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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sayuran yang berasal dari keluarga Solanaceae merupakan jenis sayuran 

yang sangat digemari oleh masyarakat, salah satu jenis sayuran tersebut adalah 

terong (Solanum melongena L.). Terong merupakan tanaman sayur yang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi. Terong banyak digemari oleh masyarakat karena 

selain memiliki cita rasa yang enak, juga memiliki sumber gizi dalam menunjang 

kesehatan masyarakat (Safei et al. ,2014). Dalam dunia kesehatan terong berguna 

sebagai penurun kolestrol darah, mengandung zat anti kanker, serta alat 

kontrasepsi. Setiap 100 g buah terong segar terdapat 24 kal kalori ; 1,1 g protein; 

0,2 g lemak; 5,5 g karbohidrat; 15,0 mg kalsium; 37,0 mg fosforor; 0,4 mg besi; 

4,0 SI vitamin A; 5 mg vitamin C; 0,04 vitamin B1; dan 92,7 g air kadar kalium 

yang tinggi dan natrium yang rendah sangat menguntungkan bagi kesehatan 

khususnya dalam pencegahan penyakit hipertensi (Sakri, 2012). 

Tanaman terong merupakan tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan 

di pekarangan maupun di lahan budidaya. Pemberian pupuk yang digunakan bisa 

memanfaatkan limbah yang tidak terpakai dan mudah didapat, misalnya limbah 

kulit buah kopi. Pemberian limbah kulit buah kopi yang telah dikomposkan dapat 

memperbaiki kondisi lingkungan, pertumbuhan tanaman dan mampu 

meningkatkan hasil produksi tanaman. Bahan organik mampu memperbaiki sifat 

fisik dan kimia tanah dan meningkatkan mikroorgnisme dalam tanah (Hsieh, 

1990). Pertumbuhan tanaman terong akan cepat ketika unsur hara yang tersimpan 

di dalam tanah tercukupi. Salah satu unsur hara yang berperan penting dalam 

pertumbuhan tanaman terong adalah nitrogen. Peranan pupuk nitrogen adalah 

untuk mendorong pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar protein, 

merangsang pertumbuhan akar dan batang, serta memberikan warna hijau pada 

daun tanaman (Nurjen et al., 2002). Pemberian nitrogen yang cukup mampu 

meningkatkan pembentukan batang dan cabang dalam jumlah besar, serta 

pertumbuhan pada tanaman. 
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Penggunaan kompos kulit kopi dan pupuk anorganik urea diharapkan 

mampu mencukupi kebutuhan unsur hara pada tanaman terong dan mampu 

mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu 

penelitian tentang pengaruh penggunaan kompos kulit kopi dan pupuk anorganik 

untuk menunjang pertumbuhan dan hasil tanaman terong. 

1.2 Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi 

pemberian kompos kulit kopi dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman terong ungu. 

1.3 Hipotesis 

Pemberian kompos kulit kopi pada dosis 20 ton ha-1 dan pupuk urea 200 

kg ha-1 menunjukkan pertumbuhan tanaman dan hasil bobot buah tanaman terong 

ungu yang optimal. 


