
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Mentimun

Mentimun termasuk keluarga Cucurbitaceae dalam sistematika (taksonomi)

tanaman mentimun adalah sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisio:

Spermatophyta, Subdivisio: Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Ordo:

Cucurbiteles, Famili: Cucubitales, Genus: Cucumis, Spesies: Cucumis sativus L.

Tanaman mentimun merupakan tanaman semusim (annual) yang bersifat menjalar

atau memanjat dengan perantaraan pemegang yang berbantuk pilin (spiral).

Batangnya basah serta berbuku-buku. Panjang atau tinggi tanaman dapat mencapai

50-250 cm, dan cabang yang tumbuh disisi tangkai daun. mentimun memiliki akar

tunggang dan bulu-bulu akar, tetapi daya tembus akar relatif dangkal, pada

kedalaman sekitar 30-60 cm. Oleh sebab itu, mentimun termasuk tanaman yang peka

terhadap kekurangan dan kelebihan air (Rukmana, 1994).

Daun mentimun berwarna hijau muda sampai hijau tua. Daunnya berbentuk

bulat lebar berlekuk menjari dan dangkal dengan bagian ujung yang meruncing,

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

kedudukan daun tegap. Mentimun berdaun tungal, bentuk, dan kedalaman lekuk daun

bervariasi. Daunnya memiliki aroma kurang sedap dan langu. Bunga mentimun

membentuk seperti terompet dan berukuran 2-3 cm, yang terdiri dari tangkai bunga

dan benang sari, kelopak bunga 5 buah, mahkota bunga terdiri dari 5-6 buah. warna

bunga kuning terang dan berbentuk bulat. Bunga mentimun merupakan bunga

sempurna (Cahyono, 2003).



Buah mentimun muda berwarna hijau, hijau gelap, hijau muda, hijau

keputihan sampai putih, tergantung kultivar. Sementara buah mentimun yang sudah

tua (untuk produksi benih) berwarna coklat, coklat tua bersisik, kuning tua,dan putih

bersisik. Diameter buah mentimun antara 12-25 cm (Sumpena, 2001).

Mentimun dapat ditanam hampir semua jenis tanah tetapi untuk mendapatkan

produksi tinggi dan kualitas baik tanaman mentimun membutuhkan tanah yang subur,

gembur,  banyak mengandung humus, tidak tergenang dan pH tanah berkisar 5,5-6.8

dengan ketinggian tempat 100-900 m diatas permukaan laut (Rukmana, 1994).

Cahaya merupakan faktor yang sangat  penting untuk pertumbuhan tanaman

mentimun.  Tanaman mentimun membutuhkan cahaya atau sinar matahari berkisar 8-

12 jam/hari, agar penyerapan unsur hara akan berlangsung secara optimal.

Kelembaban yang dibutuhkan tanaman mentimun untuk pertumbuhan antara 50-80%

sementara curah hujan optimal untuk budidaya mentimun antara 200-400 mm/bulan.

Curah hujan yang terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan tanaman mentimun,

terlebih pada saat mulai berbunga karena curah hujan yang tinggi akan banyak

menggugurkan bunga (Sumpena, 2001).

2.2. Budidaya Mentimun

Pada umumnya benih akan segara berkecambah pada keadaan lingkungan

yang mendukung. Syarat umum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan  benih

mentimun meliputi 2 faktor yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal).

Faktor dalam (internal) meliputi tingkat kematangan benih, ukuran benih, dormansi

benih, dan penghambat perkecambahan.  Sedangkan fakor luar (eksternal) meliputi



1) adanya air yang cukup untuk melembabkan biji, 2) suhu yang sesuai, 3) cukup

oksigen, 4) adanya cahaya dan 5) medium tumbuh (Sutopo, 2002).

Benih mentimun yang akan ditanam sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu.

Media semai berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 7:3.

Sebagai tempat media dapat mengunakan polybag atau plastik transparan dengan

dilubangi untuk drainase air. Benih mentimun yang sudah berkecambah  ditanam

langsung di lubang yang dibuat secara penugalan sedalam 5 cm, benih ditanam

sebanyak 2 buah perlubang tugal dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm. agar

mendapatkan hasil yang memuaskan maka tanaman mentimun harus dipelihara

dengan baik (Sugito, 1992).

Beberapa bentuk pemeliharaan setelah tanaman mentimun yang baik untuk

dilakukan yaitu: 1) pemupukan: peranan suplai unsur hara untuk tanaman

menunjukkan manfaaat yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan, hasil

dan kualitas hasil mentimun, jenis pupuk yang digunakan berupa pupuk organik, 2)

pemasangan ajir (penyangga): mentimun merupakan tanaman yang inderterminate.

Untuk itu pertumbuhannya memerlukan ajir sehingga dapat tumbuh tegak dan

pembentukan buah tidak akan terhalang. 3) penyiraman: penanaman pada musim

kemarau perlu dilakukan penyiraman 2 kali sehari. Apabila kekurangan air, tanaman

akan tumbuh merana, bahkan mudah mati (Sumpena, 2001).

Pemberian pupuk bertujuan untuk mengembalikan unsur hara yang telah

hilang akibat pencucian air tanah, sehingga kebutuhan akan unsur hara tanaman dapat

terpenuhi. Jenis pupuk yang dapat digunakan pupuk organik berupa pupuk kandang



ayam 10 ton/ha, dan pupuk anorganik berupa NPK 400 kg/ha atau 225 kg/ha Urea,

120 kg/ha TSP, 100 kg/ha KCl (Sumpena 2001).

2.3. Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan produksi

CPO (Crude Palm Oil). Hal ini diikuti dengan peningkatan berbagai jenis bahan sisa

dalam waktu yang cepat, sehingga tidak seimbang dengan kemampuan alam untuk

membersihkannya. Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan sumber limbah yang

hampir seluruhnya berupa bahan organik. Salah satunya adalah tandan kosong kelapa

sawit (Aiman, 2000).

Pemanfaatan limbah padat tandan kosong kelapa sawit dapat dilakukan

dengan membenamkan limbah tersebut kedalam tanah sebagai bahan organik.

Perbaikan sifat fisik tanah akibat penambahan bahan organik adalah meningkatkan

daya sanggah air, agrerat, permeabilitas dan aerase tanah serta mengurangi aliran

permukaan dan erosi. Perbaikan sifat kimia tanah akibat penambahan bahan organik

adalah menyediakan unsur hara, memperbaiki kapasitas tukar kation dan

meningkatkan kelarutan unsur fosfat dalam tanah. Pengaruh pemberian bahan organik

terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas organisme dalam

menguraikan bahan organik, dengan demikian unsur hara yang terdapat didalam

tanah menjadi tersedia bagi tanah. Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan

menjadi pupuk organik setelah melalui pengomposan. Pengomposan tandan kosong

kelapa sawit merupakan cara tepat untuk menangani limbah kelapa sawit, sekaligus

menyediakan nutrisi bagi tanaman. (Wibisono dan Basri, 1993).



Kompos tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan hara 35% C, 2,34%

N, 0,31% P, 5,53% K, 1,46% Ca, 0,96% Mg, dan 52% air (Pusat Penelitian Kelapa

Sawit, 2002). Said (1996) menyatakan bahwa unsur hara yang terkandung dalam

kompos tandan kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk semua jenis tanaman. Kompos

ini mempunyai beberapa karakteristis yaitu secara fisik merupakan bahan butiran

kasar dan dapat berfungsi untuk mengurangi kerapatan tanah, dengan  pH normal

dapat membantu kelarutan unsur-unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan

tanaman, bersifat homogen dan mengurangi resiko sebagai pembawa hama tanaman

dan merupakan pupuk yang tidak mudah tercuci oleh air.

Penggunaan pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit pada dosis 10 ton/ha

mampu memberikan hasil yang baik untuk tanaman jagung di tanah Ultisol (Busyra,

1995). Dalam penelitian Desnawati (2003) didapatkan bahwa pemberian kompos

tandan kosong kelapa sawit 10 ton/ha dapat memperbaiki pertumbuhan dan

meningkatkan produksi tanaman jagung.  Menurut Hidayati (2004) dari hasil

penelitiannya bahwa pemberian pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit sebanyak

20 ton/ha, dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman terong.

2.4. Mulsa

Mulsa merupakan suatu bahan penutup yang digunakan pada budidaya suatu

tanaman. Jenis mulsa yang sering digunakan oleh petani adalah jerami, serasah

tumbuhan dan mulsa plastik perak hitam (Sumpena, 2001). Pemakaian mulsa

merupakan teknik yang penting untuk memperbaiki iklim makro tanah, menjaga

kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, mencegah kerusakan tanah



akibat dampak radiasi matahari dan curah hujan yang berakibat hilangnya unsur-

unsur penting yang diperlukan oleh tanaman baik melalui penguapan atau hilang

bersama aliran air serta mulsa juga dapat mengurangi kebutuhan akan pengelolaan

tanah (Reijnjtjes at al,1999).

Keuntungan lain dari mulsa untuk tanaman sayuran terlihat dari penelitian

Barus (2006) kuntungan penggunaan mulsa plastik dalam pertanian khususnya

tanaman sayuran adalah dapat meningkatkan dan juga memungkinkan penamanan di

luar musim serta perbaikan teknik budidaya. Menurut hasil penelitian Sudjiono dan

Krestiani (2009), menyatakan penggunaan mulsa plastik perak hitam dapat

menghasilkan berat buah pertanaman, perpetak dan kadar gula yang tertinggi pada

melon.


