
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan sayuran sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap gizi. Namun, jika ditinjau dari

tingkat konsumsi sayuran bagi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Konsumsi sayuran secara nasional masih berkisar antara 38,92 hingga 43,92 kg

per kapita per tahun (Saptana et al., 2005)

Tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu dari tujuh

jenis tanaman sayuran utama yang dibudidayakan oleh petani di Indonesia selain

bawang merah, cabai, kacang panjang, kentang, kubis, dan tomat. Produksi

mentimun di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2011 mengalami penurunan

berturut-turut adalah 598,890 ton, 581,206 ton, 540,122 ton, 583,139 ton,

547,141 ton, 521,535 ton (BPS, 2012).

Upaya peningkatan hasil mentimun, selain penggunaan benih unggul

dilakukanpula pemupukan untuk meningkatkan produktifitas. Tujuan penggunaan

pupuk adalah untuk menambahkan unsur-unsur hara makro maupun mikro yang

diperlukan bagi tanaman untuk dapat tumbuh subur. Jenis pupuk dapat berupa

pupuk buatan (kimiawi) maupun pupuk organik (Irianto, 2009).

Salah satu pupuk organik yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman dan

mengandung hara yang mudah diserap oleh tanaman adalah pupuk kascing. Pupuk

kascing (bekas cacing) merupakan pupuk kompos yang dibuat dengan stimulator

cacing tanah (Lumbricus rubellus). Menurut Palungkun (1999), kascing bersifat

netral dengan nilai pH 6,5-7,4 dengan rata-rata pH 6,8 dan mengandung unsur



hara yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara yang terkandung dalam kascing antara

lain: 1,1-4,0% nitrogen (N), 0,3-3,5% posfor (P), 0,2-2,1% kalium (K),

0,24-0,63% Belerang (S), 0,3-0,6% magnesium (Mg), 0,4-1,6% besi (Fe), dan

0,23% kalsium (Ca).

Menurut Mulat (2003), kascing mengandung banyak mikroba dan

mengandung hormon perangsang pertumbuhan tanaman, seperti giberelin,

sitokinin, dan auksin. Kascing merupakan makanan bagi tanaman, karena kascing

mengandung zat-zat makanan yang telah siap diserap oleh tanaman. Kascing

berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, dapat menyediakan

nutrisi tanah bagi tanaman, memperbaiki tekstur tanah, menetralkan pH tanah dan

memperbaiki struktur tanah. Menurut Rosita et al. (2000) dibandingkan dengan

tanah dimana cacing itu hidup, kotoran cacing lebih kaya akan unsur C-organik,

N-organik, P tersedia. Ca dan Mg, KTK dan menurunkan unsur yang meracuni

tanaman tersebut.

Selain pupuk organik, pupuk urea merupakan pupuk kimia yang

mengandung nitrogen (N) berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara

yang sangat diperlukan tanaman mentimun (Susantidiana, 2011). Hasil penelitian

Rambe (2013) memperlihatkan bahwa dosis terbaik dengan hasil tertinggi

tanaman selada pada pemberian pupuk urea adalah 300 kg/ha.

Suharyono (1996) berpendapat dalam bercocok tanam di lahan gambut

harus berhati-hati. Propinsi Riau misalnya yang merupakan dataran rendah dengan

lahan gambut yang cukup luas bisa dijadikan sebagai sentra produksi mentimun,

asalkan dilakukan dengan intensif. Permasalahan tanah gambut dapat diatasi

dengan memperbaiki drainase dan menambahkan pupuk untuk meningkatkan

kandungan unsur haranya.



Tanaman mentimun akan dapat berproduksi dengan baik apabila tepat

dalam pemilihan pupuk dan suplai unsur hara. Juga faktor yang sangat

mendukung dalam keberhasilan peningkatan produksi tanaman. Berdasarkan

uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh pemberian pupuk kascing dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman mentimun (Cucumissativus L.)”.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dosis pupuk kascing terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman mentimun.

2. Untuk mengetahui dosis pupuk urea  terhadap  pertumbuhan dan hasil

tanaman mentimun.

3. Untuk mengetahui interaksi pupuk kascing dan urea terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman mentimun.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan peneliti.

2. Memberikan informasi pemupukan kascing dan urea yang tepat untuk

tanaman mentimun.

3. Menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang terkait dengan

pemberian pupuk kascing dan urea



1.4. Hipotesis

1. Pemberian pupuk kascing berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman mentimun.

2. Pemberian pupuk urea berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman mentimun pada media gambut.

3. Pemberian pupuk kascing dan urea tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun.


