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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Terong (Solanum melongena L.) merupakan tanaman sayur-sayuran yang 

termasuk family Solanaceae. Buah terong disenangi orang baik sebagai lalapan segar 

maupun diolah menjadi berbagai jenis masakan. Menurut Sunarjono et al., (2013) 

bahwa setiap 100 g bahan mentah terong mengandung 26 kalor, 1 g protein, 0,2 g hidrat 

arang, 25 IU vitamin A, 0.04 g vitamin B dan 5 g vitamin C. Terong juga dimanfaatkan 

sebagai obat gatal-gatal pada kulit, sakit perut, cuci perut, dan tekanan darah tinggi 

(Samadi, 2001).  

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, permintaan terhadap terong juga 

terus meningkat. Akan tetapi peningkatan permintaan tersebut tidak diiringi dengan 

peningkatan jumlah produksi. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya produktivitas 

terong. Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2016), produksi terong Indonesia pada 

tahun 2016 sebanyak 100.00 ton/ha mengalami penurunan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya pemeliharaan terong dari segi 

pemupukan.  Peningkatan produksi terong dapat dilakukan secara ekstensifikasi dan 

intensifikasi, salah satunya adalah melalui usaha peningkatan produktivitas dan 

efisiensi penggunaan tanah, sehingga intensifikasi merupakan pilihan yang tepat untuk 

diterapkan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah   melalui penggunaan pupuk 

dan zat pengantur tumbuh (Jumini dan Marliah, 2009)
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Melalui penggunaan pupuk dan zat pengatur tumbuh tersebut akan memberikan hasil 

yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini ada tiga jenis pupuk cair 

memiliki kandungan yang terbuat dari bahan kimia teknis dan berfungsi meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. Secara keseluruhan kandungan pupuk 

tersebut mengandung unsur hara makro N, P, K, Mg, Ca, dan S, vitamin (thiamin dan 

niacin), dan ZPT (NAA dan GA3). Komposisi pupuk cair jenis pertama yaitu unsur 

makro, vitamin dan ZPT GA3 disebut Nutrient G, komposisi pupuk cair jenis kedua 

yaitu unsur makro, vitamin dan ZPT NAA disebut Nutrient N, dan komposisi pupuk 

cair jenis ketiga yaitu unsur makro, vitamin dan gabungan ZPT GA3 dan NAA disebut 

Nutrient GN. Oleh karena itu, pemberian pupuk cair tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan hasil produksi pada tanaman terong kultivar Kania F1, Yumi F1, dan 

Turangga F1. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana interaksi pupuk cair 

Nutrient G, N dan GN terhadap pertumbuhan dan produktivitas kultivar terong dan 

bagaimana pupuk cair Nutrient GN memberikan hasil produksi kultivar terong Kania 

F1, Yumi F1 dan Turangga F1. 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair 

Nutrient G, N dan GN terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong kultivar Kania 

F1, Turangga F1 dan Yumi F1. 



3 

 

 

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil produksi kultivar 

terong dengan pemberian pupuk cair Nutrient. 

1.5 Hipotesis 

1. Di duga terdapat interaksi antara kultivar terong dan pupuk cair  Nutrient. 

2. Di duga kultivar terong memiliki respon yang berbeda pada pertumbuhan dan 

hasil produksi tanaman. 

3. Di duga jenis pupuk cair Nutrient GN memberikan hasil produksi yang optimal 

pada kultivar terong. 

 


