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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketimun (Cucumis sativus L.) merupakan family labu-labuan atau 

Curcubitaceae tanaman sayuran yang dapat dipanen saat buah masih muda. 

Ketimun dibudidayakan di daerah yang luas baik di ladang,ataupun di greenhouse. 

Menurut  Savitri (2008); Moiwend (2015), mentimun memiliki produksi yang dapat 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan tanaman 

mentimun dapat tumbuh di daratan rendah hingga 1.300 dpl. Mentimun di 

Indonesia memiliki produksi yang masih rendah, berdasarkan data BPS (2016) luas 

panen ketimun di Jawa Timur mengalami fluktuasi pada tahun 2012 - 2016 yaitu 

dengan produksi 34,988 ton, 33,581 ton, 34,045 ton, 34,326 ton, dan 34,059 ton, 

sedangkan untuk rata-rata produksi sekitar 13,37 ton/ha sampai 14,86 ton/ha, yang 

mana potensinya dapat mencapai 20 ton/ha (BPS, 2016).  

Menurut Hakim dan Suhartanto (2015), benih yang memiliki kadar air rendah 

serta cenderung tahan terhadap radiasi matahari dan mempunyai daya simpan yang 

cukup panjang merupakan benih ortodoks. Indartono (2011); Rahayu dan Suharsi 

(2015) menambahkan benih yang kadar airnya diatas 13% akan lebih cepat 

mengalami kemunduran. Benih memerlukan kadar air optimum untuk 

penyimpanannya, dan kadar air benih optimum untuk penyimpanan yaitu 6-11%. 

Menurut Moiwend (2015), untuk dapat meningkatkan produksi mentimun 

hingga memenuhi kebutuhan penduduk, kendala yang dialami dalam memproduksi 

benih mentimun oleh para petani banyak mengalami kendala yang diakibatkan oleh 

benih yang memiliki viabilitas rendah. Untuk dapat meningkatnya hasil produksi 
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benih yang digunakan merupakan benih bermutu tinggi. Karena benih merupakan 

salah satu faktor untuk dapat meningkatkan hasil produksi tanaman. 

Benih bermutu tentunya didapat dari varietas unggul karena menjadi salah 

satu komponen produksi pertanian yang penting. Benih bermutu tinggi memiliki 

mutu genetik, mutu  fisik  dan mutu fisiologis perlu penanganan yang terencana 

dengan baik waktu penanaman dilapang, pengolahan, penyimpanan serta distribusi. 

Vigor benih juga harus relevan dengan tingkat produksi yang artinya benih yang 

memiliki vigor tinggi dapat mencapai tingkat produksi yang tinggi. Vigor yang 

tinggi dapat dilihat dari penampilan kecambah yang memiliki daya tahan terhadap 

faktor pembatas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan 

benih. Tahan terhadap faktor pembatas dapat dipengaruhi oleh faktor genetis yang 

indentik dengan varietas (Ichsan, 2006; Ajar, 2015). 

Dormansi merupakan salah satu cara embrio biji untuk mempertahankan diri 

dari lingkungan yang tidak menguntungkan, tetapi dapat memperlambat proses 

perkecambahan. Menurut Supiniati (2015), tertundanya proses berkecambah pada 

keadaan yang optimum yang mana benih tersebut tidak mati, namun benih tersebut 

lambat untuk berkecambah merupakan salah satu sifat dari dormansi. 

Menurut Bonner et. al. (1994), dormansi pada benih sangat beragam antara 

lain: 1) Dormansi kulit benih (faktor eksternal), yang mana kulit benih impermeabel 

terhadap gas dan air. 2) Dormansi embrio (faktor internal) adanya senyawa 

penghambat (inhibitor). 3) Dormansi morfologi, proses pembentukan benih yang 

terjadi secara tidak sempurna. 4) Dormansi sekunder disebabkan karena adanya 

pelukaan, perlakuan saat penanaman dan penanganan benih. 5) Kombinasi 
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Dormansi, benih mengalami lebih dari dua penyebab dormansi. 6) Dormansi 

rangkap, dormansi berasal dari embrio baik pada radikula atau di epikotil. 

Benih dormansi memerlukan suatu jangkauan masa simpan tertentu supaya 

dapat berkecambah. Perubahan kondisi fisologis benih pada waktu penyimpanan 

dapat mengubah benih menjadi berkecambah, dari waktu penyimpanan yang 

beberapa hari sampai tahunan merupakan kondisi after-ripening. Menurut Lande et 

al. (2015), perendaman menggunakan Kalium Nitrat (KNO3) merupakan salah satu 

cara untuk pematahan dormansi pada fenomena after-ripening. 

 Menurut Sutopo (2002); Supiniati (2015). Ada beberapa teknik yang dapat 

mematahkan dormansi yaitu dengan menggunakan skarifikasi mekanis, fisik 

ataupun kimia. Larutan kimia merupaka salah satu cara yang efektif dalam 

pematahan dormansi. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses imbibisi, 

sehingga kulit biji menjadi permeabel dan mudah dimasuki air. Larutan yang 

digunakan dalam mengatasi dormansi yaitu larutan KNO3 dan larutan yang lainnya. 

Perendaman menggunakan konsentrasi 0,1 %, 0,2 % dan 0,3 % KNO3 selama 40 

menit dapat menghasilkan perkecambahan benih delima dengan persentase yang 

normal yaitu sebesar 50%, 25,56% serta 42,22%. (Ramadhani et al. 2014; Candra 

et al. 2017). 

Menurut Hasanuddin, dkk (2016), invigorasi selain untuk mempermudah air 

masuk ke dalam benih dapat ditambahkan dengan ZPT ke dalam media imbibisi 

selama proses hidrasi terkontrol. Salah satu sumber ZPT alami ialah air kelapa 

muda, karena dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Air kelapa muda 

memiliki kandungan mineral ,sitokinin, auksin, fosfor dan giberelin yang berfungsi 
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untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan akar, perkembangan embrio, proses 

pembelahan sel. Penggunaan konsentrasi air kelapa 15% dengan inkubasi 48 jam 

meningkatkan viabilitas dan vigor benih cabai kadaluarsa (Muthiah, 2013; 

Hasanuddin, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi air kelapa dan KNO3 terhadap mutu benih 

mentimun. 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi air kelapa terhadap mutu dan lapang tanaman 

mentimun. 

3. Bagaimana pengaruh konsentrasi KNO3 terhadap mutu dan lapang tanaman 

mentimun. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanankan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsentrasi air kelapa dan KNO3 terhadap mutu benih 

mentimun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi air kelapa terhadap mutu dan lapang 

tanaman mentimun. 

3. untuk mengetahui pengaruh konsentrasi KNO3 terhadap mutu dan lapang 

tanaman mentimun 
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1.4 Hipotesis 

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi air kelapa dan KNO3 terhadap mutu benih 

mentimun. 

2. Konsentrasi air kelapa berpengaruh terhadap mutu dan lapang tanaman 

mentimun. 

3. Konsentrasi KNO3 berpengaruh terhadap mutu dan lapang tanaman mentimun. 

 


