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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Terong (Solanum melongena L.) merupakan komoditas sayuran yang 

memiliki banyak varietas dengan berbagai bentuk dan warna khas. Setiap varietas 

tanaman terong memiliki penampilan dan hasil yang berbeda. Konsumen mulai 

banyak yang mengetahui bahwa terong tidak hanya diolah sebagai sayuran saja 

tetapi banyak mengandung manfaat bagi kesehatan. Buah terong mengandung serat 

yang tinggi sehingga bagus untuk pencernaan, kulit buah terong bagus untuk 

kesehatan kulit dan kandungan fitronutriennya bagus untuk kinerja otak. 

 Setiap 100g daging buah terong mengandung 26 kalori, 1g protein, 0,2g hidrat 

arang, 25 IU vitamin A, 0,04g vitamin B dan 5g vitamin C. Selain itu buah terong 

juga berkhasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid, solanin dan solasodin 

yang berfungsi sebagai bahan baku kontrasepsi (Sunarjono., dkk. 2009). Jumlah 

rumah tangga yang menanam tanaman terong sebanyak 5.727 dengan luas tanam 

4.383.382 m2 dengan rata-rata luas tanam yang dikelola per rumah tangga yaitu 765 

m2. Pada tahun 2011 hasil panen per hektar 2,14 kw/ha dan pada tahun 2013 hasil 

panen perhektar 36 kw/ha (BPS, 2014).  

 Buah terong memiliki zat antikanker dimana kandungan tripsin (protease) 

yang terkandung merupakan inhibitor yang dapat melawan zat pecicu kanker. 

Selain itu, buah terong jika dikonsumsi secara rutin dapat membantu kerusakan 

yang terjadi pada sel yang mengalami kerusakan kromosom. Mengingat banyaknya 

manfaat yang terkandung dalam buah terong dan meningkatnya permintaan terong 

maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai komoditas terong 

sehingga mampu meningkatkan kualitas 
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ekonomi petani (Iritani. 2012). Selain peningkatan produksi permintaan terhadap 

tanaman terong, aspek kualitas buah juga perlu diperhatikan karena kualitas buah sering 

menjadi perhatian bagi para konsumen antara lain dari segi warna, ukuran, rasa, aroma 

dan juga keberadaan biji pada buah terong. Konsumen biasanya lebih menyukai buah 

yang tidak memiliki biji (partenokarpi) dibandingkan dengan buah berbiji banyak. 

 Keuntungan dari buah partenokarpi yaitu  produksi buah lebih stabil, produktivitas 

lebih meningkat dan buah lebih baik. Menurut Pardal (2015), buah yang memiliki 

jumlah biji sedikit atau buah tanpa biji (partenokarpi) kurang menguntungkan dalam 

aspek produksi biji/benih, tetapi sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan 

produktivitas buah terutama pada jenis tanaman hortikultura. Padolfini (2009), 

menyatakan bahwa usaha memproduksi buah partenokarpi cukup baik karena dapat 

memperlambat kematangan pada buah sehingga dapat memperpanjang waktu simpan 

buah.   

 Budidaya tanaman terong  akan menghasilkan pertumbuhan yang baik nantinya 

akan mengarah pada produksi buah, bila kebutuhan tanaman terong terpenuhi tidak 

hanya kebutuhan unsur hara saja namun kebutuhan hormon khususnya hormon 

giberelin, dalam jumlah kecil juga dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil buah terong (Yeni, 2012). Hormon giberelin merupakan hormon yang dapat 

mempercepat perkecambahan biji, kuncup tunas, perpanjangan batang, pertumbuhan 

daun, merangsang pembungaan dan mempengaruhi pertumbuhan deferensiasi akar 

(Kusumo, 2009). 

 Giberelin juga bermanfaat dalam proses partenokarpi karena dapat mempengaruhi 

pembesaran sel (peningkatan ukuran) dan mempengaruhi pembelahan sel (peningkatan 
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jumlah). Adanya pembesaran sel mengakibatkan ukuran sel yang baru lebih besar dari 

sel induk. Pertambahan ukuran sel menghasilkan pertambahan ukuran jaringan, organ 

dan akhirnya meningkatkan ukuran tubuh tanaman secara keseluruhan maupun berat 

tanaman tersebut. Jumlah sel yang meningkat, termasuk di dalam jaringan pada daun, 

memungkinkan terjadinya peningkatan fotosintesis penghasil karbohidrat, yang dapat 

mempengaruhi bobot tanaman. Lamanya waktu perendaman yang berbeda juga 

diharappkan untuk meningkatan daya perkecambahan benih tanaman terong. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, 

sebagai berikut: 

1. Apakah terjadi pengaruh interaksi antara lama perendaman dan konsentrasi giberelin 

(GA3) terhadap pembentukan buah partenokarpi terong (Solanum melongena L.) 

Var. gelatik hijau. 

2. Apakah terjadi pengaruh lama perendaman terhadap pembentukan buah partenokarpi 

terong (Solanum me longena L.) Var. gelatik hijau. 

3. Apakah terjadi pengaruh konsentrasi giberelin (GA3) terhadap pembentukan buah 

partenokarpi terong (Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini yakni: 

1. Mengkaji pengaruh interaksi pengaruh interaksi antara lama perendaman dan 

konsentrasi giberelin (GA3) terhadap pembentukan buah partenokarpi terong 

(Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau. 

2. Mengkaji pengaruh lama perendaman terhadap pembentukan buah partenokarpi 

terong (Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau.  



 
 

4 
 

3. Mengkaji pengaruh konsentrasi giberelin (GA3) terhadap pembentukan buah 

partenokarpi terong (Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh interaksi antara lama perendaman dan konsentrasi 

giberelin (GA3) terhadap pembentukan buah partenokarpi terong (Solanum 

melongena L.) Var. gelatik hijau.  

2. Diduga terdapat pengaruh lama perendaman terhadap pembentukan buah 

partenokarpi terong (Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau. 

3. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi giberelin (GA3) terhadap pembentukan buah 

partenokarpi terong (Solanum melongena L.) Var. gelatik hijau. 

 

 


