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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman mentimun atau ketimun (Cucumis sativus L.) termasuk dalam 

famili Cucurbitaceae atau tanaman labu-la buan. Mentimun juga merupakan 

buah yang dikonsumsi segar oleh lapisan masyarakat Indonesia ketika belum 

masak atau dijadikan sayur olahan atau lalapan. Selain untuk bahan pangan, 

mentimun juga dimanfaatkan untuk kesehatan seperti menurunkan darah 

tinggi, kanker, diare, tipus, memperlancar buang air kecil, obat sariawan, dan 

lain sebagainya (Ibu jempol dalam Wirianti, 2018). Kandungan nutrisi per 

100 gram mentimun terdiri dari 15 kalori, 0.8 g protein, 0.1 g pati, 3 g 

karbohidrat, 30 mg fosfor, 0.5 mg besi, 0.02 thianine dan lain-lain (Sumpena 

dalam Rahmatika, 2013). 

Produktivitas mentimun di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 

2018 selalu mengalami peningkatan berturut-turut mencapai 9.84 ton/ha, 

10.27 ton/ha, 10.19 ton/ha, 10.67 ton/ha, dan pada tahun 2018 sebesar 10.96 

ton/ha (Kementan RI, 2018). 

Peningkatan produktivitas lahan merupakan salah satu cara untuk 

mendongkrak laju produksi komoditi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan 

perbaikan kultur teknis tanaman, diantaranya yaitu dengan melakukan 

pemupukan (Soelaksono dalam Alpani, 2017). Kekurangan unsur hara N, P, 

K, Mg, S dan Ca dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan 

tanaman, karena unsur hara tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Bila kekurangan dari salah satu unsur tersebut, maka 

tanaman akan kerdil, daun menguning dan akhirnya mati (Siregar dan 

Marzuki, 2011).  

Berbagai usaha untuk meningkatkan hasil mentimun, diantaranya 

perbaikan teknik budidaya, seperti penggunaan dosis pupuk yang tepat, 

varietas yang unggul, dan pengaturan jarak tanam (Samadi dalam 
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Abdurrazak, 2013). Pengaturan jarak tanam yang tepat merupakan salah satu 

faktor yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang 

sesuai dalam menunjang pertumbuhan dan hasil tanaman (Guritno & 

Sitompul dalam Abdurrazak, 2013).  

Hubungan antara dosis pupuk NPK Mutiara dengan jarak tanam yaitu 

penggunaan dosis yang tepat serta penerapan jarak tanam yang tepat dapat 

meningkatkan produksi mentimun. Pupuk NPK Mutiara merupakan pupuk 

dengan hara makro sehingga bisa memenuhi kebutuhan hara tanaman,  jika di 

kombinasikan dengan perlakuan jarak tanam merupakan alternatif yang perlu 

menjadi pertimbangan dalam meningkatkan hasil mentimun karena perbedaan 

penggunaan jarak tanam kita bisa mengetahui dengan penggunaan jarak 

tanam manakah yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi mentimun. 

Pengaturan jarak tanam yang berbeda beda akan mengahsilkan hasil yang 

berbeda beda pula. 

Menurut penelitian Rahmatika (2013) pada tanaman mentimun, 

penggunaan pupuk NPK Mutiara dengan dosis 280 kg/ha berpengaruh 

terhadap berat buah per tanaman dan jumlah buah per tanaman, dibandingkan 

dengan perlakuan dosis 200 kg/ha dan 240 berbeda nyata dengan perlakuan 

280 kg/ha. 

Menurut penelitian Aplani et al. (2017) pada tanaman mentimun, 

pemberian pupuk NPK Mutiara berpengaruh meningkatkan jumlah buah, 

diameter buah, panjang buah, bobot buah per tanaman. Perlakuan dosis 800 

kg/ha memberikan hasil terbaik dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa pupuk (0 kg/ha), 400 kg/ha, 500 kg/ha, 600 kg/ha, 700 kg/ha 

Menurut penelitian Pasaribu et al. (2018) pada tanaman mentimun, 

pemberian pupuk NPK Mutiara berpengaruh meningkatkan produksi per 

tanaman dan produksi per plot. Perlakuan dosis 500 kg/ha memberikan hasil 

terbaik dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk 

(0 kg/ha) dan 250 kg/ha. Menurut penelitian Masitoh et al. (2018) pada 



 
 
 
 
 
 

3 
 

tanaman mentimun, penggunaan jarak tanam berpengaruh meningkatkan 

diameter batang (0.75 cm), luas daun (94.94 cm), bobot basah buah (346.27 

g). Perlakuan jarak tanam 60cm × 60cm memberikan hasil terbaik 

dibandingkan dengan perlakuan jarak tanam 30cm × 60cm, 40cm × 60cm, 

50cm × 60cm. 

Penelitian Hamzah et al. (2012) pada tanaman mentimun, penggunaan 

jarak tanam berpengaruh meningkatkan jumlah buah (6.89 buah), diameter 

buah (5.50 cm), panjang buah (18.94 cm), berat buah (1.22 kg). Perlakuan 

jarak tanam 55cm × 45cm memberikan hasil terbaik dibandingkan dengan 

perlakuan jarak tanam 25cm × 25cm, 40cm × 40cm. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan  

judul “Pengaruh Dosis Pupuk NPK Mutiara dan Jarak Tanam terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun (Cucumis sativus L.)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.)? 

2. Apakah jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis pupuk NPK dan jarak tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus 

L.)?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh  dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 

2. Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 
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3. Untuk mengetahui interaksi antara dosis pupuk NPK dan jarak tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus 

L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 

2. Diduga jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis pupuk NPK dan jarak tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus 

L.). 


