
4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Semangka 

Klasifikasi tanaman semangka sebagai berikut: Divisio: Spermatophyta, 

Sub-divisio: Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Sub-kelas: Sympetalae, Ordo: 

Cucurbitales, Famili: Cucurbitaceae, Genus: Citrullus, Spesies: Citrullus vulgaris 

L (Prajnanta 2003).   

Morfologi tanaman semangka yaitu bersulur merambat, tergolong tanaman 

semusim, artinya hanya dapat menghasilkan buah sekali saja kemudian tanaman 

akan kering dan mati. Lamanya umur tanaman ini tumbuh sampai buah masak, 

pada kondisi lahan dan cuaca normal adalah 55-60 hari, sejak bibit ditanam. 

Tanaman ini berakar serabut, sehingga menghendaki tanah yang gembur dan 

poros. Batang utama tanaman ini dapat bercabang 2-3 cabang produktif yang  

disebut cabang lateral (Wihardjo, 1993). 

Rukmana (1994) menyatakan bahwa tanaman semangka termasuk jenis 

tanaman menjalar atau merambat dengan perantaraan alat pemegang berbentuk 

pilin, dan hidupnya semusim. Sistem perakarannya menyebar ke samping dan 

dangkal. Batang tanaman semangka bersegi dan berambut, panjangnya bisa 

mencapai 3,5-5 meter, daun buah semangka menjari dan lebar, tertutup bulu halus 

dan tajam letak daunnya berseberangan.  

Semangka memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan (staminate), 

bunga betina (pistillate), dan bunga sempurna (hermaphrodite). Namun demikian, 

umumnya semangka memiliki bunga jantan dan bunga betina dengan proporsi 

7:1. Bunga jantan memiliki tangkai sepanjang 10-25 mm dan berwarna hijau 

kekuningan. Sementara bunga betina berbentuk tunggal dengan panjang tangkai 

45 mm, lima helai mahkota bunga dan berwarna kuning kehijauan. Bunga tersebut 

keluar dari ketiak daun dan biasanya mekar pada pagi hari ( Rukmana 1994 ).  

Bentuk buah semangka dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu buah 

bulat, buah oval, dan buah memanjang. Pemilihan tipe buah sangat tergantung 

pada target pasar. Pasar di Sumatera umumnya menghendaki buah yang bulat, 

sedangkan pasar di Jakarta dan sekitarnya tidak terlalu mempermasalahkan bentuk 

buah. Para pengusaha, restoran, dan katering memilih buah yang oval karena lebih 
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mudah dan efisien untuk disajikan. Buah tipe lonjong umumnya sering 

diasosiasikan dengan semangka mini atau semangka personal (Sobir & Siregar, 

2010). 

Sobir & Siregar (2010) menambahkan, kulit buah semangka bergaris. 

Umumnya kulit buah semangka berwarna hijau tua atau kuning. Kulit buah 

semangka ada yang tebal dan tipis. Kulit buah yang tebal cocok untuk 

diperdagangkan jarak jauh. Daging buah berwarna merah atau kuning. Sekitar 

80% produksi buah semangka menghasilkan buah berwarna merah.  

 

2.2. Syarat Tumbuh 

Tanah yang sesuai untuk ditanami semangka adalah tanah yang poros 

(sarang) hingga mudah membuang kelebihan air. Tetapi tanah yang terlalu poros 

kurang baik pula untuk ditanami semangka, karena tanah demikian akan 

membutuhkan frekuensi penyiraman yang lebih sering, sehingga menambah 

tenaga kerja untuk melakukan penyiraman. Sebaliknya tanah yang terlalu padat 

ataupun menyerap dan menyimpan air sama sekali tidak sesuai untuk ditanami 

tanaman semangka karena sistem perakaran tanaman semangka tidak tahan 

terhadap genangan air dan mudah menjadi busuk, kemudian tanaman akan mati 

(Wihardjo, 1993).  

Rukmana (1994)  menambahkan, pertumbuhan tanaman semangka berbiji 

akan optimal bila ditanam pada tanah dengan kisaran pH 6,5-7,2. Pada kondisi 

tanah masam atau pH < 6, beberapa unsur hara sulit terserap oleh tanaman. Sesuai 

dengan daerah asalnya, yaitu Afrika, tanaman semangka memerlukan suhu yang 

panas dan kering untuk pertumbuhannya. Kisaran suhu pertumbuhan untuk 

semangka berbiji berkisar 25-26
0
 C.  

Yulianto (2012) menambahkan, jika pH tanah kurang dari 5,5 (tanah 

masam), maka dilakukan pengapuran. Tanaman semangka ini juga memerlukan 

sinar matahari penuh selama pertumbuhannya. Oleh karena itu, lahan penanaman 

harus terbuka, sinar matahari diperlukan untuk proses pemasakan makanan 

tanaman. Ketinggian tempat yang optimal untuk budidaya semangka berbiji 

berkisar 0-400 m dpl. Oleh karena itu, tidak jarang sentra penanaman semangka 

berbiji berada di sekitar pantai.  
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2.2.1. Tanah 

 Tanaman semangka menghendaki tanah yang subur, gembur, kaya 

kandungan bahan organik (Kalie, 2004). Bila kondisi tanah belum memadai atau 

kurang subur, maka tanah perlu dikondisikan atau dimanipulasi terlebih dahulu 

dengan cara pengolahan tanah dan pemupukan (Sunarto, 2006). Pemupukan 

dilakukan selain untuk meningkatkan hara tanah, juga sebagai usaha untuk 

memperbaiki sifat fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah. Pemupukan akan 

dihasilkan tanah yang gembur, subur serta banyak mengadung bahan organik yang 

sesuai dengan pertumbuhan tanaman semangka (Sunarto, 2006). 

Pertumbuhan tanaman semangka yang optimum adalah pada kisaran pH 

tanah antara 6-7 (Kalie, 2004). Namun demikian, semangka tidak menghendaki 

tanah yang becek yang dapat mengakibatkan pembusukan pada akar (Rukmana, 

1994). Ketinggian tempat yang ideal untuk pertumbuhan tanaman semangka 

antara 0 - 400 m di atas permukaan laut (Prajnanta, 2003). 

2.2.2. Iklim 

Faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman 

semangka adalah sinar matahari, suhu udara, dan curah hujan. Lokasi yang paling 

ideal untuk semangka adalah tempat terbuka dan mendapat sinar matahari penuh, 

suhu udara tinggi (panas) dan kering, curah hujan ± 40-50 mm per bulan 

(Rukmana, 1994).  

Seluruh areal pertanaman semangka perlu sinar matahari sejak terbit 

sampai tenggelam. Kelembaban udara cenderung rendah bila sinar matahari 

menyinari areal penanaman, menyebabkan udara kering yang miskin uap air. 

Kondisi demikian cocok untuk pertumbuhan tanaman semangka sebab di daerah 

asalnya tanaman semangka hidup di lingkungan padang pasir yang berhawa 

kering. Sebaliknya, kelembaban yang terlalu tinggi akan mendorong tumbuhnya 

jamur perusak tanaman. Tanaman semangka akan dapat tumbuh berkembang serta 

berbuah dengan optimal pada suhu ±25-30⁰ C (Yulianto, 2012). 

 

1. Sinar Matahari 

Tanaman semangka memerlukan sinar matahari penuh selama 

pertumbuhan, sehingga lahan yang terbuka tanpa naungan sangat sesuai untuk 
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pertumbuhan tanaman semangka. Ketersediaan sinar matahari penuh berpengaruh 

langsung terhadap proses fotosintesis, sedangkan pengaruh tidak langsungnya 

pada temperatur udara dan kelembaban (Sunarto, 2006).  

Tanaman semangka akan berbunga kurang baik jika tidak mendapat sinar 

matahari secara penuh (Kalie, 2004). Tanaman semangka yang ternaungi akan 

menunjukkan gejala yang kurang sehat, daun lemas, dan tipis. Pada kondisi ini 

tanaman jarang membentuk bunga karena gugur atau rontok (Prajnanta, 2003). 
 

2. Suhu 

  Suhu yang dibutuhkan tanaman semangka berbiji berkisar antara 25-30ºC, 

begitu juga dalam proses perkecambahan benih. Pertumbuhan tanaman semangka 

memerlukan suhu optimum 25ºC dan masih toleran pada kisaran 20-25ºC. Pada 

suhu 25ºC sangat ideal untuk pembungaan dan penyerbukan pada tanaman 

semangka, sedangkan pada suhu 30ºC sangat cocok untuk pengisian dan 

pemasakan buah (Rukmana, 1994). 

 Kualitas buah semangka yang baik akan tercapai jika selisih antara suhu 

siang dan suhu malam di lokasi penanaman cukup tinggi. Suhu siang untuk 

pembesaran buah semangka yang ideal sekitar 30ºC, sedangkan suhu malam 

harinya kurang dari 22ºC. Suhu yang tinggi pada siang hari akan meningkatkan 

laju fotosintesis, dan suhu yang rendah pada malam hari akan menurunkan laju 

respirasi. Sehingga cadangan makanan yang tersimpan cukup banyak, yang 

menyebabkan buah menjadi besar (Prajnanta, 2003). 

3. Curah Hujan 

Selain sinar matahari, air juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan 

tanaman. Terutama pada pertumbuhan awal dan pada saat suhu udara disekitar 

tanaman tinggi dan kering. Walaupun perlu air bukan berarti semangka perlu 

diairi atau digenangi terus-menerus. Oleh karena itu besar kecilnya curah hujan 

akan berpengaruh langsung terhadap ketersediaan air dan kelembaban di sekitar 

tanaman. Curah hujan yang dikehendaki tanaman semangka berkisar 40-50 mm. 

Bila curah hujan kecil maka tanaman perlu disiram, baik pagi dan sore hari. 

Karena jika kekurangan air pada fase pengisian dan pembesaran buah 

menyebabkan bentuk buah tidak sempurna (Sunarto, 2006). Namun, curah hujan 
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yang terlalu tinggi dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu 

tanaman mudah terserang hama penyakit, bakal buah gugur, dan pertumbuhan 

vegetatif menjadi panjang. 

 

2.3. Hama dan Penyakit Tanaman 

 Hama yang menyerang tanaman semangka ialah hama thrips, kutu daun, 

kumbang daun, dan ulat daun. Pengendalian hama dilakukan secara manual 

dengan mengambil dan membuangnya ketika persentase serangan kecil dan 

pengendalian secara kimia itu dapat dilakukan penyemprotan insektisida Decis 2,5 

EC atau Orthene 75 SP. Setelah umur tanaman 15, 40 dan 55 hari setelah tanam, 

dilakukan penyemprotan fungisida Dithane M-45 80 WP dengan konsentrasi 2,5 g 

l-1 air untuk mencegah busuk buah dan pengendalian layu fusarium dengan 

penyemprotan Derasol 500 SC dengan konsentrasi 1,5 ml l-1 air (diberikan 

dengan cara penyiraman sebanyak 250 ml) (Sunarto, 2006). 
 

2.4. Pemangkasan Pucuk 

 Pemangkasan (pruning) adalah pemotongan bagian tertentu tanaman yang 

tidak dikehendaki pertumbuhannya karena dapat menghambat atau mengganggu 

perkembangan tanaman (Gustiningsih, 2012). Pemangkasan dapat dilakukan 

dengan memotong ujung atau pucuk tanaman yang disebut pemangkasan pucuk. 

Pemangkasan dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan fotosintat dan 

hasil tanaman yang salah satunya dipengaruhi saat pemangkasan atau waktu 

pemangkasan. Tindakan pemangkasan bertujuan untuk meningkatkan intensitas 

cahaya matahari yang dapat diterima oleh tanaman, sehingga akan meningkatkan 

hasil tanaman. Penurunan intensitas cahaya matahari pada tanaman yang daunnya 

ternaungi dapat menurunkan hasil sebesar 40% atau lebih (Badrudin dkk., 2011). 

 Pemangkasan ada dua jenis, yaitu heading back dan thinning out. Heading 

back  yaitu pemangkasan bagian atas tanaman atau pucuk atau cabang. Thinning 

out yaitu membersihkan atau membuang ranting dan cabang tanaman yang sakit, 

tua, atau lemah, serta tunas-tunas air yang tidak diperlukan. Efek dari heading 

back adalah pertumbuhan tunas-tunas samping, sedangkan efek dari thinning out 
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adalah tanaman yang sehat dan bebas dari cabang yang tidak produktif 

(Gustiningsih, 2012).  

Pemangkasan harus dilakukan dengan metode atau teknik yang benar 

dalam waktu yang tepat. Pemangkasan yang salah tidak saja menyebabkan 

kegagalan pengaturan pembungaan dan pembuahan, tetapi dapat mengganggu dan 

berakibat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara 

keseluruhan. Pemangkasan yang baik dilakukan pada pagi hari karena bekas luka 

yang ditimbulkan akan segera kering dan dapat menghindari pembusukan pada 

tanaman yang akan dipangkas (Rai & Poerwanto, 2008). 

 Penelitian pengaruh pangkas pucuk pada hasil benih mentimun yang 

dilakukan oleh Sutapradja (2008) menunjukan bahwa pemangkasan pucuk pada 

ruas ke-15 meningkatkan jumlah benih yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah 

cabang produktif tanaman akibat pemangkasan pucuk menyebabkan buah yang 

terbentuk dan jumlah daun lebih banyak dan produktif dan dapat disimpulkan dari 

penelitiannya yakni pemangkasan pucuk pada ruas ke-15 memberikan pengaruh 

nyata terbaik terhadap jumlah benih per buah (214,28 g), bobot kering benih per 

buah (5,61 g), dan bobot kering benih per tanaman (118,18 g). 

 

2.5. Bokashi 

Bahan organik mempunyai pengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah. Selain itu bahan organik juga berperan terhadap pasokan hara dan 

ketersediaan P. Pengaruh bahan organik terhadap sifat fisik tanah adalah terhadap 

peningkatan porositas tanah. Penambahan bahan organik akan meningkatkan pori 

total tanah dan menurunkan berat volume tanah, selain itu penambahan organik 

juga akan meningkatkan kemampuan tanah menahan air sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman (Sedjati, 2006). 

 Menurut Wididana (1993) bokashi adalah fermentasi bahan organik 

(jerami, sampah organik, pupuk kotoran ternak dan lain-lain) dengan teknologi 

EM-4 yang dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah, selain itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman (menjaga kestabilan produksi), serta menghasilkan kualitas dan 

kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan. 
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Wididana (1993) menyebutkan bahwa dalam 100 g bokashi mengandung 

unsur nitrogen 4,96%, fosfor 0,34%, kalium 1,90%, protein 30,20%, karbohidrat 

22,96%, lemak 11,21%, gula 15,75%, alkohol 14,02% mg/100 g, vitamin C 

0,46% mg/100 g, dan asam amino. Manfaat bahan organik fermentasi (bokashi) 

adalah bisa langsung digunakan sebagai pupuk organik, tidak panas, tidak berbau 

busuk, tidak mengandung penyakit dan tidak membahayakan pertumbuhan dan 

produksi tanaman.   

 Hasil penelitian Zahrah (2011) aplikasi bokashi dalam penanaman padi di 

tanah ultisol menunjukkan bahwa interaksi berbagai dosis pupuk bokashi dan 

NPK organik berpengaruh terhadap jumlah serapan hara N, P, dan K tanaman, 

anakan produktif, panjang malai, jumlah bulir per malai, berat gabah kering per 

rumpun, dan berat 1000 biji. Perlakuan terbaik adalah pemberian bokashi 30 ton 

per hektar (3 kg/petak) dan pemberian NPK organik 600 kg/ha (60 g/petak) 

dengan hasil anakan produktif 19,0 batang/rumpun, panjang malai 27,8 cm, 

jumlah bulir per malai 210,7 bulir, persentase gabah bernas 97,63%, bobot gabah 

kering 94,35 g/rumpun, berat 1000 biji 29,6 g. 

 Sesuai dengan pernyataan diatas dalam penelitian Rohyanti dkk. (2011) 

bahwa Pemberian bokashi jerami padi pada tanaman tomat di tanah PMK 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, berat berangkas kering tanaman dan 

kadar klorofil daun. Hal ini diduga karena bokashi jerami padi merupakan pupuk 

organik hasil fermentasi dengan EM-4. Hasil penguraian oleh mikroorganisme 

dalam bokashi berupa senyawa organik telah mampu menyediakan unsur hara 

yang siap diserap oleh tanaman. 

 Pupuk bokashi dan pupuk anorganik yang diberikan kepada tanaman 

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

Subhan dkk. (2008) melaporkan 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.  


