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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman terong (Solanum melongena L) merupakan salah satu komoditas 

tanaman syuran holtikultura yang termasuk family salonaceae yang digemari oleh 

masyarakat karena memiliki rasa enak yang mengandung vitamin dan gizi seperti; 

vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, fosfor, zat besi,lemak, protein, dan 

karbohidrat ( Soetasad, 2000 ). 

Di Indonesia produktifitas terong rata-rata mencapai 32,64 – 34,11 

kwintal/hektar, padahal untuk luasan satu hektar dapat menghasilkan 30 ton 

terong (Rukmana, 1995) fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terong 

merupakan sayuran yang cukup menjanjikan untuk ditingkatkan produktifitasnya. 

Permintaan buah terung terus meningkat seiring bertambahan penduduk 

yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat sayur-sayuran dalam 

memenuhi gizi keluarga, sehingga produksi tanaman terung perlu ditingkatkan. 

Untuk meningkatkan produksi tanaman terung dapat dilakukan melalui program 

ekstensifikasi dan intensifikasi, namun dalam usaha peningkatan produktivitas 

dan efisiensi penggunaan tanah, cara intensifikasilah merupakan pilihan yang 

tepat untuk diterapkan salah satunya penggunaan pupuk. Pupuk yang sering 

digunakan adalah pupuk anorganik (pupuk kimia). Penggunaan pupuk kimia yang 

berlebihan dapat merusak kualitas tanah sehingga tanaman akan kekurangan 

asupan hara yang diperlukan, lebih parah, tanah tanah dapat mengalami 

pencemaran, yaitu keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah 

lingkungan alami tanah (Rini, 2011). 

Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Kekurangan pupuk pada tanaman dapat menyebabkan 

pertumbuhan tanaman kurang baik pada fase vegetatif maupun generatif sehingga 

dapat menyebabkan turunnya produksi atau hasil akhir tanaman. Waktu 

pemupukan yang tidak tepat pada tanaman dapat menyebabkan tanaman 

mengalami defisiensi atau kelebihan sehingga pertumbuhan dan hasil tidak 
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maksimal. Oleh karena diperlukan konsentarasi yang tepat dan frekuensi yang 

sesuai agar diperoleh hasil yang maksimal.  

Pupuk organik mempunyai komposisi kandungan unsur hara yang 

lengkap, tetapi jumlah unsur hara yang tersedia rendah (Novizan, 2007). Pupuk 

kandang kelinci terdiri dari fases dan urin yang dipadukan sehingga akan menjadi 

pupuk organik. Kandungan  pupuk kelinci (Anonim, 2009) yaitu 2,2% nitrogen, 

8,7% fosfor, 2,3% potasium, 3,6 sulfur, 1,26% kalsium dan 4,0% magnesium  

Urin kelinci dapat dijadikan sebagai pupuk cair organik yang sangat 

bermanfaat untuk tanaman. pupuk organik cair urin kelinci bermanfaat untuk 

pertumbuhan tanaman, herbisida pra-tumbuh dan dapat mengendalikan hama 

penyakit, mengusir hama tikus, walang sangit dan serangga kecil pengganggu 

lainnya (Saefudin, 2009).     

Mutryarny et al (2013) dalam penelitiannya pemberian urine kelinci 

dengan konsentrasi 100% berpengaruh meningkatkan tinggi tanaman sawi 

sebanyak 62,19 cm dibanding kontrol sebanyak 39,41 cm, pemberian urin kelinci 

konsentrasi 100% mampu meningkatkan jumlah daun tanaman sawi sebanyak 16 

lembar dibanding kontrol sebanyak 9,43 lembar, pemberian urine kelinci dengan 

konsentrasi 100% mampu meningkatkan lebar daun tanaman sawi sebanyak 22,05 

cm dibanding kontrol sebanyak 12,17 cm, pemberian urine kelinci dengan 

konsentrasi 100% mampu meningkatkan bobot segar tanaman sawi sebanyak 

225,72 g dibanding kontrol sebanyak 106,34 g, pemberian urine kelinci dengan 

konsentrasi 100% mampu meningkatkan bobot konsumsi tanaman sawi sebanyak 

288,59 g dibanding kontrol sebanyak 86,95 g. 

Pada penelitian Nugraheni dan Paiman 2010 interval pemberian urin 

kelinci yang terdiri dari tiga aras yaitu 3 kali, 6 kali dan 9 kali selama fase 

vegetatif tanaman tomat. Interval pemberian urin kelinci berpengaruh pada berat 

kering tanaman yaitu dengan interval 3 kali mempunyai berat kering 16,35 g 

sedangkan pada interval 6 kali mempunyai berat kering 19,12 g, pada berat kering 

daun juga terjadi beda nyata pada interval 3 kali mempunyai berat kering daun 

5,68 gram. pada interval 6 kali dengan berat kering daun 6,81 gram,pada berat 
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kering batang juga terajadi beda nyata yaitu dengan  interval 3 kali mempunyai 

berat kering 8,22 gram sedangkan pada interval 6 kali  mempunyai berat berat 

kering 9,32 gram.  

Berat kering akar dengan konsentrasi 3000 ppm dengan interval waktu 9 

kali menyatakan beda nyata yaitu menghasilkan berat kering akar 4,67 gram 

sedangkan pada kontrol dengan interval waktu 3 kali 6 kali dan 9 kali 

menghasilkan berat kering akar masing masing 1,53 gram, 2,19 gram dan 1,88 

gram.. interval pemberian urin kelinci 9 kali memberikan pertumbuhan yang 

terbaik. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menentukan Konsentrasi dan Interval Waktu Pemberian POC Urin 

Kelinci yang tepat pada tanaman terong sehingga penulis tergugah melakukan 

penelitian Pengaruh Konsentrasi Dan Interval Waktu Pemberian POC Urin 

Kelinci Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Terong Ungu.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah konsentrasi POC urin kelinci berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L)? 

2. Apakah interval waktu pemberian POC urin kelinci berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval waktu pemberian 

POC urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong 

(Solanum melongena L)? ? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi POC urin kelinci terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L) 

2. Untuk mengetahui pengaruh interval waktu pemberian POC urin kelinci 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L) 
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3. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi dan interval waktu 

pemberian POC urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

terong (Solanum melongena L) 

D. Hipotesis 

1. Diduga konsentrasi POC urin kelinci berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L) 

2. Diduga interval waktu pemberian POC urin kelinci berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman terong (Solanum melongena L) 

3. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval waktu pemberian 

POC urin kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanman terong (Solanum 

melongena L) 

 

 


