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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melon merupakan tanaman hortikultura yang tergolong ke dalam famili

Cucurbitaceae (Dedeh, 2008). Melon memiliki rasa yang enak, manis, beraroma

wangi dan dapat berkhasiat untuk terapi kesehatan misalnya, sebagai antikanker,

menurunkan resiko stroke, jantung, mencegah penggumpalan darah dan

membantu sistem pencernaan (Sudjianto dan Veronica, 2009). Kemajuan yang

dicapai di bidang pemuliaan tanaman telah berhasi menciptakan benih-benih

unggul, salah satunya pada komoditi melon. Jenis melon yang banyak

dibudidayakan saat ini adalah varietas hibrida, contohnya Glamour, Action 434,

Sky Rocket (Wijoyo,2009). Produksi buah melon Indonesia tahun 2011 sebanyak

103.840 ton, tahun 2012 sebanyak 70.583 ton dan tahun 2013 sebanyak 70.009

ton (Kementerian Pertanian, 2014). Menurunnya produksi melon di Indonesia

kemungkinan terjadi disebabkan oleh pemilihan varietas yang kurang sesuai dan

cara budidaya yang kurang tepat. Pengujian terhadap varietas-varietas unggul,

misalnya Varietas Glamour dan Varietas Action 434 perlu dilakukan sebagai salah

satu upaya untuk meningkatkan hasil panen melon.

Melon hibrida Varietas Glamour mempunyai bobot buah mencapai 2,0-

3,80 kg/buah, umur panen 60 HST dan kadar gulanya 12-13 0brix. Produktivitas

melon Varietas Action 434 dapat mencapai 30-40 ton/ha, jenis melon ini tahan

terhadap penyakit powdery mildew dan penyakit layu. Bentuk buahnya bulat dan

diselimuti jaring-jaring di permukaannya. Buah melon ini juga bisa mencapai

bobot 4 kg, daging buahnya berwarna hijau kekuningan, rasanya manis dan

renyah.

Selain pemilihan varietas yang sesuai, ketersediaan unsur hara juga

menjadi penentu keberhasilan budidaya melon. Menurut Sopib(2009) cit Safuan

(2012) Tanaman melon memerlukan ketersediaan unsur hara 80-120 kg N, 60-80

kg P2O5 dan 150-200 kg K2O, sedangkan untuk pertanaman intensif di rumah

kaca membutuhkan 400 kg N, 200 kg P2O5 dan 700 kg K2O. Unsur hara dapat

diperoleh dari sumber anorganik dan dari bahan organik. Unsur hara yang berasal
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dari anorganik misalnya pupuk urea, TSP dan KCl, sedangkan yang berasal dari

bahan organik contohnya adalah Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit (Kompos

TKKS). Kompos TKKS mudah didapat di setiap daerah yang memiliki pabrik

kelapa sawit, salah satunya adalah Provinsi Riau.

Menurut Yelianti et al. (2009), kompos TKKS mengandung unsur hara N

0,80%, P 0,22%, K 2,90%. Pemberian pupuk kompos TKKS dapat memperbaiki

sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga hasil tanaman pun diharapkan

meningkat. Hasil penelitian Siswanto et al. (2010), memperlihatkan pemberian

bahan organik pada budidaya melon dapat menekan penggunaan pupuk buatan

pabrik seperti KCl sampai 25%, urea sampai 12,5% dan SP-36 sampai 63,5%.

Penelitian Subhan et al. (2008) menunjukkan bahwa pemberian bokashi kotoran

ayam pada tanaman melon sebanyak 600 g/tanaman + 50% dosis rekomendasi

(urea 62,5 g, SP-36 37,5 g dan KCl 37,5 g per tanaman) memberikan hasil terbaik

pada parameter tinggi tanaman umur 20 HST (76,35 cm) dan 40 HST (3,09 m),

serta bobot buah saat panen (3,76 kg). Berdasarkan penelitian Sari (2012),

pemberian kompos TKKS20 ton/ha pada tanaman semangka berpengaruh nyata

terhadap panjang tanaman, sedangkan pemberian kompos TKKS 40 ton/ha

menghasilkan bobot buah per tanaman yang lebih tinggi.

Pemanfaatan kompos TKKS dapat mengurangi ketergantungan terhadap

pupuk kimia dan juga dapat membantu mengurangi limbah hasil pertanian.

Pengembalian bahan organik ke tanah (kompos TKKS) akan mempengaruhi

populasi mikroba tanah yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan dan

produktivitas tanah. Aktivitas mikroba berperan dalam menjaga stabilitas dan

produktivitas ekosistem alami, demikian pula ekosistem pertanian. Pengurangan

dosis pupuk kimia yang diikuti dengan penambahan kompos TKKS diharapkan

mampu menghasilkan melon yang berkualitas. Berdasarkan alasan tersebut, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan dan

Hasil Dua Varietas Tanaman Melon (Cucumis melo L.) dengan Pemberian

Pupuk Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Dosis kompos TKKS dan varietasyang terbaik terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman melon.

2. Interaksi kompos TKKS dan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman melon.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mengetahui cara budidaya tanaman melon.

2. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan kompos TKKS.

3. Mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dosis kompos TKKS yang berbeda memberikan respon yang berbeda

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon.

2. Varietas yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman melon.

3. Interaksi kompos TKKS dan varietas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman melon.


