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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terong (Solanum melongena L.) merupakan tanaman tropis yang diduga 

berasal dari Asia. Keterangan lain mengungkapkan bahwa sumber genetik 

(plasma nutfah) terong ditemukan di Afrika. Tanaman terong sangat dipengaruhi 

oleh teknik budidaya yang dilakukan petani, iklim, dan tingkat kesuburan tanah 

(Eriyandi, 2008). 

Tingginya kandungan gizi pada terong merupakan salah satu alasan 

komoditas terong banyak diminati. Tiap 100 gram terong terkandung 24 kalori, air 

(94 gram), protein (1,1 gram), lemak (0,2 gram), karbohidrat (5,7 gram) serta 

mineral dan vitamin yang lain. Selain dimanfaatkan sebagai sayuran, terong juga 

dimanfaatkan sebagai obat seperti gatal-gatal pada kulit, sakit perut, cuci perut, 

dan tekanan darah tinggi. Jumini (2009) menyebutkan bahwa terong mempunyai 

khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid solanin, dan solasodin yang 

juga berfungsi sebagai bahan baku kontrasepsi oral. 

Seiring pertambahan jumlah penduduk, permintaan terhadap terong 

semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi 

dengan peningkatan produksi. Hal tersebut dapat dikarenakan rendahnya 

produktivitas pada petani terong. Menurut BPS Indonesia (2014) dan Direktorat 

Jenderal Hortikultura (2014), produksi terong nasional sebanyak 557.040 ton/ha 

dengan luas panen 50.875 ha. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

produksi tanaman terong selain dengan usaha ekstensifikasi seperti komponen 
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media tanam, dan rehabilitasi juga melalui intensifikasi. Salah satu usaha dalam 

intensifikasi tersebut adalah dengan pemberian MVA.  

Mikoriza Vesikular-Arbuskular merupakan mikoriza cendawan yang 

membentuk asosiasi simbiotik mutualisme dengan akar tanaman inang. MVA 

berperan dalam meningkatkan serapan unsur-unsur hara fosfat (P). cendawan 

MVA sangat penting untuk diperhatikan dan dimanfaatkan terutama untuk 

budidaya tanaman pada lahan yang kurang subur. Hampir semua jenis tanah 

terdapat MVA karena tidak membutuhkan tanaman inang spesifik untuk hidup. 

Asosiasi MVA dengan akar tanaman dicirikan dengan adanya struktur 

arbuskel, vesikel dan hifa internal dalam akar, serta hifa eksternal dan spora. 

Bentuk vesikel seperti kantung, bulat, terminal (interkalari), dan terdapat di dalam 

sel atau antar sel. Fungsi vesikel yaitu sebagai tempat penyimpanan P. 

Media tanam berfungi untuk menumbuhkan tanaman dan tempat 

tumbuhnya akar tanaman supaya tanaman dapat tumbuh tegak dan kokoh. Media 

mengandung unsur hara mineral, bahan organic, air, dan udara. Sehingga media 

unsur hara yang baik mampu memberikan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman dengan baik pula. 

Tanah sebagai media tanam untuk tumbuh tanaman mengandung unsur 

mineral yang berfungsi sebagai media tanam untuk tumbuh ideal. Media tanam 

secara material tersusun dai beberapa komponen utama, antara lain bahan padat 

50% (45% mineral dan bahan organik 5%), ruang pori-pori 50% (25% air dan 

25% udara). 
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Penelitian Sugiatno dan Hamim (2009) menunjukkan bahwa komposisi 

media pembibitan pupuk kandang kambing, tanah, dan sekam padi pada media 

dengan perbandingan 3:1:1 berpengaruh nyata pada persentase keberhasilan 

penyambungan, tinggi bibit, jumlah daun dan bobot kering tajuk. 

Menurut Rahmawati (2012), Media tanam berpengaruh terhadap panjang 

tunas, jumlah daun per setek, jumlah daun per tunas, jumlah akar dan panjang 

akar, media tanam lebih baik adalah media tanam pasir:tanah:sekam (1:1:1) atau 

M3 tetapi tidak berbeda nyata dengan media tanam pasir:tanah:pupuk kandang 

(1:1:1) atau M2 terhadap pertumbuhan bibit jarak. 

Kastono (2013) menunjukkan pada tanaman sorgum manis yang 

diaplikasikan mikoriza 5 g/lubang tanam menghasilkan nira 611,51 l/ha dan 

meningkat 29,88 % dibandingkan tanpa aplikasi mikoriza (470,84 l/ha). 

Penelitian Saragih (2009), bahwa pada penelitian stump mata tidur karet 

yang diaplikasikan mikoriza vesikula arbuskular (MVA) pada media tanam 10 

g/tan; 20 g/tan; 30 g/tan belum signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan 

stump mata tidur tanaman karet. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian pengaruh pengaruh 

komposisi media tanam dan dosis MVA terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

terong (Solanum melongena L.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh dosis MVA terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman terong (Solanum melongena L.)? 
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2. Apakah ada pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L.)? 

3. Apakah ada interaksi dosis MVA dan komposisi media tanam terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L.)? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis MVA terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L.) 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian komposisi media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena 

L.) 

3.  Untuk mengetahui interaksi dosis MVA dan komposisi media tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena 

L.) 

D. Hipotesa 

1. Diduga bahwa pemberian dosis MVA berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L.) 

2. Diduga bahwa pemberian komposisi media tanam berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L.) 

3. Diduga terdapat interaksi dosis MVA dan komposisi media tanam 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum 

melongena L.) 


