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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman mentimun merupakan salah satu jenis sayuran dari keluarga 

labu-labuan yang sudah dikenal diberbagai Negara. Tanaman mentimun 

mempunyai daya adaptasi yang luas terhadap lingkungan tumbuhnya. Tanaman 

mentimun tidak memerlukan perawatan yang khusus. Tanaman mentimun 

dapat ditanam mulai dataran rendah hingga dataran tinggi kurang lebih 1000 

mdpl. 

Adapun manfaat dari mentimun selain untuk menambah cita rasa 

makanan juga dapat dijadikan sebagai obat maupun perawatan untuk 

kecantikan. Mentimun juga sangat disukai oleh seluruh golongan masyarakat 

mulai dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai 

berpenghasilan tinggi, sehingga buah mentimun cenderung dibutuhkan dalam 

jumlah relatif besar. 

Kandungan nutrisi per 100 g mentimun terdiri dari 15 g kalori, 0,8 g 

protein, 0,1 g pati, 3 g karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 mg besi, 0,02 mg 

thianine, 0,01 mg riboflavin, natrium 5,00 mg, niacin 0,10 mg, abu 0,40 gr, 14 

mg asam, 0,45 mg IU vitamin A, 0,3 mg IU vitamin dan 0,2 mg IU vitamin 

(Sumpena, 2001).  

Dalam meningkatkan hasil tanaman mentimun selain menggunakan bibit 

unggul juga perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas lahan dengan 

cara pemupukan. Tujuan dari pemupukan adalah menambah unsure hara makro 

maupun unsure hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman agar tumbuh dengan 

subur. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organic maupun anorganik.  

Selain unsur hara N tanaman juga sangat membutuhkan unsur hara K, 

karena apabila tanaman cukup akan unsur hara K maka tanaman akan tahan 

terhadap serangan hama, penyakit dan kekeringan. Tanaman yang cukup K 

dapat mempertahankan kandungan air dalam jaringannya, karena mampu 

menyerap lengas dari tanah dan mengikat air sehingga tanaman tahan terhadap 

cekaman kekeringan (Subandi, 2013). 
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 Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tresya dkk., 2013) pemberian 

dosis pupuk KCl 200 kg/ha pada tanaman mentimun memberikan pengaruh 

nyata terhadap parameter pengamatan tinggi tanaman sebesar 181,19 cm, 

panjang buah sebesar 29,21 cm, jumlah buah 6,67 buah, dan berat buah 761,91 

g, yang semuanya berbeda nyata dengan kontrol, 50 kg/ha, 100 kg/ha, 150 

kg/ha. 

Pada penelitian (Yasir, 2017) pemberian pupuk KCl 100 kg/ha pada 

tanaman ubi jalar memberikan pengaruh nyata terhadap parameter pengamatan 

berat umbi segar per tanaman sebesar 455,1 g, berat umbi segar per m
2
 sebesar 

1,82 kg, jumlah umbi per plot sebesar 93,21 buah. Sedangkan pada kontrol 

sebanyak 395,3 g; 1,57 kg dan 85,11 buah serta semuanya berbeda nyata 

dengan perlakuan kontrol dan dosis pupuk KCl 50 kg/ha. 

Selain pemupukan  upaya meningkatkan hasil tanaman mentimun yang 

bisa dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan teknik budidaya 

diantaranya dengan pemangkasan. Pemangkasan adalah suatu usaha untuk 

mengurangi pertumbuhan vegetatif suatu tanaman sehingga dapat merangsang 

pertumbuhan bagian-bagian tertentu pada suatu tanaman dan dapat 

mempercepat pertumbuhan generatif dari tanaman tersebut (Saprudin, 2013). 

Pemangkasan pada fase vegetatif akan merangsang pertumbuhan generatif 

karena pemangkasan akan mengurangi produksi auksin dalam tanaman. Jumlah 

auksin pada tanaman yang berlebihan akan terjadi dormansi pucuk yang 

menghambat pertumbuhan tunas dibawahnya (Badrudin dkk., 2008). 

Pemangkasan dapat dilakukan dengan memotong ujung atau pucuk 

tanaman yang disebut dengan pemangkasan pucuk. Dalam pemangkasan ini 

juga bertujuan untuk megoptimalkan tanaman dalam menyerap sinar matahari 

sehingga akan meningkatkan hasil dari tanaman tersebut. Tindakan 

pemangkasan bertujuan untuk meningkatkan intensitas cahaya matahari yang 

dapat diterima oleh tanaman (Badrudin dkk., 2008). 

Pada penelitian (Badrudin dkk., 2008) pemangkasan pucuk yang 

dilakukan 14 hst memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah buah per 

tanaman sampel sebesar 3,45, panjang buah per tanaman sampel 17,70 cm, dan 
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bobot buah pertanaman sampel 245,6g dibandingkan tanpa dilakukannnya 

pemangkasan untuk jumlah buah sebesar 2,58, panjang buah sebesar 12,87cm, 

bobot buah 193,4gdan perlakuan 21 hst untuk jumlah buah sebesar 2,94, 

panjang buah sebesar 15,37cm dan bobot buah sebesar 221,6g. 

Pada penelitian (Saprudin, 2013) pemangkasan pucuk yang dilakukan 

pada 21 HST memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun yaitu sebesar 

18,0 g, jumlah cabang sebesar 4,20 g dibandingkan dengan tanpa 

pemangkasan, 14 HST dan 28 HST. 

Pada penelitian (Gustia, 2016), pemangkasan pucuk pada saat 20 HST 

pada tanaman mentimun berpengaruh sangat nyata terhadap panjang buah 

sebesar 14,30 cm, bobot buah sebesar 148,09 g dan bobot buah 21,78 g 

dibandingkan dengan tanpa pemangkasan, 15 HST dan 25 HST. 

Berdasarkan uraian diatas dan masih terbatasnya penelitian tentang dosis 

pupuk KCl dan pemangkasan pucuk, penyusun bermaksud untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh dosis pupuk KCl dan waktu pemangkasan pucuk 

tehadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun ( Cucumis sativus L.) ? 

2. Apakah pemangkasan pucuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman mentimun ( Cucumis sativus L.) ? 

3. Apakah  terjadi interaksi anatara dosis pupuk KCl dan pemangkasan 

pucuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

mentimun (Cucumis sativus L.) ? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk KCl terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman mentimun ( Cucumis sativus L. ). 

2. Mengetahui pengaruh pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman mentimun ( Cucumis sativus L.). 



4 
 

 
 

3. Mengetahui interaksi antara dosis pupuk KCl dan pemangkasan pucuk 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun ( Cucumis sativus 

L.) 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 

2. Diduga pemangakasan pucuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 

3. Diduga terdapat interaksi dosis pupuk KCl dan pemangkasan pucuk 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus 

L.). 

 


