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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Zukini (Cucurbita pepo L) 

2.1.1. Botani dan Biologi Zukini 

 

Gambar 1. Tanaman Zukini 

Tanaman zukini pada awalnya dibudidayakan di wilayah Selatan Meksiko 

hingga Barat Daya Amerika Serikat sekitar 8.000 SM. Kemudian dikembangkan di 

negara-negara beriklim subtropis. Sayuran ini relatif baru dikenal di Indonesia pada 

paruh kedua abad ke-20, dan mulai masuk ke sentra-sentra pertanian dataran tinggi 

di Indonesia. Varietas yang telah beredar di Indonesia dan telah banyak ditanam 

petani daerah tropis di antaranya, Tendeer Finger, Jemmy, Green Champ, 

Hungnong Zucchini, Bulam House, Golden Zucchin, Rondo dan Black Jack F1 

semuanya produk Taiwan dan Korea. Sedangkan produk dari Amerika Serikat di 

antaranya, Ambassador, Aristocrat, Embassy Commander dan Chefini. Semua 

varietas tersebut, umumnya memiliki usia panen hampir sama, hanya bentuk dan 

panjang buah yang berbeda (Risa, 2014). 

Zukini termasuk tanaman monokotil dan berakar serabut. Tanaman zukini 

memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu individu. 
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Bunganya kecil berwarna kuning, bunga jantan muncul lebih dulu daripada bunga 

betina. Bunga tanaman ini memiliki 5 kelopak, pada bagian pangkalnya terdapat 

gelembung yang merupakan bakal biji. Zukini memiliki tangkai buah yang 

besarnya hampir sama dengan pangkal buahnya. Panjang buah zukini antara 15 cm 

sampai 30 cm dengan diameter 4 cm sampai 10 cm. Bobotnya berkisar antara 200 

g sampai dengan 500 g per tanaman. Buah muncul pada setiap ketiak daun dan  

tumbuh di sekeliling pohon. Pohonnya tidak merambat dan berbuah lebat, panjang 

hanya 70 cm. Warna buahnya beragam ada yang hijau muda, hijau tua dengan kulit 

mengkilap, ada yang hijau bintik-bintik putih seperti mentimun. Warna buah yang 

banyak diminati di pasaran adalah warna kuning cerah mengkilap, sehingga 

harganya lebih unggul. 

Tanaman ini memiliki biji agak bulat dan pipih mirip dengan biji labu besar, 

bijinya oleh produsen benih dijadikan sebagai bahan perbanyakan secara generatif. 

Umumnya buah labu impor ini dipanen pada saat masih muda, sedangkan bila 

dipanen terlalu tua kurang banyak diminati karena dagingnya keras dan banyak 

serat. Daging zukini sangat tebal, dengan warna putih bersih dan banyak 

mengandung air. 

Tanaman zukini merupakan tanaman semusim yang lunak serta berbulu. 

Daun tanaman merupakan daun tunggal, memiliki pertulangan daun majemuk 

menjari. Daunnya menyebar di sepanjang batang, bentuknya menyerupai jantung 

dan bertangkai. 

Bentuk buah zukini cukup bervariasi, contohnya zukini yang terdapat di 

Jepang berbentuk mirip labu air atau labu botol, memiliki 2 bulatan dibagian bawah 
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dan atas. Labu botol memiliki bulatan diatas berbentuk hampir bulat penuh, 

sedangkan pada labu kuning bulatan bagian atas berbentuk lebih lonjong. Bulatan 

bagian atas kecil, sedangkan bagian bawah lebih besar. Buah yang masih muda 

biasa dipakai sebagai sayur, sedangkan buah yang tua berkulit keras. Oleh ahli 

botani, buah tersebut digolongkan sebagai buah buni yang keras. Buah yang masih 

muda berwarna hijau dan memiliki bulu-bulu yang halus, yang tua berwarna kuning 

kecoklatan. 

Bentuk lain buah zukini menyerupai buah alpukat tetapi lebih besar. Ada yang 

berkulit halus, berlekuk-lekuk seperti pare, atau bergaris-garis ke bawah seperti 

semangka. Zukini di California, Amerika, berbentuk seperti pisang yang panjang. 

Daging buahnya mengandung banyak air seperti buah melon, kulit buahnya berbulu 

halus. Buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang tua berwarna 

kuning. Zukini umumnya memiliki banyak biji yang berbentuk pipih, bundar telur, 

sampai bundar memanjang. Bagian ujung membulat, sedangkan bagian pangkal 

meruncing. Permukaan biji buram, licin.  

2.1.2. Nilai Penting Zukini 

Zukini biasanya mirip seperti belustru, gambas (oyong) atau beligo, yaitu 

disayur dengan kuah encer. Di beberapa tempat, zukini dipotong-potong lalu 

digoreng. Zukini jarang dimakan secara segar (tanpa diolah). 

Selain dari segi nutrisi, manfaat lain dari zucchini bagi kesehatan tubuh belum 

begitu banyak dipelajari, akan tetapi ada beberapa studi tentang manfaat labu ini 

terhadap hewan percobaan. Selain itu studi-studi yang telah dilakukan lebih melihat 

labu secara keseluruhan bukan spesifik hanya zucchini. Sebagai antioksidan, 
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zucchini merupakan sumber yang baik dari mangan, vitamin C, dan vitamin A yang 

merupakan antioksidan. Selain itu terdapat juga kandungan antioksidan lain seperti 

lutein dan zeaxanthin. Aktivitas zat antioksidan dalam zucchini termasuk yang 

stabil, yang terbukti dari hasil studi terhadap keaktifan antioksidan zucchini yang 

telah dibekukan. Untuk mendapatkan manfaat yang menyeluruh dari antioksidan 

dalam zucchini maka ada baiknya kita mengkonsumsinya tidak hanya dagingnya 

saja tetapi juga kulit dan bijinya. 

Zukini mengandung sejumlah vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B6, folat, 

dan kolin), dan serat pangan yang bermanfaat dalam pengaturan kadar gula darah. 

Dari hasil penelitian pada hewan percobaan menunjukkan adanya manfaat 

antiinflamasi di sistem kardiovaskular dan saluran pencernaan, yang berasal dari 

omega-3 (yang terdapat dalam biji zucchini), senyawa karoten lutein, zeaxanthin, 

dan beta-karoten, serta senyawa antiinflamasi dari golongan polisakarida yaitu 

homogalacturonan. Adanya kombinasi antioksidan dan antiinflamasi yang 

terkandung dalam zucchini sehingga cukup logis dikatakan adanya manfaat bahan 

makanan ini sebagai antikanker 

Negara Jepang menyimpan banyak makanan sehat yang populer. Setelah tren 

mengonsumsi rumput laut sehat, kali ini muncul zukini. Zukini memiliki bentuk 

dan rasa yang mirip dengan timun. Tentu saja tinggi akan kandungan sehat di 

dalamnya. Dilansir dari Merdeka.com, berikut adalah manfaat sehat yang bisa Anda 

dapatkan dengan mengonsumsi zukini (Kusumaningrum, 2015): 
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a. Zukini sangat tinggi akan vitamin C yang penting untuk mencegah penuaan 

dini, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mencegah inflamasi atau 

peradangan dalam tubuh. 

b. Fosfor dan magnesium dalam zukini sangat penting untuk menjaga kesehatan 

tulang. Bagi wanita, makan zukini mampu mencegah osteoporosis. 

c. Zukini mengandung magnesium, fosfor, kalium, tembaga, folat dan 

riboflavin sehingga menjadikannya sebagai sayuran kaya nutrisi. Selain 

nutrisi tersebut, zucchini juga tinggi akan seng, protein, zat besi, kalsium, dan 

vitamin K. 

d. Zukini mengandung vitamin A dan lutein, kedua senyawa ini penting untuk 

mengobati masalah mata. 

e. Mengonsumsi zukini dapat mengurangi gejala rheumatoid arthritis. 

f. Anda menderita sembelit? Cobalah untuk mengonsumsi zukini. Sebab 

sayuran ini tinggi akan serat serta mampu mencegah risiko kanker usus besar. 

g. Makan zukini mampu membantu Anda dalam mengurangi risiko masalah 

jantung dan stroke sebab sayuran ini akan menurunkan kadar homosistein 

yang menyebabkan stroke. 

Varietas zukini cukup banyak dan umumnya produsen bibit masih dikuasai 

perusahaan-perusahaan besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Taiwan dan 

sebagainya, sedangkan kebutuhan benih zukini di Indonesia saat ini masih diimpor 

dari luar. 
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Tabel 1. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Zukini per 100 gram 

Zat Gizi Satuan 

Kalori (Energi) 27,00 kal 

Karbohidrat 1,20 g 

Protein 1,00 g 

Lemak 0,10 g 

Hidrat Arang 0,80 g 

Kalsium (Ca) 22 mg 

Fosfor (P) 44,00 mg 

Kalium (K) 360 mg 

Natrium (Na) 1 mg 

Magnesium (Mg) 10 mg 

Besi (Fe) 0,8 mg 

Vitamin A 1600 Sl 

Vitamin B1 0,16 mg 

Vitamin B2 0,25 mg 

Vitamin C 9 mg 

Niacin 0,6 mg 

Air 91,4% 

Sumber: Risa, BBPP Lembang (2014). 

2.2. Budidaya Zukini 

2.3.1. Media dan Cara Penanaman 

Zukini cocok ditanam pada lahan terbuka maupun green house. Menurut 

Salata dan Stepaniuk (2013) sebelum penanaman ke lahan dilakukan penyemaian 

dengan media polybag yang berisi campuran tanah dan arang sekam dengan kurun 

waktu 3-4 minggu. Benih disemai di polybag ukuran 8 x 10 cm, sebelum diisi media 

campuran polybag terlebih dahulu dilubangi dan siram media polybag dengan air, 

serta menggunakan satu benih tiap polybag dengan kedalaman tanam 3-5 cm. 

Setelah benih berusia 3-4 minggu, dilakukan penanaman ke lahan dengan 

memindahkan dari polybag ke bedengan atau tiap plot lahan yang telah disiapkan. 

Pemindahan ke lahan ditanam sesuai denah percobaan, yaitu dengan melubangi 
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bedengan dengan garuh, selanjutnya memasukkan bibit yang telah disemai ke 

dalam lubang tanam, selanjutnya siram dengan air. 

Proses penanaman zukini juga perlu memperhatikan jarak tanam. 

Penggunaaan jarak tanam pada dasarnya adalah memberikan kemungkinan 

tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam 

menyerap air, unsur hara, dan cahaya matahari.  Jarak tanam yang tepat penting 

dalam pemanfaatan cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis.  

Dalam jarak tanam yang tepat, tanaman akan memperoleh ruang tumbuh yang 

seimbang (Samadi, 2002) 

Penggunaan jarak tanam harus dilakukan dengan ukuran yang tepat. Jarak 

tanam yang terlalu lebar dapat berakibat kurang baik bagi pertumbuhan dan hasil 

tanaman, karena dapat menyebabkan terjadinya penguapan dan tingkat 

perkembangan gulma yang tinggi. Sebaliknya jarak tanam yang terlalu rapat 

mengakibatkan terjadinya kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan cahaya 

matahari, unsur hara, dan air (Abdurrazak., dkk. 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masitoh (2018) menunjukkan 

bahwa tanaman timun memberikan hasil yang berbeda pada masing-masing jarak 

antar tanaman. Hasil tanaman timun dari berbagai jarak tanam yang diberlakukan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan jarak tanam 30 X 60cm, 40 X 60cm, 50 

X 60cm, 60 X 60cm. Penerapan jarak tanam yang berbeda berpengaruh nyata 

terhadap variabel diameter batang di umur pengamatan 28 HST, variabel luas daun 

di semua umur pengamatan, dan variabel bobot total. Hasil terbaik pada perlakuan 

jarak tanam 60 X 60cm yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 50 X 60cm. 
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2.3.2. Lingkungan Tanaman Zukini 

Tanaman zukini dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada daerah yang 

memiliki suhu minimal 18°C sampai 24°C, dengan kelembaban udara antara 60 % 

sampai 90 %. Tanaman ini umumnya tumbuh subur di Indonesia, pada dataran 

menengah dan tinggi atau mulai dari ketinggian 600 meter sampai 1.200 meter di 

atas permukaan laut (Risa, 2014). 

Sentra pertanian dataran tinggi, sangat potensial untuk pembudidayaan zukini 

secara agribisnis. Daerah yang cocok, untuk penanaman sayuran jenis ini di 

antaranya Lembang, Ciwidey Kabupaten Bandung, Cipanas, Pacet Cianjur, 

Cikajang, Samarang Garut, dan dataran tinggi lainnya. Tanaman zukini dapat 

tumbuh dengan baik di daerah yang  memiliki jenis tanah andosol, dengan kondisi 

tanah gembur, kaya unsur hara, memiliki pH normal antara 5,5 - 6,8 serta aerasi dan 

drainasenya baik (Risa, 2014). 

2.3.3. Pupuk dan Perawatan 

Zukini seperti tanaman pada umumnya juga membutuhkan perawatan untuk 

memperoleh hasil yang terbaik yaitu dengan cara pemupukan. Pupuk yang 

digunakan untuk tanaman zukini dapat berupa pupuk kandang. Pupuk kandang 

merupakan salah satu pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak yang mampu 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.  Selain dapat memperbaiki sifat-

sifat tanah, pupuk kandang juga mengandung unsur hara makro dan unsur hara 

mikro yang dibutuhkan oleh tanaman (Hartatik dan Widowati, 2006).   

Unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang antara lain nitrogen, 

fosfat, kalium, dan lainnya. Nitrogen adalah salah satu hara utama bagi sebagian 
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besar tanaman yang dapat diperoleh dari penggunaan pupuk kandang. Nitrogen 

Pupuk kandang yang berasal dari usahatani pertanian antara lain adalah kotoran 

ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Komposisi hara pada masing-masing pupuk 

kandang berbeda tergantung pada jumlah dan jenis makanannya. Secara umum, 

kandungan hara dalam pupuk kandang lebih rendah daripada pupuk kimia sehingga 

dalam pengaplikasiannya memerlukan jumlah yang lebih banyak daripada pupuk 

kimia. Selain itu hara dalam pupuk kandang ini juga tidak mudah tersedia bagi 

tanaman. Kompos kotoran ternak merupakan kunci keberhasilan bagi petani lahan 

kering. Selain mudah didapat kotoran sapi juga relatif lebih murah apabila 

dibandingkan dengan harga pupuk an-organik yang beredar di pasaran. Hal ini 

mendorong para petani yang biasa menggunakan pupuk buatan beralih 

menggunakan pupuk organik (Wiskandar, 2002).  

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari campuran kotoran-kotoran 

ternak, urine, serta sisa-sisa makanan ternak tersebut. Pupuk kandang ada yang 

berupa cair dan ada pula yang berupa padat, tiap jenis pupuk kandang memiliki 

kelebihan masing-masingnya. Setiap hewan akan menghasilkan kotoran dalam 

jumlah dan komposisi yang beragam. Kandungan hara pada pupuk kandang dapat 

dipengaruhi oleh jenis ternak, umur ternak, bentuk fisik ternak, pakan dan air 

(Pranata, 2010) 

Ketersediaan hara sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi/mineralisasi 

dari bahan-bahan tersebut. Rendahnya ketersediaan hara dari pupuk kandang antara 

lain disebabkan karena bentuk N, P serta unsur lain terdapat dalam bentuk senyawa 

kompleks organo protein atau senyawa asam humat atau lignin yang sulit 
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terdekomposisi. Selain mengandung hara bermanfaat, pupuk kandang juga 

mengandung biji-bijian gulma, bakteri saprolitik pembawa penyakit, dan parasit 

mikroorganisme yang dapat membahayakan hewan atau manusia (Hartatik dan 

Widowati, 2006). 

Pupuk kandang sapi merupakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran 

sapi yang baik untuk memperbaiki kesuburan, sifat fisika, kimia dan biologi tanah, 

meningkatkan unsur hara makro dan mikro, meningkatkan daya pegang air dan 

meningkatkan kapasitas tukar kation (Hadisumitro, 2002). 

Pupuk kandang sapi memiliki wujud bahan berupa padat dan cair yang 

keduanya memiliki kandungan unsur hara yang berbeda.  Pupuk kandang sapi juga 

memiliki kandungan serat yang tinggi seperti selulosa.  Hal tersebut ditunjukkan 

oleh tingginya C/N rasio yang mencapai >40.  Tingginya kadar C dalam pupuk 

kandang sapi menghambat penggunaan langsung ke lahan pertanian karena akan 

menekan pertumbuhan tanaman. Penekanan pertumbuhan terjadi karena mikroba 

dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan 

organik tersebut sehingga tanaman utama akan kekurangan N. Untuk 

memaksimalkan penggunaannya, pupuk kandang sapi harus dikomposkan sampai 

dengan C/N rasio <20. Selain itu, penggunaan pupuk kandang sapi secara langsung 

juga berkaitan dengan kadar air yang tinggi. Bila pupuk kandang dengan kadar air 

yang tinggi diaplikasikan secara langsung akan memerlukan tenaga yang lebih 

banyak serta proses pelepasan amoniak masih berlangsung (Hartatik dan Widowati, 

2006). 
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Pupuk kandang kambing mengandung bahan organik yang dapat 

menyediakan zat hara bagi tanaman melalui proses penguraian. Proses ini terjadi 

secara bertahap dengan melepaskan bahan organik yang sederhana untuk 

pertumbuhan tanaman. Feses kambing mengandung bahan kering dan nitrogen 

berturut-turut 40-50% dan 1,2-2,1%. Kandungan tersebut bergantung pada bahan 

penyusun ransum, tingkat kelarutan nitrogen pakan, nilai biologis ransum, dan 

kemampuan ternak untuk mencerna ransum (Hartatik dan Widowati, 2006) 

Jumlah nitrogen yang dapat diperoleh dari kotoran kambing dan  domba 

dengan total bobot badan ± 120 kg dan dengan periode  pengumpulan  kotoran 

selama  tiga  bulan  sekali  mencapai  7,4  kg.  Jumlah  ini  dapat  disetarakan  dengan 

16,2 kg urea  (46%  nitrogen) (Ditjen  Peternakan  1992).  

Tekstur dari kotoran kambing sangatlah khas, karena berbentuk butiran-

butiran yang sukar dipecah secara fisik sehingga berpengaruh terhadap proses 

dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Kandungan hara dari pupuk kandang 

kambing mengandung rasio yaitu C/N ± 20-50 (Hartatik dan Widowati, 2006). 

Pupuk kandang ayam mempunyai kadar hara P sebesar 0,75% yang lebih 

tinggi dari pupuk kandang lainnya yang dipengaruhi oleh jenis konsentrat yang 

diberikan. Selain itu dalam kotoran ayam juga tercampur sisa-sisa makanan ayam 

serta sekam sebagai alas kandang yang dapat menyumbangkan tambahan hara ke 

dalam pupuk kandang (Hartatik dan Widowati, 2006). 

Kandungan  unsur  hara  N  (2,71  %)  yang tinggi  pada  pupuk  kandang  

ayam   memacu pertumbuhan tanaman secara umum. Nitrogen berperan  dalam 

pembentukan  klorofil,  asam amino,  lemak  dan  enzim.  Sedangkan  unsur hara P 
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(6,31 %) berperan dalam pertumbuhan dan  perkembangan  akar.  Unsur  K (2,01  

%) membantu  pembentukan  protein  dan  mineral serta    meningkatkan    daya    

tahan    tanaman terhadap  penyakit  (Purwa,  2009).   

Menurut Setiawati, dkk., (2007), untuk memperoleh hasil pertanian terbaik, 

maka dibutuhkan pengaplikasian pupuk kandang sebanyak 20 ton/ha. Berdasarkan 

hal ini maka peneliti menggunakan pupuk kandang sebanyak 2 kg/m2. 

2.3.4. Pemeliharaan 

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemeliharaan tanaman zukini yaitu 

sebagai berikut (Reader, 2003): 

a. Penyiraman 

Pengairan dilakukan untuk menjaga ketersediaaan air dalam tanah. 

Karena air sangat berperan penting dalam proses penyerapan unsur hara dan 

transportasi dari akar keseluruh bagian tanaman. Pengairan bisa dilakukan 

dengan penyiraman. 

b. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati. Sebaiknya 

penyulaman dilakukan sesegera mungkin agar tidak terlalu ketinggalan 

dengan tanaman lain. 

c. Pemberian pupuk susulan  

Pemupukan susulan sangat penting dilakukan untuk menjaga 

ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga tanaman tidak kekurangan 

unsur hara. Pupuk susulan yang di berikan adalah pupuk phonska NPK 15 : 

15 : 15. Anjuran pupuk yang digunakan pada tanaman mentimun yaitu pupuk 
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phonska 15 : 15 : 15 dengan dosis 150 kg/ha sesuai dengan anjuran 

pemupukan susulan petrokimia gresik. (Petrokimia Gresik. 2019) 

d. Penyiangan  

 Kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan rumput atau pun 

tumbuhan liar lainnya yang ada di lahan agar tidak terjadi perebutan unsur 

hara antara tanaman dan gulma dengan menggunakan koret dan menghindari 

pencabutan secara langsung pada gulma agar tidak merusak akar tanaman 

inang atau tanaman yang dibudidayakan. 

2.3.5. Pertumbuhan dan Hasil 

Pemanenan Zukini dilakukan dengan cara dipetik satu per satu bersama 

tangkainya saat buah mencapai panjang sekitar 10-15 cm atau sekitar 5-6 minggu 

setelah penanaman. Alat bantu panen dapat menggunakan pisau yang tajam 

(Poffley, 2006). Menurut Orlowski (2000) menyatakan bahwa tanaman zukini 

memiliki keistimewaan yerhadap buah-buahnya yang dapat dipanen dalam tahap 

berbeda, meskipun yang paling umum adalah kisaran 20-30 cm. 

Penelitian yang dilakukan Wirianti (2018) melakukan pengamatan terhadap 

tanaman timun dengan didapatkan hasil jarak tanam 60 X 60 cm merupakan hasil 

terbaik untuk jarak tanam mentimun dan jarak tanam 50 X 60 tidak berbeda nyata 

dengan jarak tanam 60 X 60 cm. berdasarkan parameter yang dilakukan untuk 

parameter luas daun jarak tanam 30 X 60 cm memiliki nilai terendah sedangkan 

jarak tanam 60 X 60 cm didapatkan hasil terbaik sama halnya dengan parameter 

diameter batang dan bobot buah jarak tanam 30 X 60 didapatkan hasil terendah 

sedangkan 60 X 60 cm didapatkan hasil yang terbaik. 


