
III. BAHAN DAN METODE 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinar Agung, Kecamatan Pulau Panggung, 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 

September 2014 sampai bulan November 2014.  

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan adalah benih mentimun dari jenis mentimun lalap, 

mentimun rujak, dan mentimun baby. Mentimun lalap sedikit berbeda dengan 

mentimun pada umumnya. Dari segi ukuran, mentimun jenis lalap mempunyai 

ukuran kecil sehingga praktis untuk dikonsumsi utuh bersama nasi dan lauk pauk. 

Selain ukurannya yang kecil dan praktis, jenis timun lalap mempunyai karakter 

lebih renyah dan sedikit manis. Selanjutnya adalah mentimun rujak. Jenis 

mentimun ini merupakan jenis mentimun yang biasa digunakan untuk olahan,  

seperti rujak, acar, petisan, atau untuk lalapan dengan cara dipotong. Dari segi 

ukuran jenis mentimun ini terkesan besar dan panjang. Kemudian mentimun baby, 

jenis ini mirip fungsinya dengan mentimun lalap yang biasa dikonsumsi secara 

langsung sebagai lalapan (tanpa dipotong). Namun memiliki ukuran yang lebih 

kecil dari mentimun lalap (Anonim, 2015). 



Mentimun lalap terdiri atas varietas Bandana F1, Bella F1, Ethana F1, Sabana F1, 

Venus, Wulan F1. Benih mentimun rujak terdiri varietas Magic F1, Mercy F1, 

Metavy F1, Misano F1, Monza F1, Upo F1. Benih mentimun baby berupa varietas 

Baby 007 F1, Vitani F1,   dan benih mentimun Jepang yang serupa dengan 

mentimun rujak yakni Toska F1. Furadan, air untuk menyiram, pupuk Urea, SP-

36, KCl, dan pupuk kandang (kambing) dengan dosis 10 ton/ha serta ajir. 

  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, meteran, alat tulis, alat 

dokumentasi (kamera), timbangan, jangka sorong, refraktometer, dan 

penetrometer. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini disusun menggunakan rancangan perlakuan tunggal tidak terstruktur 

dengan 15 varietas mentimun. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga kali ulangan. Setiap satuan 

percobaan terdiri atas dua tanaman mentimun. 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis ragam untuk mengetahui keragaman genetik 

antarvarietas mentimun. Perbedaan deskripsi antarvarietas akan diuji 

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

 

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan menguji hipotesis, 

dilakukan analisis ragam dengan model sebagai berikut : 
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Tabel 1. Model Analisis Ragam Menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Kebebasan 

(DK) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

Kuadrat Tengah 

Harapan 

 

Perlakuan t-1 JKP  KTP (M2) 
2

g + r 
2

e 

Galat t (r-1) JKG  KTG (M1) 
2

e 

Total rt-1 JKT - - 

 

 

Berdasarkan analisis ragam dapat diduga ragam genetik (
2

g) dan ragam fenotipe 

(
2

p). Menurut Singh dan Chaudary (1979) dikutip oleh Baihaki (2000), rumus 

yang digunakan untuk menduga nilai ragam adalah sebagai berikut : 

Ragam genetik (
2

g) = 
       

 
 

Ragam lingkungan (
2

e) = M1 

Ragam fenotipe (
2

f) = (
2

g) + (
2

e) 

Untuk mengetahui keragaman luas ataukah sempit dilakukan dengan cara 

membandingkan ragam dengan simpangan bakunya (Anderson dan Bancroff, 

1952 dalam Wahdah, 1996). Simpangan Baku (SB) untuk ragam dihitung 

menggunakan : 

SB genetik  =  
 

  
[

  
 

             
 

  
 

          
] 

 

SB fenotipe  =  
 

  
[

  
 

             
] 

 

Apabila nilai ragam lebih besar dari dua kali simpangan baku maka dinyatakan 

karakter yang diuji memiliki keragaman luas. Begitu juga sebaliknya, keragaman 

dikatakan sempit apabila nilai ragam lebih kecil dari dua kali simpangan baku.  
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3.3.1 Tata Letak  

 

Tata letak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

e1 o2 k1 c1 j1 

h3 m3 k3 j3 b1 

i2 m1 n3 e2 l3 

d2 a1 o3 g3 f2 

i1 k2 f3 g2 a3 

i3 g1 b3 b2 c2 

c3 e3 l2 n2 f1 

m2 o1 d3 d1 h1 

n1 a2 l1 h2 j2 

 

Keterangan: 

KODE KETERANGAN 

a 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Bandana F1 ulangan 1,2,3 

b 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Bella F1 ulangan 1,2,3 

c 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Ethana F1 ulangan 1,2,3 

d 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Sabana F1 ulangan 1,2,3 

e 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Venus F1 ulangan 1,2,3 

f 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Wulan F1 ulangan 1,2,3 

g 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Magic F1 ulangan 1,2,3 

h 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Mercy F1 ulangan 1,2,3 

i 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Metavy F1 ulangan 1,2,3 

j 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Misano F1 ulangan 1,2,3 

k 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Monza F1 ulangan 1,2,3 

l 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Upo F1 ulangan 1,2,3 

m 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Baby 007 F1 ulangan 1,2,3 

n 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Vitani F1 ulangan 1,2,3 

o 1,2,3 Tanaman mentimun varietas Toska F1 ulangan 1,2,3 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

 

3.4.1 Pengolahan Tanah 

 

Lahan dibuka dengan ukuran  8 x 6 meter dengan cara mencangkul tanah agak 

dalam kemudian dibalik. Tanah tersebut kemudian diratakan sambil dibersihkan 

gulmanya. Kemudian tanah dicampur secara merata dengan pupuk kandang 

(kambing) dengan dosis 10 ton/ha. Lahan dibuat bedengan sebanyak 5 bedengan 

memanjang dengan lebar 1 meter perbedengan. 

 

3.4.2 Penanaman 

 

Setelah tanah siap, dibuat lubang tanam dengan ukuran 80 cm x 70 cm. Setiap 

satuan percobaan dalam tata letak ditanami 2 tanaman. Benih ditanam sesuai tata 

letak yang telah ditentukan secara acak. Lubang tanam ditanami dua benih setelah 

sebelumnya diberi furadan terlebih dahulu. Setelah semua benih ditanam, lubang 

tanam ditutup kembali menggunakan tanah yang tipis. 

 

3.4.3 Pemasangan Ajir 

 

Saat tanaman telah berumur 1 minggu, dipasang ajir di sisi tanaman. Ajir yang 

dipasang sebanyak 2 buah per sampel atau 1 buah per tanaman. Kemudian ujung 

ajir tersebut disatukan membentuk kerucut. Ajir yang digunakan setinggi 180 cm. 

 

3.4.4 Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan dilakukan mulai dari penyulaman pada 3-7 HST. Dilanjutkan 

dengan pemupukan Urea dengan dosis 100 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, dan KCl 150 
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kg/ha. Pupuk SP-36, KCl, dan setengah dosis Urea diaplikasikan pada 7 HST, dan 

setengahnya lagi pada saat tanaman mulai berbunga. Aplikasi pemupukan dengan 

cara ditugal. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mekanis pada 2 MST dan 

4 MST. Pengairan dilakukan dengan menyiramkan air sebanyak 0,5 liter per 

tanaman pada pagi dan sore hari setiap hari. 

 

3.4.5 Pengamatan 

 

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan, 

dilakukan pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman sebagai berikut: 

 

1. Komponen pertumbuhan tanaman 

 

1.1 Panjang (Tinggi Tanaman).  

Tinggi tanaman diukur menggunakan meteran pita dengan skala centi 

meter. Apabila tinggi tanaman melebihi pita meteran, pengukuran 

dilakukan dengan cara mengurutkan tali sesuai arah pertumbuhan tanaman 

pada ajir, kemudian tali tersebut dibentangkan dan diukur panjangnya 

menggunakan meteran dalam satuan centi meter. Pengukuran dilakukan 

setiap minggu mulai dari 1 MST hingga lebih dari 50% tanaman masuk 

fase reproduktif atau mulai berbunga. 

1.2 Jumlah Daun.  

Jumlah daun dihitung pada setiap tanaman mulai dari 1 MST hingga fase 

reproduktif. Pengukuran dilakukan setiap minggu bersamaan dengan 

pengukuran tinggi tanaman.  
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1.3 Jumlah Cabang.  

Jumlah cabang setiap tanaman dihitung pada saat setelah panen terakhir. 

1.4 Diameter Batang Tanaman 

Setiap tanaman ditentukan diameter batang pada saat tanaman telah 

dewasa. Pengukuran dilakukan menggunakan jangka sorong pada bagian 

pangkal, tengah dan ujung batang tanaman untuk kemudian dirata-ratakan. 

 

2. Komponen Reproduktif Tanaman 

 

2.1 Bunga 

Data bunga ditentukan dengan menghitung jumlah bunga jantan dan bunga 

betina per tanaman (sex ratio). 

2.2 Buah 

Komponen buah ditentukan dengan mengamati bentuk buah, warna buah, 

ukuran buah meliputi panjang dan diameter buah, bobot per buah, jumlah 

buah per tanaman, berat total buah per tanaman, kerenyahan buah, kadar 

brix buah, dan rasa pangkal buah. Pengukuran panjang buah dilakukan 

menggunakan penggaris, diameter buah menggunakan jangka sorong pada 

bagian pangkal, tengah, dan ujung buah kemudian dirata-ratakan. Bobot 

buah ditimbang menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. 

Kerenyahan buah ditentukan dengan alat penetrometer yang dapat 

mengukur tekanan buah. Pengukuran penetrometer dilakukan pada bagian 

pangkal, tengah, dan ujung buah kemudian data yang diperoleh dirata-

ratakan. Sedangkan kadar brix buah diukur menggunakan alat 

refraktometer dengan cara menekan bagian buah hingga keluar sarinya 

untuk kemudian diteteskan pada penampang refraktometer, maka akan 
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tampak persentase kadar brix buah tersebut. Sedangkan rasa pangkal buah 

ditentukan menggunakan tester. 

 

Pengamatan terhadap karakter-karekter tersebut dianggap penting karena 

mendukung pada produktivitas dan mutu hasil mentimun. Panjang tanaman yang 

tinggi bisa diasumsikan tanaman dapat menghasilkan banyak bunga dengan 

harapan peluang menjadi buah lebih besar. Jumlah daun yang banyak akan 

berpengaruh terhadap fotosintat yang dihasilkan. Diameter batang yang cukup 

besar menjadikan tanaman kokoh menahan bobot buah yang besar. Jumlah cabang 

yang banyak akan memungkinkan munculnya bunga lebih banyak pada 

percabangan tersebut. Mutu buah bisa ditentukan berdasarkan kadar brix dan 

tekanan buah. Kadar brix menggambarkan tingkat kemanisan buah mentimun 

sedangkan tekanan buah menggambarkan tingkat kekerasan buah mentimun. 

Ukuran buah ditentukan berdasar panjang, diameter, dan bobot buah. Semakin 

besar ukuran tersebut semakin besar pula hasilnya. Ukuran buah juga bisa 

dijadikan penentu waktu panen yaitu saat buah telah mencapai ukuran optimum. 

Jumlah bunga akan menentukan banyaknya buah pada suatu tanaman. Semakin 

banyak jumlah bunga betina peluang menjadi buah semakin banyak. Bunga jantan 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan penyerbukan karena ketersediaan polen 

yang dihasilkan. Terakhir rasa pangkal buah menjadi poin penting kualitas 

mentimun karena kebanyakan masyarakat tidak menyukai rasa pangkal buah 

mentimun yang pahit.  
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