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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Mentimun 

2.1.1 Sistematika 

Mentimun berasal dari0bagian utara0India masuk ke wilayah Cina. Pada 

tahun 1882, de Condolle memasukkan ke dalam daftar tanaman asli India. Hingga 

menyebar keseluruh dunia terutama daerah tropika. Menurut ilmu botani, tanaman 

mentimun diklasifikasikan sebagai berikut. (Hermawan, 2015): 

Kingdom  : Plantae9 

Divisi   : Spermatophyta0 

Subdivisi  : Angiospermae0 

Kelas   : Dicotylodenae7 

Ordo   : Cucurbitales9 

Famili   : Cucurbitaceae8 

Genus   : Cucumis0 

Spesies   : Cucumis sativus L.9 

2.1.2 Morfologi 

 Menurut Hermawan (2015), tanaman0mentimun termasuk kedalam family 

seperti oyong (Cucumis9longifes L.), melon (Cucumis0melo L.), pare (Cucumis 

anguria L.), zucchini (Cucumis0hardwickii L.). Berdasarkan kulit buah, mentimun 

digolongkan 2 kelompok, yaitu:  

1.  Mentimun kulit berbintik terutama pada pangkal buah. Jenis mentimun biasa 

mempunyai kulit yang tipis dan lunak. Buah ini mempunyai warna seperti putih 

kehijauan, bisa juga disebut mentimun IR (Indonesian Research), memiliki 

sifat fisik mentimun lokal yang berasal dari petani setempat dengan ciri 
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tanaman memiliki umur berbunga 20-30 hari dan umur panen 30-35 hari, 

warna buah muda sangat beragam, yaitu putih, hijau, atau hijau. Ciri – ciri 

adalah sebagai berikut: 

a. Mentimun keputihan, mempunya warna buah tua kuning atau coklat, 

dengan panjang buah antara 12 - 19 cm. 

b.  Mentimun watang, mempunyai kulit tebal dan sedikit keras. 

c.  Mentimun wuku, mempunyai kulit tebal dan buah muda berwarna 

coklat. 

2. Mentimun krai mempunyai kulit halus, tidak berbintil, warna hijau kekuningan, 

serta mempunyai garis putih. Kelompok ini juga terdapat 2 jenis yaitu.  

a.  Krai besar, yang mempunyai ukuran buah besar. 

b. Mentimun suri atau bonteng suri, yang mempunyai ukuran buah besar 

sekali, berbentuk lonjong, harum, dan rasanya empuk. 

Menurut Sutopo (2002); Maudana et al. (2015), ada dua tipe awal dari 

perkecambahan tanaman yaitu: 1) Tipe epigeal (epious), munculnya radikula yang 

diikuti, memanjangnya hipokotil serta membawa kotiledon dan plumula menuju ke 

permukaan tanah. 2) Tipe hipogeal (hypogeous), dimana munculnya radikula yang 

diikuti pemanjangan plumula, dan hipokotil tidak dapat memanjang ke permukaan 

tanah, namun kotiledon tetap di dalam biji yang berada di bawah permukaan tanah. 

2.1.3 Budidaya Tanaman 

1. Syarat Tumbuh 

Menurut Amin (2015), daya adaptasi tanamaan ini yang cukup luas 

terhadap lingkungan tumbuhnya dan tidak perlu dilakukannya perawatan 

yang khusus. Di Indonesia yang memiliki iklim tropis, tanaman ini masih 



 

8 

 

dapat ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi ± 1.000m dpl. Selain 

itu pertumbuhannya, tanaman ini juga membutuhkan iklim yang kering, 

dengan sinar matahari yang berkisar 21,10 - 26,70 C. Beberapa mentimun 

hibrida, umumnya juga di tanam di dataran yang tinggi berkisar antara 1.000 

sampai 1.200 m dpl. 

2. Benih  

Menurut Amin (2015), diketahui mentimun dikembangkan dengan cara 

generative melalui biji. Jenis benih mentimun juga dapat dikelompokkan ke 

dalam jenis benih mentimun hibrida dan non hibrida. Benih mentimun yang 

mempunyai kualitas bermutu ditandai dengan bernas, tidak berbintik-bintik, 

kulit biji mengkilap, dan mempunyai daya kecambahnya di atas 75%. 

Sebaliknya mentimun hibrida yang kurang baik dibijikan kembali, karena 

dapat menyebabkan produksi yang menurun, dan memiliki biji yang 

abnormal. Selanjutnya varietas non hibrida, dibenihkan kembali dengan cara 

memilih buah mentimun yang matang, sehat, dan berasal dari tanaman yang 

subur. Buah mentimun dibelah untuk mengeluarkan bijinya. Dikeringkan 

hingga memiliki kadar air ± 12%. Melakukan seleksi biji, dan memilih yang 

baik saja, kemudian masukkan ke botol dan ditutup rapat untuk ditanam pada 

musim selanjutnya. Benih mentimun dapat di tanam langsung di lahan yang  

telah disiapkan. 

3. Tanah 

Menurut Amin (2015), hampir semua jenis tanah dapat digunakan 

untuk ditanami mentimun. Namun tanaman mentimun membutuhkan tanah 
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gembur, subur, pH yang berkisar antara 6-7, dan mengandung humas. 

Keadaan pH tanah yang rendah atau masam dapat menyebabkan kekurangan 

unsur hara, dan garam mineral seperti alumunium menjadi racun untuk 

tanamam. Sedangkan, tanah bercak dapat memudahkan terjadi serangan 

penyakit layu bakteri. Oleh karena itu, pengelolaan lahan mentimun perlu 

diperhatikan drainase, dalam pengolahan tanah, bahan organik, serta 

pengapuran. 

2.2 Air Kelapa 

Menurut Ernawati, dkk (2017), mengatakan air kelapa muda merupakan 

tanaman yang dapat digunakan dalam meningkatkan pertumbuhan. Proses 

invigorasi dapat mengendalikan air yang masuk ke dalam benih, dan juga dapat 

ditambahkan ZPT. Air kelapa muda merupakan ZPT yang banyak digunakan. Air 

kelapa muda mengandung mineral dan juga mengandung auksin, sitokinin, 

giberelin, dan fosfor yang mempunyai fungsi dalam mempercepat perkembangan 

embrio, proses pembelahan sel, dan pertumbuhan akar dan tunas. 

Menurut Kristina dan Fatimah (2010), hasil analisis kandungan kimia pada 

kelapa muda adalah kinetin (sitokinin) 273,62 mg/l, kandungan IAA (auksin) 

198,55 mg/l, dan kandungan zeatin adalah 290,47 mg/l. Menurut Maulidia, dkk 

(2016) hasil penelitiannya menunjukan penggunaan air kelapa muda sebanyak 15% 

mampu meningkatkan viabilitas dan vigor dari benih cabai kadaluarsa. 

Air kelapasadalah salah satu bahanfalami,yyang mengandung hormon seperti 

sitokinin,tauksin danygiberelin serta senyawa lain yang dapatmmenstimulasi 

perkecambahanndan pertumbuhan tanaman (Hedty et al. 2014 ; Candra et al. 2017). 
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Hasil penelitiannDharma et al. (2015), padakbenih pala (Myristica fragrans Houtt.) 

yanghdirendam air kelapammenghasilkan dayajkecambah sebesari83.33 %. 

Menurut Qodriyah, (2019), perendaman 60 menit dan pemberian hormon 

alami air kelapa memberikan hasil yang terbaik pada parameter panjang tunas bibit 

tebu, pertumbuhan diameter batang. Pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap 

pertumbuhan tanaman dalam memperbaiki sistem perakaran, meningkatnya 

penyerapan unsur hara, menambah aktivitas enzim, menambah jumlah klorofil dan 

meningkatkan fotosintesa, memperbanyak percabnagan, menambah jumlah kuncup 

dan bunga serta mencegah gugurnya bunga dan buah. 

2.3 KNO3  

Menurut Santosa et al. (2006), menunjukkan pemberiannKNO3 mampu 

menundaawaktu dormansijpada iles-iles, sehinggajdiperoleh hasil umbi berukuran 

lebihjbesar dalam satu siklusktanam.jKalium nitrat (KNO3) mengandungkdua 

unsur hara penting yangkdibutuhkan tanaman yaitu744% kalium dan 12% nitrogen. 

Nitrogen danjkalium merupakan duajunsur makro yang diperlukanutanaman. 

Kalium diserap tanamankdalam bentuk K+.iIon ini dengan mudahkdisalurkan dari 

organ dewasakke organ muda.uKalium merupakan pengaktifgdari sejumlah besar 

enzimmyang pentinguuntuk respirasiodan fotosintesis (Bukhari, 2013). 

Secara umumjaplikasi KNO3 padaotanaman mampu mengatasiitunas yang 

dorman karena mampuimengaktifkanhgiberelin.hHasilypenelitian Gintingiet al. 

(2008), menunjukkanjbahwa pemberian KNO374 g/l menghasilkankjumlahkdaun 

dan panjanghflush yang palingitinggi padammangga. Adapunmhasil penelitian 

Andriani9(2008), menunjukan bahwa8kalium nitrat (KNO3)0dapat 

meningkatkan0pertumbuhan, jumlah9bunga, jumlah9buah dan produktivitas0buah 
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cabai9merah (Capsicum9annuum L.). Sedangkan hasil penelitian Bukhari (2013), 

menunjukan Konsentrasi KNO3 berpengaruh nyata terhadap vigor kecambah 

viabilitas dan vigor benih pepaya terbaik dijumpai pada konsentrasi KNO3 15 %. 

Menurut Nisa et al. (1984), menunjukan KNO3 diduga dapat mengaktifkan 

efektifitas giberelin,dimana giberelin dapat mengaktifkan kerja enzim alfa amylase 

yang dapat meningkatkan perombakan pati sehingga dapat meningkatkan  

pertumbuhan bibit. Giberelin  juga  dapat meningkatkan efektifitas enzim proteiase 

menjadi asam amino dan peptide sedangkan enzim lipase merombak lemak menjadi 

asam lemak dan gliserol. Sehingga dapat diangkut kesumbu embrio untuk  

meningkatkan aktifitas sumbu embrio dalam pertumbuhan (Supiniati, 2015). 

Menurut Saputra (2016); Sela et al. (2018), menunjukan KNO3 dapat 

mengaktifkan kembali sel-sel benih yang sedang dalam keadaan dormansi menjadi 

lebih cepat berkecambah. Selain itu, KNO3 juga lebih cepat dalam mengaktifkan 

daya kerja enzim sehingga merangsang perkecambahan lebih cepat. Terbukti dari 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2016); Sela et al. (2018), Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perendaman benih dalam larutan KNO3 1% selama 

24 jam dapat meningkatkan daya kecambah benih hingga 88,33% dibanding dengan 

kontrol hanya berkecambah sebanyak 36,67%. 


