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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terong adalah jenis sayuran yang sangat populer dan disukai oleh 

banyak orang karena rasanya enak khususnya dijadikan sebagai bahan 

sayuran atau lalapan. Terung juga mengandung gizi yang cukup tinggi, 

terutama kandungan Vitamin A dan Fosfor (Muldiana dan Rosdiana, 2017). 

Menurut Sunarjono (2013) bahwa setiap 100 g bahan mentah terung 

mengandung 26 kalori; 1 g protein; 0,2 g hidrat arang; 25 IU vitamin A; 0,04 

g vitamin B; dan 5 g vitamin C. Buah terung mempunyai khasiat sebagai obat 

karena mengandung alkaloid, solanin, dan solasodin.   

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) produksi tanaman terung di 

Indonesia pada tahun 2015 yaitu 514.332 ton dari luas panen 45.919 ha, 

dengan hasil per hektarnya 11,20 ton. Sedangkan pada tahun 2016 

produksinya 509.724 ton dari luas panen 44.829 ha, dengan hasil produksi per 

hektarnya 11,37 ton. Menurut Simatupang (2014) produksi terung nasional 

tiap tahun cenderung meningkat namun produksi terung di Indonesia masih 

rendah. Hal ini disebabkan oleh luas lahan budidaya terung yang masih 

terbatas dan sifat budidaya yang masih bersifat sampingan dan belum 

intensif. 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.  

Guna menunjang pertumbuhan dan hasil, tanaman terung membutuhkan 

penambahan pupuk seperti pupuk phospat. Menurut Syarifah (2013) phospat 

merupakan komponen penyusun enzim dan protein. Unsur P berperan pada 

pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Apabila struktur perakaran 

semakin baik maka daya serap nutrisi pun lebih baik. Phospat juga berfungsi 

dalam fotosintesis, fisiologi kimiawi tanaman, dan untuk pembelahan sel. 

Kekurangan unsur phospat menyebabkan daun tua cenderung kelabu, tepi 

daun coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, pertumbuhan daun 

kecil, akhirnya rontok, fase pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. 
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Selama ini petani lebih suka menggunakan pupuk padat, karena 

berasumsi bahwa sistem pemupukan hanya dapat dilakukan melalui tanah 

yang akan diserap melalui akar. Pemupukan melalui tanah terkadang kurang 

menguntungkan, karena unsur hara sering leaching (tercuci), dan adanya 

interaksi dengan tanah sehingga unsur hara tersebut relatif kurang tersedia 

bagi tanaman (Lingga dan Marsono, 2002). Penggunaan pupuk cair yang 

dilakukan dengan cara disemprotkan pada tanaman lebih efektif, efisien, 

hemat serta tepat guna. Pupuk dapat diserap langsung oleh tanaman melalui 

stomata pada batang dan daun, sehingga tanaman akan tercukupi kebutuhan 

nutrisinya. Penggunaan pupuk cair diharapkan dapat mengurangi penggunaan 

pupuk padat agar dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan struktur 

tanah. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam prinsippengaplikasian   

pupuk melalui daun adalah konsentrasi. Menurut Lingga (1999), pemberian 

unsur hara melalui daun, dengan kosentrasi yang tepat akan  menentukan  

manfaat dari  unsur tersebut. Apabila konsentrasi kurang atau berlebihan dar 

konsentrasi anjuran maka pertumbuhan bibit kemungkinan akan semakin 

buruk.  

Soetejo dan Kartasapoetra (2013) menyebutkan bahwa waktu 

pengaplikasian juga menentukan pertumbuhan tanaman. Waktu 

pengaplikasian pupuk yang berbeda akan memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk melalui daun dengan interval waktu 

yang terlalu sering menyebabkan inefisiensi, sebaliknya jika interval pupuk 

terlalu jarang dapat menyebabkan kebutuhan hara bagi tanaman kurang 

terpenuhi. Interval waktu pemberian pupuk cair yang dianjurkan yaitu 7 – 10 

hari sekali. 

Berdasarkan uraian di atas dilaksanakan penelitian dengan judul 

Pengaruh Konsentrasi dan Interval Waktu Pemberian Phospat Cair terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terong Ungu (Solanum melongena L.). 
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A. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan antar perlakuan phospat cair dengan tanpa 

perlakuan phospat cair terhadap hasil dan pertumbuhan tabaman terong 

ungu?  

2. Apakah terdapat perbedaan antar konsentrasi phospat cair terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu? 

3. Apakah terdapat perbedaan antar interval wakru pemberian phospat cair 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu? 

4. Apakah terdapat interaksi antar konsentrasi dan interval waktu pemberian 

pupuk phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil terong ungu? 

B. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui perbedaan antar perlakuan phospat cair dengan tanpa 

perlakuan phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong 

ungu. 

2. Mengetahui perbedaan antar konsentrasi phospat cair terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu. 

3. Mengetahui perbedaan antar interval wakru pemberian phospat cair 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu. 

4. Mengetahui interaksi antar konsentrasi dan interval waktu pemberian 

pupuk phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil terong ungu. 

C. Hipotesis 

1. Diduga terdapat perbedaan antar perlakuan phospat cair dengan tanpa 

perlakuan phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong 

ungu. 

2. Diduga terdapat perbedaan antar konsentrasi phospat cair terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu. 

3. Diduga terdapat perbedaan antar interval waktu pemberian pupuk 

phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil terong ungu. 

4. Diduga terdapat perbedaan antar konsensi dan interval waktu pemberian 

phospat cair terhadap pertumbuhan dan hasil terong ungu. 


