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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Melon

Wijoyo (2009) menyatakan bahwa melon merupakan tanaman semusim dan

tumbuhnya merambat. Tanaman yang masih satu keluarga dengan melon, antara lain;

semangka, mentimun, blewah dan waluh. Perincian taksonomi tanaman melon

sebagai berikut, Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Sub-divisio:

Angiospermae; Klas: Dikotiledoneae; Ordo: Cucurbitales; Famili: Cucurbitaceae;

Genus: Cucumis; Spesies: Cucumis melo L.

Tanaman melon mirip dengan tanaman mentimun dan merupakan tanaman

semusim, menjalar di tanah atau dapat dirambatkan pada lanjaran atau turus bambu.

Tanaman ini mempunyai banyak cabang, kira-kira 15-20. Tanaman melon

beradaptasi dengan baik pada tanah liat berpasir yang banyak mengandung bahan

organik, namun melon masih dapat tumbuh juga pada tanah pasir atau liat. Sinar

matahari yang banyak, baik intensitas maupun lama penyinaran sangat

menguntungkan untuk pertumbuhan, kandungan gula yang tinggi serta rasa yang

lezat. Selain itu, banyaknya sinar matahari dapat mengurangi beberapa patogen yang

tersebar dalam udara yang lembab (Jalil, 2008).

Batang tanaman berbentuk segi lima tumpul, bercabang banyak, berwarna

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

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

Melon juga memiliki daun yang berwarna hijau, permukaannya berambut, 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 dan betina. 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).
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Buah melon sangat bervariasi dalam bentuk, ukuran, rasa, aroma dan

penampilannya tergantung dari setiap varietasnya. Buah melon dapat dipanen pada

umur 70-120 hari 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 di permukaan 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).

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Melon

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

dikehendaki dapat menurunkan produksi tanaman. Tanaman melon memerlukan

penyinaran cahaya matahari penuh sepanjang hari, yaitu 10 sampai 12 jam. Dalam

hal temperatur udara, tanaman melon dapat tumbuh baik pada kondisi lingkungan

yang cukup panas. Suhu yang sesuai untuk produksi tanaman melon berkisar antara

20-30oC sedangkan untuk kelembapan udara yang sesuai untuk pertumbuhannya

berkisar antara 70-80%. Dalam kondisi kelembapan 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 2.000 mdpl. Dalam

melakukan budidaya, tanaman melon membutuhkan tanah yang gembur dan subur,
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tanah tersebut sebaiknya juga mudah mengalirkan kelebihan air atau bersifat porous.

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).

2.3. Budidaya Melon

Menurut Setiadi (1999) benih dapat tumbuh baik, sehat dan cepat beradaptasi

dengan lingkungannya jika terlebih dahulu melakukan 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 diangkat dan

diletakan di atas tampah yang dialasi handuk basah dan benar-benar bersih. Selama ±

2 hari setelah berkecambah benih dipindahkan kedalam polibeg dan dibiarkan ± 2

minggu atau sampai menjadi tanaman muda yang sudah berdaun 4 atau 5 helai.

Suparno (2006) menyatakan bahwa pengolahan tanah untuk penanaman

melon di dalam polibeg bisa dilakukan dengan cara mencampurkan tanah dengan

pupuk kandang atau kompos, serta pupuk dasar buatan berupa TSP atau SP-36 yang

telah dicampur rata, kemudian dimasukan ke dalam polibeg sampai tiga perempat

tinggi polibeg dan meratakannya. Tanah yang telah di isi dibiarkan selama 3-4 hari

sebelum dilakukan penanaman.

Penanaman dilakukan saat tanaman sudah berdaun 4 lembar (berumur 14

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

Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari karena kondisi

lingkungan tidak terlalu panas. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan menggali

lubang tanam (disesuaikan dengan media bibit dalam polibeg). Untuk mencapai

tingkat produksi yang tinggi, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih

bibit. Pertama, bibit telah berumur sekitar 14 hari atau daunnya berjumlah empat

helai, pertumbuhannya normal dan bibit tampak bewarna hijau segar. Kedua, bibit
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dalam kondisi yang sehat, artinya bebas dari serangan hama dan penyakit yang

membahayakan bagi perkembangan selanjutnya dilahan penanaman (Cahyono,

1996).

Sebagai tanaman yang mepunyai sifat merambat atau menjalar di atas tanah,

maka untuk menunjang pertumbuhan yang baik, tanaman melon sebaiknya diberi

penunjang atau ajir untuk hidupnya. Fungsi pemberian penunjang atau ajir ini adalah

agar setiap tanaman mendapatkan cahaya matahari yang baik secara merata.

Fotosintesis dapat berjalan dengan baik, hal ini sangat penting sekali untuk

pembentukan zat gula yang tinggi serta rasa yang lezat pada buah melon, selain itu

dengan pemberian penunjang, maka tanaman akan tumbuh keatas dan tidak mudah

kotor, demikian pula pada buah yang dihasilkan, jika kotor maka buah akan mudah

diserang hama dan penyakit. Bahan yang dapat dijadikan ajir untuk tanaman melon

berupa bambu yang dibelah menjadi 4 bagian atau menggunakan kayu dan bahan

lainnya, seperti bagian tanaman yang telah mati (cabang dan ranting) (Cahyono,

1996).

Samadi (1995) menyatakan bahwa pemangkasan pada tanaman melon

dilakukan pada saat cuaca cerah dan panas dengan cara sebagai berikut. Pertama,

tunas-tunas di ketiak daun yang tumbuh pada ruas 1-8 dipangkas. Kedua, tunas-tunas

di ketiak daun yang tumbuh pada ruas 9-13 dipelihara untuk diseleksi buahnya.

Ketiga, buah yang muncul pada tunas lateral, disisakan 1 atau 2 daun di atas buah.

Keempat, pemangkasan tunas-tunas ketiak daun pada ruas ke 14-26. Kelima,

pemotongan titik tumbuh pada ruas ke-27 (tunas apikal). Pada saat cuaca tidak cerah

bekas pangkasan dioles cat kayu agar luka bekas pangkasan tidak diserang oleh

penyakit dan jamur.

Pemeliharaan pada tanaman melon dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai

berikut. Pertama, melakukan penyulaman untuk tanaman yang mati. Kedua,

penyiraman setiap hari sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lingkungan
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sekitar tanaman. Ketiga, pemangkasan tunas-tunas yang tumbuh pada ketiak daun dan

pucuk daun pada ruas setelah ke 20 atau tinggi tanaman mencapai ± 175-200 cm.

Keempat, saat empat minggu setelah tanam, pemupukan susulan kedua, urea 50

kg/ha, 100 kg/ha SP-36 dan 50 kg/ha KCl (± 200 kg/ha NPK) atau (25 g urea, 50 g

SP-36, 25 g KCl)/lubang atau NPK 100 g/lubang. Kelima, pembuangan tunas pada

ketiak daun, ±30 HST tanaman mulai berbunga. Keenam, seleksi buah dilakukan

setelah sebesar telur ayam. Satu tanaman dipelihara satu buah dan buah dipilih pada

ruas antara ke 7 sampai 13 (Warni dan Titik, 2010).

Sunarjono (2003) menyatakan bahwa sewaktu persemaian pupuk yang

digunakan hanya pupuk kandang yang telah matang, setelah bibit ditanam di polibeg

dilakukan pemupukan dengan NPK. Biasanya 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 dan penyakit yang sering menyerang tanaman melon dijelaskan berikut

ini. Pertama, hama kutu aphids. Gejala yang ditimbulkan seperti 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. Kedua, 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. Ketiga, 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 berwarna

merah coklat, kemudian tanaman layu dan mati. Pengendalian dilakukan dengan cara

daun-daun yang terserang dibersihkan lalu disemprot dengan fungisida Derasol 500

Sc (carbendazim) dengan konsentrasi 1-2 ml/l (Dedeh, 2008).



10

Tanaman sudah dapat dipetik hasilnya pada umur 65-70 hari setelah tanam.

Umur petik buah sangat dipengaruhi oleh verietas, cuaca, dan tinggi tempat

penanaman melon. Semakin tinggi tempat penanamannya semakin lama buah dapat

dipanen. Kadar gula buah melon juga akan meningkat pesat saat buah akan masak.

Pemetikan buah seharusnya dilakukan 1 kali, karena proses kematangannya

bersamaan. Ciri-ciri buah melon yang sudah masak, akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, terbentuknya rekahan antara pangkal tangkai buah dengan buahnya,

sehingga rekahan tersebut menyerupai cincin. Kedua, pada buah melon yang

berjaring, penampakan jaring sudah memenuhi seluruh permukaan buah dan tampak

jelas. Ketiga, menunjukkan aroma harum pada buahnya 80% dari total tanaman.

Keempat, kulit buah berwarna kekuning-kuningan atau putih susu. Kelima, dahan dan

daun sudah kelihatan menua (Samadi, 1995).

2.4. Pemangkasan

Cahyono (1996) menyatakan bahwa pemangkasan dan pengaturan buah pada

budidaya melon merupakan tindakan pemeliharaan khusus yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas buah, yakni agar memperoleh buah yang lebih baik dengan

ukuran besar, rasa manis dan lezat. Bagian-bagian tanaman yang dipangkas adalah

tunas lateral atau cabang yang tumbuh pada ketiak daun dan tunas apikal atau bagian

pucuk tanaman serta bagian bunga dan buah. Dengan mengurangi atau memotong

cabang dan pucuk tanaman maka penerimaan cahaya matahari dapat lebih

ditingkatkan, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan lebih baik dan dapat juga

meningkatkan fase generatif yaitu pembentukan bunga dan buah. Waktu yang baik

untuk melaksanakan pemangkasan adalah saat cuaca cerah dan kering, hal ini

dimaksudkan agar luka bekas pangkas lekas kering dan tidak ditumbuhi cendawan.

Pemangkasan juga merupakan suatu teknik untuk mengatur bentuk tanaman

agar dapat menumbuhkan tunas baru dan memungkinkan melakukan panen pada

tingkat produksi tertentu (Atmosoedarjo et al., 2000). Penelitian Sari (2009)

menunjukkan bahwa pengaruh pangkas pucuk tanaman melon dengan sistem
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hidroponik tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas melon. Tetapi dengan

perlakuan pangkas pucuk dapat mengurangi kelembaban dalam tajuk tanaman,

sehingga dapat menekan perkembangan hama dan penyakit tanaman yang dapat

menurunkan jumlah produksi.

Penelitian pengaruh pangkas pucuk pada hasil benih mentimun yang

dilakukan oleh Sutapradja (2008) menunjukkan 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, bobot kering benih per buah, dan bobot kering benih

per tanaman.

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 bahan 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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Hasil penelitian Zahra (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

1.000 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 1.000 biji

29,6 g.

Wididana (1993) menyatakan 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 di atas dalam penelitian Rohyanti et al. (2011)

bahwa pemberian bokashi jerami padi pada tanaman tomat di tanah PMK

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, berat brangkasan 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. Subhan et al. (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



13

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.


