
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Mentimun atau ketimun mempunyai nama latin Cucumis sativus L. yang 

termasuk dalam keluarga labu-labuan (Cucubitaceae). Mentimun berasal dari 

Himalaya di benua Asia Utara dan telah meluas ke seluruh daratan baik tropis atau 

subtropis, kemudian terus meluas hingga ke Indonesia. Mentimun ialah tanaman 

semusim yang bersifat menjalar atau merambat dengan perantara alat pemegang 

seperti ajir. 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan seiring sadarnya masyarakat akan 

kesehatan memiliki dampak terhadap peningkatan kebutuhan mentimun. 

Mentimun memiliki banyak manfaat baik saat dikonsumsi segar maupun dalam 

produk makanan olah dan produk kosmetik. Buah mentimun yang mudah dicerna 

bermanfaat memperlancar buang air kecil pada penyakit darah tinggi, keracunan 

saat hamil dan kencing yang sulit karena tubuh kekurangan cairan. Permintaan 

mentimun yang melonjak tentu saja perlu diiringi dengan penyediaan benih 

mentimun yang mencukupi.  

Tingkat konsumsi mentimun dari tahun 2005-2007 meningkat rata-rata 

sebesar 0,08 kg tahun
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, cukup baik apabila dibandingkan dengan komoditas lain 

yang masih mengalami fluktuasi pada tahun yang sama (Wijaya, 2011). Konsumsi 

mentimun yang mengalami peningkatan masih belum diimbangi oleh para 

produsen benih yang masih mengunggulkan produksi benih-palawija. Pada tahun 

2009 hingga tahun 2011 produksi tanaman mentimun dengan rata-rata penurunan 

45.752 ton tahun
-1

 (BPS, 2013). Permintaan mentimun yang tinggi tidak hanya 

memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga akan kebutuhan ekspor. Negara 

yang menjadi tujuan ekspor mentimun produksi Indonesia ialah Malaysia, 

Singapura, Jepang, Inggris, Prancis dan Belanda (Idris, 2004). 

Dalam usaha budidaya pertanian, benih memegang peranan yang sangat 

penting. Benih ialah simbol dari suatu inti dari kehidupan di alam semesta 

(Soetopo, 2002). Penggunaan benih untuk budidaya akan menentukan hasil panen 

yang akan dihasilkan dimasa mendatang. Benih yang digunakan ialah harus benih 
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yang berkualitas dan guna memenuhi kebutuhan akan benih maka benih juga 

harus memiliki kuantitas yang tinggi. 

Persilangan antar tetua unggul tersebut diharapkan mampu memiliki 

viabilitias yang tinggi. Perbaikan sifat genetik dan agronomik tanaman dapat 

dilakukan melalui pemuliaan. Secara konvensional, perbaikan sifat dilakukan 

dengan persilangan antar spesies, varietas, genera atau kerabat yang memiliki sifat 

yang diinginkan (Broterjes dan Van, 1998). Viabilitas benih yang tinggi dapat 

membantu para petani untuk meminimalisir pemborosan benih karena 

viabilitasnya yang buruk sehingga dalam satu luasan lahan membutuhkan benih 

dalam jumlah yang tidak optimum. Tetua unggul dapat berasal dari benih lokal 

maupun benih introduksi.  

 

1.2 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui viabilitas benih hasil 

persilangan kultivar unggul lokal varietas Panda dan varietas Marissa. 

 

1.3 Hipotesis 

 Terdapat keberagaman viabilitas benih tetua unggul dan dari hasil 

persilangan terdapat benih yang memiliki viabilitas 80%. 

 


