
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melon merupakan salah satu produk hortikultura yang banyak disukai oleh

masyarakat. Daya tarik melon terletak pada citarasa buahnya yang manis,

beraroma harum dan menyegarkan. Buah melon yang belum matang dapat

dikonsumsi sebagai sayuran, sedangkan buah yang sudah matang biasanya

dikonsumsi sebagai buah segar, pencampur minuman atau dibuat jus dan sebagai

bahan baku industri makanan dan minuman (Setiadi dan Parimin, 2001).

Menurut Sudjianto dan Veronica (2009)  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. Selain

kandungan gizi yang beragam, melon sering juga digunakan sebagai buah untuk

terapi kesehatan karena mempunyai khasiat untuk membantu sistem pembuangan

(mengandung serat yang tinggi), sebagai anti kanker, menurunkan resiko stroke,

penyakit jantung dan mencegah penggumpalan darah.

Produksi melon yang semakin meningkat dapat dilihat dari laporan data

Badan Pusat Statistik (2012) bahwa produksi tanaman melon pada tahun 2010

hanya 85.161 ton kemudian meningkat pada tahun 2011 dengan angka produksi

103.840 ton dan pada tahun 2012 produksi melon mencapai 125.474 ton.

Walaupun produksi melon mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi

jumlahnya tetap tidak memenuhi kebutuhan konsumen melon di daerah Riau.

Menurut Fitri et al. (2011) konsumsi buah melon semakin meningkat seiring

dengan peningkatan pola makan penduduk Indonesia yang membutuhkan buah

segar sebagai salah satu sumber gizi sehari-hari. Melon yang awalnya hanya

dikenal sebagai buah untuk konsumsi masyarakat golongan atas sekarang sudah

merakyat kesemua lapisan masyarakat meski belum mampu menjangkau ke

pelosok Indonesia. Wijoyo (2009) menyatakan meskipun volume permintaan

buah melon tinggi, tetapi seringkali permintaan pasar domestik saja tidak



terpenuhi. Keterbatasan produksi melon ini diakibatkan oleh masih sedikitnya

daerah sentra penanaman melon di Indonesia. Sentra produksi melon didominasi

oleh Jawa Timur dengan daerah Lumbung, seperti Ngawi, Madiun, Banyuwangi,

Nganjuk, Lamongan dan Jember. Di luar itu ada Lampung, Sulawesi Selatan dan

Banten, Kota Cilegon dan Serang sebagai sentra baru.

Unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman melon adalah pupuk nitrogen

(N), fosfor (P), dan kalium (K). Melon merupakan tanaman yang responsif

terhadap pupuk. Setiadi (1999) menyatakan bahwa tanaman melon membutuhkan

pupuk TSP sebanyak 1.990 kg/ha atau SP-36 2.543 kg/ha, pupuk urea sebanyak

1.430 kg/ha dan pupuk KCl sebanyak 490 kg/ha. Sesuai dengan dosis anjuran

untuk tanaman melon Penelitian Fitri et al. (2011) yang menggunakan pupuk

organik pelengkap cair Nutrifarm AG dengan dosis 4,5 ml/l, pupuk kandang sapi

10 ton/ha dan pupuk anorganik 50% dari dosis anjuran yaitu TSP 995 kg/ha, urea

715 kg/ha dan KCl 245 kg/ha dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot buah

dan diameter buah melon.

Meskipun pupuk anorganik dapat meningkatkan jumlah produksi pada

tanaman melon, pemakaian pupuk anorganik yang terus menerus dapat membuat

struktur tanah menjadi padat dan mengurangi aerasi yang sangat dibutuhkan oleh

tanaman. Selain itu ketersediaan pupuk anorganik cenderung mengalami

kelangkaan dan harganya mahal, maka sistem pertanian organik diharapkan dapat

menjadi solusi bagi para petani. Menurut Kuruseng (2012) pertanian organik

merupakan suatu sistem pertanian yang  mendorong  terbentuknya tanah dan tanaman

sehat dengan melakukan praktik-praktik budidaya tanaman seperti daur ulang hara

pada bahan organik (limbah organik), pengolahan tanaman yang tepat serta

mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selain itu 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 pemberian pupuk organik pada tanaman melon yakni dengan

memberikan pupuk bokashi. Menurut Riyan (2010) bokashi dapat dibuat dari



bahan-bahan alami seperti jerami padi, hijauan dan pupuk kandang dengan

menggunakan EM-4. Pupuk bokashi yang diberikan kepada tanaman melon

memberikan hasil yang baik dalam pertumbuhannya. Penelitian Rahim dan

Sukarmi (2011), dengan pemberian bokashi dan pupuk organik cair mampu

memberikan pertumbuhan yang lebih baik pada tanaman melon yaitu

meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun. Aplikasi pupuk organik cair

dengan konsentrasi 2 ml/l air memberikan hasil terbaik untuk pengamatan bobot

buah, diameter buah dan produksi melon, baik itu dikombinasikan dengan bokashi

pupuk kandang maupun bokashi jerami padi.

Kualitas pertumbuhan tanaman melon selain dengan pemberian pupuk

juga dapat ditingkatkan dengan pemangkasan pucuk dan penjarangan buah.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura (2004) bahwa

pemangkasan tanaman melon adalah memangkas dan membuang cabang-cabang

yang tidak produktif dengan tujuan untuk menjamin pertumbuhan tanaman,

sehingga proses produksi berlangsung maksimal dan mengurangi kelembaban

dalam tajuk tanaman. Hal tersebut akan mengurangi resiko terjadinya serangan

hama dan penyakit, serta merangsang tumbuhnya tunas-tunas produktif. Pangkas

pucuk (toping) pada tanaman melon dilakukan dengan memangkas pucuk batang

utama setelah buah dipilih dengan menyisakan minimum 25 helai daun

pertanaman. Penelitian Sari (2009) menunjukkan bahwa perlakuan toping dapat

mengurangi kelembaban dalam tajuk tanaman, sehingga dapat menekan

perkembangan hama dan penyakit tanaman. Dalam penelitian Sutapradja (2008)

pemangkasan pucuk mentimun dapat meningkatkan jumlah buah, yang secara

tidak langsung meningkatkan pula bobot buah dan bobot benih kering per

tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian

yang berjudul “Pertumbuhan dan Poduksi Tanaman Melon Secara Organik

dengan Pemangkasan Pucuk dan Pemberian Bokashi”



1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pangkas pucuk (toping) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

melon

2. Pengaruh pemberian dosis pupuk bokashi terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman melon

3. Interaksi pengaruh pemangkasan pucuk dan dosis pupuk bokashi terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman melon

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai budidaya melon secara organik

2. Mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk anorganik

3. Melestarikan lingkungan dengan pemakaian bahan-bahan ramah lingkungan

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pemangkasan pucuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman

melon

2. Pemberian dosis pupuk bokashi dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil

tanaman melon

3. Terdapat interaksi antara pemangkasan pucuk dan penambahan dosis pupuk

bokashi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon


