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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan tanaman merambat yang 

termasuk dalam famili Cucurbitaceae (tanaman labu-labuan), yang sangat 

digemari masyarakat. Budidaya mentimun meluas ke seluruh dunia, pada iklim 

panas (tropis) maupun sedang (subtropis). Tanaman mentimun banyak di 

budidaya pada dataran yang rendah (Wijoyo, 2012).  

Mentimun memiliki nilai gizi yang cukup baik karena mentimun 

merupakan sumber vitamin dan mineral. Kandungan nutrisi per 100 g mentimun 

terdiri dari 15 g kalori, 0,8 g protein, 0,1 g pati, 3 g karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 

mg besi, 0,02 mg thianine, 0,01 mg riboflavin, natrium 5,00 mg, niacin 0,10 mg, 

abu 0,40 g, 14 mg asam, 0,45 mg IU vitamin A, 0,3 mg IU vitamin B1 dan 0,02 

mg IU vitamin B2. Selain itu, mentimun dapat dimanfatkan untuk menjaga 

kesehatan tubuh, mengobati berbagai macam penyakit, dan sebagai cita rasa 

makanan (Sumpena, 2001). 

Prospek pengembangan budidaya mentimun makin cerah seiring dengan 

meningkat pertambahan penduduk, peningkatan pendidikan, dan peningkatan gizi 

masyarakat. Disamping itu, berkembangnya industri kosmetik menambah 

permintaan pasar dalam negeri terhadap mentimun. Selain pasar dalam negeri 

peluang eksport juga semakin besar. Negara yang dijadikan sasaran eksport 

mentimun diantaranya yaitu Malaysia, Singapura, Jepang, Inggris, Perancis, dan 
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Belanda (Rukmana, 1994). 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Hortikultura (2016), produksi mentimun 

secara nasional mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 521.535 ton, pada 

tahun 2012 sebesar 511.525 ton, pada tahun 2013 sebesar 491.636 ton, pada tahun 

2014 sebesar 477.976 ton dan pada tahun 2015 sebesar 447.677 ton. Provinsi 

Jawa Timur merupakan salah satu sentra penghasil mentimun di Indonesia. 

Namun produksinya mengalami fluktuasi tercatat dengan data yang ada pada 

tahun 2012 sebesar 34.988 ton, tahun 2013 sebesar 33.581 ton, tahun 2014 sebesar 

34.045 ton, dan tahun 2015 sebesar 34.326 ton (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman mentimun adalah dengan pemberian pupuk. Pemupukan 

bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah sehingga 

menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Idris, 2004). Pupuk anorganik 

memiliki kandungan hara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, 

tersedia dalam jumlah yang cukup tinggi dan dapat langsung diaplikasikan 

sehingga pemanfaatan waktu lebih efisien (Lingga dan Marsono, 2001).  

Hasil penelitian Ahmad (2013), menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

nitrogen pada pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun berpengaruh nyata 

pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun, umur berbunga, panjang buah, jumlah 

buah dan berat buah pada umur 14 hst, 21 hst, 28 hst, 35 hst dan 42 hst. Perlakuan 

pupuk nitrogen yang terbaik yang berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi 

tanaman mentimun terdapat pada dosis pupuk nitrogen 300 dan 400 kg/ha. 
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Hasil penelitian Titiek (2002), menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

nitrogen pada pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun berpengaruh positif 

terhadap hasil tanaman mentimun pada variabel panjang buah, diameter buah, dan 

berat buah. Perlakuan pupuk nitrogen dengan dosis 450 kg/ha memberikan hasil 

yang lebih baik. 

Selain pemberian pupuk, satu faktor lain yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun adalah pemberian hormon giberelin 

(GA3). Giberelin sebagai hormon tumbuh pada tanaman berpengaruh terhadap 

sifat genetik (genetic dwarfism), pembungaan, penyinaran, partenokarpi, 

mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan dan aspek fisiologis lainnya. 

Giberelin mempunyai peranan dalam mendukung perpanjangan sel, aktivitas 

kambium dan mendukung pembentukan RNA baru serta sintesis protein. Hasil 

penelitian Dwi et al., (2013), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bobot buah 

dan jumlah biji pada buah mentimun vaerietas mercy yang terbentuk secara 

partenokarpi akibat pemberian hormon GA3 dengan berbagai konsentrasi. 

Konsentrasi 200 ppm berpengaruh paling optimum terhadap bobot buah namun 

yang paling sedikit terhadap jumlah biji. 

Hasil penelitian Masta (2012), menunjukkan bahwa: (1) kombinasi takaran 

pupuk nitrogen dan konsentrasi giberelin berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan, serapan nitrogen tanaman dan hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) 

Kultivar Inpari 10, dan (2) takaran pupuk nitrogen 90 kg/ha yang dikombinasikan 

dengan konsentrasi giberelin 10 ppm memberikan jumlah anakan perrumpun, 

jumlah anakan produktif per rumpun, panjang akar, jumlah gabah per malai, 
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jumlah gabah isi per malai, dan bobot gabah per pot terbaik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh pemberian pupuk nitrogen dan konsentrasi zat pengatur 

tumbuh giberelin (GA3) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi 

dan kualitas buah mentimun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah dosis pupuk nitrogen yang berpengaruh paling baik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.)? 

2. Berapakah konsentrasi GA3 yang berpengaruh paling baik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.)? 

3. Berapakah dosis pupuk nitrogen dan konsentrasi GA3 yang berpengaruh 

paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus 

L.)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dosis pupuk nitrogen yang memberikan pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.). 

2. Mengetahui konsentrasi GA3 yang memberikan pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.). 

3. Mengetahui dosis pupuk nitrogen dan konsentrasi GA3 yang memberikan 
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pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. 

sativus L.). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai dosis pupuk nitrogen yang berpengaruh 

paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus 

L.). 

2. Memberikan informasi mengenai konsentrasi GA3 yang berpengaruh paling 

baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.). 

3. Memberikan informasi mengenai dosis pupuk nitrogen dan konsentrasi GA3 

terbaik yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun 

(C. sativus L.). 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Diduga dosis pupuk nitrogen 300 kg/ha dapat memberikan pengaruh 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.) yang paling baik.  

2. Diduga konsentrasi GA3 200 ppm dapat memberikan pengaruh pertumbuhan 

dan hasil tanaman mentimun (C. sativus L.) yang paling baik. 

3. Diduga terdapat interaksi kombinasi perlakuan dosis pupuk nitrogen 300 kg/ha 

dan konsentrasi GA3 200 ppm dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

mentimun (C. sativus L.). 
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