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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Mentimun 

Menurut Sharma (2002), tanaman mentimun dalam taksonomi tanaman, dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas : Ocotyledonae 

Ordo : Cucurbitales 

Famili : Cucurbitaceae  

Genus : Cucumis 

Spesies : Cucumis sativus L. 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu jenis sayuran dari 

keluarga labu-labuan (Cucurbitaceae) yang sudah pupuler di dunia. Tanaman ini 

berasal dari Himalaya di Asia Utara. Saat ini, budidaya mentimun sudah meluas 

ke seluruh wilayah tropis ataupun subtropis. Mentimun memiliki berbagai nama 

daerah seperti timun (Jawa), bonteng (Jawa Barat), temon atau antemon (Madura), 

ktimun atau antimun (Bali), hantimun (lampung) dan Timon (Aceh). Mentimun 

dapat dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan, sebagai obat tradisional, dan 

dijadikan sayuran mentah atau bahan makanan yang diawetkan seperti acar 

(Rukmana, 1994).  
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Mentimun termasuk tanaman semusim yang bersifat menjalar atau 

memanjat dengan berbentuk pilin (spiral), memiliki tinggi tanaman antara 50-250 

cm, bercabang dan bersulur yang tumbuh di sisi tangkai daun. Mentimun 

mempunyai sulur dahan berbentuk spiral yang keluar di sisi tangkai daun. Sulur 

akan mulai melilit dan melekat kuat pada galah atau ajir (Sunarjono, 2007). 

Akar mentimun akan tumbuh lurus sampai kedalaman 20 cm, sedangkan 

akar serabut tumbuh menyebar secara horizontal dan dangkal. Perakaran timun 

dapat tumbuh dan berkembang baik pada tanah yang gembur (struktur tanah 

remah), tanah mudah menyerap air, subur, dan kedalaman tanah (volume tanah 

yang cukup). Tanaman timun memiliki akar yang tidak tahan terhadap genangan 

air (Manalu, 2013).  

Batang mentimun berbentuk bulat pipih, beruas-ruas, berbulu halus, lunak 

dan berair dengan warna hijau. Ruas batang memiliki ukuran 7-10 cm dan 

berdiameter antara 10-15 mm. Batang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh 

daun, sebagai proses pengangkutan zat hara (makanan) dari akar ke daun agar 

dapat ditranslokasikan ke seluruh bagian tubuh tanaman (Imdad dan Nawangsih, 

2001).  

Daun mentimun berbentuk bulat dengan ujung daun runcing berganda, 

bergerigi, berbulu sangat halus, memiliki tulang daun menyirip dan bercabang-

cabang. Daun mentimun terdiri dari tangkai daun yang memiliki ukuran panjang 

sekitar 24 cm, helai daun yang memiliki ukuran cukup lebar ± 20 cm dan tulang-

tulang daun. Daun berwarna hijau muda hingga hijau tua dan memiliki permukaan 

Pengaruh Pemberian Pupuk…, Momi Tri Pudji Astuti, Fakultas Pertanian UMP, 2019



25 

 

daun yang berkerut (Manalu, 2013). 

Bunga mentimun berwarna kuning, berbentuk terompet dan berukuran kecil 

dengan panjang 2-3 cm. Bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga berjumlah 5 

buah, berwarna hijau, berbentuk ramping, dan berada dibagian bawah pangkal bunga, 

mahkota bunga berjumlah 5-6 buah, berwarna kuning terang dan berbentuk bulat. 

Bunga mentimun yang telah mekar memiliki diameter antara 30-35 mm (Manalu, 

2013).  

Tanaman mentimun termasuk tanaman berumah satu, artinya bunga jantan 

dan bunga betina terpisah, tetapi masih dalam satu pohon. Bunga betina 

mempunyai bakal buah berbentuk lonjong yang terletak dibawah kelopak bunga, 

sedangkan bunga jantan tidak mempunyai bagian yang menonjol (bakal buah). 

Bila bakal buah berkembang membesar menjadi buah maka kelopak bunga dan 

mahkota bunga terdorong kedepan dan pada akhirnya akan menempel pada pucuk 

buah (Sunarjono, 2007). 

Buah mentimun memiliki ukuran panjang 15-25 cm, diameter 5 cm, dan 

berat buah 200-450 gr yang terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji diselaputi 

lendir. Biji mentimun berbentuk pipih, kulitnya berwarna putih atau putih 

kekuningan sampai coklat. Kulit buah mentimun sangat tipis dan basah serta 

mempunyai warna yang beragam tergantung varietasnya seperti hijau gelap, putih, 

putih kehijauan. Daging buah berwarna putih dan tebal, agak keras, bila dimakan 

renyah dan banyak mengandung air (Manalu, 2013). 
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B. Syarat Tumbuh Tanaman Mentimun 

1. Tanah dan Ketinggian Tempat 

Tanaman mentimun dapat tumbuh dan beradaptasi di hampir semua 

jenis tanah dan dapat ditanam mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi 

1000 mdpl. Jenis tanah yang cocok untuk budidaya mentimun antara lain 

tanah aluvial, latosol dan andosol. Tanaman mentimun membutuhkan tanah 

yang subur, gembur, banyak mengandung humus, tidak menggenang dan 

tingkat keasamaan berkisar 6-7 untuk mendapatkan produksi yang tinggi dan 

kualitasnya yang baik. Kandungan pH tanah kurang dari 5,5 akan 

menyebabkan gangguan penyerapan zat hara oleh akar sehingga pertumbuhan 

tanaman terganggu, sedangkan tanah yang terlalu masam tanaman mentimun 

akan menderita penyakit klorosis. Kemasaman tanah yang optimal untuk 

mentimun adalah antara 5,5-6,5. Tanah yang kaya akan bahan organik sangat 

baik untuk pertumbuhan tanaman mentimun, karena tanah yang kaya bahan 

organik memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi (Rukmana, 1994).  

Tanaman mentimun dapat tumbuh baik di ketinggian 0-1.000 m di 

atas permukaan air laut. Pada ketinggian lebih dari 1.000 m di atas 

permukaan laut (dpl), penanaman mentimun harus menggunakan mulsa 

plastik perak hitam karena pada ketinggian tersebut suhu tanah kurang dari 

18°C dan suhu udara kurang dari 25°C. Dengan menggunakan mulsa tersebut 

dapat meningkatkan suhu tanah dan suhu di sekitar tanaman (Sumpena, 

2008). 
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2. Iklim 

Pemilihan tempat dengan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan 

mentimun merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilannya. 

Faktor-faktor iklim yang berpengaruh pada pertumbuhan mentimun yaitu: 

a. Suhu 

Tanaman mentimun untuk tumbuh dengan baik memerlukan suhu 

tanah antara 18-30°C. Suhu di bawah atau di atas kisaran tersebut 

menyebabkan pertumbuhan tanaman mentimun kurang optimal. Proses 

perkecambahan biji membutuhkan suhu yang optimal antara 25-35°C 

(Sumpena, 2008). 

b. Cahaya 

Cahaya merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan 

tanaman mentimun. Cahaya berfungsi sebagai sumber energi dalam 

fotosintesis sehingga dapat mempengaruhi proses metabolisme di dalam 

tanaman. Penyerapan unsur hara pada tanaman mentimun akan 

berlangsung dengan optimal jika pencahayaan berlangsung antara 8-12 

jam/hari (Sumpena, 2008). 

c. Kelembapan dan curah hujan 

Tanaman mentimun kurang tahan terhadap curah hujan yang 

tinggi, karena dapat mengakibatkan bunga yang terbentuk berguguran 

sehingga gagal membentuk buah. Tanaman mentimun akan mudah 

terserang penyakit tepung atau busuk daun jika berada di daerah dengan 
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temperatur yang tinggi (Rukmana, 1994). 

Pertumbuhan tanaman mentimun harus menghendaki kelembapan 

relatif udara antara 50-85%. Sementara curah hujan optimal yang 

mendukung dalam pertumbuhan mentimun antara 200-400 mm/bulan. 

Curah hujan yang terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan tanaman 

mentimun karena dapat menyebabkan keguguran bunga (Sumpena, 2008). 

 

C. Pupuk Nitrogen 

Nitrogen merupakan salah satu unsur hara utama yang dibutuhkan seluruh 

tanaman untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Unsur hara nitrogen 

sangat penting terutama pada pembentukan senyawa protein dalam tanaman. 

Nitrogen juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, sehingga 

daun tanaman menjadi lebih lebar, warna lebih hijau dan lebih berkualitas 

(Wahyudi, 2010). 

Unsur N diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian 

vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan akar. Unsur N berperan untuk 

mempercepat fase vegetatif karena nitrogen memiliki banyak zat hijau daun 

(klorofil) yang menyebabkan tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis, 

mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, cabang dan lain-lain), 

dan mampu menambah kandungan protein di dalam tanaman (Suhartono, 2012). 

Sintesis klorofil dapat berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang 
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berguna dalam pembentukan proses fotosintesis, kandungan klorofil yang cukup 

dapat membentuk atau memacu pertumbuhan tanaman terutama merangsang 

organ vegetatif tanaman.  Pertumbuhan akar, batang, dan daun terjadi dengan 

cepat jika persediaan makanan yang digunakan untuk proses pembentukan organ 

tersebut dalam keadaan atau jumlah yang cukup (Purwadi, 2011). 

Pada kelembaban 73%, urea dapat menarik uap air dari udara, sehingga 

urea mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Pupuk urea yang 

diberikan ke dalam tanah akan mudah berubah menjadi amoniak dan 

karbondioksida yang mudah menguap. Selain itu, pupuk urea juga mudah tercuci 

oleh air sehingga pada lahan kering pupuk akan hilang karena erosi. Pemberian 

pupuk urea secara bertahap perlu dilakukan agar unsur nitrogen tersedia bagi 

tanaman di lahan kering (Lingga dan Marsono, 2007).  

Tanaman akan menyerap hara N tersedia dalam bentuk NO3
-
 dan NH4

+
 

dari pupuk (anorganik dan organik). Pupuk N-anorganik yang diaplikasikan ke 

dalam tanah akan terurai menjadi NH4
+ 

atau NO3
- 
(bergantung pada jenis pupuk), 

sedangkan bahan organik (residu tanaman dan pupuk organik) setelah melalui 

proses mineralisasi akan menjadi NH4
+ 

dan nitrifikasi NH4
+ 

menjadi NO3
- 

. 

Selain diserap tanaman, hara N dalam bentuk NH4
+ 

 dan NO3
- 

sebagian akan 

hilang. NH4
+ 

 berubah menjadi NH3 dan akan menguap, sedangkan NO3
- 
sebagian 

mengalami pencucian dan denitrifikasi menjadi gas N2O dan NO (Sari, 2013). 

Tanaman yang kekurangan nitrogen menunjukkan gejala defisiensi, seperti 

daun mengalami klorosis berwarna keunguan pada batang, tangkai daun, 
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permukaan bawah daun, sedangkan tanaman yang terlalu banyak mengandung 

nitrogen akan menunjukkan pertumbuhan daun lebat dan sistem perakaran yang 

kerdil sehingga rasio tajuk dan akar tinggi, akibatnya pembentukan bunga atau 

buah akan lambat, kualitas buah menurun, dan pemasakan buah terhambat 

(Salisbury dan Ross, 1995). 

 

D. Zat Pengatur Tumbuh Giberelin (GA3)  

Zat pengatur tumbuh adalah salah satu bahan sintetis atau hormon 

tumbuhan yang mempengaruhi proses fisiologi. Hormon tanaman adalah senyawa 

organik bukan nutrisi yang aktif dalam jumlah kecil yang disintesakan pada 

bagian lain tanaman dan pada umumnya diangkut ke bagian lain tanaman dimana 

zat tersebut menimbulkan respon secara biokimia, fisiologis dan morfologis. Jenis 

ZPT yang sering digunakan adalah giberelin (Wattimena, 1988).  

Giberelin adalah jenis hormon tumbuh yang diketemukan di Jepang oleh 

Kurosawa pada tahun 1926. Kurosawa melakukan penelitian terhadap penyakit 

“bakane” yang menyerang tanaman padi. Penyebab dari penyakit ini adalah jamur 

Giberella fujikuroi. Senyawa ini diketemukan ketika ekstrak jamur Giberella 

fujikuroi yang menyerang tanaman padi dengan menimbulkan gejala yang sama 

pada waktu disemprotkan kembali pada padi yang sehat. Penyakit ini dapat 

menyebabkan pemanjangan ruas-ruas yang berlebihan batang dan daun 

memanjang secara tidak normal (Heddy, 1996).  

Pengaruh giberelin terhadap proses pembelahan sel terjadi di daerah 

meristem batang dan dalam pertumbuhan kambium. Sedangkan pengaruhnya 
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terhadap proses pembesaran sel terjadi di dalam pertumbuhan batang dan daun 

pada beberapa jenis tumbuhan dan tumbuhnya tunas lateral. Giberelin bekerja 

secara sinergis dengan auksin, sitokinin dan dengan hormon-hormon lainnya, 

yang dapat disebut sebagai pendekatan sistem atau sinergisme. Misalnya dormansi 

puncak, pertumbuhan kambium, geotropisme, absisi dan partenokarpi (Gardner, 

1991). 

Giberelin merupakan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, 

kuncup tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, mempengaruhi 

pertumbuhan dan deferensiasi akar (Campbell, 2005). Giberelin yang diberikan 

pada bagian tajuk dapat meningkatkan pembelahan sel dan pertumbuhan sel 

secara cepat. Giberelin dapat terlibat dalam pengaktifan sintesa protease dan 

enzim-enzim hidrolitik lainnya. Senyawa-senyawa gula dan asam amino, zat-zat 

yang dapat larut yang dihasilkan oleh aktivitas amilase dan protease ditransport ke 

embrio sehingga munculnya kecambah (Heddy, 1996). 

Giberelin mempunyai peranan dalam mendukung perpanjangan sel 

aktivitas kambium dan mendukung pembentukan RNA baru dalam sintesa 

protein. Asam giberelat diketahui dapat mendukung proses pembentukan RNA 

baru serta sintesis protein (Abidin, 1994). Asam giberelat merupakan hormon 

tanaman yang mempunyai efek fisiologis dapat mempengaruhi diferensiasi 

kambium dalam proses pembentukan berkas pengangkut. Pemberian GA dapat 

meningkatkan jumlah floem yang terbentuk. Selulosa dan lignin sebagai penyusun 

dinding sel akan meningkat jumlahnya seiring peningkatan jumlah floemnya. 

Hormon ini juga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta 

memperpendek siklus hidup tanaman (Davies, 1995).  
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