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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Melon

Dalam dunia tumbuh tumbuhan (Plantae), tanaman melon termasuk ke

dalam keluarga labu-labuan (Cucurbitaceae) sepertinya halnya dengan blewah

(Cucumis melo L.), semangka (Citrullus vulgaris Schard.), mentimun (Cucumis

sativus L.), pare (Momordica charantia L.) dan waluh (Cucurbita moschata).

Menurut Wijoyo (2009) perincian taksonomi tanaman melon sebagai berikut:

Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo:

Cucurbitales; Famili: Cucurbitaceae; Genus: Cucumis; Spesies: Cucumis melo L.

Sudjianto dan Krestiani (2009)  menyatakan kandungan zat gizi dalam 100 g dari

bagian buah melon yang dapat dimakan adalah protein 0,6 g, kalsium 17 mg,

thiamin 0,045 mg, vitamin A 2,4 IU, vitamin C 30 mg, vitamin B 0,045 mg,

vitamin B2 0,065 mg, karbohidrat 6 mg, niasin 1 mg, riboflavin 0,065 mg, zat besi

0,4 mg, nikotianida 0,5 mg, air 93 ml serat 0,4 g dan 23 kalori.

Batang tanaman berbentuk segi lima tumpul, bercabang banyak, berwarna

hijau muda, berbulu halus, serta memiliki ruas-ruas batang sebagai tempat

munculnya tunas dan daun. Batang memiliki alat pemegang (pilin) untuk

merambat. Melon juga memiliki daun yang bewarna hijau, permukaannya

bertrikoma, bentuk lebar menjari dengan lima sudut. Tangkai daun panjang

dengan ukuran besar. Daun tersusun berselang-seling pada ruas-ruas batang.

Tanaman melon memiliki bunga jantan, bunga betina dan hermaprodit. Bunga

betina biasanya terletak di ketiak daun pertama dan kedua pada setiap ruas

percabangan, sedangkan bunga jantan terletak secara berkelompok disetiap ketiak

daun (Wijoyo, 2009).

Buah melon sangat bervariasi dalam bentuk, ukuran, rasa, aroma, dan

penampilannya tergantung dari setiap varietasnya. Buah melon dapat dipanen

pada umur 65-120 HST tergantung pada varietasnya. Tanda buah melon sudah tua

atau masak adalah jika dipukul-pukul perlahan bunyinya nyaring. Jumlah biji

yang terdapat pada satu buah melon rata-rata 200-600 biji, tergantung besar

kecilnya buah. Selain itu pada tanaman melon akarnya menyebar, tetapi dangkal,

akar tunggangnya pendek, akar cabang dan rambut-rambut akar banyak tumbuh
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dipermukaan tanah. Ujung akar tanaman melon yang menembus ke dalam tanah

dapat mencapai 45-90 cm, sedangkan akar horizontal menyebar ke dalam tanah

dengan kedalaman ± 20-30 cm (Suparno, 2006). Melon berdasarkan penampilan

kulit buahnya digolongkan menjadi tipe berjaring (netted melon) dan tipe tidak

berjaring (winter melon). Melon tipe berjaring contohnya adalah varietas Aramis

F1, Sky Rocket, Action 434, dan Glamour. Sedangkan melon tipe tidak berjaring

contohnya adalah Super Salmon, Honey Dew dan Honey Word (Samadi, 1995).

Cahyono (1996) menjelaskan bahwa faktor iklim yang berpengaruh

terhadap produktivitas tanaman melon dalam menghasilkan buah adalah cahaya

matahari, temperatur udara dan curah hujan. Pada kondisi iklim yang tidak sesuai

dengan yang dikhendaki dapat menurunkan produksi tanaman. Tanaman melon

memerlukan penyinaran cahaya matahari penuh sepanjang hari, yaitu 10 sampai

12 jam. Tanaman melon dapat tumbuh baik pada kondisi lingkungan yang cukup

panas. Suhu yang sesuai dalam produksi tanaman melon berkisar antara 20-30 oC.

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhannya berkisar antara 70-80%,

dalam kondisi kelembaban yang tinggi tanaman menjadi rentan terhadap penyakit

yang disebabkan oleh jamur.

Curah hujan yang diperlukan untuk tanaman melon adalah

2.000-3.000 mm/tahun. Apabila diambil rata-rata, curah hujan yang dibutuhkan

tiap jam adalah 1 mm. Tanaman melon dapat tumbuh pada kisaran ketinggian

0-2.000 m dpl. Tanaman melon membutuhkan tanah yang gembur dan subur, serta

drainase dan aerasi yang baik. Sementara itu PH tanah yang ideal untuk tanaman

melon adalah 6,0-7,0. Meskipun demikian, tanaman melon masih toleran pada pH

5,6-7,2 (Redaksi Agromedia, 2010).

2.2. Budidaya Tanaman Melon

Budidaya tanaman melon meliputi persemaian, penanaman, pemeliharaan,

pemupukan, pengendalian hama dan penyakit dan panen. Menurut Wijoyo (2009),

perbanyakan tanaman melon dilakukan dengan benih. Benih melon dapat

diperoleh dengan membeli dari toko pertanian. Dalam luas tanam satu hektar

dengan populasi 16.000-18.000, diperlukan 450-500 g benih melon yang berisi

sekitar 22.500 butir benih. Menurut Setiadi (1999) benih dapat tumbuh baik, sehat

dan cepat beradaptasi dengan lingkungannya jika terlebih dahulu dilakukan
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perendaman ke dalam air selama 1 jam. Sesudah direndam, benih direndam lagi

dengan larutan fungisida (Zineb, Benlate, Captan) selama setengah jam,

konsentrasi larutan ini bisa berpatokan pada aturan di label masing-masing

fungisida. Setelah direndam benih diletakkan di atas tampah yang di alas handuk

basah dan benar-benar bersih. Selama ± 2 hari setelah berkecambah, benih ini

disemaikan dulu dalam polibeg kecil ukuran 8 x 10 cm, hingga bibitnya berdaun

2-3 helai (12-14 hari).

Penanaman dilakukan saat tanaman yang sudah berdaun 4 lembar (berumur

14 hari), kondisi bibit sudah cukup kuat untuk dipindahkan ke polibeg. Untuk

mencapai tingkat produksi yang tinggi, perlu diperhatikan dalam memilih bibit

antara lain: 1). Bibit telah berumur sekitar 14 hari atau daunnya berjumlah empat

helai, pertumbuhannya normal dan bibit tampak bewarna hijau segar, 2). Bibit

dalam kondisi yang sehat, artinya bebas dari serangan hama dan penyakit yang

membahayakan bagi perkembangan selanjutnya dilahan pertanaman

(Cahyono,1996).

Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari karena

kondisi lingkungan pertanaman belum begitu panas. Pembuatan lubang tanam

dilakukan dengan menggali lubang tanam (disesuaikan dengan media bibit dalam

polibeg). Bibit yang sudah layak pindah bisa langsung ditanam pada media yang

diinginkan. Bibit dilepaskan dari polibeg dengan hati-hati. Media dijaga agar tidak

berhamburan karena akan mengakibatkan akar-akar terputus, kemudian ditanam

dengan jarak tanam 70 x 50 cm (Redaksi Agromedia, 2010).

Tindakan Pemeliharaan untuk tanaman melon yang rutin adalah

penyiraman. Penyiraman dilakukan sejak dari persemaian hingga dilahan.

Penyiraman sebaiknya dilakukan pada sore hari atau malam hari. Walaupun untuk

pertumbuhannya tanaman melon sangat membutuhkan air, tetapi jika berlebihan

air akan merusak perakaran tanaman. Pencabutan gulma harus dilakukan sejak

tumbuhan masih kecil, karena jika sudah besar akan merusak perakaran tanaman

melon. Melakukan penyulaman pada tanaman yang mati atau pertumbuhannya

lambat sejak tanaman berumur 5 hari setelah tanam. Pembuangan tunas pada

ketiak daun ± 30 HST. Seleksi buah, dilakukan setelah buah berukuran sebesar

telur ayam, dipelihara 1 atau 2 buah per tanaman (Warni dan Pubiati, 2010).
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Sunarjono (2003) menjelaskan bahwa pemupukan mempunyai dua tujuan,

yaitu mengisi perbekalan zat makanan tanaman yang cukup dan memperbaiki atau

memelihara kondisi tanah. Sewaktu persemaian pupuk yang digunakan hanya

pupuk kandang yang telah matang, setelah bibit ditanam di polibeg dilakukan

pemupukan dengan menggunakan pupuk N, P, K. Biasa tanaman dipupuk 2 kali,

yakni pada umur 1-2 minggu setelah tanam dan 3-4 minggu kemudian. Setelah

tanaman berbuah sebesar kelereng, umumnya tidak dipupuk lagi.

Hama yang sering menyerang tanaman melon adalah: 1). Hama kutu aphids.

Gejala yang ditimbulkan daun tanaman menggulung dan pucuk tanaman menjadi

kering akibat cairan daun telah dihisap oleh hama. Pengendaliannya dengan

menyemprotkan secara serempak Pestona atau Natural BVR atau insektisida

Perfekthion 400 EC (dimethoate) dengan konsentrasi 1,0-2,0 ml/liter. 2). Layu

bakteri dengan gejala daun dan cabang layu, terjadi pengerutan pada daun, warna

daun menguning, mengering dan akhirnya mati. Pengendaliannya sebelum

ditanami, lahan disterilisasi dengan Basamid G dengan dosis 40 g/m2 atau

memakai Natural Glio. 3). Adapun penyakit yang menyerang tanaman melon

adalah penyakit busuk pangkal batang dengan gejala pangkal batang yang

terserang mula-mula seperti tercelup minyak, kemudian keluar lendir bewarna

merah coklat, kemudian tanaman layu dan mati. Pengendalian daun-daun yang

terserang dibersihkan lalu disemprot dengan fungisida Derasol 500 SC

(Carbendazim) dengan konsentrasi 1-2 ml/liter (Dedeh, 2008).

Setiap Varietas melon mempunyai waktu panen yang berbeda-beda.

Sebagai contoh, melon Sky Rocket dipanen pada umur 60 hari setelah tanam

apabila ditanam pada dataran rendah. Sementara itu, jika ditanam pada dataran

sedang melon ini dipanen pada umur 80 hari. Selain tergantung pada varietasnya,

waktu panen juga tergantung pada tempat tumbuhnya.  Waktu panen juga dapat

ditentukan dari ciri-ciri fisik buahnya. Berikut ini Ciri-ciri buah melon yang sudah

masak dan siap dipetik. 1). Mengeluarkan aroma harum yang khas. 2). Pada jenis

melon yang memiliki jaring, seluruh permukaan buah sudah tertutup jaring

sempurna. 3). Tangkai buah biasanya telah mengalami retak atau pecah. 4).
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Mudah dipetik dengan tangan. 5). Bila diketuk dengan jari, suaranya nyaring. 6).

Memiliki warna yang cenderung tua. 7). Kulit tidak mengeluarkan getah jika

dikupas. 8). Bila dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Pemanenan dilakukan

dengan cara dipetik. Pemetikan sebaiknya dilakukan dengan gunting yang steril

dan sebaiknya dipetik pada pagi hari (Redaksi Agromedia, 2010).

2.3. Pupuk Bokashi

Pemanfaatan pupuk bokashi sangat diperlukan untuk perbaikan

produktivitas tanah agar dapat menyediakan lingkungan media tumbuh yang

sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Bahan organik di dalam tanah sangat

berperan dalam proses kimia, fisika, dan biologis dalam tanah. Hasil penelitian

Ermadani et al. (2011) menunjukkan bahwa pupuk organik dapat meningkatkan

produksi tanaman hingga dua musim tanam.

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.

Sesuai dengan pernyataan diatas dalam penelitian Rohyanti dan Hayani

(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 et al. (2008) melaporkan bahwa dengan pemberian pupuk anorganik 50%
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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 memberikan tinggi tanaman melon lebih besar pada 20 HST yaitu 76,35

cm dan berat buah lebih besar sebesar 3,76 kg, dibandingkan rekomendasi penuh

yaitu urea 125 gram per tanaman, SP-36 75 gram per tanaman, KCl 75 gram

pertanaman, dan kotoran ayam 300 gram per tanaman yang hanya memberikan

tinggi tanamanmelon pada 20 HST 48,73 cm dan bobot buah 2,99 kg.

2.4. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik dikenal pula sebagai pupuk kimia. Pupuk anorganik

mengandung beberapa keutamaan seperti kadar unsur hara yang tinggi, daya

higroskopisitasnya atau kemampuan menyerap dan melepaskan airnya tinggi,

serta mudah larut dalam air, sehingga mudah diserap tanaman. Selain

keunggulannya, pupuk ini juga memiliki kekurangan. Pemakaian secara

berlebihan dan terus menerus dapat merusak tanah karena membuat tanah cepat

mengeras, tidak gembur, dan cepat menjadi asam (Sunarjono, 2003).

Pupuk tunggal pada tanaman seperti pupuk Urea (N), TSP (P) dan KCl (K)

keuntungannya adalah pada harga yang lebih murah dan cepat larut sehingga

dapat mengurangi pencucian hara serta cocok sebagai tambahan hara pada

tanaman menghasilkan. Pupuk tunggal dapat diaplikasikan satu kali dan dapat

digunakan pada semua jenis tanaman serta pada berbagai kondisi lahan, iklim dan

lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut menjamin diterapkannya teknologi

pemupukan berimbang, sehingga dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil

pertanian (Jannah dan Marhannudin, 2012).

Menurut Hardjowigeno (2003) pupuk urea merupakan pupuk buatan

dengan kandungan nitrogen sebesar 45% dan pupuk ini tergolong pada pupuk

higroskopis, yaitu pada kelembaban nisbi 73% sudah mulai menarik air dari

udara. Pupuk urea sebagai sumber hara N dapat memperbaiki pertumbuhan
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vegetatif tanaman, dimana tanaman yang tumbuh pada tanah yang cukup N,

berwarna lebih hijau.

Pupuk TSP (Triple Super Phosphate) merupakan sumber unsur fosfor

terbaik karena kadar fosfor yang dikandungnya praktis hampir seluruhnya dapat

melarut dalam air. Pupuk TSP ini tidak berbentuk serbuk tetapi merupakan

butiran-butiran yang berwama kelabu dan mempunyai kadar P2O5 sebanyak 45%.

Pupuk ini tidak higroskopik (tidak mudah menyerap uap air), sehingga resiko

terjadi pengumpalan sangat kecil (Sutejo, 2010).

Pupuk KCl (Kalium Chlorida) adalah pupuk anorganik yang banyak

digunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur K pada tanaman.  Pemakaian KCl

harus dibatasi, ini disebabkan KCl mengandung klorida yang dapat berpengaruh

negatif pada tanaman yang tidak membutuhkan atau peka terhadap klorida. Ada

beberapa akibat dari keracunan klorida, diantaranya adalah hasil panen menurun

karena tanaman lebih cepat mati sebelum waktu nya, kadar kering hasil menurun

dan rasa nya berkurang.  KCl dengan rumus kimia K2O, kadar K yang terkandung

pada pupuk tunggal KCl 52-55%, reaksi fisiologi masam lemah dan agak

higroskopis (Hardjowigeno, 2003).


