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Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu tanaman sayuran yang 

memiliki banyak manfaat yaitu selain dapat dimanfaatkan sebagai sayur, lalapan, 

salad atau acar, mentimun juga bermanfaat sebagai detoksifikasi atau peluruh 

racun dari dalam tubuh.  Banyaknya manfaat  tersebut mengakibatkan  permintaan 

mentimun  semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan produksi yang 

baik. Untuk meningkatkan produksi mentimun perlu dilakukan budidaya yang 

baik agar kebutuhan buah mentimun terpenuhi.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh (1) pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman mentimun, (2) dosis pupuk NPK yang memberikan 

pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun, (3) 

pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun 

pada masing – masing dosis NPK. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca 

laboratorium Lapangan Terpadu Universitas Lampung mulai dari bulan Maret 

sampai Juni 201.  Perlakuan dalam penelitian ini disusun secara faktorial (2x3) 



dalam rancangan teracak sempurna dengan tiga ulangan.  Perlakuan faktorial 

terdiri dari dua faktor, faktor pertama adalah pemberian pupuk organik cair (A), 

yaitu tanpa pupuk organik cair (a1) dan dengan pupuk organik cair (a2).  Faktor 

kedua adalah dosis pupuk NPK (B), yaitu 10 g/polibag (b1), 20 g/polibag (b2), dan 

30 g/polibag (b3).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian pupuk 

NPK (15:15:15) 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 10g/ polibag, khususnya pada jumlah 

daun, jumlah bunga jantan, jumlah bunga betina, jumlah buah per tanaman, bobot 

buah per tanaman, panjang buah, dan bobot kering brangkasan tanaman 

mentimun, (2) pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan 

tanaman mentimun dipengaruhi oleh pemberian pupuk NPK (15:15:15) hanya 

nampak pada variabel jumlah bunga jantan. 
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