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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mentimun

Mentimun berasal dari bagian utara India kemudian masuk wilayah

Mediteran, yaitu Cina.  Pada tahun 1882, de Condolle memasukkan tanaman ini

ke daftar tanaman asli India. Pada akhirnya, tanaman ini menyebar ke seluruh

dunia, terutama di daerah tropika. Sementara penyebaran dan produksi mentimun

di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan produksi didukung

oleh adanya pertambahan luas areal panen baik pada lokasi lama maupun lokasi

baru. Banyaknya alih fungsi lahan menjadi areal non pertanian mengakibatkan

pengurangan lahan pertanian, sehingga harus menggunakan lahan marginal

misalnya gambut (Sumpena, 2001).

Mentimun cocok ditanam di lahan yang jenis tanahnya lempung sampai

lempung berpasir yang gembur dan mengandung bahan organik. Mentimun

membutuhkan pH tanah 5,5 – 6,8 dengan ketinggian tempat 100 – 900 m dpl.

Mentimun juga membutuhkan sinar matahari penuh, drainase air lancar, dan

bukan bekas penanaman mentimun dan familinya seperti melon, semangka, dan

waluh (Wahyudi, 2011). Menurut Sumpena (2001), aspek agronomi penanaman

mentimun tidak berbeda dengan komoditas sayuran komersil lainnya, seperti

kecocokan tanah dan tinggi tempat, serta iklim yang sesuai meliputi suhu, cahaya,

kelembaban dan curah hujan.
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2.2. Botani Mentimun

Sistematika (taksonomi) tanaman mentimun adalah sebagai berikut:

Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo:

Cucurbitales; Famili: Cucurbitaceae, Genus: Cucumis; Spesies: Cucumis sativus

L. (Sharma, 2002).

Bunga mentimun berwarna kuning dan berbentuk terompet. Tanaman ini

berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terpisah, tetapi masih dalam

satu pohon. Bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk lonjong yang

membengkak, sedangkan bunga jantan tidak. Letak bakal buah tersebut di bawah

mahkota bunga (Sunarjono, 2007).

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

keputihan sampai putih, tergantung kultivar yang diusahakan. Sementara buah

mentimun yang sudah tua (untuk produksi benih) berwarna coklat, coklat tua

bersisik, kuning tua, dan putih bersisik. Panjang dan diameter mentimun antara

12 - 25 cm dengan diameter antara 2-5 cm atau tergantung kultivar yang

diusahakan. Bentuk-bentuk buah mentimun antara lain berbentuk: eliptical

elongated, oblong elipsoid, globular, dan stem en tapered. Bentuk pangkal dan

ujung buah berkisar defressed (ujung dan pangkal buah melekuk), flatened (ujung

dan pangkal buah meruncing), rounded (ujung dan pangkal buah melingkar), dan

pointed (ujung dan pangkal buah meruncing, tetapi tidak teratur (Sumpena, 2001)

Daun mentimun lebar berlekuk menjari dan dangkal, berwarna hijau muda

sampai hijau tua. Daunnya beraroma kurang sedap, serta berbulu, tetapi tidak

tajam (Sunarjono, 2007). Mentimun berdaun tunggal, bentuk, ukuran, dan

kedalaman lekuk daun mentimun bervariasi, tergantung dari spesies dan
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kultivarnya. Panjang daun antara 7-20 cm, panjang tangkai daun 5-15 cm,

pinggiran daun berlekuk antara 3-5, dengan susunan daun berselang-seling. Pada

daun yang masih muda menyirip lima seperti pohon palem dan sudut-sudutnya

meruncing. Sementara pada daun tua membentuk subcordatus, yaitu bangun daun

menyerupai bulat telur, tetapi pangkal daun mempunyai lekukan (Sumpena,

2001).

2.3. Pupuk Kandang Ayam

Pupuk kandang ayam adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran padat

dan cairan ternak ayam yang bercampur antara sisa-sisa makanan serta alas

kandang. Pupuk kandang ayam sering digunakan karena kotoran ayam lebih

kering, mudah didapat dan haranya lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan

hasil (Sutedjo, 2008).

Pupuk kandang dapat menambah tersedianya bahan makanan (unsur hara)

bagi tanaman yang dapat diserapnya dari dalam tanah. Selain itu, pupuk kandang

ternyata mempunyai pengaruh yang positif, baik terhadap sifat fisik maupun

kimiawi tanah, serta mendorong kehidupan (perkembangan) jasad renik

(Sutedjo, 2008).

Kotoran dari berbagai macam hewan unggas termasuk pupuk alam yang

baik karena pada umumnya unggas-unggas pemakan makanan atau bagian-bagian

tanaman yang utama hasil-hasil tanaman, seperti gabah atau beras, biji-bijian dan

buah. Kotoran ayam dan merpati termasuk pupuk yang bernilai tinggi. Sedangkan

kotoran bebek dan angsa yang termasuk pula peliharaan kurang nilainya apabila

dijadikan pupuk alam (Sutedjo, 2008).
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Hasil penelitian Sukartaatmaja et al. (2002) produktivitas kacang tanah dan

kacang kedelai yang menggunakan pupuk kandang ayam lebih tinggi

dibandingkan dengan pupuk kandang sapi dan pupuk kandang kambing, produksi

kacang tanah menggunakan pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi dan pupuk

kandang kambing memberikan hasil berturut-turut sebagai berikut 4,46 ton/ha;

2,85 ton/ha dan 1,84 ton/ha.

2.4. Pupuk Tandan Kosong Kelapa Sawit.

Pada areal perkebunan terdapat limbah yang bisa digunakan sebagai mulsa

misalnya pada perkebunan kelapa sawit, salah satu limbah dari perkebunan kelapa

sawit adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Aplikasi TKKS secara

langsung sebagai mulsa di perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kadar N,

P, K, Ca, Mg dan kapasitas tukar kation tanah (PPKS, 2002). TKKS memiliki

kandungan N 0,80%, P 0,03%, K 2,29%, Mg 0,16% dan unsur lainnya

(Said, 1996).

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) melakukan teknologi pengomposan

dengan memanfaatkan hasil limbah pabrik menjadi kompos yang memiliki nilai

ekologi dan ekonomi yang tinggi. Bahan yang diperlukan untuk produksi kompos

tersebut adalah Limbah Tandan kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan Limbah Cair

Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS).  Contoh gambaran apabila sebuah pabrik kelapa

sawit dengan kapasitas 30 ton/jam akan menghasilkan 360 m3/hari dan TKKS

138 m3/hari sehingga hasil perpaduan kedua limbah tersebut akan diolah

menghasilkan kompos TKKS sebesar 70 ton/hari.  Limbah sebanyak ini semuanya

dapat diolah menjadi kompos hingga tidak menimbulkan masalah pencemaran,
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sekaligus mengurangi biaya pengolahan limbah yang Cukup Besar

(Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2002). Pemberian kompos TKKS aerob dan azolla

memberikan bobot basah dan kering kedelai tertinggi yaitu meningkat

193,54% dan 53,19% dibandingkan tanpa tandan kosong kelapa sawit

(Munar, 2005).

2.5. Populasi Tanaman

Populasi tanaman dapat ditingkatkan sampai mencapai daya dukung

lingkungan, karena keterbatasan lingkungan pada akhirnya akan menjadi

pembatas pertumbuhan tanaman.  Menurut prinsip faktor pembatas “Leibig”,

materi esensial yang tersedia minimum cenderung menjadi faktor pembatas

pertumbuhan (Odum, 1959 dan Boughey, 1968). Pengaturan populasi tanaman

dan pengaturan jarak tanam pada tanaman budidaya dimaksudkan untuk menekan

kompetisi  antara tanaman.  Setiap jenis tanaman mempunyai kepadatan populasi

tanaman yang optimum untuk mendapatkan produksi yang maksimum. Apabila

tingkat kesuburan tanah dan air tersedia cukup, maka kepadatan populasi tanaman

yang optimum ditentukan oleh kompetisi di atas tanah daripada di dalam tanah

atau sebaliknya (Andrews dan Newman, 1970).

Hubungan antara pengelolaan tanaman dan lingkungan sebagaimana

dijelaskan oleh Larson dan Hanway (1977) menyatakan bahwa ada kesepakatan

umum hasil jagung meningkat dengan makin rapatnya barisan tanaman dari

sekitar 100 cm menjadi 50 cm jika populasi tanaman relatif tinggi dan kebutuhan

pupuknya tercukupi. Hasil penelitian Tabri (2010), jagung yang ditanam dalam

populasi yang lebih rapat terjadi peningkatan hasil biji per hektar secara nyata

akan tetapi biomassa segar yang dihasilkan semakin sedikit.
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2.6. Tanah Gambut

Penyebaran gambut di Indonesia meliputi areal seluas 18.480 ribu hektar,

tersebar pada pulau-pulau besar yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua serta

beberapa pulau kecil dengan penyebaran seluas 18 juta hektar. Maka luas gambut

keseluruhan di Indonesia menempati posisi ke-4 dari luas gambut dunia setelah

Kanada, Rusia, dan Amerika serikat. Kalimantan Barat merupankan provinsi yang

memiliki luas lahan gambut terbesar di Indonesia yakni 4,61 juta hektar. Diikuti

oleh Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Selatan dengan luas masing-

masing 2,16 juta hektar, 1,70 juta hektar, dan 1,48 juta hektar

(Soekardi dan Hidayat, 1988).

Menurut Sarief (1986), tanah gambut (tanah organosol) adalah tanah yang

sebagian besar bahan organiknya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang proses

penguraiannya sangat lambat karena dalam keadaan anaerob pada lingkungan

jenuh air. Sifat kimia dan fisik tanah gambut dapat dilihat dari ciri-ciri gambut

seperti: warna gambut yang berwarna coklat tua sampai hitam, ringan jika kering,

kemampuan mengikat air sangat besar, mudah ditembus akar, memiliki bahan

organik berkayu dan berserat, unsur hara rendah dan KTK tinggi.

Gambut diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda

yaitu dari tingkat kematangan, kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya.

Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi: Pertama saprik

(matang), yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak

dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan bila diremas kandungan seratnya

< 15%. Kedua hemik (setengah matang), yaitu gambut setengah lapuk, sebagian

bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat dan bila diremas bahan

seratnya 15-75%. Ketiga fibrik (mentah), yaitu gambut yang belum melapuk,

bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat dan bila diremas > 75%

seratnya masih tersisa (Agus dan Subiksa, 2008).


