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I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan tanaman semusim yang 

bersifat menjalar atau memanjat dengan perantara alat pemegang pilin atau spiral. 

Mentimun adalah salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh banyak 

masyarakat Indonesia. Mentimun merupakan salah satu tanaman yang syarat 

tumbuhnya sangat fleksibel, karena dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah 

dan dataran tinggi, mentimun dapat tumbuh dan beradaptasi dengan hampir semua 

jenis tanah (Sumpena, 2001). Di Indonesia mentimun merupakan sayuran popular 

dan digemari oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena nilai gizi 

mentimun cukup baik sebagai sumber mineral dan vitamin. 

Tanaman mentimun merupakan salah satu jenis sayuran dari keluarga 

labu-labuan (Cucurbitaceae) Mentimun dikonsumsi sebagai lalapan, campuran 

pecel atau dijadikan minuman segar. Khasiat dari buah mentimun adalah sebagai 

penyegar badan, penyejuk, peluruh kencing, menghaluskan dan melembutkan 

kulit, mengobati tekanan darah tinggi , sariawan, demam, jerawat, membersihkan 

wajah berminyak dan membersihkan ginjal, bijinya dapat mengobati cacingan, 

sedangkan daunnya dapat merangsang muntah atau untuk mengobati masuk angin 

(Septiatin, 2009) 

Tanaman mentimun merupakan salah satu dari tujuh jenis tanaman 

sayuran utama yang dibudidayakan oleh petani Indonesia selain bawang merah, 

cabai, kacang panjang, kentang, kubis, dan tomat. Produksi mentimun di 

Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan berturut turut 

adalah 491.636 ton, 477.976 ton (BPS, 2014)     

Upaya peningkatan hasil mentimun, selain menggunakan benih unggul 

dilakukan pula pemupukan dan pemangkasan pucuk untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Tujuan penggunaan pupuk adalah untuk menambahkan unsur 

hara makro maupun mikro yang diperlukan bagi tanaman untuk dapat 

tumbuh.Jenis pupuk dapat berupa pupuk buatan (kimiawi) maupun pupuk organik 

(Irianto, 2009). Menurut penelitan Fefiani dan Barus (2014) pemupukan adalah 
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salah satu pemeliharaan yang utama untuk mendapatkan hasil yang 

optimal.Peranan suplai unsur hara untuk tanaman menunjukkan manfaat yang 

besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi mentimun. 

Hasil penelitian Hasan dkk.  (2015) bahwa tanaman mentimun  

membutuhkan pupuk urea sebanyak 250 kg/ha dapat meningkatkan parameter 

pada saat berumur 14 HST, 21 HTS, 28 HST, seperti panjang buah, berat buah. 

Hasil penelitian Rambe (2013) memperlihatkan bahwa dosis terbaik dengan hasil 

tertinggi tanaman selada pada pemberian pupuk Urea adalah 300 kg/ha. 

Handayani (2011) menyatakan bahwa unsur hara Nitrogen yang 

dikandung dalam pupuk Urea sangat besar kegunaannya bagi tanaman untuk 

pertumbuhan dan perkembangan antara lain: membuat daun tanaman lebih hijau 

segar dan banyak mengandung butir (klorofil) yang mempunyai peran sangat 

penting dalam proses fotosintesis, mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, 

jumlah anakan, cabang), menambah kandungan protein tanaman, dan dapat 

dipakai semua jenis tanaman baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman 

perkebunan, maupun usaha peternakan dan perikanan. 

Selain pemberian pupuk Urea, upaya untuk meningkatkan produksi 

mentimun dapat pula dilakukan dengan pemangkasan pucuk. Pemangkasan pucuk 

pada fase vegetatif menyebabkan pertumbuhan vegetatif  berkurang, sehingga 

akan merangsang pertumbuhan generatif karena pemangkasan akan mengurangi 

produksi auksin. Pemangkasan pucuk pada fase vegetatif memberikan hasil yang 

lebih tinggi dibanding pemangkasan pucuk fase generatif. Hal ini dikarenakan 

pemangkasan pucuk pada fase generatif dapat mengurangi kemampuan tanaman 

menghasilkan asimilat, sehingga jumlah asimilat yang dihasilkan oleh tanaman 

tidak cukup lagi untuk meningkatkan bobot buah, karena sebagian asimilat 

digunakan untuk pembentukan daun-daun baru (Badrudin dkk., 2008). Selain itu, 

cahaya matahari yang masuk ketanaman lebih banyak, sehingga akan merangsang 

pembentukan bunga. Manfaat pemangkasan pucuk yang lainnya juga dapat 

mengurangi persaingan hasil fotosintesis diantara daun dengan buah dan apabila 

pertumbuhan pucuk daun yang berlebihan dipangkas, peredaran udara disekitar 
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kanopi bertambah baik, keadaan ini akan mengurangi serangan penyakit, Dengan 

melakukan pemangkasan pucuk dapat meningkatkan bobot buah mentimun dan 

lebih bernas bijinya serta diharapkan akan menghasilkan benih yang banyak dan 

bermutu serta berhasil baik terhadap kuantitas maupun kualitas hasil benih 

selanjutnya (Sutrapradja, 2008).  

Hubungan pemberian pupuk urea dengan pemangkasan, menurut Surtinah 

(2005) yaitu bahwa ada peningkatan berat kering dengan meningkatnya dosis 

Urea yang diberikan pada tanaman jagung yang dipangkas seluruh organ tanaman 

di atas tongkol, sedangkan untuk tanaman yang dipangkas setengah bagian daun 

yang berada di atas tongkol terjadi penurunan berat kering.pada tanaman yang 

tidak dipangkas berat kering biji justru paling rendah.  Hal ini memberi arti bahwa 

pemangkasan setengah helaian daun bila tidak diimbangi dengan pemberian Urea 

maka akan menurunkan berat kering biji saat panen.  Jelaslah bahwa pupuk Urea 

yang diberikan kepada tanaman yang dipangkas setengah helaian daun mampu 

meningkatkan berat kering biji saat panen, bila Urea terus ditingkatkan maka berat 

kering biji juga ikut meningkat. 

Penelitian tentang pemanfaatan urea dan pemangkasan pucuk diharapkan 

dapat menghasilkan mentimun yang berkualitas, sehat, berdaya hasil tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Urea dan Pemangkasan Pucuk 

terhadap Pertumbuhan dan Hasil Mentimun (Cucumis sativus L.)”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

mentimun. 

b. Mengetahui pengaruh pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan 

hasil mentimun.  

c. Mengetahui interaksi pemberian dosis pupuk urea dan pemangkasan pucuk 

terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi pemupukan urea dan pemangkasan pucuk yang 

tepat pada tanaman mentimun. 

2. Menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang terkait dengan 

pemberian pupuk urea dan pemangkasan. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Pemberian dosis pupuk urea dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun. 

2. Pemangkasan pucuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

mentimun. 

3. Interaksi pemberian pupuk urea dan pemangkasan pucuk berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


