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ABSTRACT

This research was aimed to find out melon growth and yield caused by the different of fruit cutting
position and the addition of plant hormone at inland peat soil. It used factorial complete randomized
design (CRD). First factor was fruit cutting  and it had 4 treatments ( no fruit cutting; fruit cutting
except 6-9;10-13; and 14-17 internodes  fruit’s) and second factor was to add plant hormone and it had
3 treatments (0 cc/200 ml water/crop; 0,4 cc/200 ml water/crop; and 0,8 cc/200 ml water/crop) with 12
treatments combination and it replicated 3 times until it acquired 36 experiment units. The result of the
research showed fruit cutting interaction and the addition of the plant hormone to melon fresh fruit
weight. The heaviest fruit weight was 898,33 g/crop, it was acquired from dose plant hormone
combination 0,8 cc/200 ml water/crop and fruit cutting underneath and on top internodes cared fruit
(between 6-9 internodes). The added plant hormone dose 0,8 cc/200 ml water/crop raised leaf
numbers, leaf wide, dried fruit weight, fruit diameter, melon fresh fruit weight. Fruit cutting
underneath and on top internodes cared fruit (between 6-9 internodes) raised fruit diameter and melon
fresh fruit weight.

Keywords : Melon, fruit cutting, plant hormone

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggapan pertumbuhan dan hasil tanaman melon akibat
perbedaan posisi pemangkasan buah dan pemberian hormon tanaman pada tanah gambut pedalaman.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial. Faktor pertama pemangkasan
buah yang terdiri dari 4 taraf, (tanpa pemangkasan;  pemangkasan buah selain buah di pelihara antar
ruas 6-9; 10-13; dan 14-17) dan faktor kedua pemberian hormon tanaman yang terdiri dari 3 taraf (0
cc/200 ml air/tan; 0,4 cc/200 ml air/tan; dan 0,8 cc/200 ml air/tan) dengan 12 kombinasi perlakuan
diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 satuan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan
adanya interaksi pemangkasan buah dan pemberian hormon tanaman terhadap bobot buah segar
tanaman melon. Bobot buah terberat, yaitu 898,33 g/tan diperoleh pada kombinasi pemberian hormon
tanaman dosis 0,8 cc/200 ml air/tan dan pemangkasan buah di bawah dan di atas ruas buah yang
dipelihara (antara ruas 6-9). Pemberian hormon tanaman dosis 0,8 cc/200 ml air/tan meningkatkan
jumlah daun, luas daun, berat kering, diameter buah, dan bobot buah segar tanaman melon.
Pemangkasan buah di bawah dan di atas ruas buah yang dipelihara (antara ruas 6-9) meningkatkan
diameter buah dan bobot buah segar tanaman melon

Kata kunci : melon, pemangkasan buah, hormon tanaman



Jurnal AGRI PEAT,  Vol. 15 No. 1 , Maret 2014 : 34 - 40 ISSN :1411 - 6782

35

PENDAHULUAN

Saat ini pembudidayaan tanaman melon
telah menjadi salah satu alternatif usaha
pertanian yang cukup menjanjikan karena
disamping cara pembudidayaan yang tidak
terlalu rumit juga karena pemasaran hasil
budidaya yang mudah serta keuntungan yang
cukup menjanjikan. Menurut Tjahjadi (1990),
kenyataan ini memungkinkan adanya perbaikan
tata perekonomian dan akan memberi banyak
keuntungan kepada petani atau pengusaha
pertanian tanaman melon.

Saat ini produksi melon di Kalimantan
Tengah masih sangat rendah, pada tahun 2009
produksi melon hanya 360 kuintal, pada tahun
2010 produksi menurun sebesar 15,28%
menjadi 305 kuintal, pada tahun 2011 produksi
melon tidak dimasukkan ke dalam data statistik
hortikultura Kalimantan Tengah karena dinilai
sangat rendah (BPS, 2012).

Di Kalimantan Tengah khususnya Kota
Palangka Raya, kebutuhan akan buah melon
masih didatangkan dari luar daerah seperti
pulau Jawa, salah satu faktor rendahnya
produksi melon ini dikarenakan kendala
kemasaman tanah pada tanah gambut yang
sangat tinggi.

Tanah gambut bereaksi masam,
memiliki kapasitas tukar kation (KTK) yang
tinggi dan kejenuhan basa (KB) yang rendah.
Kondisi yang demikian tidak menunjang
ketersediaan unsur hara yang memadai bagi
pertumbuhan tanaman seperti N, P, dan K serta
unsur-unsur lainnya, sehingga mengakibatkan
terhambatnya pertumbuhan dan produksi
tanaman (Noor, 2001).

Tanaman melon masih dapat tumbuh
pada tanah gambut asalkan adanya tindakan
dalam memperbaiki status kesuburan tanah
gambut berupa pemberian pupuk kandang,
pengapuran, dan pemberian amelioran lainnya
(Asie, 2007).

Untuk menghasilkan buah melon dengan
kualitas yang baik (rasa, bobot, dan aroma)
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya dengan pemangkasan dan pemupukan
(Nuryanto, 2007). Pemangkasan dimaksudkan
untuk menyeleksi bagian tanaman yang dinilai
produktif untuk menunjang pertumbuhan dan
hasil tanaman melon. Pemberian hormon
merupakan salah satu kegiatan pemupukan

yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi bagi tanaman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
tanggapan pertumbuhan dan hasil tanaman
melon akibat perbedaan posisi pemangkasan
buah dan pemberian hormon tanaman pada
tanah gambut pedalaman..

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga
bulan mulai dari bulan Mei sampai Juli 2013 di
Kelurahan Kalampangan dan Laboratorium
Analitik Universitas Palangka Raya.

Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah benih melon (varietas F1 Action 434),
polybag 40x50 cm, pupuk kandang kotoran
ayam, hormon tanaman unggul hantu multiguna
exclusive, kapur dolomit, Urea, SP-36, KCl,
NPK 16:16:16, tanah gambut, fungisida
Benlate, petrogenol, fungisida Anvil 50 SC,
insektisida/nematisida Furadan 3 G, alkohol
70%, dan air. Sedangkan alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah cangkul, parang,
gembor, tali, meteran, ember, gunting tanaman,
timbangan, turus/ajir, kertas milimeter, oven,
dan alat tulis lainnya.

Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua
faktor. Faktor pertama pemangkasan buah yang
terdiri atas empat taraf, yaitu P0 = tanpa
pemangkasan, P1 = pemangkasan buah di
bawah dan di atas ruas buah yang dipelihara
(antara  ruas 6 – 9), P2 = pemangkasan buah di
bawah dan di atas ruas buah yang dipelihara
(antara ruas 10 - 13), dan P3 = pemangkasan
buah di bawah dan di atas ruas buah yang
dipelihara (antara ruas 14 – 17). Faktor kedua
dosis hormon tanaman terdiri atas tiga taraf,
yaitu H0 =  0 cc/200ml air/tan, H1 = 0,4
cc/200ml air/tan, dan H2 = 0,8 cc/200ml air/tan

Dari kedua faktor perlakuan tersebut
diperoleh 12 kombinasi percobaan yang di
ulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 36
satuan percobaan. Hormon tanaman diberikan
pada umur 1 mst selanjutnya diberikan 1
minggu sekali dan pada bulan berikutnya
diberikan setiap 10 hari sekali. Pemangkasan
buah dilakukan pada umur 4 mst yang
dilakukan sesuai dengan perlakuan pemang-
kasan buah. Variabel yang diamati adalah luas



Narwastu, M., Asie, E. R. dan Supriati, L. Tanggapan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Melon..….

36

daun, berat kering tanaman, diameter buah, dan
bobot buah segar.

Data hasil pengamatan dianalisa
menggunakan analisis ragam (Uji F) pada taraf
α = 5% dan α = 1%. Apabila terdapat pengaruh
perlakuan dan untuk mengetahui perbedaan
antar taraf perlakuan dilanjutkan dengan uji
Wilayah berganda dari Duncan (DMRT) pada
taraf α = 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Daun
Berdasarkan hasil analisis ragam

menunjukkan bahwa perlakuan tunggal
pemberian hormon tanaman berpengaruh sangat
nyata terhadap luas daun tanaman melon.
Pemberian hormon tanaman dengan dosis 0,8
cc/200 ml air/tan mampu menghasilkan luas
daun terluas, yaitu 4.117,08 cm2 per tanaman
dan berbeda sangat nyata dengan luas daun
tanaman yang tidak diberi hormon, yaitu
2618,67 cm2. Hal ini karena hormon tanaman
yang diberikan mampu menimbulkan suatu
reaksi atau tanggapan secara fisiologis. Selain
mengandung auksin, sitokinin, dan giberelin,
hormon tanaman multiguna juga mengandung
unsur hara makro dan mikro sehingga
membantu memenuhi kebutuhan hara bagi
tanaman yang digunakan untuk pertumbuhan
dan perkembangan tanaman, salah satunya
perkembangan luas daun.

Gardner dkk., (1991), menambahkan
bahwa hormon utama untuk pertumbuhan
tanaman adalah auksin, sitokinin, dan giberelin.
Sitokinin mampu memacu perkembangan
etioplas menjadi kloroplas dan meningkatkan
laju pembentukan klorofil, akibatnya laju
fotosintetis akan meningkat sehingga
merangsang pembesaran daun muda.

Pemberian auksin akan meningkatkan
permeabilitas dinding sel yang akan
mempertinggi penyerapan unsur hara yang
terkandung di dalam hormon tanaman unggul
multiguna, diantaranya unsur N, Mg, Fe, Cu
yang dibutuhkan untuk membentuk klorofil
yang sangat diperlukan untuk proses
fotosintesis. Dengan fotosintesis yang semakin
meningkat maka hasil fotosintat yang
dihasilkan akan meningkat (Dwijoseputro,
1992).

Berat Kering Tanaman
Berdasarkan hasil analisis ragam

menunjukkan bahwa perlakuan tunggal
pemberian hormon tanaman berpengaruh sangat
nyata terhadap berat kering tanaman melon.
pemberian hormon tanaman dengan dosis  0,8
cc/200 ml air/tan  mampu menghasilkan berat
kering tanaman yang paling berat yaitu 36,04 g
per tanaman dan berbeda sangat nyata dengan
perlakuan lainnya. Hal ini sejalan dengan
pemberian hormon tanaman dengan dosis 0,8
cc/200 ml air/tan mampu menghasilkan luas
daun terluas, yaitu 4.117,08 cm2 per tanaman
(Tabel 1).

Pemberian dosis hormon tanaman yang
semakin meningkat diikuti peningkatan berat
kering tanaman. Berat kering tanaman
mencerminkan status hara dan banyaknya unsur
hara yang diserap oleh tanaman serta laju
fotosintesis. Adanya unsur fosfor yang
terkandung dalam hormon tanaman unggul
multiguna merangsang pertumbuhan akar
tanaman. Pembentukan akar lateral dan serabut
akar akan memacu proses penyerapan air dan
mineral berjalan optimum, sehingga penyerapan
unsur N, Mg, Fe, Cu yang terkandung dalam
hormon tanaman dapat diserap dan digunakan
untuk membentuk klorofil yang sangat
diperlukan untuk proses fotosintesis (Lakitan,
2004).

Unsur hara pada tanaman berperan
dalam proses metabolisme tanaman untuk
memproduksi bahan kering yang tergantung
pada laju fotosintesis. Bila laju fotosintesis
berbeda, maka jumlah fotosintat yang
dihasilkan juga berbeda, demikian juga dengan
berat kering tanaman yang merupakan cerminan
dari laju pertumbuhan tanaman (Dwijoseputro,
1992).

Prawiranata dkk., (1988), menyatakan
berat kering suatu tanaman merupakan hasil
penumpukan fotosintat yang dalam
pembentukannya membutuhkan unsur hara, air,
CO2 dan cahaya matahari. Kondisi demikian
didukung oleh pendapat Lakitan (2004), yang
menyatakan bahwa berat kering tanaman
mencerminkan akumulasi senyawa-senyawa
organik yang merupakan hasil sintesis dari
senyawa anorganik yang berasal dari air dan
karbondioksida sehingga memberikan
kontribusi terhadap berat kering tanaman.
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Tabel 1. Rata-rata luas daun tanaman melon (cm2) akibat pemberian hormon tanaman dan
pemangkasan buah pada tanah gambut pedalaman.

Pemangkasan (P)
Hormon Tanaman (H) Rata-rata

H0 H1 H2
P0 2857,00 3433,33 3793,00 3361,11
P1 2768,00 3308,33 4439,67 3505,33
P2 2218,33 3631,33 4053,33 3301,00
P3 2631,33 4103,67 4182,33 3639,11

Rata-rata 2618,67
a

3619,17
b

4117,08
b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji DMRT taraf 5%

Tabel 2. Rata-rata berat kering tanaman melon (g) akibat pemberian hormon tanaman dan
pemangkasan buah pada tanah gambut pedalaman.

Pemangkasan (P)
Hormon Tanaman (H) Rata-rata

H0 H1 H2
P0 21,15 27,81 33,08 27,34
P1 22,23 30,01 36,03 29,42
P2 20,35 25,19 36,83 27,46
P3 22,20 28,18 38,23 29,54

Rata-rata 21,48
a

27,80
b

36,04
c

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji DMRT taraf 5%

Giberelin dan auksin yang terkandung
di dalam hormon tanaman unggul multiguna
mampu meningkatkan berat kering tanaman.
Abidin (1994), mengemukakan bahwa giberelin
mampu meningkatkan ukuran sel dan
peningkatan jumlah sel. Peningkatan ukuran
dan jumlah sel pada akhirnya akan
meningkatkan berat tanaman. Hal ini sejalan
dengan pendapat Wattimena (1988), bahwa
auksin akan merubah plastisitas dinding sel dan
meningkatkan penyerapan air ke dalam sel.
Auksin akan meningkatkan kandungan zat
organik dan anorganik di dalam sel, selanjutnya
zat-zat tersebut akan diubah menjadi protein,
asam nukleat, polisakarida, dan molekul
kompleks lainnya. Senyawa tersebut akan
membentuk jaringan dan organ, dengan
demikian, berat basah dan berat kering tanaman
akan meningkat.

Diameter Buah
Berdasarkan hasil analisis ragam

menunjukkan bahwa bahwa Interaksi antara
pemberian hormon dan pemangkasan buah
tidak berpengaruh terhadap diameter buah,

diduga kedua perlakuan yang diberikan tidak
saling terkait untuk meningkatkan diameter
buah.

Pemberian hormon tanaman dengan
dosis 0,8 cc/200 ml air/tan (H2) menghasilkan
rata-rata diameter buah melon yang paling
besar, yaitu 10,65 cm dan berbeda sangat nyata
dengan diameter buah melon yang tidak
diberikan hormon, yaitu 9,91 cm. Hal ini
disebabkan karena pemberian hormon tanaman
mampu mensuplai hormon tanaman serta hara
bagi tanaman, sehingga dalam proses
pembetukkan buah yang memerlukan banyak
unsur hara dan senyawa-senyawa organik dapat
terpenuhi untuk melakukan perbanyakan dan
pembelahan sel.

Menurut Rismunandar (1990),
pertumbuhan buah dimulai dengan perbanyakan
sel-sel secara cepat dalam waktu pendek yang
diikuti oleh pembesaran sel-sel, sehingga
pembelahan sel merupakan faktor utama dalam
pembesaran buah dan berlanjut selama buah
masih berada pada pohon.

Fosfor yang terkandung dalam hormon
tanaman unggul multiguna akan merangsang
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pertumbuhan akar tanaman. Pembentukan akar
lateral dan serabut akar akan memacu proses
penyerapan air dan mineral berjalan optimum,
sehingga unsur hara yang terkandung dalam
hormon tanaman dapat diserap dan digunakan
oleh tanaman. Unsur natrium (Na) yang
terkandung bersifat higroskopis mudah
menyerap air dan menahan air cukup kuat,
mengakibatkan tanaman tahan terhadap
kekeringan dan akan membantu proses
transportasi dalam tubuh tanaman sehingga
hasil-hasil fotosintesis dapat dibawa dan
diakumulasi pada tempat-tempat penyimpanan
seperti buah dan unsur kalium akan berperan
dalam memperkuat struktur tanaman agar buah
tidak mudah gugur (Salisbury dan Ross, 1992).
Sitokinin yang terkandung dalam hormon
tanaman akan memperbanyak sel jaringan
penyimpanan dan giberelin akan memperbesar
sel jaringan penyimpanan sehingga mampu

menerima hasil-hasil fotosintesa lebih banyak
pada jaringan penyimpanan seperti buah
(Abidin, 1994).

Tjahjadi (1990), mengatakan bahwa
tanaman melon yang  diberi ajir/lanjaran turus
bambu, cabang pada ketiak daun pertama
sampai ketiak daun ke delapan akan dipangkas.
Hal ini dikarenakan tanaman belum memiliki
daun yang cukup untuk mendukung
pertumbuhan buah. Letak kedudukan buah yang
optimum untuk dipelihara berada pada ruas ke-
9 sampai ruas ke-13. Namun hal ini berbeda
pada hasil penelitian ini bahwa terlihat pada
Tabel 3 perlakuan pemangkasan buah P1 (buah
dipelihara antara ruas 6-9) memberikan
diameter buah paling besar. Hal ini diduga
karena pertumbuhan panjang tanaman yang
rendah sehingga suplai unsur hara optimal
hanya mencapai ruas ke Sembilan.

Tabel 3. Rata-rata diameter buah (cm) akibat pemberian hormon tanaman dan pemangkasan buah
pada tanah gambut pedalaman.

Pemangkasan (P)
Hormon Tanaman (H) Rata-rata

H0 H1 H2
P0 8,70 9,07 9,53 9,10 a
P1 11,13 11,53 12,37 11,68 c
P2 10,07 10,40 10,83 10,43 b
P3 9,73 9,90 9,87 9,83 a

Rata-rata 9,91
a

10,23
ab

10,65
b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji DMRT taraf 5%

Tabel 4. Rata-rata bobot buah (gram) segar akibat pemberian hormon tanaman dan pemangkasan
buah pada tanah gambut pedalaman.

Pemangkasan (P)
Hormon Tanaman (H)

H0 H1 H2
P0 313,33 a

A
336,67 a

A
400,00 a

A
P1 625,67 a

C
573,33 a

C
898,33 b

C
P2 483,33 a

B
565,00 a

BC
596,00 a

B
P3 404,33 a

AB
435,00 a

AB
453,33 a

A
Keterangan : Angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada setiap baris dan angka yang diikuti

huruf kecil yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%
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Bobot Buah Segar
Berdasarkan hasil analisis ragam

menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara
pemberian hormon tanaman dan pemangkasan
buah terhadap bobot segar buah melon.
Pemangkasan buah dan pemberian hormon
tanaman secara sinergis mampu meningkatkan
bobot buah segar tanaman melon. Kombinasi
perlakuan pemangkasan buah diatas dan
dibawah buah dipelihara (ruas 6-9) dengan
pemberian hormon tanaman dengan dosis 0,8
cc/200 ml air/tan memberikan bobot buah
paling berat, yaitu 898,33 g/tan. Hasil ini masih
jauh lebih rendah dibanding dengan potensi
hasil varietas F1 Action 434 yang digunakan
pada penelitian ini, yaitu mampu mencapai
bobot buah 1,5 – 2 kg. Hal ini di duga akibat
keterlambatan dalam melakukan pemangkasan
cabang-cabang lateral sehingga pertumbuhan
vegetatif tanaman akan semakin meningkat
khususnya jumlah daun. Pemangkasan cabang
dilakukan pada umur 28 hst dimana rata-rata
tanaman sudah berbunga dan ada sebagian
tanaman yang sudah berbuah.

Keterlambatan pemangkasan ini
mengakibatkan hasil fotosintat banyak
digunakan untuk pertumbuhan vegetatif dan
saat memasuki fase generatif hasil fotosintat
yang dihasilkan untuk fase generatif berkurang.
Hal ini juga ditegaskan oleh Sitompul dan
Guritno (1995), yang menyatakan bahwa
kecepatan pembentukan suatu fase dan lama
fase itu berlangsung menentukan hasil tanaman.
Fase generatif yang terlambat terbentuk akan
mengurangi masa generatif itu sendiri, sehingga
jumlah fotosintat yang dialokasikan ke bagian
generatif akan berkurang.

Pemangkasan dan pengaturan buah
pada budidaya melon merupakan tindakan
pemeliharaan khusus yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas buah, yakni agar
diperoleh buah yang lebih baik dengan ukuran
yang besar, manis dan lezat. Melalui
pemangkasan maka penerimaan cahaya
matahari dapat lebih ditingkatkan sehingga
proses fotosintesa dapat berjalan lebih baik dan
dapat meningkatkan pertumbuhan generatif,
yaitu pembentukan bunga dan buah serta
mempermudah pemeliharaan (Cahyono, 1996).

KESIMPULAN

1. Tidak ada efek interaksi antara pemberian
hormon tanaman dan perbedaan posisi
pemangkasan buah terhadap luas daun, berat
kering, dan diameter buah tanaman melon,
kecuali pada hasil bobot buah segar per
tanaman. Bobot buah terberat diperoleh pada
kombinasi pemberian hormon tanaman
dengan dosis 0,8 cc/200 ml air/tan dan
pemangkasan buah selain ruas 6-9, yaitu
893,33 g per tanaman.

2. Perbedaan posisi pemangkasan buah
berpengaruh terhadap diameter dan bobot
buah segar tanaman melon. Diameter buah
terbesar dan bobot buah terberat diperoleh
antara ruas 6-9, masing-masing 11,68 cm/tan
dan 898,33 g/tan.

3. Pemberian hormon tanaman dengan dosis
0,8 cc/200 ml air/tan mampu meningkatkan
luas daun, dan berat kering tanaman pada
umur 4 mst, masing-masing sebanyak
4117,08 cm2/tan, dan 36,04 g/tan.

SARAN

Pemangkasan cabang-cabang lateral
sebaiknya dilakukan sejak umur 2 MST agar
panjang tanaman dapat mencapai panjang
optimum.
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