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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Mentimun

Sistematika (taksonomi) tanaman mentimun adalah sebagai berikut:

Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Subdivisio: Angiospermae, Kelas:

Dicotyledonae,Ordo: Cucurbiteles, Famili: Cucubirtales, Genus: Cucumis,

Spesies: Cucumis sativus L. (Sharma, 2002).

Tanaman mentimun berakar tunggang.Akar tunggangnya tumbuh lurus

kedalam tanah sampai kedalaman sekitar 20 cm. Perakaran tanaman mentimun

dapat tumbuh dan berkembang pada tanah yang berstruktur remah (Cahyono,

2003).

Bunga mentimun berwarna kuning dan berbentuk terompet yang

berukuran 2-3 cm. Terdiri dari tangkai bunga dan benang sari.Kelopak bunga

berjumlah 5 buah.Mahkota bunga terdiri dari 5-6 buah (Cahyono, 2003).

Warna buah mentimun muda berkisar antara hijau, hijau gelap, hijau

muda, hijau keputihan sampai putih, tergantung kultivar yang

diusahakan.Sementara buah mentimun yang sudah tua(masa produksi benih)

berwana coklat, coklat tua bersisik, kuning tua, dan putih bersisik.Panjang dan

diameter mentimun antar 12-25 cm dengan diameter antara 2-5 cm atau

tergantung kultivar yang diusahakan (Sumpena, 2001).

Daun mentimun lebar berlekuk menjari dan dangkal.Berwarna hijau muda

sampai hijau tua.Daunnya beraroma kurang sedap dan langu. Serta berbulu tetapi

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

dan kedalaman lekuk daun mentimun bervariasi, tergantung dari spesies dan

kultivarnya. Panjang daun berkisar 7-20 cm, panjang tangkai daun 5-15 cm,

pinggiran daun berlekuk antara3-5, dengan susunan daun berselang-seling. Pada

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

meruncing (Sumpena, 2001).

Biji mentimun berwarna putih, krim berbentuk lonjong dan pipih.Biji

mentimun diselaputi oleh lender dan saling melekat pada ruang-ruang tempat biji

tersusun dan jumlahnya sangat banyak.Biji-biji ini dapat digunakan untuk

perbanyakan atau pembiakan (Cahyono, 2003).
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2.2. Syarat Tumbuh

2.2.1. Iklim

Tanaman mentimun mempunyai daya adaptasi cukup luas terhadap

lingkungan tumbuhnya.Di Indonesia mentimun dapat ditanam di dataran rendah

maupun tinggi yaitu lebih kurang 1.000 m dpl(Sumpena, 2001).

Tanaman mentimun tumbuh dan berproduksi tinggi pada suhu udara

berkisar antara 20°C- 32°C, dengan suhu udara optimal 27°C. Di daerah tropis

seperti di Indonesia, keadaan suhu udara ditentukan oleh tinggi permukaan laut.

Cahaya merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman

mentimun, karena penyerapan unsur hara akan berlangsung dengan optimal jika

pencahayaan berlangsung antara 8-12 jam/hari (Cahyono, 2003).

Kelembaban relatif udara (RH) yang dikehendaki oleh tanaman mentimun

untuk pertumbuhannya antara 50-85%.Sementara curah hujan optimal yang

diinginkan tanaman sayuran ini 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).

2.2.2. Tanah

Pada dasarnya hampir semua jenis tanah yang digunakan dilahan pertanian

cocok untuk ditanami mentimun.Untuk mendapatkan produksi yang tinggi dan

kualitas yang baik tanaman mentimun memerlukan tanah yang subur, gembur dan

banyak mengandung humus.Tidak tergenang dan pH nya berkisar 6-7. Namun

masih toleran pada pH tanah sampai 5,5 yaitu batas maksimal 7,5. Pada pH tanah

kurang dari 5,5 akan terjadi gangguan zat hara oleh akar sehingga pertumbuhan

tanaman akan terganggu, sedangkan pH tanah yang terlalu masam tanaman

mentimun akan menderita penyakit klorosis. Tanah yang kaya akan bahan organik

sangat baik untuk pertumbuhan tanaman mentimun, karena tanah yang kaya bahan

organik memiliki tingkat kesuburan yang tinggi (Rukmana, 1994).

2.3. Budidaya mentimun

Dalam konteks budidaya mentimun, benih dituntut memiliki mutu tinggi

sebab benih harus mampu menghasilkan tanaman yang berproduksi
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maksimum.Benih dijamin kualitasnya dan memiliki mutu tinggi yakni benih yang

bersertifikat.Benih bersertifikat pada dasarnya telah lolos tes mutu benih yang

meliputi mutu genetik, mutu fisiologik, dan mutu fisik (Sadjad, 1977).

Mutu benih mencangkup pengertian sebagai berikut: 1) Mutu genetik

yang merupakan penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu yang

menunjukan genetik dari tanaman induknya. Dengan ciri mutu benih dan

tanaman menyerupai sifat induknya. 2) Mutu fisiologik yang mencakup

kemampuan daya hidup atau viabilitas benih seperti daya kecambah dan kekuatan

benih. Dengan ciri mutu fisiologik benih yakni, kemampuan benih dalam

memecah kulit benih dalam proses perkecambahan dengan munculnya radikel dan

memanjangnya hipokotil serta kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah. 3)

Mutu fisik merupakan penampilan benih bila dilihat kasat mata, antara lain

ukurannya homogen, bernas, bersih dari campuran benih lain maupun dari gulma

dan bebas dari kontaminasi (Sutopo, 2002).

Penanaman mentimun pada musim hujan dilakukan dengan membuat

bedengan setinggi 30-50 cm. Sedangkan pada musim kemarau cukup 20-25 cm

yang berfungsi untuk drainase. Beberapa bentuk pemeliharaan tanaman mentimun

yang baik untuk dilakukan yaitu:1) pemupukan: peranan suplai unsur hara untuk

tanaman menunjukkan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan

pertumbuhan, hasil dan kwalitas hasil mentimun, jenis pupuk yang digunakan

dapat berupa pupuk organik dan pupuk bayfolan. 2) pengendalian gulma: usaha

pengendalian gulma yang efektif pada tanaman mentimun, yaitu penerapan sistem

penyiangan dengan tangan. Pengendalian gulma sering dilakukan dengan

penggemuran tanah danpemupukan. 3) pemasangan ajir (penyangga): metimun

merupakan tanaman yang merambat.Untuk itu dalam pertumbuhannya

memerlukan ajir sehingga dapat tumbuh tegak dan pembentukan buah tidak akan

terhalang. 4) penyiraman: penanaman pada musim kemarau  perlu dilakukan

penyiraman 2 kali sehari. Apabila kekurangan air, tamanan tidak akan tumbuh

merata bahkan mudah mati (Sumpena, 2001).

Dalam pembuatan bedeng dengan cara pencangkulan akan mempengaruhi

sifat fisik tanah yang berfungsi memperbaiki ruang pori-pori tanah yang terbentuk

diantara partikel-partikel tanah (tekstur dan stuktur). Kerapatan dan rongga-
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rongga akibat pencangkulan akan memudahkan air dan udara bersirkulasi di

dalamnya (drainase dan aerasi). Selain tempat untuk bersirkulasi, pori-pori tanah

olahan akan memudahkan pergerakan akar tanaman dalam penyerapan unsur hara

lebih mudah dan memungkinkan tanaman tumbuh subur (Hanafiah, 2005).

Secara umum, tumbuhan mentimun membutuhkan hara seperti tumbuhan

lainnya.Berdasarkan jumlah kebutuhan unsur bagi tanaman, unsur hara dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro.Unsur

yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah besar disebut unsur hara makro.

Contohnya C, H, O, N, P, K, S, dan asam nukleat. Sedangkan unsur hara mikro

adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya Cl, Mn, Fe,

Cu, Zn, B, dan Mo. Pertumbuhan tanaman akan terganggu jika salah satu unsur

yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Misalnya, kurangnya unsur nitrogen, fosfor pada

tanaman menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Kekurangan magnesium dan

kalsium menyebabkan tanaman mengalami klorosis atau daun berwarna pucat

(Bernandinus dan Wahyu, 2008)

2.4.  Urine Sapi

Urine sapi juga di sebut pupuk kandang cair.Pupuk kandang cair

umumnya bisa digunakan bersama dengan kotoran padat dengan dan pupuk

hijau.Pemberian pupuk kandang cair paling baik diberikan pada tanaman yang

sedang dalam masa pertumbuhan vegetatif dan masa perkembangbiakan.Ketika

masa perkembangbiakan, tanaman sedang banyak membutuhkan nutrisi.Selain itu,

penggunaan pupuk kandang cair sebaiknya tidak dilakukan sebelum tanaman

ditanam.Alasannya, pupuk kandang cair mudah hilang menguap dan tercuci air

hujan.Kandungan makro antara kotoran hewan (kuda, kambing, sapi, babi, dan

ayam) yang berbentuk padat dan cair memiliki perbedaan. Kotoran padat

kandungan nitrogen dan kaliumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah

persentase didalam kotoran cair (Hadi suwito, 2007).

Sutedjo (1999), menjelaskan bahwa pupuk organik merupakan hasil akhir

dari perubahan atau penguraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan kotoran

hewan misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos dan sebagainya.Pupuk

kandang merupakan pupuk yang diperoleh dari kotoran hewan, baik padat

maupun cair (urine sapi).Biasanya kotoran ini dapat tercampur dengan sisa-sisa
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pakan dan alas kandang.Beberapa sifat urine sapi yang difermentasi terlihat dari

adanya peningkatan komposisi dan jumlah dari unsur yang dikandung

dibandingkan dengan yang tidak di fermentasi.Urine sapi yang telah di fermentasi

dapat dijadikan sebagai nutrisi tanaman dengan melakukan pengenceran sebelum

diaplikasikan ke lapang (Affandi, 2008).

Setelah melakukan penelitian terhadap urine sapi, Naswir (2003)

mengatakan bahwa setelah urine sapi difermentasi selama 20 hari mengalami

peningkatan terhadap kandungan yang terdapat didalamnya dan mengalami

perubahan pada wana serta bau. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Beberapa sifat urine sapi sebelum dan sesudah fermentasi.

Sifat urine sapi Sebelum fermentasi(%)Sesudah fermentasi (%)

pH                                             7,2                                8,7
N                                              1,1                                2,7
P                                               0,5                                2,4
K                                               0,9 3,8
Ca                                              1,1                                5,8
Na                                              0,2                                7,2

Warna kuning                            hitam
Bau                                        menyengat                       kurang

Sumber : Naswir (2003)

Sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan sapi juga pemakan jaringan tanaman

yang banyak mengandung auksin, bahkan ada 3 macam auksin yaitu auksin a,

auksin b dan hetero auksin yang tak lain adalah Indo Asetat Acid (IAA).Auksin

dari tumbuhan yang dimakan oleh sapi tidak dapat dicernah oleh tubuhnya

sehingga terbuang bersama urine, dengan demikian secara tidak langsung urine

sapi bisa digunakan sebagai hormon tubuh (Rukmana, 1994).


