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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi tanaman 
terung pada berbagai dosis pupuk organik limbah biogas kotoran sapi. Penelitian 
ini dilakasanakan pada Lahan petani Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten 
Sorong. Yang berlangsung pada bulan Mei sampai dengan bulan juli, 2015. Penelitian 
ini dilaksanakan dengan metode percobaan eksperimental di lapangan dengan 
menggunakan Rancangan Acak  Kelompok yang terdiri dari 4 kombinasi perlakuan 
yaitu:  B0 =  tanpa perlakuan, B1 =Pupuk kandang biogas kotoran sapi  (3.6 kg/
petak = 150 g/tan), B2=Pupuk kandang biogas kotoran sapi  (4.2 kg/petak = 200 
g/tan ), B3. = Pupuk kandang biogas kotoran sapi(6  kg/petak  = 250 g/tan). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa, Pemberian pupuk organik limbah biogas kotoran sapi 
berpengaruh nyata dan sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, umur 
berbunga, umur panen, diameter buah, bobot buah segar da produksi, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap cabang  produktif, panjang buah dan jumlah buah tanaman. 
Dosis pupuk organik limbah biogas kotoran sapi 200 g/tan (b2) berpengaruh nyata 
terhadap  tinggi tanaman, jumlah daun masing masing pada umur 30 dan 40 HST, 
umur tanam saat panen. Sedangkan dosis 250 g/tan berpengaruh terhadap diameter 
buah,  bobot buah tanaman dan produksi tanaman.
Kata Kunci : Kotoran Sapi, Biogas dan tanaman terung

ABSTRACT

This study aims to determine the growth and yield of eggplant on various doses of 
organic fertilizer of cow manure waste biogas. This study on the village farmers 
Aimas Land Aimas District Sorong Regency. Which took place in May until the month 
of July, 2015. The research was conducted by the method of experimental trials in the 
field using a randomized block design consisting of four combinations of treatments, 
namely: B0 = without treatment, B1 = manure biogas manure (3.6 kg / plots = 150 
g / plots), B2 = manure biogas manure (4.2 kg / plots = 200 g / plots), B3. = Manure 
biogas manure (6 kg / plots = 250 g / plots). The results showed that, Organic fertilizer 
waste biogas manure significant and extremely significant on plant height, leaf number, 
date of flowering, harvesting, fruit diameter, the weight of fresh fruit da production, 
but did not affect the productive branches, fruit length and number fruit plants. Dose 
of organic fertilizer waste biogas manure 200 g / plant (b2) has significant effect on 
plant height, leaf number respectively at 30 and 40 days after planting, plant age at 
harvest. While the dose of 250 g / plant effect on fruit diameter, plant fruit weight and 
crop production.
Keywords: Cow Manure, Biogas and eggplant plants

ISSN : 1907-7556



Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Terung (Solanum Melongena L) pada berbagai Dosis Pupuk Organik  
Limbah Biogas Kotoran Sapi

218 Jurnal Agroforestri  X Nomor 3 September 2015

PENDAHULUAN
 Tanaman terung merupakan salah satu 

jenis tanaman sayuran yang digemari oleh 
masyarakat karena selain memiliki rasa yang 
enak, juga banyak mengandung vitamin dan 
gizi seperti; vitamin A, vitamin B, vitamin C, 
kalium, fosfor, zat besi, protein, lemak, dan 
karbohidrat. Selain itu, terung juga mempunyai 
khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid 
solanin, dan solasodin yang berfungsi sebagai 
bahan baku kontrasepsi oral. Buah terung  juga  
diekspor  dalam  bentuk  awetan, terutama jenis 
terung ungu.            

 Permintaan terhadap buah terung selama 
ini terus meningkat sejalan dengan pertambahan 
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 dimana bahan kimia buatan manusia 
masuk dan mengubah lingkungan alami tanah 
(Ayu, 2011).

 Pupuk organik merupakan salah satu 
upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat 
dari penggunaan pupuk anorganik secara terus 
menerus. Menurut Parnata, (2010), bahwa 
penggunaan pupuk organik adalah menambah 
unsur hara tanah memperbaiki sifat-sifat tanah 
baik fisika, kimia maupun  biologi tanah yang 
penting bagi pertumbuhan tanaman, sehingga 
perlu digalakkan pada saat ini karena pupuk 
organik harganya murah, mudah didapat dan 
ramah lingkungan. 

 Pemberian pupuk organik kompos dari 
bahan baku alami seperti limbah kotoran sapi 
olahan biogas merupakan kunci keberhasilan 

dalam meningkatkan produksi tanaman di daerah 
beriklim tropika basah, karena kemampuannya 
lebih baik dalam mempertahankan kelembaban 
tanah dan memperbaiki struktur serta porositas 
tanah. Kondisi seperti ini merupakan upaya 
rehabilitasi lahan secara menyeluruh. tidak 
hanya berpengaruh terhadap tata udara dan 
air tetapi juga terhadap aktivitas jasad renik dan 
proses penyediaan unsur hara bagi tanaman 
(Suwarjo, 2002).

 Pemanfaatan bahan-bahan baku lokal 
sebagai pupuk kompos yang menguntungkan 
tanah seperti kotoran ternak terutama hasil 
olahan biogas adalah salah satu contoh 
penerapan konsep teknologi masukan rendah 
(low input technologi) dalam penanganan 
kesuburan tanah. Menurut (Alibasyah, 2010). 
Pemberian dan pengembalian limbah organik 
berupa limbah ternak sapi pada lahan-lahan 
pertanian, juga merupakan tindakan perbaikan 
lingkungan tumbuh tanaman yang diharapkan 
dapat mengurangi degradasi lahan, mendukung 
kemantapan peningkatan produktivitas lahan 
dan sistem pertanian berkelanjutkan (Sustainable 
farming agriculture).

 Kotoran sapi hasil olahan biogas 
merupakan salah satu jenis pupuk organik kompos 
yang manfaatnya bukan saja sebagai sumber 
energy alternatif melainkan sebagai sumber 
pupuk organik utama bagi tanaman. Menurut 
Panjaitan, (2010) Kotoran sapi yang telah hilang 
gasnya merupakan sumber pupuk organik yang 
kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh 
tanaman, bahkan unsure-unsur tertentu seperti 
protein, selullsa lingnin dan lain-lain tidak dapat 
digantikan oleh pupuk kimia. 

 Hasil penelitian serupa oleh Refliati, dkk 
(2012) melaporkan bahwa Pemberian kompos sisa 
biogas kotoran sapi sebanyak 20 ton ha-1 pada 
tnah Ultisol dapat meningkatkan  hasil  Kedelai 
hingga 1,083 ton ha-1. Sedangkan  penelitian 
Muhammad, dkk (2014) melaporkan pemberian 
pupuk kompos sissa biogas pada tanaman kedelai 
dengan dosis 7,5 ton/ha atau 56, 25 g/polibag  
berbeda nyata sampai berbeda sangat nyata 
terhadap tinggi tanaman pada umur 45 hari 
setelah tanam, panjang buah dan diameter buah. 
(Suntoro, 2001) Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa penggunaan kompos dengan dosis 9,5 
ton/ha, mampu meningkatkan hasil biji kacang 
tanah 38,72 % dengan hasil 2,13 ton/ha, dan efek 
residunya untuk musim tanam berikutnya, mampu 
memberikan hasil lebih tinggi yaitu sebesar 2,6 
ton/ha (Suntoro, 2001).

  Pemanfaatan limbah biogas sapi untuk 
meningkatkan produktivitas tanaman belum 
banyak dilakukan khususnya pada tanaman 
terung. Oleh karena itu tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
pupuk kandang kotoran sapi hasil limbah biogas 
terhadap  pertumbuhan dan  produksi tanaman 
terung

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Lahan 

petani Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten 
Sorong.  Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini  adalah benih terung varietas Mustang F1 dan 
pupuk yang dipakai adalah limbah biogas kotoran 
sapi, tanah tanah hitam, air dan Furadan 3-G. 
Alat yang digunakan adalah timbangan, ember, 
parang, cangkul, penggaruk, pisau, gembor,  
meteran, polybag, sekop, tali rafia,  kayu,  bambu, 
gergaji, triplek, dan alat  tulis-menulis lainnya. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode 

percobaan eksperimental di lapangan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang terdiri dari 4 perlakuan yaitu:  B0 = Kontrol. 
B1 = Pupuk kandang sapi hasil biogas   (3.6 kg/
petak). B2 = Pupuk kandang sapi hasil biogas (4.2 
kg/petak). B3 = Pupuk kandang sapi hasil biogas 
(6  kg/petak). Setiap perlakuan diulang sebanyak 
tiga kali, sehingga terdapat 12 petak percobaan. 
setiap petak terdapat 24 tanaman, dan diambil 6 
tanaman sebagai sampel contoh. 

Variabel Pengamatan 
 Pengamatan dilakukan pada tanaman 

sampel di setiap petak adalah sebagai berikut: 
Tinggi tanaman (cm), Jumlah daun (helai), Jumlah 
cabang, Umur berbunga (hari), Umur panen (hari), 
Jumlah buah pertanaman, Panjang buah (cm), 
Diameter buah (cm), Bobot buah per tanaman 
(g), Produksi buah per petak (kg). 

Analisis Data
 Hasil penelitian ini selanjutnya akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 
(anova) sesuai dengan rancangan yang digunakan 
apabila berpengaruh nyata, maka  dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf  
kepercayaan 0,05 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pemberian pupuk kandang biogas dari limbah 
kotoran sapi secara umum berpengaruh nyata dan 
sangat nyata terhadap paramemer tinggi tanaman, 
jumlah daun, umur berbunga, umur panen, 
diameter buah, bobot buah segar dan produksi. 
Tetapi tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman 
dan jumlah daun masing masing  pada umur 10 
dan 20 HST, serta jumlah cabang, panjang buah 
dan jumlah buah tanaman. Hal ini dikarenakan 
pupuk kandang sapi dari limbah biogas mampu 
menyediakan unsur hara makro dan mikro  yang 
dibutuhkan tanaman dan juga mampu memperbaiki 
sifat fisik, kimia dan biologi tanah sebagai media 
tanam sehingga meningkatkan kesuburan tanah. 

Perbaikan sifat-sifat tersebut secara 
langsung dan tidak langsung mempengaruhi status 
hara yang tersedia dalam tanah sehingga mudah 
tersedia untuk diabsorbsi, yang pada akhirnya 
mampu mendukung pertumbuhan vegetatip 
dan generatif tanaman.  Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Wahyuni (2009), yang mengatakan 
bahwa degestate (limbah yang berasal dari 
biogas sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 
mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan 
oleh tanaman seperti Nitrogen (N), Kalium (K), 
Fosphor (P), Magnesium (Mg), Tembaga (Cu) 
dan Seng (Zn). Degestate dapat dijadikan pupuk 
organik, walaupun bentuknya berupa lumpur 
(slurry). Namun lumpur dari biogas yang hilang 
gasnya merupakan pupuk organik kaya akan 
unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Slanjutnya 
Yunus, dkk (2007) melaporkan Lumpur dari 
biogas yang telah hilang gasnya merupakan pupuk 
organik yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan 
oleh tanaman seperti N, P dan K.  Kandungan N, 
P, dan K dari lumpur yang dihasilkan dari biogas 
lebih meningkat jika dibandingkan dari kotoran 
ternak yang langsung digunakan sebagai pupuk,  
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karena lumpur (slurry) dari biogas telah mengalami 
proses fermentasi.  Oleh sebab itu, hasil analisis 
statistik terhadap setiap variabel pengamatan yang 
di uji akibat perlakuan pupuk organik dari limbah 
biogas terhadap tanaman terung dapat dijelaskan 
sebagai berikut.

Tinggi Tanaman 
  Sidik ragam menunjukkan bahwa 

berbagai perlakuan dosis pupuk kandang sapi 

limbah biogas tidak berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman umur 10 dan 20 (HST) dan 
berpenharuh sangat nyata pada umur 30, dan 
40  (HST). Serta berpengaru nyata dan sangat 
nyata terhadap jumlah daun pada umur 30, daun 
40  (HST). Dan tidak berbeda nyata terhadap 
jumlah daun umur 10 dan 20 Hari Setelah tanam 
(HST).

Tabel 1.  Rata-rata Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun Umur 30 – 40 HST

Perlakuan 
Pupuk kandang biogas

Rata-rata Tinggi Tanaman
30 HST 40 HST

b0    Tanpa perlakuan  27.25d 38.30c

b1     Pukan biogas  150  gr/tan 28.21c 40.57b

b2     Pukan biogas 200  gr/tan 29.34a 41.09a

b3    Pukan biogas 250 gr/tan  29.11a 40.98b

NP BNT0,05 0.6805 1.3950

Perlakuan  
Pupuk kandang biogas

Rata-rata jumlah daun

30 HST 40 HST
b0    Tanpa perlakuan  7.94c 12.06c

b1     Pukan biogas  150  gr/tan 8.33b 12.33b

b2     Pukan biogas 200  gr/tan 8.78a 13.39a

b3    Pukan biogas 250 gr/tan  8.44b 13.00a

NP BNT0,05 0.4405 0.4116
Keterangan :  

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf uji  
BNTα= 0,05

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 
rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun akibat 
pemberian berbagai dosis pupuk kandang sapi 
hasil biogas berbengaruh tidak nyata terhadap 
tinggi tanaman terung  pada umur 10 dan  20 
HST, jumlah daun umur 10 dan 20  HST. Keadaan 
ini terjadi karena kemungkin besar tanaman 
yang masih muda belum memiliki perakaran 
yang sempurna, akibatnya akar belum bisa  
menyerap unsur  hara dengan optimal. Hal ini 
sesuai hasil penelitian Muhammad, dkk (2014) 
melaporkan bahwa dengan bertambahnya umur 
tanaman terung, maka kebutuhan terhadap unsur 
hara terutama Nitrogen (N) dapat di penuhi 
seluruhnya oleh tanah tempat tumbuhnya, 
sehingga pemberian pupuk kandang limbah 
biogas kotoran sapi meningkatkan ketersediaan 
dan serapan unsur N yang sangat dibutuhkan 
dalam pertumbuhan fegetatif tanaman. 

Selanjutnya Yulistrarini (1991) dalam 
Djunaedy (2009) melaporkan bahwa tanaman 
muda akan dapat menyerap unsur hara dalam 
jumlah yang sedikit, sejalan dengan umur 
tanaman, kecepatan penyerapan unsur hara 
tanaman akan meningkat jika umur bertambah 
sesuai siklus hidupnya. Kualitas hidup tanaman 
juga sangat bergantung dari ketercukupan hara dari 
lingkungannya serta kemampuan akar tanaman 
dalam menyerap unsur hara dalam menunjang 
fase vegetatif tanaman. Disamping itu, pupuk 
organik yang diberikan masih perlu waktu untuk 
mengalami dekomposisi. Seperti dikemukakan 
oleh Musnamar (2003) bahwa pupuk organik 
memiliki sifat lambat menyediakan unsur hara 
bagi tanaman karena memerlukan waktu untuk 
proses dekomposisinya (slow release)
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apabila dipupukan pada tanaman unsur-unsur 
tersebut yang siap diserap oleh tanaman akan 
mudah digunakan, sehingga membantu proses 
pertumbuhan tanaman. Hal ini terjadi karena 
semakin meningkat umur tanaman akan memacu 
tanaman untuk menyerap unsur hara, air dan 
cahaya untuk pertumbuhannya. Bertambahnya 
Luas daun maka dapat meningkat pula penyerapan 
cahaya oleh daun. 

  Menurut Bilman (2001) dalam Deviani, 
dkk (2013) mengatakan bahwa semakin banyak 
jumlah daun dan luas daun, maka semakin banyak 
pula klorofil yang berfungsi menangkap cahaya 
matahari sehingga glukosa yang dihasilkan dari 
fotosintesis lebih besar. Perbedaan pertumbuhan 
dan hasil tanaman terung selain berkaitan dengan 
genetik dari tanaman itu sendiri, juga dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan. Hal ini sesuai pendapat  
Gardner ,dkk  (2008)  menyatakan faktor internal 
ada dalam kendali genetik, tetapi unsur unsur 
iklim, tanah dan seperti hama penyakit, gulma serta 
persaingan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan 
dan hasil. Hal ini juga didukung oleh Lakitan 
(2010) bahwa tingi rendah suatu produksi tanaman 
dikarenakan tanaman tersebut mampu beradaftasi 
dengan lingkungan

Umur Berbunga
 Sidik ragam menunjukkan bahwa berbagai 

perlakuan pupuk kandang sapi  limbah biogas 
sangat berpengaruh sangat nyata terhadap umur 
tanaman terung saat berbunga. Dan berpengaruh 
sangat nyata terhadap umur tanaman saat panen. 
Tabel 2
Tabel 2.  Rata-rata Umur Berbunga dan Umur Panen 

(Hari)

Perlakuan
Pupuk kandang biogas

Rata-rata
Umur 

berbunga
Umur 
panen

b0  Tanpa perlakuan  34.67d 63.22d

b1     Pukan biogas  150  gr/tan 33.89c 62.61c

b2     Pukan biogas 200  gr/tan 30.83a 60.83a

b3    Pukan biogas 250 gr/tan  32.11b 61.06b

NP BNT0,05 0.8361 1, 3238
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf 

yang sama berarti tidak berbeda nyata pada 
taraf uji BNTα= 0,05   

Setelah tanaman terung berumur 30 dan 
40 hari setelah tanam, pengaruh dosis pupuk 
kandang sapi limbah biogas  berbeda sangat 
nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah  daun. 
Taebl 1 dan 2. Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa pemberian pupuk kandang sapi hasil 
biogas dengan dosis 200 gr/tan (b2) menghasilkan 
tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan (b1), (b3) dan tanpa perlakuan. Hal 
ini disebabkan karena dengan bertambah umur 
tanaman, maka kebutuhan unsur hara semakin 
besar dan terurai dengan sempurna dapat dipenuhi 
oleh tanah tempat tumbuhnya. Sebagaimana 
dikemukan oleh yunus, dkk (2007) bahwa 
bahan organik yang dihasilkan dari limbah 
biogas kotoran sapi dalam periode tumbuh 
tertentu telah cukup tersediah serta mampu 
memenuhi kebutuhan unsure hara tanaman 
terutama Nitrogen, sehingga dapat meningkatkan 
pertumbuhan vegetatip yang terlihat pada tinggi 
tanaman dan jumlah daun tanaman. Selanjutnya 
Sutedjo (2008), menambahkan bahwa peranan 
utama Nitrogen diperlukan untuk pembentukan 
atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman 
seperti akar, batang, cabang dan daun. Hal ini 
erat kaitannya dengan jumlah daun yang banyak 
akan menunjang pertumbuhan, karena dengan 
penambahan jumlah daun akan memungkinkan 
penerimaan cahaya matahari yang lebih banyak, 
sehingga proses fotosintesis meningkat dan akan 
menghasilkan fotosintat yang tinggi

 Demikian pula Refliaty, dkk (2012)  
menambhakan  bahwa penggunaan pupuk organik 
limbah biogas dari kotoran sapi mengandung 
sejumlah unsur hara dan bahan organik yang 
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 
tanah sehingga secara langsung mempengaruhi 
semua komponen pertumbuhan dan produksi 
tanaman. Sementara Lingga dan Marsono,(200
6)menambahkan ketersediaan hara dalam tanah, 
akan memperbaiki struktur tanah dan tata udara 
tanah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan 
awal tanaman mulai dari perkembangan akar 
tanaman, pertumbuhan batang tinggi tanaman 
seta menambah jumlah daun. Selanjutnya Yunus, 
dkk (2007) menegaskan Limbah ternak pada saat 
terjadi fermentasi molekul-molekul yang besar 
akan pecah menjadi gas bio dan unsur sederhana 
yang siap dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa tanaman 
terung yang diberikan perlakuan pupuk kandang 
sapi limbah biogas dengan dosis 200 g/tan (b2) 
menghasilkan rata-rata umur berbunga tercepat 
(30.83 hari) dan berbeda sangat nyata dengan 
semua perlakuan dan tanpa perlakuan. Sedangkan 
tanaman terung yang diberikan perlakuan pupuk 
kandang sapi limbah biogas dengan dosis 200 
gr/tan (b2) menghasilkan rata-rata umur tanaman 
saat berbunga tercepat (60.83 hari) dan berbeda 
sangat nyata dengan semua perlakuan dan tanpa 
perlakuan.

Hasil analis ragam menunjukkan bahwa 
pemberian berbagai dosis pupuk kandang sapi 
olahan biogas menghasilkan umur tanaman 
saat berbunga dan umur tanaman saat panen 
yang lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan 
tanpa pupupk kandang sapi hasil biogas. 
Pengaruh dari dosis perlakuan ini disebakan 
karena pupuk kandang limbah biogas kotoran 
sapi selain mengandungkan unsur Nitrogen juga 
mengandung unusr P dan K sehingga dengan 
pemberian pupuk tersebut dapat meningkatkan 
ketersediaan hara bagi pertumbuhan dan produksi 
terung yang selanjutnya dapat mempercepat 
proses pembungaan dan pemasakan buah. hal ini 
sesuai pendapat Lingga dan marsono (2006) dalam 
Muhammad, dkk (2014) bahwa ketersediaan 
unsure P bagi tanaman berfungsi mempercepat 
pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah 
serta mempercepat persentase pembentukan 
bunga menjadi buah atau biji. Selanjutya Lubis 
(Azhar, 2013), dalam Marviani dan Utami (2014) 
melaporkan bahwa proses pembungaan dan 
pembuahan pada tanaman juga dipengaruhi oleh 
faktor luar antara lain yaitu temperature suhu, 
panjang pendeknya hari, dan ketinggian tempat. 
Umur mulai berbunga dan mulai berbuah juga 
tergantung dari varietas tanamannya, dengan 
demikian tanaman terung yang diberi perlakuan 
200 gr/tan (b2) menghasilkan buah lebih cepat.

Diameter buah kg
Sidik ragam menunjukkan bahwa berbagai 

perlakuan dosis pupuk kandang sapi limbah biogas 
berpengaruh sangat nyata terhadap diameter buah 
tanaman terung. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
tanaman terung yang diberikan pupuk kandang 
sapi limbah biogas dengan dosis 250 g/tan (b3) 

menghasilkan rata-rata diameter buah terbesar 
(4,63 g) dan berbeda sangat nyata dengan semua 
perlakuan dan tanpa perlakuan
Tabel 3  Rata-rata diameter buah (g) 

Perlakuan pupuk kandang 
biogas Rata-rata NP BNT0,05

b0    Tanpa perlakuan  3.88d 0.2344
b1     Pukan biogas  150  gr/tan 4.02c

b2     Pukan biogas 200  gr/tan 4.19b

b3    Pukan biogas 250 gr/tan  4.63a  
Keterangan :Angka-angka yang diikuti oleh huruf 

yang sama berarti tidak berbeda nyata pada 
taraf uji BNTα= 0,05

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan dosis  pupuk 250 gr/tan (b3) berpengaruh 
sangat nyata terhadap diameter buah lebih besar 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan tanpa 
perlakuan. Hal ini dikarenakan perlakuan pupuk 
tersebut merupakan dosis yang optimal sehingga 
dapat menyediakan sejumlah unsur hara bagi 
perkembangan generatip tanaman terutama dalam 
pembentukan dan pemasakan buah. Sebagaimana 
dikemukan oleh Jumin (2006) bahwa pembentukan 
dan pengisian buah sangat dipengaruhi oleh 
ketersedian unsur hara untuk proses fotosintesis 
yang menghasilkan karbohidrat, lemak, protein, 
mineral dan vitamin yang akan ditranslokasikan 
kebagian penyimpanan, seperti buah. 

Setyamidjaja (2006), menambahkan bahwa 
N berperan dalam mempercepat pengubahan 
karbohidrat menjadi protein yang berpengaruh 
pada pembelahan, pemanjangan, dan pembesaran 
sel baru sehingga mempercepat pembuahan. 
Sedangkan ketersediaa unsur hara P dalam pupuk 
akan mempercepat pembungaan, dan pemasakan 
buah atau biji yang terlihat dari jumlah buah yang 
terbentuk, sedangkan K membantu meningkatkan 
kualitas hasil  berupa bunga, buah, rasa dan warna 
menghasilkan karbohidrat dan protein yang 
berguna untuk pertumbuhan buah, sehingga dapat 
mempengaruhi pembesaran ukuran berat buah 
dan diameter buah

Bobot buah tanaman (g)
Sidik ragam menunjukkan bahwa berbagai 

perlakuan dosis pupuk kandang sapi limbah 
biogas berpengaruh nyata terhadap diameter 
buah tanaman terung. berpengaruh sangat nyata 
terhadap produksi tanaman terung
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Tabel 4  Rata-rata bobot buah (g) dan produksi buah kg/petak
Perlakuan

Pupuk kandang biogas Rata-rata bobot buah NP BNT0,05

b0    Tanpa perlakuan  62.64c 1.8802
b1     Pukan biogas  150  gr/tan 64.76b

b2     Pukan biogas 200  gr/tan  65.21a

b3    Pukan biogas 250 gr/tan  65.64a  

Perlakuan
Pupuk kandang biogas

Rata-rata produksi

Kg/petak Ton/ha
b0    Tanpa perlakuan  2.12c 3,53
b1     Pukan biogas  150  gr/tan 2.42b 4.03
b2     Pukan biogas 200  gr/tan 2.62a 4.36
b3    Pukan biogas 250 gr/tan  2.65a 4.41
NP BNT0,05    0.1547

Keterangan : 
  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf uji  

BNTα= 0,05

Tabel 4 menunjukkan bahwa tanaman 
terung yang diberikan pupuk kandang sapi limbah 
biogas dengan dosis 250 g/tan (b3) menghasilkan 
rata-rata bobot buah terberat (65,64 g) dan 
berbeda nyata dengan perlakuan (b1) dan (b0) 
tetapi berbeda nyata dengan perlakuan (b2). Serta 
menghasilkan rata-rata produksi tertinggi (2.65 kg 
petak atau 4.41 ton ha-1) dan berbeda nyata dengan 
perlakuan lainnya dan tanpa perlakuan. Tetapi 
tidak berbeda nyata denpada gan perlakuan (b2) 

Hasil pengamatan terhadap bobot buah 
tanaman, dan produksi buah perpetak dan ton/
hektar untuk terung yang diberi perlakuan dosis 
pupuk kandang sapi hasil biogas berpengaruh 
nyata tabel 6 dan 7. Hasil analisis ragam 
menunjukan rata-rata bobot buah tanaman ( 65,64 
g), produksi perpetak (2.65 kg) dan ton/ha (4.41 
ton/ha) dihasilkan pada perlakuan 6 kg/petak 
atau 250 gr/tan (b3), Sedangkan hasil terendah 
pada perlakuan tanpan pupuk (b0) yaitu 62.64 g 
dan ( 2.12 kg petak atau 3.53 ton/ha). Keadaan 
ini disebabkan karena pemberian pupuk kandang 
limbah biogas kotoran sapi dapat memenuhi 
kebutuhan hara tanaman baik makro mapun 
mikro bagi tanaman terung dan juga karena 
terjadinya perbaikan terhadap sipat fisik dan sifat 
biologis tanah, sehingga tanaman terung dapat 
tumbuh dengan subur dan menghasilkan peroduksi 
buah yang tinggi. Hal ini sesuai pendapat Lingga 

dan Marsono (2003) bahwa pemberian pupuk 
kandang selain dapat memperbaiki sifat kimia 
tanah, juga dapat meperbaikai sifat fisik dan 
sifat biologis, maka tanaman dapat tumbuh baik 
dan dapat memberikan produksi yang tinggi. 
Selanjutnya Refliaty, dkk (2012) mengatakan 
bahwa pukan limbah biogas mengandung hara 
makro dan mikro serta mikrorganisme yang masih 
aktif untuk proses fermentase dan dekomposisi. 
Semakin banyak bahan organik yang diberikan 
ketanaman akan menunjukan respon yang baik 
untuk mendukung pertumbuhan dan  produksi 
buah terung yang lebih optimal. 

Selanjutnya  Sutedjo, (2006) dalam  Yunus, 
dkk (2007) menambahkan bahwa pupuk kandang 
kotoran sapi olahan biogas selain mengandung 
sejumlah unsur hara makro juga mengandung 
unsur hara mikro kesemuanya membantu 
menyediakan unsur hara bagi kepentingan 
pertumbuhan dan produksi tanaman yang didukung 
parameter jumlah buah, panjang buah dan 
diameter buah maka hasil buah tanaman terung 
yang dihasilkan juga lebih baik.. 

Unsur hara makro seperti N, P dan K 
merupakan unsur hara esensil bagi tanaman, 
ketiga unsur ini bereran penting dalam meningkat 
pertumbuhan dan produksi tanaman. Menurut 
Syamsudin, dkk (2010) menjelaskan bahwa unsur 
fosfor berfungsi untuk mengubah karbohidrat 
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seperti dalam perubahan tepung menjadi gula. 
Hasil perubahan karbohidrat tersebut akan 
berperan dalam pembentukan buah baik ukuran 
buah maupun beratnya, jika ketersediaan unsur 
fospor dalam tanah tersedia bagi tanaman maka 
akan menambah ukuran dan berat buah hasil 
panen. Selain itu, fospor mampu meningkatkan 
kemampuan akar untuk menyerap unsur hara 
seperti N, dan K. Dimana fungsi nitrogen dan 
kalium sebagai pembentuk klorofil yang berguna 
sekali dalam proses fotosintesis, dengan adanya 
proses fotosintesis tersebut maka tanaman 
dapat menghasilkan karbohidrat dan protein 
yang berguna untuk pembentukan buah yang 
dapat mempengaruhi pembesaran buah yang 
meliputi ukuran dan berat buat. Dengan demikian 
pengaruh pukan limbah biogas dari kotoran sapi 
yang diberikan terhadap tanaman terung secara 
umum dapat meperbaikai sifat fisik, kimia dan 
sifat biologis tanah sehingga memberikan hasil 
yang signifikan terhadap peningkatan produksi 
terung baik secara kualitas maupun kuantitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka disimpulkan bahwa :

1. Pemberian pupuk kandang limbah biogas 
kotoran sapi berpengaruh nyata dan sangat 
nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, 
umur berbunga, umur panen, diameter buah, 
bobot buah segar da produksi, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap cabang  produktif, 
panjang buah dan jumlah buah tanaman

2. Dosis pupuk kandang limbah biogas kotoran 
sapi 200 g/tan (b2) berpengaruh nyata 
terhadap  tinggi tanaman, jumlah daun 
masing masing pada umur 30 dan 40 HST, 
umur tanam saat panen. Sedangkan dosis 
250 g/tan berpengaruh terhadap diameter 
buah,  bobot buah tanaman dan produksi 
tanaman.

Saran
1. Perlu  dilakukan  penelitian lanjutan dengan 

mengkombinasikan limbah biogas kotoran 
sapi dengan bahan organik yang berbeda

2. Untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan 
biologi tanah perlu digalakkan pemakaian 
pupuk organik secara berkelanjutan.
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