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 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mentimun memiliki beragam manfaat bagi manusia, sebab mengonsumsi 

buah mentimun selain dapat menambah cita rasa makan juga mengandung gizi 

cukup tinggi untuk kesehatan tubuh. Menurut Amin (2015) buah mentimun sering 

dimanfaatkan0juga untuk kecantika juga mengobati jenis penyakit seperti 

hipertensi. Buah mentimun mudah0dicerna dan dapat memperlancar0buang air 

kecil pada penderita penyakit darah tinggi, keracunan saat hamil dan kencing yang 

sulit karena tubuh kurang cairan. Mentimun merupakan jenis tanaman semusim 

yang pertumbuhanya merambat di permukaan tanah dengan panjang sekitar 1-3 

meter. Mentimun memiliki batang berwarna0hijau memanjang dan0buahnya 

bergaris0berwarna hijau muda Vingga (2018). 

Mentimun0Hibrida F1 Roman, varietas0unggul ini dilepas lewat SK. 

Mentri0Kepmentan no 3638/Kpts/SR.120/10/2009. Secara khusus Benih Timun 

ROMAN F1 sebagai berikut: tanaman kokoh dan seragam, beradaptasi baik di 

dataran rendah hingga dataran menengah (20-500 m diatas permukaan0laut), 

bentuk buah0silindris, warna buah hijau0dan tidak pahit, panjang0buah 22-24 cm, 

diameter buah 5-5,5 cm, berat rata-rata  390-400 gram/ buah, umur panen 34-35 

hari setelah0tanam, Potensi hasil 59-72 ton per ha Sumberbenih (2018). 

Menurut Badan Pusat Statistik BPS (2019) menunjukkan0bahwa produksi 

mentimun di Indonesia0setiap tahunnya mengalami penurunan, tercatat sejak 

tahun 2013 sebesar 491,636 ton, tahun 2014 sebesar 477,989 ton, tahun 2015 

sebesar 447,696 ton, tahun 2016 430,218 ton, tahun 2017 sebesar 424,917 ton. 
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KEMENTAN (2017) menunjukkan bahwa konsumsi0mentimun 

(kg/kapita/tahun). Setiap0tahun mengalami0peningkatan. Pada0tahun 2013 

sebesar 1,56 kg/kapita/tahun, tahun 2014 meningkat0sebesar 1,63 kg/kapita/tahun, 

sedangkan tahun 2015 dan 2016 data0tidak disediakan namun dipastikan 

bahwa0kebutuhan dan konsumsi0mentimun setiap tahun meningkat. 

Rendahnya produktivitas0tanaman mentimun di Indonesia dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya0adalah faktor iklim, teknik0bercocok tanam 

seperti pengolahan0tanah, pemupukan, pengairan,0serta adanya0serangan hama 

dan penyakit Sumpena (2001 dalam Kurniawati, 2015). Pada0musim hujan 

produksi0mentimun lebih0rendah dibandingkan musim kemarau, karena curah 

hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bunga tanaman mentimun gugur 

Septiyaning (2011). Produksi mentimun dapat ditingkatkan dengan cara 

pemupukan yang tepat. Pemupukan perlu dilakukan karena kandungan hara dalam 

tanah selalu berkurang akibat diserap oleh tanaman. Secara umum ada dua jenis 

pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Menurut hasil penelitian 

Puspitasari (2011) bahwa faktor-faktor pada produktivitas mentimun dapat di 

duga menggunakan delapan variabel yaitu benih, pupuk kandang, kapur, pupuk 

kimia, pupuk daun dan buah, pestisida padat, pestisida cair serta tenaga kerja. 

Hasil penelitian Kurniawati (2015) bahwa pemberian pupuk NPK   dengan 

dosis 20 g/polibag dan 30 g/polibag memberikan hasil yang lebih tinggi bagi 

pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun dibandingkan dengan pemberian 

NPK  dosis 10 g/polibag, khususnya pada jumlah daun, jumlah bunga jantan, 

jumlah bunga betina, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, panjang 
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buah, dan bobot kering brangkasan tanaman mentimun. Pengaruh pemberian 

pupuk organik cair0terhadap0pertumbuhan tanaman mentimun dipengaruhi oleh 

pemberian pupuk NPK0hanya nampak pada variabel jumlah bunga jantan. 

Hasil penelitian Rahardian (2017) bahwa pemberian pupuk hijau Tithonia 

diversifolia dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea 

mays L). Dengan0pemberian pupuk0hijau Tithonia dosis 10 ton/ha dapat 

meningkatkan hasil tanaman0jagung sebesar 9,2 ton/ha. Hasil penelitian  Hutomo 

(2015) bahwa0pemberian pupuk0hijau paitan0dengan dosis 6 ton/ha dapat 

meningkatkan penambahan jumlah daun, luas daun, indeks luas daun,0bobot 

segar,0bobot kering, diameter0bunga, dan bobot0segar bunga tanaman brokoli. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun varietas Roman. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh interaksi perlakuan kompos paitan (Tithonia 

diversifolia) dan pupuk NPK  ? 

2. Bagaimana pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap pertumbuhan tanaman mentimun varietas Roman  ? 

3. Bagaimana pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap hasil tanaman mentimun varietas Roman ? 
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1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh interaksi perlakuan kompos paitan (Tithonia 

diversifolia) dan pupuk NPK 

2. Mengetahui pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap pertumbuhan tanaman mentimun varietas Roman 

3. Mengetahui pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap hasil tanaman mentimun varietas Roman 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh interaksi perlakuan kompos paitan (Tithonia 

diversifolia) dan pupuk NPK  ? 

2. Diduga terdapat pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap pertumbuhan tanaman mentimun varietas Roman  ? 

3. Diduga terdapat pengaruh kompos paitan (Tithonia diversifolia) dan pupuk 

NPK  terhadap hasil tanaman mentimun varietas Roman ? 
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