
1 

 

I. PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Semangka (Citrullus vulgaris L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura dari famili Cucurbitaceae (labu-labuan) yang menguntungkan. Buah 

semangka memiliki daya tarik khusus. Buahnya tergolong mengandung banyak 

air (sekitar 92%) serta berkhasiat mencegah penyakit. Tanaman semangka 

mempunyai peluang yang cukup baik untuk dikembangkan, karena bernilai 

ekonomis tinggi, dengan umur panen relatif pendek sehingga budidaya semangka 

dapat meningkatkan pendapatan petani (Kalie, 2006). 

Terdapat puluhan varietas semangka yang dibudidayakan, tetapi hanya 

beberapa jenis yang diminati para petani/konsumen. Di Indonesia varietas yang 

cocok dibudidayakan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : Semangka Lokal 

(Semangka hitam dari Pasuruan, Semangka Batu Sengkaling dari daerah 

Sengkaling, Malang, Jawa Timur dan Semangka Bojonegoro Berasal dari 

Bojonegoro, Jawa Timur) dan Semangka Hibrida Impor (dari hasil silangan 

Hibridasi) yang mempunyai keunggulan tersendiri, salah satunya Semangka New 

Dragon berasal dari Taiwan. Semangka tersebut diklasifikasikan menurut benih 

murni negara asalnya (Junaidi dkk., 2013). 

Tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman 

semangka adalah perbaikan teknik budidaya diantaranya dengan pemangkasan. 

Pemangkasan dapat dilakukan dengan memotong ujung atau pucuk tanaman yang 

disebut pemangkasan pucuk. Pemangkasan dapat mengakibatkan peningkatan 

atau penurunan fotosintat dan hasil tanaman, salah satunya dipengaruhi saat 

pemangkasan atau waktu pemangkasan.  

Pemangkasan pada fase vegetatif menyebabkan pertumbuhan vegetatif 

akan berkurang, sehingga akan merangsang pertumbuhan generatif karena 

pemangkasan akan mengurangi produksi auksin. Selain itu cahaya matahari yang 

masuk ke tanaman lebih banyak, sehingga akan merangsang pembentukan bunga. 

Tindakan pemangkasan bertujuan untuk meningkatkan intensitas cahaya matahari 

yang dapat diterima oleh tanaman, sehingga akan meningkatkan hasil tanaman. 

Badrudin dkk., (2011) menyebutkan bahwa pemangkasan mentimun pada 14 HST 
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memiliki hasil terbaik terhadap bobot buah per tanaman  (245,6 g) dan jumlah 

buah pertanaman (3,45 buah).  

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi semangka 

adalah pemberian pupuk yang tepat. Pupuk mempunyai peranan penting terhadap 

keberhasilan budidaya tanaman. Tanaman membutuhkan pupuk yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan hara agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. 

Menurut Sudirja (2006) pemberian pupuk organik dapat menambah cadangan 

unsur hara di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah dan menambah kandungan 

bahan organik tanah. Salah satu jenis pupuk yang sering digunakan untuk tanaman 

semangka adalah bokashi. 

Menurut Candra (2009) bokashi berasal dari bahasa Jepang yang berarti 

bahan organik yang telah difermentasikan. Bokashi dibuat dengan 

memfermentasikan bahan organik seperti sekam padi, jerami, serbuk gergaji atau 

limbah pasar. Penggunaan effektif microorganisme ( EM-4) merupakan salah satu 

cara yang tepat untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah 

karena EM-4 merupakan inokulum mikroba yang dapat digunakan untuk 

membantu proses dekomposisi bahan organik. EM-4 tidak mengandung bahan 

kimia yang berbahaya dan biasanya sudah tersedia di dalam tanah sehingga tidak 

akan merusak lingkungan. 

Pupuk bokashi dan pupuk anorganik yang diberikan kepada tanaman 

melon dalam dosis yang tepat juga memberikan hasil yang sangat baik. Penelitian 

Subhan dkk. (2008) menyatakan bahwa dengan pemberian pupuk anorganik 50% 

dari dosis rekomendasi, yaitu urea 62,5 gram per tanaman, SP-36 37,5 gram per 

tanaman, KCl 37,5 gram per tanaman dan bokashi kotoran ayam 600 gram per 

tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman melon 

dibandingkan rekomendasi penuh yaitu urea 125 gram per tanaman, SP-36 75 

gram per tanaman, KCl 75 gram per tanaman, dan kotoran ayam 300 gram per 

tanaman. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Pemangkasan Pucuk Dan Dosis Pupuk Bokashi Terhadap 

Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Semangka ( Citrullus vulgaris L. ) ”. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman semangka 

2. Pengaruh dosis pupuk bokashi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

semangka.  

3.  Interaksi dosis pupuk bokashi dan pemangkasan pucuk terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman semangka. 

 

1.3. Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai budidaya semangka  

2. Mengetahui bagaimana cara melakukan pemangkasan pucuk dan pemberian 

pupuk bokashi  

3. Melestarikan lingkungan dengan pemakaian pupuk organik seperti bokashi  

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Pemangkasan pucuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

semangka. 

2. Pemberian pupuk bokashi dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman semangka. 

3. Pemangkasan pucuk dan penambahan  pupuk bokashi dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman semangka.  

 

 


