuk jangka waktu yang lama dan merupakan gudang makanan 

bagi tanaman yang berangsur-angsur menjadi tersedia. 



• Memperbaiki struktur tanah sehingga aerasi di dalam tanah semakin baik. 

Meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. 

• Meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga hara yang terdapat di dalam 

tanah mudah tersedia bagi tanaman. 

• Mencegah hilangnya hara (pupuk) dari dalam tanah akibat proses 

pencucian oleh air hujan atau air irigasi. 

• Mengandung hormon pertumbuhan yang dapat memacu pertumbuhan 

tanaman. 

 

Cara penggunaan pupuk kandang 

Kotoran ternak segar yang bercampur dengan sisa-sisa pakan ternak tidak 

dapat langsung digunakan sebagai pupuk. Agar dapat digunakan sebagai pupuk, 

kotoran ternak harus mengalami pelapukan (dekomposisi) terlebih dahulu. Proses 

pelapukan dapat dilakukan dengan cara menyimpan kotoran ternak segar di dalam 

lubang atau plastik selama 2-3 bulan (Adriwongso, 2008). 

 

 

 

2.3 Dosis Pemupukan 

Pemeliharaan pada tanaman terung gelatik (Solanum melongena L.), yaitu 

kegiatan pemupukan (dinulislami.blogspot.com, 2011). Menurut Sutarta et al. 

(2003), pemupukan yang baik mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 

produktivitas yang standar sesuai dengan kelas kesesuaian lahannya. Menurut 

Adiwiganda dan Siahaan (1994), pemupukan terung gelatik (Solanum melongena 

L.)  bertujuan menambah unsur-unsur hara yang kurang dipasok tanah, yang 



diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif yang normal dan produksi buah yang 

optimal.  

Dosis pupuk ditentukan berdasarkan umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup 

tanah,kondisi visual tanaman. Rekomendasi pemupukan yang diberikan oleh 

lembaga penelitian selalu mengacu pada konsep 4T yaitu: tepat jenis, tepat dosis, 

tepat cara, dan tepat waktu pemupukan. Pemupukan yang efektif dan efisien dapat 

dicapai dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: jenis dan dosis pupuk, cara 

pemberian pupuk, waktu pemupukan, tempat dan aplikasi serta pengawasan dalam 

pelaksanaan pemupukan (Poeloengan et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembahasan 

Pengamatan bobot buah dilakukan dengan cara menimbang dalam setiap 

sample yang diambil. Menimbang buah yang telah dipanen dilakukan dengan cara 

menimbang keseluruhanya beserta tangkai buahnya. 

Dari pengamatan diatas dapat diketahui bahwa hasil panen tertinggi yaitu 

pada perlakuan 2 dengan dosis pupuk  200gr, hal ini dapat dilihat dari hasil panen 

pertanaman. Dosis pupuk 300 gr cukup baik dibrikan pertanaman karena tidak 

terlalu banyak dan juga tidak sedikit. Tanaman akan tumbuh dan berproduksi 

dengan baik tergantung pada pemberian pupuk yang diberikan pada tanaman. 

Tanaman tidak dapat berproduksi dengan baik tanpa adanya pemupukan yang 

sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanaman terung merupakan salah satu 

tanaman sayuran buah yang dapat berproduksi dengan baik dan tanaman mampu 

bertahan dalam menghasilkan buah selama 3 bulan panen dengan mengimbangi 

pemupukannya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. KESIMPULAN 

 

 4.1 Kesimpulan 

• Perlakuan pengaruh dosis pupuk kandang dapat berpengaruh terhadap 

hasil terung gelatik dan pertumbuhan tinggi tanaman. 

• Dari hasil data pengamatan bobot buah dalam 4 kali panen dapat 

diketahui bobot tertinggi yaitu pada P0 = 200 gr, dan untuk P2 = 0 gr 

mendapatkan hasil bobot buah terendah dalam 4 kali panen. 
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