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1. 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

dilakukan pula 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).

Dalam budidaya tanaman petani sering menggunakan pupuk buatan.

Namun penggunaan pupuk buatan ini menimbulkan masalah yaitu rusaknya

truktur tanah akibat penggunaan pupuk buatan secara terus menerus sehingga

perkembangan akar menjadi tidak sempurna dan dapat mengurangi produksi.

Penggunaan pupuk buatan yang terus menerus menyebabkan ketergantungan dan

lahan menjadi sukar diolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

kondisi ini adalah dengan menggunakan pupuk organik. Sametko (2006)

mengatakan pupuk organik tidak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan tanah

karena bahan dasarnya alamiah, sehingga mudah diserap secara menyeluruh oleh

tanaman. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah urine sapi.

Urine sapi merupakan kotoran ternak yang berbentuk cair. Selama ini

urine sapi dibuang karena kotor juga berbau busuk, dan ternyata urine sapi

memiliki manfaat menjadi pupuk cair bagi tanaman (Hadisuwito, 2007). Pupuk
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kandang cair (urine sapi) selain dapat bekerja cepat, juga mengandung hormone

tertentu yang nyata dapat merangsang perkembangan tanaman. Dalam pupuk

kandang cair kandungan N dan K nya cukup besar, sedangkan dalam pupuk

kandang padat cukup kandungan P nya (Sutejo, 1999). Berdasarkan hasil

penelitian terhadap urine sapi bahwa urine sapi mengandung zat perangsang

tanaman tumbuh diantaranya adalah IAA (Anty, 1980).

Urine sapi sering juga disebut pupuk organik cair. Urine sapi mengandung

unsur hara N, P, K dan bahan organik yang berperan memperbaiki struktur tanah.

Urine sapi dapat digunakan langsung sebagai pupuk baik sebagai pupuk dasar

maupun pupuk susulan (Murniati, 2012). Phrimantoro (2002), mengatakan

penambahan urine sapi sampai hingga beberapa batas tertentu dapat mengaktifkan

proses pemanjangan, dan pembelahan sel. Samekto (2006), urine sapi adalah

bahan organik yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair bagi tanaman.

Pembuatan pupuk cair dari urine sapi ini cukup mudah dan tidak

membutuhkan waktu yang lama, bahan mudah didapat, biayanya relatif murah,

serta baik untuk tanaman. Selain itu bahan baku urine sapi yang digunakan

merupakan limbah dari peternakan yang selama ini juga sebagai bahan buangan,

karena baunya yang khas urine sapi juga dapat mencegah datangnya berbagai

hama tanaman sehingga urine sapi juga dapat berfungsi sebagai pengendalian

hama tanaman. Setelah mengalami fermentasi, urine sapi dapat digunakan dengan

cara menyiramkan langsung pada tanaman (Naswir, 2003).

Pupuk cair ini mengandung protein yang menyuburkan tanah dan tanaman

seperti padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. Urine sapi

juga mengandung auksin yang terdiri dari auksin-a (auxentriollic acid), auksin-b

dan auksin lain (hetero auksin) yang merupakan IAA (Indol Acetic Acid) (Adrian,

2007). Agusuryani (1995) cit Mardalena (2007), mengatakan bahwa urine sapi

yang diaplikasikan pada saat tanaman mentimun berumur 1 minggu setelah tanam,

pengaruhnya mulai nampak nyata bahkan sangat nyata terhadap panjang tanaman,

karena konsentrasi urine sapi yang disemprotkan lewat daun mampu menstimulasi

panjang batang utama. Menurut Setiyowati (2010), menunjukan bahwa pupuk

organik cair berpengaruh terhadap peningkatan jumlah umbi dan berat basah umbi

bawang merah dan konsentrasi 4 ml/l menghasilkan jumlah umbi terbanyak dan
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konsentrasi 5 ml/l menghasilkan berat basah umbi tertinggi. Dilihat dari fungsinya

urine sapi dapat dikatakan sebagai bahan amelioran yang akan mendukung

pertumbuhan tanaman, termasuk tanaman jagung.

Tanaman mentimun akan dapat berproduksi dengan baik apabila tepat

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

mendukung dalam keberhasilan peningkatan produksi tanaman. Berdasarkan

permasalahan yang telah dikemukakan maka penulis melakukan penelitian

mengenai “Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Mentimun (Cucumis sativus L.)

Dengan Pemberian Dua Interval dan Beberapa Dosis Urine Sapi”

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh :

1. Dosis urine sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun

2. Interval pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

mentimun

3. Interaksi antara interval pemberian dan dosis urine sapi terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman mentimun.

1.3. Manfaat Penelitian

Sebagai panduan dan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat yang ingin

bercocok tanam mentimun dengan menggunakan dosis urine sapi.

1.4. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh interval pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman mentimun.

2. Terdapat pengaruh dosis urine sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

mentimun.

3. Terdapat interaksi antara interval pemberian dan dosis urine sapi terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun.


