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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Tanaman Terong (Solanum melongena L.) 

2.1.1. Asal Usul / Distribusi Tanaman Terong (Solanum melongena L.) 

 Terong merupakan tanaman daerah tropis yang berasal dari Asia, terutama di 

negara India dan Birma. Tanaman terong dapat tumbuh dengan baik pada 

ketinggian hingga 1.200 meter diatas permukaan air laut. Terong kemudian 

disebarkan ke daerah Karibia, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika 

Selatan dan daerah tropis lainnya. Kemudian terong disebarkan ke negara-negara 

sub tropis, seperti Spanyol dan negara lain seperti kawasan Eropa. Daerah 

penyebaran terong sangat luas sehingga sebutan untuk tanaman ini sangat 

beranekaragam, yaitu eggplant, gardeneg, aubergine, melongene eirplant dan 

eirefreuch (Tiwari, 2009).  

Budidaya tanaman terong paling pesat terjadi di Asia Tenggara Indonesia 

diperkirakan sekitar tahun 1960-an. Pada periode tahun 1961-1970 luas areal 

pertanaman terong nasional sekitar 19.200 hektar dan tahun 1991 meningkat pesat 

menjadi 46.791 hektar. Sentral pertanaman terong masih terpusat di pulau Jawa dan 

Sumatera. Lima provinsi yang paling luas areal pertanaman terong adalah provinsi 

Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Timur dan Jawa Tengah (Sholikah, 

2013).  

Tanaman terong lambat laun menyebar ke seluruh dunia, baik negara yang 

beriklim panas (tropis) maupun iklim sedang (sub tropis). Pengembangan budidaya 

tanaman terong paling pesat yaitu di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Buah 

terong adalah jenis sayuran yang sangat disukai oleh banyak orang, karena selain 

rasanya enak dan lezat untuk dijadikan sebagai bahan sauran atau lalapan
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buah buah terong juga mengandung banyak gizi yang cukup tinggi. Kandungan 

yang terdapat pada terong yaitu kandungan Vit A sebesar 30,0 SI dan fosfor sebesar 

37,0mg per 100g buah terong. Komoditas tanaman terong cukup potensial untuk 

dikembangkan sebagai penyumbang terhadap keanekaragaman bahan pangan dan 

juga sayuran bergizi bagi penduduk (Sahid, 2014). 

2.1.2. Klasifikasi Tanaman Terong (Solanum melongena L.) 

 Terong (Solanum melongena L.) merupakan jenis tanaman sayuran yang 

termasuk famili Solanaceae. Tanaman terong menghasilkan buah yang disukai dan 

diminati oleh banyak orang (Jumini dan Marliah, 2009). Terong merupakan salah 

satu komoditas sayuran yang berpotensial untuk dikembangkan. Di pasar Eropa 

terong menduduki urutan ke-empat sayuran utama dunia dan dalam kurun waktu 

12 tahun dari tahun 1990 areal penanaman terong naik 95% dengan produksi naik 

158%.   

 Terong merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Timur dengan pusat 

keragamannya berada di daerah Cina dan Indo-Burma. Negara Asia merupakan 

produsen terbesar (80%), dimana Cina (53%) dan India (30%). Kedua negara 

tersebut merupakan produsen terbesar di Asia, sedangkan Indonesia hanya 

menyumbang 1% dari produksi terong dunia, produksi terong Indonesia pada tahun 

2012 sebanyak 518.827 ton (Umi, 2013). Menurut Prahasta (2009), tanaman terong 

diklasifikasiikan sebagai berikut :  
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Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta   

Sub Divisi  : Spermatophyta 

Sub Kingdom : Trachebionta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Solanales 

Famili  : Solamaceae 

Genus  : Solanum 

Spesies  : Solanum melongena L.   

Tanaman terong (Solanum melongena L.) merupakan tanaman berjenis 

perdu, pohon dengan percabangan rendah dan tinggi tanaman mencapai 1m 

diatas permukaan tanah. Tanaman terong memiliki batang utama (primer) dan 

percabangan (sekunder). Batang utama merupakan penyangga berdirinya 

tanaman, sedangkan batang sekunder akan mempunyai percabangan baru dan 

akan mengeluarkan bunga. Terong juga memiliki kandungan gizi yang cukup 

tinggi terutama kandungan vitamin A dan Fosfor. Komoditas tanaman terong 

cukup potensial untuk dikembangkan sebagai bahan sayuran bergizi bagi 

penduduk.  

Menurut Sunarjono (2013), bahwa setiap 100 gr bahan mentah terung 

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

gr vitamin B dan 5 gr vitamin C. Selain itu, terong juga mempunyai khasiat 

sebagai obat karena mengandung alkaloid, solanin dan solasodin. 
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2.1.3.  Morfologi Tanaman Terong (Solanum melongena L.)  

1. Akar 

Tanaman terong mempunyai akar tunggang dan cabang-cabang akar yang dapat 

menembus kedalaman tanah sekitar 80-100cm. Akar tanaman terong yang tumbuh 

mendatar dapat menyebar pada radius 40-80cm dari pangkal batang tergantung dari 

umur tanaman dan kesuburan tanahnya. Pada umumnya akar tanaman terong tumbuh 

menyebar kesamping dan menembus ke tanah yang dangkal berukuran kecil dan halus 

(Rukmana, 2009). 

2. Batang  

Batang tanaman terong rendah (pendek), berkayu dan bercabang. Tinggi batang 

tanaman terong bervariasi antara 50-150 cm tergantung pada jenis varietasnya. 

Permukaan kulit batang, cabang dan daun tertutup oleh bulu-bulu halus. Batang 

tanaman terong membentuk percabangan yang menggarpu 9dikotom) dan tidak 

beraturan. Percabangan ini yang akan menghasilkan buah. Batang utama tanaman 

terong memiliki ukuran cukup besar dan agak keras, sedangkan percabangan batang 

(sekunder) memiliki ukuran yang lebih kecil. Fungsi dari batang selain untuk tempat 

tumbuhnya daun dan organ-organ lainnya adalah untuk jalan pengangkutan zat hara 

(makanan) dari akar ke daun dan sebagai jalan menyalurkan zat-zat hasil asimilasi ke 

seluruh bagian tanaman (Firmanto, 2011).  

3. Buah dan Biji  

Bentuk buah terong beragam yaitu silindris, lonjong, oval dan bulat. Warna kulit buah 

terong yaitu ungu, hijau hingga mengkilat. Terong merupakan buah sejati tunggal, 

berdaging tebal, lunak dan berair. Buah terong tergantung pada tangkai buah. Dalam 

satu tangkai umumnya terdapat satu buah terong, tetapi ada juga yang memiliki lebih 
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dari satu buah. Biji terletak didalam dan tersebar didalam daging buah. Biji berukuran 

kecil dan berbentuk pipih berwarna coklat mudah.  

  

 

Gambar 1. Buah Terong Gelatik Hijau 

4. Bunga  

Bunga tanaman terong merupakan bunga banci dan lebih dikenal dengan bunga berkelamin 

dua. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina (benang sari dan putik). 

Bunga seperti terong sering dinamakan bunga sempurna, perhiasan bunga yang dimiliki 

adalah kelopak bunga, mahkota bunga dan tangkai bunga. Mahkota bunga terong 

berjumlah 5-8 buah dan akan digugurkan pada saat buah berkembang. Mahkota bunga 

tersusun rapi yang membentuk bangun bintang. Benang sari berjumlah 5-6 buah. Putik 

berjumlah 2 buah yang terletak dalam satu lingkaran bunga yang letaknya menonjol di 

dasar bunga (Mashudi, 2009).  

5. Daun  

Daun tanaman terong terdiri atas tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina). Daun 

seperti ini lazim dikenal dengan nama daun bertangkai. Tangkai daun berbentuk silindris 

dengan sisi agak pipih dan menebal dibagian pangkal, panjang berkisar antara 5-8cm. 
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Helaian daun terdiri atas ibu tulang daun, tulang cabang dan urat-urat daun. Ibu tulang daun 

merupakan perpanjangan dari tangkai daun yang makin mengecil kearah pucuk daun. 

Lebar helai daun 7-9cm. Panjang daun antara 12-20cm. Bangun daun berupa belah ketupat 

hingga oval, bagian ujung daun tumpul, pangkal daun meruncing dan sisi bertoreh 

(Mashudi, 2009). 

2.2. Keanekaragaman Tanaman Terong (Solanum melongena L.) 

2.2.1. Jenis – Jenis Tanaman Terong 

1. Terong Ungu (Solanum melongena L.) 

 Terong ungu (Solanum melongena L.) merupakan tanaman yang dapat tumbuh hingga 

mencapai tinggi 60 sampai 90 cm. Tanaman terong memiliki daun yang berbentuk lebar 

dan berbentuk telinga. Bunga tanaman terong berwarna ungu dan merupakan bunga 

sempurna. Terong ungu memiliki bentuk buah membulat dan panjang, berwarna ungu 

mengkilap, memiliki kulit tipis dan juga memiliki ujung tumpul. Selain itu, tangkai pada 

batang tanaman terong memiliki panjang 3 sampai 5 cm dan hampir menyerupai mahkota.  

 Tanaman terong mempunyai berbagai varietas yang tersebar luas di dunia, 

perbedaannya terletak pada bentuk, ukuran dan warna tergantung dari varietasnya. 

Tanaman terong memiliki perbedaan konsistensi dan rasa. Secara umum terong memiliki 

rasa pahit dan daging buahnya menyerupai sepons. Tanaman terong merupakan jenis 

tanaman yang memiliki kedekatan dengan tanaman kentang, tomat, dan paprika 

(Foodreference, 2010).  

2. Terong Gelatik (Bulat) 

 Terong gelatik (Solanum melongena L.) merupakan tanaman asli dari daerah tropis 

yang diduga berasal dari Asia. Terong dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1.200 

meter dia atas permukaan air laut. Tinggi tanaman terong gelatik (Solanum melongena L.) 
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40 sampai 150 cm, memiliki daun dengan ukuran panjang 10 sampai 20 cm dan lebar 5 

sampai 10 cm, bunga berwarna putih hingga ungu dengan lima mahkota bunga berbagai 

varietas terong tersebar luas di dunia. Perbedaan terletak pada bentuk, ukuran dan 

warnanya (Ndreyimana. 2013).  

 Terong bulat merupakan jenis terong yang banyak dikonsumsi sebagai lalapan. Terong 

ini memiliki warna putih kehijauan, memiliki tekstur renyah dan rasanya cenderung manis. 

Sedangkan dari segi bentuknya dikenal dengan terong berbentuk bulat dan silindris. Selain 

itu, dikenal pula jenis terong yang berbentuk kecil, sehingga disebut terong bulat. Jenis 

buah terong ini berbentuk bulat berwarna hijau bersulur putih dengan diameter dan panjang 

buah berturut-turut 1,5 cm dan 2 sampai 3 cm, jauh lebih pendek dan kecil dibandingkan 

dengan terong pada umumnya.  

3. Terong Belanda (Solanum betaceum Cav.) 

Terong belanda (Solanum betaceaum Cav.) merupakann salah satu tanaman perdu 

famili Solanaceae yang berasal dari New Zealand dan dalam industri perdagangan disebut 

Tamarillo. Terong belanda memiliki bentuk bulat, memiliki daging banyak, berwarna 

kemerahan, daging buah berwarna kekuningan dan kemerahan dan memiliki biji yang 

banyak. Biji buah terong belanda berwarna hitam dan kecoklatan, mengkilap dan berlendir. 

Terong belanda merupakan tanaman semak dan tinggi batang tanaman antara 2 sampai 3 

meter, diameter batang 4 cm. Batang tanaman berbentuk bulat dan memiliki daun alternate 

dengan bentuk kordatus, vena menonjol dan panjang petiiolus antara 7 sampai 10 cm. 

Bentuk bunga terong belanda berukuran kecil, mempunyai tandan  warna merah jambu 

dengan diameter berukuran 1 cm.  
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Terong belanda (Solanum betaceum Cav.) biasa deikenal dengan tamarillo adalah 

jenis tanaman yang berasal dari keluarga terong-terongan (Solanaceae). Disetiap 500 ml 

buah terong belanda memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap diantaranya gula 

(0,46), serat kasar (1.98), vitamin C (0,0716), antosianin (122,57) dan pH (5,9) (Suzanna, 

2019). Terong dikenal sebagai buah rendah kalori dan rendah lemak. Keunggulan dari 

terong belanda yaitu di dalam buah ini terdapat daging buah yang tebal berwarna 

kekuningan dan dibungkus oleh selaput tipis yang mudah dikelupas. Rasa dari buah terong 

belanda seperti buah tomat dan teksturnya seperli buah plum dengan kanduungan gizi yang 

tinggi karena banyak mengandung provitamin A dan vitamin C, serta fosfor dan 

magnesium yang mampu menjaga dan memelihara kesehatan tubuh (Sari, 2018). 

4. Terong Leunca (Ranti) (Solanum nigrum L.) 

 Leunca yang memiliki nama latin (Solanum nigrum L.) merupakan tanaman dari 

famili Solanaceae yang berasal dari Asia Barat yang kemudian menyebar ke seluruh 

penjuru dunia termasuk Indonesia. Leunca memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu 

alkaloid, saponin, tannin, dan flavonoid (Gogoi dan M. Islam, 2012). Tanaman ini 

termasuk ke dalam golongan semak, dengan tinggi lebih kurang 1,5 m. Memiliki akar 

tunggang dengan warna putih kocoklatan. Batang tegak, berbentuk bulat, lunak, dan 

berwarna hijau. Berdaun tunggal, lonjong dengan panjang 5-7,5 cm dan lebar 2,5-3,5 cm. 

Pangkal dan ujung daun meruncing dengan tepi rata pertulangan daun menyirip. Daun 

mempunyai tangkai dengan panjang ± 1 cm dan berwarna hijau.  

Bunga berupa bunga majemuk dengan mahkota kecil, bangun bintang, berwarna 

putih, benang sari berwarna kehijaunan dengan jumlah 5 buah. Tangkai bunga berwarna 

hijau pucat dan berbulu. Buah berbentuk bulat, jika masih muda berwarna hijau, dan 

berwarna hitam mengkilat jika sudah tua ukurannya kira-kira sebesar kacang kapri. Biji 
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berbentuk bulat pipih, kecil-kecil, dan berwarna putih. Leunca juga mengandung kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin A dan C. Terong pipit atu biasa disebut launca merupakan terong 

yang banyak di gemari dan di sukai masyarakat, karena terong ini biasaya di olah sebagai 

bahan tambahan berbagai masakan dan juga tamabahan lainnya.  

Terong ini memiliki bentuk yang relatif kecil, berwarna hijau mudah, bertangkai 

pendek, memiliki biji banyak tetapi kecil dan berwarna kehijauan hingga kecoklatan dan 

berlendir. Leunca yang memiliki nama latin Solanum nigrum L. merupakan tanaman dari 

famili Solanaceae yang berasal dari Asia Barat yang kemudian menyebar ke seluruh 

penjuru dunia termasuk Indonesia. Leunca memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu 

alkaloid, saponin, tannin, dan flavonoid. Leunca juga mengandung kalsium, fosfor, zat 

besi, vitamin A dan C. 

5. Terong Hijau / Telunjuk 

Terong telunjuk ini sudah banyak di kenali dan populer di masyarakat. Selain itu 

kandungan di dalam terong ini sangat tinggi dan baik untuk kesehatan tubuh. Terong ini 

memiliki bentuk menyerupai telunjuk manusia, cenderung rimbun karena membentuk 

banyak cabang, berwrna hijau mudah, memiliki garis berwarna putih, tangkai berwarna 

hijau tua dan kusam dengan panjang 2-3 cm dan memiliki daging lebih relatif sedikit di 

banding terong unggu. Bagian pinggir daun bergelombang, bagian ujung daun seperti 

panah (obtuse), dan bagian pangkalnya berbentuk datar (rounded). Daun berwarna hijau, 

dengan pertulangan daun berwarna ungu tua. Secara umumnya berat pada terong terong 

telunjuk ini berkisar 1-2 ons perbuah (Edyanto, 2013).  

Menurut Sunarjono (2013), bahwa setiap 100 g bahan mentah terong mengandung 

26 kalori, 1 g protein, 0,2 g hidrat arang, 25 IU vitamin A, 0,04 g vitamin B dan 5g vitamin 

C. Buah terong mempunyai khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid, solanin, dan 
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solasodin. Menurut Iritani (2012), menyebutkan bahwa terong memiliki zat anti kanker, 

kandungan tripsin (protease) yang tergantung pada inhibitor yang dapat melawan zat 

pemicu kanker.  Terong memiliki kandungan antioksidan dan komponen fenolat yang 

dapat membantu mencegah kanker dan kolesterol tinggi, kadar serat pangan terung dapat 

mencegah gejala sembelit, wasir, dan radang usus besar, serta rendah kalori. Ekstrak 

polifenol dari bubur terong dipercaya mampu mencegah enzim pencernaan, dan 

menurunkan kecernaan pangan. 

2.3. Partenokarpi 

 Partenokarpi (pembentukan buah tanpa biji) ialah pembentukan buah tanpa melalui 

proses polinasi dan fertilisasi. Buah partenokarpi biasanya tanpa biji atau berbiji sedikit. 

Patenokarpi kurang menguntungkan bagi program produksi benih dan biji, tetepi sangat 

bermanfaat bagi peningkatan dan produksi buah, terutama jenis tanaman komersial. 

Partenokarpi juga akan meningkatkan produksi buah melalui peningkatan pembentukan 

buah (fruit set). Sebagai contoh parternokarpi pada terong dapat meningkatkan kualitas 

buah, sedangkan pada buah kiwi dapat meningkatkan produktivitas buah dan tidak 

membutuhkan serangga penyerbuk (polinator) (Saptowo, 2015).  

 Partenokarpi dapat terjadi secara alami atau buatan, namun pembentukan buah 

partenokarpi alami jarang terjadi di alam. Partenokarpi buatan dapat dirangsang melalui 

aplikasi zat pengatur tumbuh seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Namun, metode 

tersebut kurang ekonomis untuk areal pertanaman yang luas dan dapat menyebabkan 

malformasi pada buah (Wulandari, 2014). Menurut Puspitasari (2013), partenokarpi dapat 

terjadi secara alami (genetik) atau buatan (induksi). Partenokarpi secara alami dibedakan 

menjadi 2 faktor yaitu : obligator dan fakultatif. Kedua tipe tersebut sangat jarang dijumpai 

pada tanaman. Tipe Obligator adalah partenokarpi alami yang terjadi tanpa adanya faktor 
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atau pengaruh dari lingkungan. Hal tersebut terjadi karena secara genetik tanaman 

memiliki gen penyebab partenokarpi. Aktifnya gen dapat akan memberi sinyal pada 

kompleks protein IAA9/ARF8, yang berfungsi sebagai regulator dalam inisiasi 

pertumbuahan dan perkembangan buah, untuk menghasilkan auksin di ovari. Mekanisme 

tersebut menyebabkan buah memiliki kadar auksin yang cukup untuk kelangsungan 

pertumbuahn dan perkembangannya, meski tanpa adanya biji. 

 Tipe fakultif adalah partenokarpi alami yang terjadi karena pengaruh lingkungan, 

contohnya Lewis pada tahun 1942, berhasil mendapatkan buah pir tanpa biji dengan cara 

memaparkan bunga pir pada suhu rendah selama 3-19 jam. Chocran pada tahun 1936, dapat 

meningkatkan pembentukan buah partenokarpi pada capsicum dengan memaparkan 

tanaman yang sedang berbunga pada suhu 10°-16° C. Osbone and went pada tahun 1953, 

menyatakan bahwa pembentukan buah partenokarpi pada tanaman tomat dapat diinduksi 

dengan suhu rendah dan intensitas cahaya yang tinggi (Adnyesuari, 2015).  

2.4. Giberelin (GA3)  

Usaha untuk meningkatkan hasil dan pertumbuhan tanaman terong salah satu faktor 

yang mempengaruhinya  yaitu hormon. Fitohormon merupakan senyawa organik bukan 

hara yang dihasilkan oleh tanaman yang dalam konsentrasi tertentu dapat mendukung atau 

menghambat pembelahan sel serta berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Salah satu jenis hormon yang berperan dalam pembelahan dan pembesaran sel 

adalah giberelin. Giberelin sebagai hormon tumbuh pada tanaman, sangat berpengaruh 

terhadap sifat genetik, pembungaan, partenokarpi, mobilisasi karbohidrat selama 

perkecambahan dan aspek fisiologis lainnya. Zat pengatur tumbuh giberelin (GA3) 

giberelin dapat berpengaruh terhadap pembentangan sel, pembungaan dan pembuahan 

pada buah terong. Zat pengatur tumbuh giberelin (GA3) juga mampu menginduksi 
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terjadinya pembelahan pada sel-sel buah sehingga ukuran buah bertambah (Annisah, 

2009).  

Zat pengatur tumbuh giberelin (GA3) biasanya dapat digunakan untuk merendam 

benih dengan tujuan supaya cepat berkecambah yang kemungkinan akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan pembentukan bakal buah atau fruit set. Peningkatan pembentukan fruit set 

dapat dibantu dengan bantuan pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT). ZPT merupakan 

senyawa sintesis yang mempunyai aktivitas kerja yang sama seperti hormon tanaman, 

dimana dengan konsentrasi tertentu dapat mendorong ataupun menghambat pertumbuhan 

serta perkembangan tanaman (Wulandari, 2014). Jenis ZPT yang diberikan untuk 

peningkatan fruit set adalah giberelic acid (GA3). Giberelin (GA3) berfungsi untuk 

mendorong perkembangan biji, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun serta 

mendorong pembungaan dan perkembangan buah. Giberelin juga bermanfaat dalam 

proses partenokarpi, peristiwa partenokarpi terjadi karena perkembangan buah terjadi 

tanpa ada fertilisasi namun perkembangan buah dipicu oleh giberelin. Partenokarpi melalui 

induksi giberelin dilakukan dengan jalan menyemprot bakal buah dari putik yang masih 

muda sebelum putiknya mengalami penyerbukan (Zain, 2015). 

Penggunaan zat pengatur tumbuh akan lebih efektif ketika digunakan secara tepat, 

artinya waktu dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang diberikan harus disesuaikan 

dengan pertumbuhan tanaman. Mengingat respon tanaman terhadap zat pengatur tumbuh 

yang diberikan dipengaruhi oleh dosis, varietas sekaligus stadium pertumbuhan tanaman 

(Lingga dan Marsono, 2013). Permatasari dkk., (2016), juga menyatakan hormon giberelin 

adalah senyawa yang disintesis pada daun, primordium cabang, ujung akar dan biji yang 
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sedang berkembang yang pengangkutannya secara difusi melalui floem atau xylem.  

Giberelin adalah hormon yang berpengaruh langsung terhadap sifat kerdil tanaman, 

mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan sekaligus dapat mempengaruhi fase 

perkembangan buah. Pemberian giberellin dapat meningkatkan berat buah karena 

giberelin berperan dalam proses pembelahan sel sehingga jumlah sel bertambah. Giberelin 

akan mendorong perpanjangan sel karena adanya hidrolisis pati yang dihasilkan dari 

giberelin akan mendukung terbentuknya amylase. Akibatnya konsentrasi gula meningkat 

yang mengakibatkan tekanan osmotik di dalam sel menjadi naik sehingga ada 

kecenderungan sel tersebut meningkat, peningkatan sel dan isinya ini akan mempengaruhi 

berat buah.  

Giberelin mempengaruhi pembesaran sel (peningkatan ukuran) dan mempengaruhi 

pembelahan sel (peningkatan 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.  

Penambahan giberelin dari luar (secara eksogen) pada fase generatif akan 

meningkatkan kapasitas jaringan penyimpanan hasil fotosintesis yang dipanen yaitu 

giberelin akan memperbesar sel jaringan penyimpanan sehingga mampu menerima hasil-

hasil fotosintesis lebih banyak yang berakibat ukuran jaringan penyimpanan (buah) 

menjadi lebih besar. Hal tersebut menjelaskan bahwa giberelin mampu memacu serta 

mendorong zat tumbuh endogen yang terdapat didalam tanaman menjadi meningkat, 
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sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan diferensiasi sel dan proses 

pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang berdampak pada produksi buah (Rolistyo, 

2014).   

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rathod et al., 

(2015), zat pengatur tumbuh giberelin yang telah diujikan pada tanaman buncis (Phaseolus 

vulgaris L.) var. Arka Komal atau buncis perancis, melalui pemberian 50 ppm GA3 dapat 

meningkatkan panjang polong 19.19 cm jumlah polong 41.87 buah/tanaman dan jumlah 

bunga 41.15 buah, sementara pemberian GA3 konsentrasi 150 ppm menunjukkan hasil 

yang lebih rendah yaitu panjang polong 18,17 cm, jumlah polong 40.99 buah/tanaman, dan 

jumlah bunga 38.08 buah. 
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