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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi dan pengaruh dosis pupuk 

Organik Plus Cap Semanggi dan macam varietas terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman mentimun (Cucumis sativus L.). Penelitian dilakukan secara Faktorial 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok  (RAK) dengan tiga kali ulangan. Faktor 

pertama yaitu dosis pupuk organik plus cap Semanggi: O1 = 200kg/ha atau 8 

gram/tanaman, O2 = 400 kg/ha atau 16 gram/tanaman, dan O3 = 600 kg/ha atau 24 

gram/tanaman. Faktor kedua yaitu macam varietas: V1 = Varietas Bintang Asia, V2 = 

Varietas Kujang, dan V3 =Varietas Harmoni.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Terjadi interaksi yang nyata 

pada perlakuan kombinasi varietas dan dosis pupuk organik pada jumlah daun di umur 17 

hst yaitu pada kombinasi O3V3, jumlah bunga betina pada umur 34 hst juga terjadi 

interaksi yang nyata pada perlakuan kombinasi yaitu pada kombinasi O3V1. Perlakuan 

macam varietas berpengaruh nyata pada variabel pengamatan: tinggi tanaman umur 17 

dan 22 hari setelah tanam, jumlah daun umur 12 hari setelah tanam,  berat buah, panjang 

buah, dan jumlah buah Perlakuan dosis pupuk organik plus cap semanggi berpengaruh 

nyata pada variabel pengamatan: tinggi tanaman umur 12 hari setelah tanam, jumlah daun 

umur 7, 12, dan 17 hari setelah tanam dan 34 hari setelah tanam, berat buah, panjang 

buah, dan jumlah buah 

  

Kata kunci: dosis, mentimun, pupuk organik, varietas  

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand the interaction and influence of organic fertilizers Plus 

Cap clover and a wide variety on the growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.). 

Research conducted using a factorial randomized block design (RBD) with three 

replications. The first factor is the dose of organic fertilizer plus cap clover: O1 = 200kg / 

ha or 8 grams / plant, O2 = 400 kg / ha or 16 g / plants, and O3 = 600 kg / ha or 24 grams 

/ plant. The second factor is a wide varieties: V1 = Variety Star Asia, V2 = Variety 

Cleaver, and V3 = varieties Harmony. From the research results can be summarized as 

follows: There was a significant interaction on the variety and combination treatment 

dose of organic fertilizer on the number of leaves at the age of 17 hst, namely the 

combination O3V3, the number of female flowers at the age of 34 hst real interaction also 

occurs in combination treatment is the combination O3V1. The treatment of a wide 

variety of real effect on the observation variables: plant height age of 17 and 22 days after 

planting, the number of leaves aged 12 days after planting, fruit weight, fruit length, and 

number of fruit-dose treatment of organic fertilizer plus cap clover significant effect on 

the variable observation: High plant life of 12 days after planting, leaf number aged 7, 12, 
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and 17 days after planting and 34 days after planting, fruit weight, fruit length, and 

number of pieces 

  

Keywords: cucumber, dose, organic fertilizer, variety 

 

 

PENDAHULUAN 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar 

komoditas mentimun dalam dan luar 

negeri, maka salah satu caranya yang bisa 

dilakukan adalah peningkatan 

produktivitas lahan dan penggunaan 

varietas mentimun hibrida yang memiliki 

sifat genjah (cepat panen). Berdasarkan 

pengalaman dilapang, usaha budidaya 

mentimun hibrida yang dilakukan dengan 

baik mampu berproduksi sebanyak 45 

ton/ha (Samadi Budi, 2002).   

Dalam upaya peningkatan hasil 

produksi pertanian tidak terlepas dari 

upaya memperbaiki sifat fisik dan kimia 

tanah yang kurang baik. Sampai saat ini 

upaya yang bisa dilakukan untuk 

mengurangi kerusakan tanah yaitu 

penggunaan pupuk organik. Sebab dalam 

pupuk organik mengandung unsur hara 

yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

pupuk kimia yang hanya mengandung 

unsur tertentu sehingga dengan 

penggunaan pupuk organik tidak akan 

mencemari lingkugan khususnya yaitu 

tanah sebagai media tumbuhnya tanaman. 

Pupuk organik (pupuk kandang) 

merupakan pembenah tanah yang paling 

baik dibandingkan pembenah tanah yang 

lainnya. Kandungan unsur hara yang 

dikandung pupuk kandang umumya rendah 

dan sangat bervariasi, misalnya unsure N, 

P dan K tetapi juga mengandung unsur 

esensial lainnya (Sutanto, 2002). Pupuk 

organik plus cap semanggi merupakan 

pupuk buatan pabrik yang mengandung 

mikroorganisme plus yaitu Bacillus SPP. 

dan Trichoderma SP. yang membedakan 

dari pupuk organik yang lainnya dimana 

mikroorganisme ini menghasilkan bakteri 

yang menghasilkan fitohormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Trichoderma berfungsi sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jamur penyakit. Seperti 

plasmodiophoromicetes, chytridiomycetes, 

oomycetes, dan zygomicetes (Anonymous, 

2008). 

Untuk menghindari dampak negatif 

akibat penggunaan pupuk terutama pupuk 

kimia terhadap lingkungan, khususnya 

terhadap tanah, penggunaan pupuk 

hendaknya  diperhitungkan sesuai dengan 

kondisi lahan setempat. Pemberian pupuk 

yang berebihan tanpa memperhatikan  

waktu dan dosis dapat mengakibatkan 

tanaman keracunan dan tanah menjadi 

perjal (Samadi dan Cahyono, 2007). 

(Novizan, 2005) mengemukakan bahwa 

pemupukan akan efektif jika sifat pupuk 

yang ditebarkan dapat menambah atau 

melengkapi unsur hara yang tersedia 

didalam tanah. 

Oleh karena itu, pemupukan 

hendaknya dilakukan dengan cermat dan 

hati-hati agar tidak menimbulkan 

pemborosan yang akan menambah biaya 

produksi. Sebaiknya pemupukan yang 

dilakukan dengan baik dan benar dapat 

meningkatkan produksi dan pendapatan  

per satuan luas yang tinggi (Samadi dan 

Cahyono, 2007). Selain itu perbanyaknya 

penggunaan pupuk organik dan kurangi 

penggunaan pupuk kimia/anorganik 

sehingga lingkungan akan terjaga dengan 

baik dan tidak merusak alam atau 

mengganggu tanah.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dosis Pupuk 
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Organik Plus Cap Semanggi dan beberapa 

varietas  terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman mentimun (Cucumis 

sativus).  

 

METODE PELAKSANAAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan April – Juni 2014 di desa 

Pucungkidul dengan ketinggian 115 m dpl 

dan pH tanah 5,5 – 6. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan 

rancangan acak kelompok (RAK) faktorial, 

yang terdiri dari dua faktor dan dengan tiga 

ulangan: Faktor 1 adalah dosis pupuk 

Organik Plus Cap Semanggi (O), yaitu: 

O1 = dosis Pupuk Organik Plus Cap 

Semanggi  200 kg/ha , O2 = dosis Pupuk 

Organik Plus Cap Semanggi  400 kg/ha 

dan O3 = dosis Pupuk Organik Plus Cap 

Semanggi  600 kg/ha. Faktor 2 adalah 

macam varietas benih mentimun yang 

digunakan (V), yaitu:V1 = Varietas 

Bintang Asia, V2 = Varietas Kujang dan V3 

= Varietas Harmoni. 

Pengamatan dalam penelitian ini 

dengan metode destruktif dan non 

destruktif yang dilakukan secara berkala 

dengan interval 5 hari sekali. Pengamatan 

yang non destruktif yaitu panjang tanaman, 

jumlah daun.  Sedangkan pengamatan 

destruktif yaitu jumlah buah pertanaman , 

rata-rata panjang buah per tanaman, rata-

rata diameter buah, rata-rata berat per buah 

per tanaman . 

Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dianalisis sidik ragam untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan jika 

terjadi pengaruh atau interaksi nyata 

maupun sangat nyata dari masing-masing 

perlakuan diuji menggunakan  Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). Apabila 

tidak terjadi interaksi pada kombinasi 

perlakuan, maka digunakan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT 5%) pada data rata-rata 

perlakuan tunggal.  (Pamuji SU, 2012) 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinggi Tanaman 

Pada tinggi tanaman, tidak terjadi 

interaksi antara kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dengan 

macam varietas. Tetapi pada perlakuan 

tunggal dari dosis pupuk organik plus cap 

semanggi dan juga macam varietas 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

diumur tanaman 7, 12, 17, dan 22 hst. 

Berdasarkan (Tabel 1), rata-rata tinggi 

tanaman pada umur tanaman 7 hari setelah 

tanam tidak terjadi pengaruh nyata pada 

semua perlakuan, baik  dari perlakuan 

dosis pupuk organik plus cap semanggi 

yang tertinggi pada O3 (dosis 600 kg/ha) 

dan macam varietas  yang unggul adalah 

V1 (Varietas Bintang Asia). 

 

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (Cm) 

pengaruh perlakuan tunggal dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan macam 

varietas pada umur 7 hst. 

 

Perlakuan 
Rata-rata Tinggi tanaman (cm)  

umur 7 hst 

O1 9.92 a 

O2 10.42 a 

O3 11.00 a 

BNT 5% 2.60 

V1 11.08 a 

V2 9.92 a 

V3 10.33 a 

Keterangan : angka-angka yang didamping 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5%. 

 

Hal ini menunjukkan (Tabel 1)  

bahwa varietas jenis Bintang Asia adalah 

jenis varietas yang memiliki tinggi 

tanaman tertinggi dan  dosis pupuk organik 

plus cap semanggi 600 kg/ha adalah dosis 

yang terbaik. Hal ini disebabkan pada 

perlakuan  dosis ini yang diberikan sangat  

tepat untuk budidaya tanaman mentimun. 

Selain kandungan unsur hara yang tinggi 

pupuk organik  cap semanggi dapat 
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meningkatkan mikroorganisme didalam 

tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia 

tanah, menambah daya ikat air dan hara 

dalam tanah, mengandung hara lengkap, 

tetapi dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.  

Pemberian pupuk organik menjadikan 

struktur  dan aerasi tanah menjadi lebih 

baik sehingga akan mempermudah 

tanaman untuk menyerap unsur hara  yang 

dibutuhkan oleh tanaman  untuk memacu 

kegiatan fotosintesis dan metabolisme 

yang sangat penting dalam proses 

pertumbuhan tanaman mentimun, sehingga 

pertumbuhan vegetatif akan menjadi lebih 

baik. Dalam proses pertumbuhan tinggi 

tanaman mentimun, unsur N berperan vital 

dalam membantu protein dan enzim-enzim 

yang berperan dalam pembentukan dan 

penambahan panjang batang, serta unsur N 

berkorelasi sangat erat dengan 

perkembangan jaringan meristem (Mengel 

dan Kirkby dalam Hanafiah, 2007).  

Kandungan bahan organik dari pupuk 

organik Semanggi di dalam tanah akan 

dapat memperbaiki keadaan tanah 

sehingga aerasi tanah menjadi lebih baik. 

Aerasi yang baik berpengaruh pada 

kelancaran respirasi, meningkatkan 

populasi jasad renik, mendukung aktifitas 

mikroba yang terlibat dalam penyediaan 

hara, mempertinggi daya serap dan daya 

simpan air, serta  memudahkan absorbsi air 

dan unsur hara oleh akar tanaman yang 

berpengaruh langsung pada pertumbuhan 

tanaman (Winarso, 2005). ). Didukung 

dengan kandungan bahan organik dari 

pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman dan  berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

dapat bertindak sebagai stimulator dalam  

penyerapan beberapa unsur hara dalam 

lingkungan. (Greenlite, 2009). 

Trichoderma berfungsi sebagai agen hayati 

dan stimulator pertumbuhan dan 

menghambat pertumbuhan beberapa jamur 

penyakit, seperti  plasmodiophoromicetes, 

chytridiomycetes, oomycetes, dan 

zygomicetes (Anonymous, 2008). 

 

Jumlah Daun 

Hasil dari analisa ragam menunjukkan 

adanya interaksi yang nyata perlakuan 

dosis pupuk organik plus cap semanggi 

dengan  macam Varietas pada jumlah daun 

di umur 17 hari setelah tanam. Sedangkan 

pada umur 7, 12, dan 22 hari setelah tanam 

tidak terjadi interaksi yang nyata pada 

kombinasi perlakuan dosis pupuk organik 

plus cap semanggi dengan macam varietas. 

Tetapi pada perlakuan tunggal terjadi 

pengaruh yang nyata dari dosis pupuk 

organik cap semanggi dan macam varietas. 

 

Tabel 2. Rata-rata jumlah daun (helai) dari 

pengaruh kombinasi perlakuan dosis pupuk 

organik  plus cap semanggi dengan macam 

varietas  pada umur 17 hst. 

 

Perlakuan 

Kombinasi 

Rata-rata Jumlah Daun 

usia 17 hst  

O1 V1 10.25 a     

O1 V2 10.83 a 

 

  

O1 V3 11.00 a 

 

  

O2 V1 11.83 a 

 

  

O2 V2 13.58 a 

 

  

O2 V3 11.33 a 

 

  

O3 V1 13.58 a 

 

  

O3 V2 12.42 a 

 

  

O3 V3 15.17   b   

DMRT 5 % Lampiran 5 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sma 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5% 
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Berdasarkan (Tabel 2), menunjukkan 

bahwa rata-rata jumlah daun pada umur 17 

hari setelah tanam yang tertinggi 

dihasilkan oleh kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi 600 

kg/ha  dan varietas Harmoni (O3V3). Hal 

ini disebabkan karena pada kombinasi 

perlakuan varietas dan dosis pupuk ini 

sangat tepat sehingga unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman dapat terpenuhi. 

Selain itu respon dari masing-masing 

varietas juga baik. Selain kandungan unsur 

hara yang ada lebih banyak dapat 

meningkatkan mikroorganisme didalam 

tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia 

tanah, menambah daya ikat air dan hara 

dalam tanah, mengandung hara lengkap, 

tetapi dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.  

Pemberian pupuk organik cap 

Semanggi ini menjadikan struktur  dan 

aerasi tanah menjadi lebih baik sehingga 

akan mempermudah tanaman untuk 

menyerap unsur hara  yang dibutuhkan 

oleh tanaman  untuk memacu kegiatan 

fotosintesis dan metabolisme yang sangat 

penting dalam proses pertumbuhan 

tanaman mentimun, sehingga pertumbuhan 

vegetatif akan menjadi lebih baik. Dalam 

proses pertumbuhan tinggi tanaman 

mentimun, unsur N berperan vital dalam 

membantu protein dan enzim-enzim yang 

berperan dalam pembentukan dan 

penambahan panjang batang, serta unsur N 

berkorelasi sangat erat dengan 

perkembangan jaringan meristem (Mengel 

dan Kirkby dalam Hanafiah, 2007). Selain 

itu, kandungan bahan organik dari pupuk 

organik Semanggi yang terdapat di dalam 

tanah akan dapat memperbaiki keadaan 

tanah sehingga aerasi tanah menjadi lebih 

baik. Aerasi yang baik berpengaruh pada 

kelancaran respirasi, meningkatkan 

populasi jasad renik, mendukung aktifitas 

mikroba yang terlibat dalam penyediaan 

hara, mempertinggi daya serap dan daya 

simpan air. Serta  memudahkan absorbsi 

air dan unsur hara oleh akar tanaman yang 

berpengaruh langsung pada pertumbuhan 

tanaman (Winarso, 2005). 

Didukung dengan kandungan bahan 

organik dari pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Trichoderma berfungsi sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jamur penyakit. Seperti 

plasmodiophoromicetes, chytridiomycetes, 

oomycetes, dan zygomicetes (Anonymous, 

2008). 

 

Tabel 3. Rata-rata Jumlah Daun (helai) 

pengaruh tunggal dosis Pupuk Organik 

Plus Cap Semanggi dan macam varietas 

pada umur  12 dan 22 hst 

 

Perlakuan  

Rata-rata Jumlah daun  

 umur (hst) 

12 22 

O1 3.86 a 18.00 a 

O2 4.44 b 21.25 b 

O3 4.47 b 23.39 b 

BNT 5% 0.82 8.93 

V1 4.61 b 21.86 a 

V2 4.11 a 19.56 a 

V3 4.06 a 21.22 a 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5%. 
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Berdasarkan (Tabel 3), rata-rata 

jumlah daun tertinggi pada umur 12 hari 

setelah tanam yaitu pada perlakuan 

varietas Bintang Asia (V1) yang berbeda 

nyata dengan perlakuan varietas yang 

lainnya.  Hal ini menunjukkan bahwa 

varietas jenis Bintang Asia adalah jenis 

varietas yang memiliki jumlah daun lebih 

banyak dari pada varietas Kunjang dan 

Harmoni. Pupuk Organik Plus Cap 

Semanggi dosis 600 kg/ha (O3) dan dosis 

400 kg/ha (O2) menunjukkan dosis yeng 

tepat karena dosis tersebut akan 

menghasilkan cadangan unsur hara yang 

lebih banyak sehingga pertumbuhan 

tanaman dapat maksimal. Dosis pupuk 

untuk pemupukan yang tepat akan 

menciptakan kondisi yang optimal pada 

pertumbuhan tanaman dimana pada masa  

pertumbuhan vegetatif, unsur N lah yang 

berperan vital dan penting (Hanafiah, 

2007). Pupuk organik dapat memperbaiki 

sifat fisik dan kimia tanah, struktur tanah 

dan porositas tanah sehingga aerasi tanah 

menjadi lebih baik dan menjamin aktifitas 

mikrobiologi di dalam tanah. Selain itu, 

pemberian dosis  tersebut ketersediaan 

unsur N, P, dan K didalam tanah menjadi 

lebih banyak. Dalam proses pertumbuhan 

dan pembentukan daun tanaman 

mentimun, unsur N sangat berperan 

penting dalam perkembangan jaringan 

meristem, merangsang pembentukan daun 

dan tunas pucuk, serta pembentukan 

klorofil (Hanafiah, 2007). 

 

Jumlah Buah Pertanaman 

Pada perlakuan kombinasi pemanenan 

ini, untuk jumlah buah tidak terjadi 

interaksi antara kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dengan 

macam varietas. Tetapi terjadi pengaruh 

tunggal pada perlakuan dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan juga 

macam varietas saat umur tanaman 30 

sampai 36 hari setelah tanam. 

 

 

Tabel 4. Rata-rata jumlah buah pertanaman 

dari pengaruh perlakuan tunggal macam 

varietas mentimun dan dosis pupuk 

organik plus cap semanggi saat umur 

tanaman 30 sampai dengan 36 hst 

 

Perlakuan  
Rata-rata Jumlah 

Buah Pertanaman 

O1 3.39 a 

O2 4.39 b 

O3 4.56 b 

BNT 5% 0.26 

V1 4.22 b 

V2 3.72 a 

V3 4.39 b 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5% 

Berdasarkan  (Tabel 4), jumlah buah 

per tanaman  tertinggi saat panen umur 30 

sampai dengan 36 hari setelah tanam 

dihasilkan perlakuan  dosis pupuk organik 

plus cap semanggi pada dosis 600 kg/ha 

(O3) dan 400 kg/ha (O2). Selain itu macam 

varietas yang unggul adalah varietas 

Harmoni (V3) yang tidak berbeda nyata 

dengan  varietas Bintang Asia (V1). Ini 

membuktikan bahwa varietas Harmoni dan 

juga  varietas Bintang Asia adalah varietas 

yang mampu menghasilkan produksi buah 

yang lebih banyak dibandingkan yang 

lainnya. Dan dosis ini dosis yang baik 

untuk meningkatkan produksi dari tanaman 

mentimun, karena dosis ini mampu 

menyediakan unsur hara yang lebih banyak 

dibangkan lainnya. Sehingga dengan  

tersedianya unsur hara yang cukup untuk 

pertumbuhan generatif tanaman didukung 

dengan kondisi tanah yang baik maka akan 

mempercepat terbentuknya bunga. 

Ditambah lagi dengan pemberian dosis  

tersebut ketersediaan unsur N, P, dan K 

didalam tanah menjadi lebih banyak. 

Unsur P dapat mempercepat pembungaan 

dan pemasakan buah, dan juga berperan 

penting dalam merangsang perkembangan 

sistem perakaran sehingga mendukung 
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pertumbuhan secara umum, merangsang 

pembentukan buah, pematangan serta 

menentukan kualitas produksi buah 

(Hanafiah, 2007).  

Didukung dengan kandungan bahan 

organik dari pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Selain itu kandungan bahan organik 

dari pupuk Organik semanggi yang 

terdapat didalam tanah akan memperbaiki 

keadaan tanah sehingga aerasi tanah 

menjadi  lebih baik untuk proses 

fotosintesis dan metabolisme tanaman, 

memperlancar respirasi, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam mengikat unsur 

hara,  serta menyediakan unsur hara untuk 

dimanfaatka oleh tanaman dalam proses 

pertumbuhan dan produksi tanaman 

(Winarso, 2005).  

Selain kandungan unsur hara yang 

lebih banyak juga dengan pemupukan 

dengan pupuk organik  cap semanggi dapat 

meningkatkan mikroorganisme didalam 

tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia 

tanah, menambah daya ikat air dan hara 

dalam tanah, mengandung hara lengkap, 

tetapi dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.  

 

Panjang Buah Pertanaman (cm) 

Pada perlakuan kombinasi pemanenan 

ini, untuk panjang buah tidak terjadi 

interaksi antara kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dengan 

macam varietas. Tetapi terjadi perngaruh 

tunggal pada perlakuan dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan juga 

macam varietas saat umur tanaman 30 

sampai 36 hari setelah tanam. 

 

Tabel 5. Rata-rata panjang buah panen (cm) 

pengaruh perlakuan tunggal dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan macam 

varietas mentimun pada umur 30 sampai 

dengan 36 hari setelah tanam (hst) 

 

Perlakuan  
Rata-rata Panjang 

Buah (cm) Pertanaman 

O1 20.27 a 

O2 20.59 b 

O3 20.89 c 

BNT 5% 0.83 

V1 19.92 a 

V2 20.22 b 

V3 21.61 c 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5% 

 

Berdasarkan (Tabel 5), panjang buah 

per tanaman saat panen umur 30 sampai 

dengan 36 hari setelah tanam pada macam 

varietas yang tertinggi adalah varietas 

Harmoni (V3). Ini membuktikan kalau 

varietas Harmoni adalah jenis varietas 

yang menghasilkan buah yang lebih 

panjang sehingga dapat mempengaruhi 

berat dari buah mentimun yang dihasilkan. 

Penggunaan dosis pupuk organik plus cap 

semanggi pada dosis 600 kg/ha (O3) 

merupakan  dosis yang baik untuk 

meningkatkan produksi dari tanaman 

mentimun, karena dosis ini mampu 

menyediakan unsur hara yang lebih banyak 

dibangkan lainnya. Sehingga dengan  

tersedianya unsur hara yang cukup untuk 

pertumbuhan generatif tanaman didukung 

dengan kondisi tanah yang baik maka akan 

mempercepat terbentuknya bunga. 

Ditambah lagi dengan pemberian dosis  

tersebut ketersediaan unsur N, P, dan K 

didalam tanah menjadi lebih banyak. 
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Unsur P dapat mempercepat pembungaan 

dan pemasakan buah, dan juga berperan 

penting dalam merangsang perkembangan 

sistem perakaran sehingga mendukung 

pertumbuhan secara umum, merangsang 

pembentukan buah, pematangan serta 

menentukan kualitas produksi buah 

(Hanafiah, 2007).  

Didukung dengan kandungan bahan 

organik dari pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Trichoderma berfungsi sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jamur penyakit. Seperti 

plasmodiophoromicetes, chytridiomycetes, 

oomycetes, dan zygomicetes (Anonymous, 

2008). Selain itu kandungan bahan organik 

dari pupuk Organik semanggi yang 

terdapat didalam tanah akan memperbaiki 

keadaan tanah sehingga aerasi tanah 

menjadi  lebih baik untuk proses 

fotosintesis dan metabolisme tanaman, 

memperlancar respirasi, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam mengikat unsur 

hara, serta menyediakan unsur hara untuk 

dimanfaatka oleh tanaman dalam proses 

pertumbuhan dan produksi tanaman 

(Winarso, 2005). Selain kandungan unsur 

hara yang lebih banyak juga dengan 

pemupukan dengan pupuk organik  cap 

semanggi dapat meningkatkan 

mikroorganisme didalam tanah, 

memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, 

menambah daya ikat air dan hara dalam 

tanah, mengandung hara lengkap, tetapi 

dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.  

 

Diameter Buah Pertanaman (Cm) 

Pada perlakuan kombinasi pemanenan 

ini, untuk diameter buah tidak terjadi 

interaksi antara kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dengan 

macam varietas . Tetapi terjadi pengaruh 

tunggal pada perlakuan dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan juga 

macam varietas saat umur tanaman 30 

sampai 36 hari setelah tanam. 

 

Tabel 6. Rata-rata diameter buah panen 

(cm) pengaruh perlakuan tunggal dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dan 

macam varietas mentimun saat umur 

tanaman 30 sampai dengan 36 hst 

 

Perlakuan  
Rata-rata Diameter 

Buah (cm) Pertanaman 

O1 5.11 a 

O2 5.21 b 

O3 5.15 a 

BNT 5% 0.17 

V1 5.11 a 

V2 5.14 a 

V3 5.21 b 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5% 

 

Berdasarkan (Tabel 6), diameter buah 

per tanaman saat panen umur 30 sampai 

dengan 36 hari setelah tanam pada macam 

varietas yang unggul adalah varietas 

Harmoni (V3) yang berbeda nyata dengan  

varietas yang lainnya. Ini membuktikan 

kalau varietas Harmoni adalah jenis 

varietas yang menghasilkan buah yang 

diameternya lebih besar sehingga dapat 

mempengaruhi berat dari buah yang 

dihasilkan.  Dosis pupuk organik plus cap 

semanggi pada dosis 400 kg/ha (O2) 
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menghasilkan diameter mentimun yang 

lebih besar. Dosis ini merupakan dosis 

yang tepat untuk meningkatkan produksi 

dari tanaman mentimun, karena dosis ini 

mampu menyediakan unsur hara yang 

lebih banyak dibangkan lainnya Sehingga 

dengan  tersedianya unsur hara yang cukup 

untuk pertumbuhan generatif tanaman 

didukung dengan kondisi tanah yang baik 

maka akan mempercepat terbentuknya 

bunga. Ditambah lagi dengan pemberian 

dosis  tersebut ketersediaan unsur N, P, 

dan K didalam tanah menjadi lebih 

banyak. Unsur P dapat mempercepat 

pembungaan dan pemasakan buah, dan 

juga berperan penting dalam merangsang 

perkembangan sistem perakaran sehingga 

mendukung pertumbuhan secara umum, 

merangsang pembentukan buah, 

pematangan serta menentukan kualitas 

produksi buah (Hanafiah, 2007).  

Didukung dengan kandungan bahan 

organik dari pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Trichoderma berfungsi sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jamur penyakit. Seperti 

plasmodiophoromicetes, chytridiomycetes, 

oomycetes, dan zygomicetes (Anonymous, 

2008). Selain itu kandungan bahan organik 

dari pupuk Organik semanggi yang 

terdapat didalam tanah akan memperbaiki 

keadaan tanah sehingga aerasi tanah 

menjadi  lebih baik untuk proses 

fotosintesis dan metabolisme tanaman, 

memperlancar respirasi, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam mengikat unsur 

hara,  serta menyediakan unsur hara untuk 

dimanfaatka oleh tanaman dalam proses 

pertumbuhan dan produksi tanaman 

(Winarso, 2005).  

Selain kandungan unsur hara yang 

lebih banyak juga dengan pemupukan 

dengan pupuk organik  cap semanggi dapat 

meningkatkan mikroorganisme didalam 

tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia 

tanah, menambah daya ikat air dan hara 

dalam tanah, mengandung hara lengkap, 

tetapi dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.  

 

Berat Buah Pertanaman (Gram) 

Pada kombinasi perlakuan dosis 

pupuk organik plus cap semanggi dengan 

macam varietas tidak terjadi interaksi 

tetapi terjadi pengaruh tunggal pada 

perlakuan dosis pupuk organik cap 

semanggi dan juga macam varietas diumur 

30 sampai 36 hari setelah tanam. 

 

Tabel 7. Rata-rata berat buah panen (gram) 

pengaruh perlakuan tunggal dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan macam 

varietas mentimun saat umur tanaman 30 

sampai dengan 36 hari setelah tanam 

 

Perlakuan  
Rata-rata Berat buah 

(gram) Pertanaman 

O1 896.81 a 

O2 967.94 b 

O3 1016.89 c 

BNT 5% 35.27 

V1 878.72 a 

V2 945.28 b 

V3 1057.64 c 

Keterangan : Angka-angka yang didampingi 

huruf sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji 

BNT 5% 
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Berdasarkan (Tabel 7), berat buah per 

tanaman saat panen umur 30 sampai 

dengan 36 hari setelah tanam pada macam 

varietas yang unggul adalah varietas 

Harmoni (V3). Varietas Harmoni memiliki 

berat buah yang lebih berat  dibandingkan 

dengan varietas yang lainnya. Sedangkan  

perlakuan dosis pupuk organik plus cap 

semanggi pada dosis 600 kg/ha (O3) lebih 

unggul dan berbeda nyata dengan 

perlakuan dosis yang lainnya. Karena pada 

dosis ini ketersediaan unsur hara lebih 

banyak sehingga hasil panennya juga lebih 

berat. Dan dengan  tersedianya unsur hara 

yang cukup untuk pertumbuhan generatif 

tanaman didukung dengan kondisi tanah 

yang baik maka akan mempercepat 

terbentuknya bunga. Ditambah lagi dengan 

pemberian dosis  tersebut ketersediaan 

unsur N, P, dan K didalam tanah menjadi 

lebih banyak. Unsur P dapat mempercepat 

pembungaan dan pemasakan buah, dan 

juga berperan penting dalam merangsang 

perkembangan sistem perakaran sehingga 

mendukung pertumbuhan secara umum, 

merangsang pembentukan buah, 

pematangan serta menentukan kualitas 

produksi buah (Hanafiah, 2007). Didukung 

dengan kandungan bahan organik dari 

pupuk organik Semanggi yang 

mengandung mikroorganisme plus yaitu 

Bacillus SPP. dan Trichoderma SP. yang 

membedakan dari pupuk organik yang 

lainnya. Bacillus SPP adalah bakteri yang 

menghasilkan fito hormon untuk 

mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan. Bacillus SPP ini secara 

tidak langsung menghambat aktifitas 

pathogen pada tanaman. Secara langsung 

berguna untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan dapat bertindak sebagai 

stimulator dalam  penyerapan beberapa 

unsur hara dalam lingkungan. (Greenlite, 

2009). Trichoderma berfungsi sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan 

dan dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jamur penyakit. Seperti 

plasmodiophoromicetes, chytridiomycetes, 

oomycetes, dan zygomicetes (anonymous, 

2008). Selain itu kandungan bahan organik 

dari pupuk Organik semanggi yang 

terdapat didalam tanah akan memperbaiki 

keadaan tanah sehingga aerasi tanah 

menjadi  lebih baik untuk proses 

fotosintesis dan metabolisme tanaman, 

memperlancar respirasi, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam mengikat unsur 

hara,  serta menyediakan unsur hara untuk 

dimanfaatka oleh tanaman dalam proses 

pertumbuhan dan produksi tanaman 

(Winarso, 2005). Selain kandungan unsur 

hara yang lebih banyak juga dengan 

pemupukan dengan pupuk organik  cap 

semanggi dapat meningkatkan 

mikroorganisme didalam tanah, 

memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, 

menambah daya ikat air dan hara dalam 

tanah, mengandung hara lengkap, tetapi 

dalam jumlah sedikit, mempercepat 

pelapukan bahan organik, memberi 

ketersediaan makanan dari mikroba, 

menurunkan aktivitas mikroba yang 

merugikan.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dosis pupuk 

organik plus cap semanggi dan varietas 

terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman mentimun ( Cucumis sativus L.), 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terjadi interaksi yang nyata dari 

perlakuan dosis pupuk organik plus cap 

semanggi dan varietas mentimun pada 

variabel pengamatan : jumlah daun 

pada pengamatan umur tanaman 17 hari 

setelah tanam  

2. Perlakuan dosis pupuk organik plus cap 

semanggi berpengaruh nyata pada 

variabel pengamatan: tinggi tanaman 

umur 12 hari setelah tanam, jumlah 

daun umur 7, 12, dan 17 hari setelah 

tanam, berat buah, panjang buah, dan 

jumlah buah 

3. Perlakuan macam varietas berpengaruh 

nyata pada variabel pengamatan: tinggi 

tanaman umur 17 dan 22 hari setelah 

tanam, jumlah daun umur 12 hari setlah 
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tanam,  berat buah, panjang buah, dan 

jumlah buah 

4.  

Saran 

Untuk meningkatkan produksi 

mentimun selain menggunakan teknik 

budidaya yang baik dan benar juga 

disarankan untuk memilih jenis varietas 

yang unggul yaitu Harmoni yang  

dikombinasikan dengan dosis pupuk 

organik plus cap semanggi 600 kg/ha yang 

mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman mentimun.  Tetapi untuk 

varietas ini belum tentu didaerah lain yang 

berbeda keadaan lingkungan itu sama 

pertumbuhan dan produksinya, jadi 

diharapkan nantinya hasil penelitian dapat 

diteruskan lagi ke daerah yang berbeda 

sehingga bisa menjadi pembanding agar 

produksi mentimun dapat meningkat. 
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