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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TinjauanUmumTanaman Melon

Melon merupakantanamansemusim(annual) yang

hidupmenjalarataumerambatdenganmenggunakansulur. Klasifikasi tanaman melon

sebagai berikut,Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae;

Ordo: Cucurbitales; Famili: Cucurbitaceae; Genus: Cucumis; Spesies:

CucumismeloL. (Wijoyo,2009). Kandunganzatgizitiap 100 gram buah melon

daribagian yang dapatdimakanadalah:energi23,00kalori; protein 0,60 g; kalsium17,00

mg; Vitamin A 2,40 IU; Vitamin C 30,00 mg; Thiamin 0,05 mg; Ribloflavin0,07mg;

Niacin 1,00mg; karbohidrat 6,00 g; besi 0,40 mg; serat 0,40 g dan air 93,00 ml

(Samadi,1995).

Melon memiliki batang berbentuk segilima tumpul, menjalar, bercabang

banyak, dan berambut. Daun melon lebar dengan ukuran 10-20 cm. Batang melon

mempunyai alat pemegang (pilin) untuk memanjat dan memiliki perakaran berupa

akar tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar lateral (Dedeh, 2008). Wijoyo

(2009) menjelaskan, tanaman melon memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan,

betina dan hermaprodit. Biasanya bunga jantan muncul lebih awal dari pada bunga

betina (Harjadi, 1989). Buah melon mempunyaibentuk, ukurandanwarnakulit yang

bervariasitergantungvarietasnyadanumumnyaberbentukbulatsampailonjong.Melon

berdasarkanpenampilankulitbuahnyadigolongkanmenjaditipeberjaring (netted melon)

dantipetidakberjaring (winter melon).Melon tipeberjaringcontohnyaadalahVarietas

Sky Rocket, Aramis, Action 434, dan Glamour, sedangkan melon

tipetidakberjaringcontohnyaadalah Honey Dew, Honey Word, dan Super Salmon

(Samadi, 1995).

Melon memilikibiji yang banyak, terkumpul dalam rongga buah yang diliputi

lendir. Lendir tersebut terasa manis, kenyal dan tidak banyak mengandung air.

Sedangkan akar tanaman melon tidak jauh berbeda dengan semangka, mempunyai

akar tunggang dan akar samping yang banyak. Akar samping berupa serabut yang
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jumlahnya banyak, kuat dan panjang.Sedangkan buah pada tanamanmelon umumnya

bulat, walaupun ada yang panjang dan tidak banyak mengandung air. Warnakulitbuah

melon ada hijau, kuning dan putih kekuningan (Padmiarso, 2009)

Tanaman melon dapattumbuhdenganbaikpadaketinggian 300-900 m

dpl.Apabilaketinggianlebihdari 900 m dpl, Tanaman melon tidakberproduksisecara

optimal (Dedeh, 2008).Pertumbuhan melon akan optimal

jikadibudidayakanpadatanahdengan pH 6,0-6,8 dengancurahhujanberkisarantara

2.000 - 3.000 mm/tahun (Wijoyo, 2009).

2.2. Varietas Melon

Tanaman melon  memiliki varietas yang banyak dan umumnya dapat tumbuh

baik di Indonesia. Menurut Wijoyo (2009) pada umumnya melon yang

dibudidayakan merupakan jenis melon Hibrida, diantaranya:

1. Glamour

Melon Varietas Glamour bentuk buahnya bulat berjaring, bobot buahnya

dapat mencapai 2,00-3,80 kg/buah, warna daging buah orange, umur berbunga 15-17

hari setelah tanam dan potensi buah yang dapat dihasilkan 30 ton/ha. Melon varietas

Glamour direkomendasikan untuk dataran rendah dengan ketinggian 50-500 m dpl.

2. Action 434

Melon Varietas Action 434 adalah tipe melon berjaring, daging buahnya

berwarna hijau kekuningan, renyah dan manis. Bobot buahnya berkisar 2-4 kg/buah,

umur panen 60 HST. Varietas melon ini tahan terhadap penyakit dan tahan simpan.

2.3. Budidaya Melon

a. Persemaian

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

dengan lingkungannya jika terlebih dahulu dilakukan perendaman kedalam 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 dilabel masing-masing fungisida. Setelah direndam benih diletakkan
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diatas tampah yang dialas handuk basah dan benar-benar bersih. Selama ± 2 hari

setelah berkecambah, benih dipindahkan kedalam polibeg kecil, pada umur ± 2

minggu setelah dipindahkan ke dalam polibeg kecil, bibit siap untuk ditanam ke

polibeg besar atau lahan.

b. Penanaman

MenurutCahyono (1996), penanaman dilakukan padasaat bibit berumur 14

hari (memiliki 4 helaidaun), kondisi cukup kuat untuk dipindahkan ke polibeg

penanaman. Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari karena

kondisi lingkungan tidakterlalu panas. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan

menggali lubang tanam (disesuaikan denganukuran media bibit dalam polibeg).

c. Pemberian ajir

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

maka untuk menunjang pertumbuhan yang baik, tanaman melon sebaiknya diberi ajir

untuk hidupnya. Fungsi pemberian ajir ini adalah agar setiap tanaman mendapatkan

cahaya matahari yang baik secara merata, fotosintesis dapat berjalan dengan baik, hal

ini sangat penting untuk pembentukan zat gula yang tinggi serta rasa yang lezat pada

buah melon. Selaindengan pemberian ajir, maka tanaman akan tumbuh ke atas dan

tidak mudah kotor, sehinggatidakmudahdiseranghamapenyakit. Bahan yang dijadikan

ajir untuk tanaman melon dapatberupa bambu yang dibelah menjadi 4 bagian,

kayudansebagainya. Ajir yang digunakan berukuran 2 meter dan dilakukan saat

tanaman telah mengeluarkan sulur-sulurnya yang diperkirakan tinggi tanaman sudah

mencapai 30 cm (Cahyono, 1996).

d. Pemangkasan

Samadi (1995) menyatakan bahwa pemangkasan pada tanaman melon

dilakukan pada saat cuaca cerah dan panas. Tunas-tunas diketiak daun yang tumbuh

pada ruas 1-8 dan 14-26 dipangkas, sedangkan tunas-tunas diketiak daun yang

tumbuh pada ruas 9-13 dipelihara untuk diseleksi buahnya.Pada saat pemangkasan,
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sisakan 1 atau 2 daun di atas buah. Pemotongan titik tumbuh pada ruas ke-27 (tunas

apikal). Pada saat cuaca tidak cerah bekas pemangkasan dioles cat kayu agar luka

bekas pangkasan tidak diserang oleh penyakit dan jamur.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman melon meliputi penyulaman untuk tanaman yang

matiatautidakmemenuhisyaratpertumbuhan yang baik. Penyiraman,

dilakukanpadapagidan sore hariatausesuaikebutuhan air tanaman. Pembuangan tunas

pada ketiak daun, ±30 HariSetelahTanam. Seleksi buah, dilakukan setelah

buahberukuransebesar telur ayam, dipelihara 1 atau 2 buah per tanaman (Warni dan

Pubiati, 2010).

f. Pemupukan

Sunarjono (2003) menyatakan bahwa sewaktu persemaian pupuk yang

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

dilakukan pemupukan dengan NPK. Tanaman melon biasanya 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.Selain menggunakan NPK,

melon juga dapat dipupuk menggunakan Pupuk Organik Cair (POC). Berdasarkan

penelitian Rahim dan Sukarmi (2011),aplikasi POC pada umur 15 HST dan 30 HST

dengan konsentrasi 2 ml/liter air memberikan hasil terbaik dari pengukuran berat

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

pupuk kandang maupun bokashi jerami padi.

g. Pengendalian hama dan penyakit

Hama yang sering menyerang tanaman melon adalah hama kutu aphids.

Gejala yang ditimbulkan adalahdaun 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 air. Layu
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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. 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 terserangdengancara dibersihkan lalu

disemprot dengan fungisida Derasol 500 SC (carbendazim) dengan konsentrasi 1-2

ml/liter (Dedeh, 2008).

Selainpestisidakimiapengendalianhamadanpenyakittanamanjugadapatdiatasid

enganpestisidanabatiatauekstraktanamanterfermentasi. PenelitianAnnisava (2013)

menyebutkanbahwapemberianbokashi + ETT daunsirsak yang mulaidiberikan 3

harisetalahtanammemberikanpengaruh yang paling

baikdalammeningkatkanpertumbuhantanamankailan, kandungan vitamin C,

sertamampumengurangijumlahdaun yang

terserangOrganismePenggangguTanaman(OPT). ETT yang diberikanadalah 2,50

ml/liter air denganfrekuensipenyiraman 3 harisekali. Penyiraman ETT

diberikansebanyak 4 liter/plot sampaitanamanberumur 10 hari di lapangandan 8

liter/plot untukpenyiramanberikutnyahinggamemasukimasapanen.

Dosisinidiambilberdasarkankalibrasi yang telahpenulislakukansebelumnya agar ETT

dapatmembasahiseluruhtanamandan plot. ETT disiramkanketanamandan plot

padapagihariantarapukul 07.00-08.00 WIB.

h. Panen

Tanaman sudah dapat dipetik hasilnya pada umur 65-70 HST

atausesuaideskripsimasing-masingvarietas. 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
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masakakanditerangkanberikutini. 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, menunjukan aroma harum pada buahnya

80%dari total tanaman.Keempat, kulit buah bewarna kekuning-kuningan atau putih

susu. Kelima, dahan dan daun sudah kelihatan menua (Samadi, 1995).

2.4. KomposTandanKosongKelapaSawit

Pemanfaatanpupukkompossangatdiperlukanuntukperbaikanproduktivitastanah

agar dapatmenyediakanlingkungan media tumbuh yang

sesuaiuntukpertumbuhantanaman.Bahanorganikdidalamtanahsangatberperandalam

proses kimia, fisikadanbiologisdalamtanah. HasilpenelitianErmadaniet al, (2011)

menunjukkanbahwapupukorganikdapatmeningkatkanproduksitanamanhinggaduamusi

mtanam, salahsatupupukorganik yang

dapatdigunakanuntukperbaikankesuburantanahadalahpupukkompostandankosongkela

pasawit (kompos TKKS).

Tanamankelapasawitmerupakantanamanperkebunan yang

memegangperananpentingdalammenambahdevisanegara. Proses

pengolahanTandanBuah Segar (TBS) menjadiCrude Palm Oil (CPO)

menghasilkanbiomassaproduksamping yang jumlahnyasangatbesar.

Peningkatanproduksipabrikkelapasawitmemilikikonsekuensiberupapeningkatanlimba

hkelapasawit yang

dihasilkan.Limbahpabrikkelapasawitdapatdigolongkandalamtigajenis,

yaitulimbahpadat, limbahcairdanlimbah gas. Salah satujenislimbahpadat yang paling

banyakdihasilkanolehpabrikkelapasawitadalahtandankosongkelapasawit (TKKS),

yaitusekitar 22-23% dari total tandanbuahsegar yang diolah. Agar limbahberupa

TKKS yang jumlahnyasangatbesartidakmenimbulkanpermasalahan,

makadiperlukanmanajemen yang baikuntukmengelolanya. Salah

satualternatifcarapengelolaan TKKS adalahdenganmelakukanpengomposan.

Setelahdikomposkan, limbah TKKS dapatdigunakansebagaipupukorganik
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(Yunindanova, 2009).BerdasarkanpenelitianTambunanet al. (2013),

pemberianpupukkompos TKKS 120 g danpupuk SP-36 0,27 g

memberikanhasilterbaikterhadaptanamanpadi.


