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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Melon

Melon merupakan  tanaman semusim (annual) yang hidup menjalar atau

merambat dengan menggunakan sulur. Klasifikasi tanaman melon sebagai

berikut, Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledonae; Ordo:

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

(Wijoyo,2009). Kandungan zat gizi tiap 100 gram buah melon dari bagian yang

dapat dimakan adalah: Energi 23,00 kalori; Protein 0,60 gram; Kalsium 17,00

mgram; Vitamin A 2,40 IU; Vitamin C 30,00 mgram; Thiamin 0,05 mgram;

Ribloflavin 0,07 mgram; Niacin 1,00 mgram; Karbohidrat 6,00 g; Besi 0,40 mgram;

Serat 0,40 g dan Air 93, 00 mililiter (Samadi,2007).

Melon memiliki batang berbentuk segilima tumpul, menjalar, bercabang

banyak, dan berbulu. 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 mempunyai bentuk, ukuran dan

warna kulit yang bervariasi tergantung varietasnya dan umumnya berbentuk bulat

sampai lonjong. Melon berdasarkan penampilan kulit buahnya digolongkan

menjadi tipe berjaring (netted melon) dan tipe tidak berjaring (winter melon).

Melon tipe berjaring contohnya adalah Varietas Sky Rocket, Aramis, Action 434,

dan Glamour. Sedangkan melon tipe tidak berjaring contohnya adalah Honey

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

Tanaman melon dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 300 - 900

meter dpl. Apabila ketinggian lebih dari 900 meter dpl, tanaman melon tidak

berproduksi secara optimal (Dedeh, 2008). Pertumbuhan melon akan optimal jika

dibudidayakan pada pH 6,0 - 6,8 dengan curah hujan berkisar antara 2.000 - 3.000

m/tahun (Wijoyo, 2009).
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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 varietas 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. Aramis

Produktivitas Melon Varietas Aramis dapat mencapai 55 - 67 to/ha, warna

daging buah putih kehijauan, bentuk buah bulat berjaring, umur berbunga 23 - 24

HST, umur panen 60 - 65 HST, dan berat rata-rata per buah dapat mencapai 2,20 -

2,80 kg.

2.3. Bokashi

Bokashi adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan utamanya sisa

tanaman atau kotoran hewan yang difermentasikan dengan Effective

Microorganisms (EM-4). Kandungan unsur hara dalam 100 g bokashi

mengandung nitrogen 4,96%, fosfor 0,34%, kalium 1,90%, protein 30,20%,

karbohidrat 22,96%, lemak 11,21%, gula 15,75% dan vitamin C 0,46% mg/100 g

(Wididana, 1993). Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan pertumbuhan

dan produksi tanaman, namun penguraian bahan organik tidak seiring dengan laju

pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang dapat

mempercepat proses penguraian bahan organik yang dapat digunakan sebagai

pupuk organik (Warsito, 2009). Akhir - akhir ini sering berkembang  wacana

untuk kembali ke alam (back to nature)  dalam kegiatan pertanian, diantaranya

dengan memanfaatkan bahan sisa tanaman sebagai sumber pupuk, salah satunya

adalah pemanfaatan batang pisang sebagai pupuk bokashi. Pupuk bokashi batang

pisang merupakan satu solusi yang mudah untuk mengganti pupuk kimia yang

semakin mahal dan merusak lingkungan. Penelitian Rahim dan Sukarmi (2011)

menunjukan pemberian pupuk bokashi yang diberikan pada tanaman melon
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memberikan hasil yang terbaik pada pertumbuhan tinggi tanaman melon dan

jumlah daun.

Penelitian Wulandari et al. (2011) menunjukan bahwa perlakuan bokashi

batang pisang dapat meningkatkan diameter batang dan bobot kering total semai

jabon dibandingkan dengan kontrol, yaitu (0,30 mm dan 0,20) serta (6,10 g dan

2,20 g). Menurut Suprihatin (2011), Di dalam batang pisang terdapat berbagai

unsur hara makro yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bokashi, unsur-unsur

tesebut antara lain: Kalium (K) berperan memperkuat tubuh tanaman agar daun,

bunga, buah tidak mudah gugur, dan membantu pengangkutan gula dari daun

kebuah atau umbi. Selain itu juga, kalium berperan dalam pembentukan protein,

karbohidrat dan gula. Fospor (P) berperan mengedarkan energi keseluruh bagian

tanaman, mempercepat pembungaan, pembuahan dan mempercepat pemasakan

biji atau buah. Kalsium (Ca) berperan sebagai penetralisir senyawa asam.


