
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mentimun adalah salah satu sayuran buah yang banyak dikonsumsi segar oleh

masyarakat Indonesia. Nilai gizi mentimun cukup baik karena sayuran buah ini

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

terdiri dari 15 g kalori, 0,8 g protein, 3 g karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 mg besi, 0,02

mg thianin, 0,01 mg riboflafin, 0,45 g vitamin A, 0,3 g vitamin BI.dan 0,2 g

vitaminB2 (Sumpena, 2001).

Mentimun merupakan salah satu jenis sayuran dari keluarga labu - labuan

(Cucurbitaceae) yang pupuler di dunia. Menurut sejarah tanaman mentimun berasal

dari Benua Asia. Beberapa sumber pustaka menyebutkan daerah asal tanaman

mentimun adalah Asia Utara, tetapi sebagian lagi menduga berasal dari Asia Selatan.

Para ahli tanaman memastikan tanaman mentimun berasal dari bagian Utara India

yang kemudian menyebar ke wilayah Mediteran, atau Cina dan  menyebar keseluruh

dunia terutama daerah tropis. Sementara penyebaran dan produksi di Indonesia dari

tahun ketahun tidak stabil pada tahun 2011 produksi mentimun 521535 ton,  pada

tahun 2012 produksi mentimun 511525 ton dan pada tahun 2013 produksi mentimun

256006. Tidak stabilnya produksi area panen tersebut disebabkan oleh pertambahan

luas area pada lokasi-lokasi lama dan lokasi-lokasi baru, sehingga perluasan

tanamannya kelahan yang memiliki pH rendah atau masam (Sumpena, 2001). Dalam

proses pengembangan tanaman mentimun sering mengalami kendala, terutama dalam

hal kesuburan tanah. Tanah yang kurang subur menyebabkan produksi menurun.



Untuk itu dalam penanaman diperlukan pengolahan tanah dan penambahan unsur

hara. Dalam hal ini dapat dilakukan secara pemupukan (Rukmana, 1994).

Salah satu pupuk yang dapat diberikan untuk meningkatan produktivitas tanah

adalah pupuk organik, kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami

pelapukan, dimana kompos berasal dari dedaunan, jerami padi, rerumputan, kotoran

ternak, dan limbah organik. Salah satu bahan pembuatan kompos yang

ketersediaannya sangat banyak seiring dengan makin bertambah areal budidayanya

adalah tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah

padat dari kelapa sawit (Silalahi, 1996).

Tandan kosong kelapa sawit adalah limbah organik hasil pabrik kelapa sawit

yang dapat digunakan sebagai bahan baku kompos. Selama ini tandan kosong kelapa

sawit hanya dibuang atau dibakar untuk diambil abunya sebagai pupuk kalium.

Darnoko, et al. (1993) menyatakan tandan kosong kelapa sawit mengadung selulosa,

hemiselulosa dan lignin. Senyawa ini sangat sukar terurai, sehingga harus diuraikan

terlebih dahulu oleh mikroorganisme menjadi unsur hara yang akhirnya dapat tersedia

bagi tanah dan tanaman. Tandan kosong kelapa sawit mempunyai potensi yang besar

untuk digunakan sebagai bahan penyubur tanah karena mempunyai sifat kimia dan

fisik yang dapat memperbaiki kondisi tanah, disamping itu dapat memperkecil

volume tandan kosong kelapa sawit  juga dapat meningkatkan nilai nutrisinya.

Untuk mendapatkan produksi hasil pertanian yang tinggi selain menggunakan

bibit unggul dan pemberian pupuk yang tepat dapat juga dilakukan dengan

memanipulasi lingkungan dengan cara penggunaan mulsa. Mulsa diartikan sebagai

bahan atau material yang sengaja dihamparkan di permukaan tanah atau lahan



pertanian. Peranan menggunakan mulsa dilahan gambut yakni dapat memperbaiki

struktur lahan gambut, mengurangi penguapan yang bisa mengakibatkan tanah

gambut menjadi keras, melembabkan tanah. Selain itu dalam pengunaan mulsa

memiliki kelebihan tersendiri yakni dapat menekan erosi, menekan pertumbuhan

tanaman gulma, dan dapat digunakan lebih dari satu musim tanaman tergantung

perawatan mulsa (Umboh, 2002).

Hasil penelitian Mutiara (2008), menjelaskan bahwa pemberian kompos

tandan kosong kelapa sawit sebanyak 30 ton/ha dapat meningkatkan pertumbuhan

dan produksi tanaman kailan. Dalam penelitian Sari (2013), penggunaan pupuk

kompos tandan kosong kelapa sawit 40 ton/ha dan aplikasi mulsa meningkatkan

secara nyata pada produksi buah tanaman semangka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis telah untuk melakukan penelitian

yang berjudul pengaruh dosis pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit dan mulsa

plastik perak hitam terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun (Cucumis sativus L.).

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit

terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun.

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan mulsa plastik perak hitam terhadap

pertumbuhan   dan hasil mentimun.

3. Untuk mengetahui interaksi pengaruh pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit

dan mulsa plastik perak hitam terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun.



1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi

masyarakat tentang budidaya mentimun pada pengaruh dosis pupuk kompos tandan

kosong kelapa sawit dan mulsa plastik perak hitam terhadap pertumbuhan dan hasil

mentimun.

1.4. Hipotesis

1. Pemberian dosis pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit yang berbeda,

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun.

2. Penggunaan mulsa plastik perak hitam dapat meningkatkan pertumbuhan dan  hasil

mentimun.

3. Terdapat interaksi pemberian dosis pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit dan

mulsa plastik perak hitam terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun.


