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ABSTRAK 

 

 

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SEMANGKA (Citrullus lanatus) 

AKIBAT PERBEDAAN DOSIS PUPUK NPK DAN  

PUPUK PELENGKAP ALKALIS 

 
  

Oleh 

Annisya Hersa Yustikarini
 

 

Indonesia belum mampu mengekspor semangka karena produksi masih rendah 

untuk memenuhi permintaan konsumen dalam negeri. Produksi semangka di 

Provinsi Lampung pada tahun 2020 yaitu 25, 007 ton tahun
-1

, sedangkan 

permintaan di pasar global mencapai 1.506.000 ton tahun
-1

. Penyebab rendahnya 

produktivitas semangka dipengaruhi oleh teknik budidaya yang belum optimal, 

selain itu juga disebabkan oleh jenis tanah di Lampung yang umumnya 

merupakan tanah Ultisol yang miskin unsur hara dan bersifat asam. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pemupukan pada tanaman semangka untuk menambahkan 

unsur hara makro dan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis 

pupuk NPK yang paling baik, mengetahui pengaruh pemberian pupuk pelengkap 

alkalis, serta untuk mengetahui interaksi antara pemberian dosis pupuk NPK dan 

pupuk pelengkap alkalis terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu, Universitas 

Lampung pada November 2021 - Januari 2022. Penelitian disusun dengan RAK 

pola faktorial 4x2, dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama dosis pupuk NPK (tanpa 

pupuk NPK (N0), pupuk NPK 30 g tanaman
-1

(N1), pupuk NPK 60 g tanaman
-

1
(N2), dan pupuk NPK 90 g tanaman

-1
(N3)) dan faktor kedua pupuk pelengkap 

alkalis (tanpa pupuk pelengkap alkalis (P0) dan pupuk pelengkap alkalis 2 g L
-

1
(P1)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk NPK 90 g tanaman

-

1
(N3) dan 60 g tanaman

-1
(N2) baik dengan aplikasi pupuk pelengkap alkalis 2 g L

-

1
(P1) maupun tanpa pupuk pelengkap alkalis (P0) menghasilkan panjang tanaman, 

jumlah bunga betina, jumlah cabang primer, diameter buah, dan bobot per buah 

lebih tinggi dibandingkan dengan dosis pupuk NPK 30 g tanaman
-1

 (N1) dan 0 g 

tanaman
-1

(N0) baik dengan aplikasi pupuk pelengkap alkalis 2 g L
-1 

(P1) dan tanpa 

pupuk pelengkap alkalis (P0). Bobot buah dan diameter buah terbesar pada 

perlakuan N3P2 yaitu 1,77 kg dan 16,03 cm. 

 

Kata kunci  : pemupukan, cabang primer, bobot buah, pupuk majemuk, pupuk    

Plant Catalyst. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Tingkat konsumsi buah buahan setiap tahunnya semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola makan masyarakat yang mulai 

menyukai buah-buahan. Semangka (Citrullus lanatus) merupakan salah satu buah 

yang sangat digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, renyah 

dan kandungan airnya yang banyak. Semangka biasa dipanen buahnya untuk 

dimakan segar atau dibuat jus. Buah semangka memiliki kulit yang keras, 

berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik–larik hijau tua tergantung 

kultivarnya, daging buahnya yang berair berwarna merah atau kuning. Buah 

semangka termasuk salah satu buah yang bebas lemak karena kadar gula yang 

terkandung dalam buah semangka juga terbatas namun memiliki air yang 

berlimpah. Kandungan air dan zat kalium yang  terkandung dalam buah semangka 

serta antioksidan dan vitamin C,  provitamin A. Buah semangka mengandung zat 

sitrullin dan karotenoid yang memiliki kandungan likopen yang berfungsi sebagai 

antioksidan sebagai penangkal radikal bebas (Daniel, 2016). 

 

Semangka memiliki daya tarik bagi petani karena memiliki manfaat dan nilai 

ekonomi yang tinggi. Namun budidaya semangka di Indonesia masih kurang atau 

terbatas sehingga belum mampu untuk memenuhi permintaan konsumen dalam 

negeri. Semangka memiliki permintaan mencapai 1.506.000 ton tahun
-1

 di pasar 

global. Sampai saat ini, Indonesia belum dapat mengekspor semangka karena 

produksi masih rendah untuk memenuhi permintaan konsumen. Produksi tanaman 

semangka di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu 481.744 ton, 

523.333 ton, dan 560.317 ton. Produksi semangka di Provinsi Lampung pada 
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tahun 2018 sampai 2020 yaitu 16.843 ton, 18.362 ton, dan 25.007 ton. Meskipun 

produksi semangka di Provinsi Lampung terus meningkat, namun kurang 

produktif dikarenakan dalam satu hektar lahan semangka hanya dapat 

memproduksi rata-rata 33-38 ton (BPS, 2020). Sedangkan pada varietas Palguna 

F1 dapat memiliki bobot per buah 2-3 kg dan pada satu hektarnya hanya dapat 

memproduksi 15-20 ton. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang terus 

dilakukan antara lain melalui perluasan areal tanam dan peningkatan hasil 

semangka.  

 

Menurut Kalie (2008), penyebab rendahnya produktivitas semangka dipengaruhi 

oleh teknik budidaya yang diterapkan oleh petani yang belum optimal, selain itu 

juga disebabkan oleh jenis tanah di Lampung yang umumnya merupakan tanah 

ultisol. Tanah ultisol merupakan tanah yang mempunyai kandungan bahan 

organik yang rendah, tanahnya berwarna merah kekuningan, reaksi tanah yang 

masam, kejenuhan basa yang rendah, dengan kadar Al yang tinggi, serta memiliki 

tekstur tanah liat hingga liat berpasir (Prassetyo dan Suriadikarta, 2006). Sehingga 

penanaman tanaman pada areal tersebut mempengaruhi tingkat produktivitas 

tanaman yang akan dibudidayakan.  

Penambahan unsur hara dapat memperbaiki sifat biologi dan kimia tanah yang 

dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk menambah ketersediaan unsur hara adalah dengan pemupukan (Novizan, 

2002). Perlu dilakukan pemupukan yang berimbang dengan pupuk anorganik 

seperti pupuk majemuk NPK. Pupuk NPK menjadi salah satu pupuk majemuk 

yang mudah ditemukan dan sangat umum digunakan dalam budidaya tanaman 

semangka. Pupuk ini mempunyai sifat higroskospis tinggi sehingga mudah 

diserap oleh tanaman dan praktis penggunaannya (Samadi, 2005).  

Pemupukan NPK pada lahan pertanian seringkali kurang efektif. Hal ini 

disebabkan unsur hara di dalam pupuk terikat oleh koloid tanah sehingga tidak 

tersedia bagi tanaman. Oleh sebab itu, perlu ada solusi untuk meningkatkan 

efektifitas penggunaan pupuk pada lahan pertanian. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk NPK yaitu dengan 

penambahan pupuk pelengkap alkalis. Pupuk pelengkap alkalis mengandung 
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unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yang 

sehat. Unsur hara makro yang terkandung dalam pupuk pelengkap alkalis adalah 

N, P, K, Ca, Mg, S, dan unsur mikro yang terkandung dalam pupuk pelengkap 

alkalis adalah Fe, Cl, Mn, Cu, Zn, Bo, Mo. Pupuk pelengkap alkalis selain 

terdapat unsur hara makro dan mikro, terdapat pula enzim fosfatase yang dapat 

memenuhi kekurangan hara pada tanah. Pupuk pelengkap alkalis berguna untuk 

meningkatkan pH pada tanah sehingga mikroorganisme pada tanah dapat 

tumbuh dan berkembang dengan optimal. Selain itu, pupuk pelengkap alkalis 

juga dapat mengoptimalkan kemampuan tanah dalam menyerap unsur hara yang 

terkandung di dalam tanah sehingga tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil produksinya (PT. Citra Nusa Insan Cemerlang, 2014).  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah berikut ini : 

1. Berapakah dosis pupuk NPK yang pengaruhnya paling baik pada pertumbuhan 

dan produksi tanaman semangka? 

2. Apakah pemberian pupuk pelengkap alkalis dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan produksi tanaman semangka. 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara kombinasi pemberian pupuk NPK 

dan pemberian pupuk pelengkap alkalis terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman semangka?  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dosis pupuk NPK paling baik terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman semangka 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk pelengkap alkalis terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman semangka 

3. Untuk mengetahui interaksi pemberian dosis pupuk NPK dan pupuk pelengkap 

alkalis terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka 

 



4 
 

1.3 Landasan Teori dan Kerangka Pikir 

 

Tanah ultisol merupakan jenis tanah yang bersifat masam, miskin unsur hara, 

mempunyai kadar liat yang tinggi, bahan organik rendah dengan struktur yang 

tidak bagus. Di Indonesia, tanah podsolik merah kuning secara umum masuk ke 

dalam ordo ultisol. Luas total kawasan tanah podsolik merah kuning di Indonesia 

yaitu sekitar 51 juta hektar atau mencakup 21% dari luas daratan di Indonesia. Di 

Sumatera luas jenis tanah ini hampir 21 juta hektar atau sekitar 44% dari wilayah 

daratannya (Mulyadi dan Arsyad, 1967). Tanah ultisol memiliki ciri memiliki pH 

rendah yaitu <5,0, memiliki tingkat kejenuhan Al tinggi yaitu >42%, KTK rendah 

yaitu 12,6 me/100 g. selain itu jenis tanah ini memiliki bahan organik sedikit, di 

bagian lapisan permukaan horizon A yaitu <1,15% (Alibansyah, 2016). 

 

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman 

semangka yaitu dengan menerapkan budidaya yang optimal seperti pemupukan 

dan manipulasi lingkungan tumbuh tanaman. Dermiyati (2015) menyatakan 

bahwa pemupukan merupakan salah satu usaha pengelolaan kesuburan tanah. 

Tujuan utama pemupukan adalah menjamin ketersediaan hara secara optimum 

untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan hasil 

panen. Pertumbuhan suatu tanaman bergantung pada jumlah unsur hara yang 

disediakan bagi tanaman dalam jumlah minimum. Semakin lengkap unsur hara 

yang tersedia dengan jumlah yang cukup, maka pertumbuhan tanaman akan 

semakin baik. Sebaliknya, apabila sedikit unsur hara yang tersedia maka 

pertumbuhan tanaman akan terhambat (Sutejo, 2002). 

 

Pupuk NPK Mutiara memiliki keunggulan antara lain sifatnya yang lambat larut 

sehingga mengurangi kehilangan unsur hara akibat pencucian, penguapan dan 

penjerapan oleh koloid tanah. Selain itu, pupuk NPK Mutiara memiliki kandungan 

hara yang seimbang, lebih efisien dalam pengaplikasian dan sifatnya tidak terlalu 

higroskopis sehingga tahan simpan dan tidak mudah menggumpal (Novizan, 

2007). Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tänaman yang 

pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan pertumbuhan bagian-bagian 

vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. tetapi kalau terlalu banyak dapat 
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menghambat pembungaan dan pembuahan pada tanaman (Sutedjo, 2002). 

Menurut Buckman dan Brady (1982), Fosfor berpengaruh pada pembuahan, 

termasuk pembuahan biji dan apabila tanaman berbuah, pengaruh akibat 

pemberian nitrogen yang berlebihan akan hilang. Sedangkan fungsi kalium yaitu 

membantu perkembangan akar schingga dapat meningkatkan serapan unsur hara 

oleh tanaman (Sutedjo, 2002). 

 

Menurut Sigit dan Marsono (2001), manfaat pupuk NPK Mutiara untuk memacu 

pertumbuhan tanaman terutama pada fase vegetatif, merangsang pertumbuhan 

atau perkembangan akar, membantu pembentukan protein, memperkuat jaringan 

tanaman dan berperan membentuk antibodi tanaman terhadap penyakit serta 

kekeringan. Berdasarkan penelitian Nursakina dkk (2020), hasil rata-rata hari saat 

muncul bunga  tertinggi terdapat pada perlakuan pupuk NPK 20 g tanaman
-1

. 

Hasil uji BNT 5% pada pengamatan lingkar buah menunjukkan rata-rata lingkar 

buah tanaman semangka tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian dosis 

pupuk NPK 20 g tanaman
-1 

yaitu 57,10 cm. Kesimpulan yang didapat pada 

penelitian tersebut yaitu perlakuan pupuk NPK tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap komponen pertumbuhan tanaman seperti panjang tanaman, jumlah daun 

dan hari saat munculnya bunga tetapi berpengaruh nyata terhadap komponen hasil 

yaitu pada pengamatan lingkar buah tanaman semangka. Sedangkan pada 

penelitian Simanungkalit (2013), pemberian pupuk NPK terhadap tanaman melon 

sebaiknya menggunakan dosis 22,5 g tanaman
-1 

karena dapat memberikan hasil 

produksi tanaman melon tertinggi.  

 

Selain pupuk NPK, digunakan pula pupuk pelengkap alkalis seperti pupuk Plant 

Catalyst 2006. Penggunaan pupuk pelengkap Plant Catalyst 2006 berfungsi untuk  

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman semangka karena kandungan unsur 

hara pada pupuk tersebut lengkap (unsur hara makro dan mikro),  dapat 

melengkapi keseimbangan hara sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman 

dapat optimal, berperan dalam mengefektifkan serta mengoptimalkan tanaman 

menyerap pupuk-pupuk utama dari dalam tanah dan dari pupuk dasar (urea, SP-

36, KCl, ZA, pupuk kandang), mengandung C-Organik cukup tinggi dan bersifat 

alkali dapat menigkatkan pH dalam tanah, serta dapat menjadi aktivator 
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(mengaktifkan) proses pengomposan berkualitas (PT. Citra Nusa Insan 

Cemerlang, 2014).  

 

Pada penelitian Purwanto (2020), menunjukkan bahwa perlakuan pupuk Plant 

Catalyst 2006 pada tanaman bawang merah berpengaruh  nyata terhadap tinggi 

tanaman pada umur 2 minggu setelah tanam. Hasil yang didapat yaitu, perlakuan 

pemberian 2 g tanaman
-1 

pupuk menghasilkan tanaman cabai keriting yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk Plant Catalyst 2006.  Hal ini 

karena kandungan unsur hara N dalam media tanam yang tergolong rendah yaitu 

hanya 0,18%, dengan pemberian pupuk Plant Catalyst 2006 dapat meningkatkan 

serapan unsur hara N oleh tanaman cabai keriting, dan selanjutnya dapat 

mendorong pertumbuhan tinggi tanaman. 

 

Pertumbuhan suatu tanaman tergantung pada jumlah bahan makanan (unsur hara) 

yang disediakan baginya dalam jumlah minimum sehingga pemberian unsur hara 

yang seimbang dan kelengkapan unsur hara makro dan mikro sangat dibutuhkan 

oleh tanaman baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut, sesuai 

dengan bunyi Hukum Minimum Liebig (Wallace dan Zobel, 1982). Pemberian 

kedua perlakuan antara dosis pupuk NPK dan jenis pupuk pelengkap diharapkan 

mampu meningkatkan kandungan unsur hara. Sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil produksi semangka. Berdasarkan kerangka pemikiran 

tersebut, diperlukan suatu percobaan untuk mengetahui secara langsung dosis 

pupuk majemuk NPK dan jenis pupuk pelengkap alkalis terbaik untuk 

diaplikasikan pada tanaman semangka yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil produksi semangka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran. 

 

 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemberian dosis pupuk NPK yang berbeda dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan produksi tanaman semangka. 

2. Pemberian dosis pupuk pelengkap alkalis berpengaruh meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman semangka.  

3.Terdapat interaksi antara dosis pupuk NPK dan pupuk pelengkap alkalis terbaik 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. 

Pertumbuhan dan Produksi Rendah 

 

Tanah Ultisol Rendah Akan Unsur Hara 

Pupuk NPK Mutiara (16:16:16) : 

 

Mengandung 16% Nitrogen (N), 16% 

Fosfat (P2O5), dan 16% Kalium 

(K2O) 

 

Pupuk Pelengkap Alkalis : 

 

Plant Catalyst 2006 yang 

mengandung unsur hara makro dan 

mikro : N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cl, 

Mn, Cu, Zn, Bo, dan Mo 

 

Ketersediaan unsur hara meningkat 

Pertumbuhan dan produksi semangka 

meningkat 

 

Penambahan Pupuk 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Buah Semangka 

 

2.1.1 Klasifikasi dan Botani Buah Semangka 

 

Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh  

merambat. Semangka berasal dari daerah kering tropis dan subtropis Afrika,  

kemudian berkembang pesat keberbagai negara-negara seperti Afrika Selatan,  

Cina, Jepang dan Indonesia (Syukur, 2014).  Semangka termasuk family 

Cucurbitaceae, tanaman bersulur merambat tergolong tanaman semusim, artinya 

hanya dapat menghasilkan buah sekali saja kemudian tanaman kering dan mati. 

Lamanya umur tanaman ini tumbuh sampai buah masak, pada kondisi lahan dan 

cuaca normal adalah 70-100 hari, sejak bibit di tanam. Untuk selanjutnya masa 

tersebut kita sebut periode penanaman.  

 

Tanaman ini berakar serabut, maka semangka menghendaki tanah yang  

gembur dan porous. Batang utama tanaman ini dapat bercabang 2-3 cabang  

produktif yang kita sebut cabang lateral. Daun tanaman berbentuk cuping, terletak  

bersebrangan beraturan sepanjang sulur tanaman. Panjang sulur dapat mencapai    

5 - 6 meter atau lebih, tergantung kondisi di sekeliling tanaman itu sendiri. 

Tanaman semangka timbul di ketiak tangkai daun, pada setiap tanaman  

akan muncul beberapa kuntum bunga yang berwarna kuning cerah sehingga  

mampu memikat serangga. Serangga ini secara tidak langsung membantu proses  

penyerbukan tanaman semangka tidak memiliki bunga yang sempurna, artinya  

antara tepung sari dan kepala putik yang di miliki setiap bunga tidak terletak pada  

bunga yang sama. Tepung sari terletak pada bunga yang bertangkai lurus yang  

kita sebut bunga jantan, sedangkan kepala putik terdapat pada bunga yang  

tangkainya terlihat adanya bakal buah yang mengelembung. Bunga ini kita  
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namakan bunga betina. Bunga betina yang berserbuk sempurna akan berkembang  

menjadi bunga semangka yang bentuknya sesuai dengan varietas induknya. 

 

Secara umum, bentuk buah semangka di kelompokkan menjadi 3 golongan, yakni;  

a. Buah berbentuk bulat  

b. Buah berbentuk buah tinggi  

c. Buah berbentuk bulat panjang (oblong).  

Daging buah berupa remah yang mengandung banyak air, berwarna merah 

ataupun kuning tergantung pada varietas induknya. Pada varietas semangka 

haploid (berbiji). Bijinya terletak relative agak di tengah buah, biji buah  

semangka yang sudah tua berwarna coklat kehitam–hitaman dan kulit yang  

semangkin hijau tua bergaris (Kalie, 2008).   

 

2.1.2 Kandungan Gizi Semangka 

 

Buah semangka diketahui mengandung zat-zat tertentu yang cukup efektif  

dalam membunuh sel-sel kanker, yaitu zat yang mampu menghidupkan aktivitas  

fungsi sel darah putih yang mampu meningkatkan sistem kekebalan. Hasil  

percobaan menunjukkan bahwa semangka mengandung zat-zat yang dapat  

menstimulir phagocyte, yaitu suatu sel darah yang mampu melindungi sistem 

darah dari infeksi dengan cara menyerap mikroba untuk mematikan sel-sel 

penyebab penyakit kanker. Kandungan kalori buah semangka sangat rendah 

sehingga semangka dapat berfungsi sebagai diuretik. Buah semangka 

mengandung pigmen karotenoid jenis flavonoid yang memberikan warna daging 

buah merah atau kuning. (Prajnanta, 2003) Kandungan gizi dari buah semangka 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Semangka  

 

Nama Zat Gizi   Kandungan Zat Gizi  

 Depkes R.I * FNRC** 

Air 92,10 g   92,30 g 

Kalori 28,00 kal   28,00 kal 

Lemak 0,50 g 0,10 g 

Karbohidrat 0,20 g 0,20 g 

Kalsium 7,00 g 8,00 g 

Fosfot 12,00 g 7,00 mg 

Zat besi 0,20 mg 0,20 mg 

Serat - 0,50 mg 

Natrium - 1,00 mg 

Kalsium - 82,00 mg 

Niacin -                           - 

Vitamin B1 0,05 mg 0,20 mg 

Vitamin C 6,00 mg 6,00 mg 

Sumber : *Direktorat Gizi Depkes RI, 1981 

**Food and Nutrisi Research Center Handbook No.1 Manila, 1964 

 

 

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Semangka 

 

Syarat pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada keadaan dan kondisi  

tanah, tanah yang baik untuk pertumbuhan adalah tanah yang banyak mengandung  

humus (subur), gembur, mengandung garam dan mineral. Kandungan bahan  

organik tinggi, berdrainase baik, tekstur lempung berpasir atau lempung berdebu,  

dan derajat keasaman tanah yaitu 5,5 - 6,5 (Juarni, 2017). Pertumbuhan semangka 

akan baik pada pH tanah 6 - 6,7. Akan tetapi tanaman semangka toleran terhadap 

tanah asam sehingga dapat hidup dengan pH kurang dari 5 dan dapat 

dibudidayakan di lahan gambut (Kalie, 2008). 

 

Tanaman semangka dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang beriklim  

kering dan panas. Sinar matahari dan air yang cukup merupakan kebutuhan utama  

tanaman semangka. Tanaman semangka lebih baik ditanam di lahan terbuka serta  

tidak terlindung dari sinar matahari. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan  

dan pembuahan tanaman semangka berkisar antara 21
 0

 -28 
0
 C. Curah hujan yang  

baik untuk pertumbuhan tanaman semangka berkisar 600 mm tahun
-1

 atau 40-50 

mm tahun
-1

. Ketinggian tempat yang ideal untuk penanaman semangka adalah 

100-300 m dpl (Soedarya, 2009).  
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Budidaya semangka membutuhkan tanah gembur dan subur untuk menopang 

pertumbuhan dan produksi optimum, seperti tanah dengan tekstur lempung 

berpasir serta kaya akan bahan organik. Oleh karena itu, pengolahan tanah secara 

intensif disertai penambahan pupuk organik dalam jumlah yang cukup merupakan 

faktor penting yang akan menentukan keberhasilan budidaya semangka. Jika 

penanaman semangka dilakukan di tanah berat, maka akan menekan laju 

pertumbuhan dan menyebabkan pecah buah. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman 

ini karena 90% kandungan semangka terdiri dari air (Bagus, 2013). 

 

 

2.2. Teknik Budidaya Semangka 

 

2.2.1 Pembibitan 

 

Persiapan yang harus dilakukan ketika akan dilakukan pembibitan yang pertama 

yaitu melakukan peregangan bibit biji semangka terlebih dahulu supaya 

mempermudah dalam proses pertumbuhannya. Lalu dilanjutkan dengan 

perendaman biji dengan 1 liter air hangat suhu 20 - 25
0
C, 1 sendok fungisida 

seperti Difoldhan 4T dan Dacosnil 75 WP. Setelah direndam 10-30 menit, 

diangkat dan ditiriskan sampai air tidak mengalir lagi dan bibit siap 

dikecambahkan. Disiapkan polybag dan diisi campuran tanah dengan pupuk 

organik komposisi: 1 bagian tanah, 1 bagian kompos atau humus, 1 bagian pupuk 

kandang yang sudah matang. Setelah bibit berumur 12 - 14 hari dan telah berdaun 

2 - 3 helai, dipindahkan ke areal penanaman yang telah diolah. 

 

2.2.2 Pengolahan Media Tanam 

 

Dilakukan pembersihan lahan dari tanaman terdahulu yang masih tumbuh 

kemudian diteliti pH tanahnya. Lahan yang ditanami dilakukan pembalikan tanah 

untuk menghancurkan tanah hingga menjadi bongkahan-bongkahan yang merata. 

Tunggul bekas batang atau jaringan perakaran tanaman terdahulu dibuang keluar 

dari areal, dan juga segala jenis batuan yang ada dibuang, sehingga tidak 

mempengaruhi perkembangan tanaman semangka yang akan ditanam di areal 

tersebut. Lalu, dibuat bedengan pada areal pertanaman tanaman semangka supaya 
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air yang terkandung di dalam tanah mudah mengalir keluar melalui saluran 

drainase yang dibuat.  

 

Untuk menetralkan pH tanah, maka dilakukan dengan pemberian jenis kapur 

pertanian yang me-ngandung unsur Calsium (Ca) dan Magnesium (Mg) yang 

bersifat menetralkan keasaman tanah dan menetralkan racun dari ion logam yang 

terdapat didalam tanah. Dengan kapur Karbonat atau kapur dolomit. Penggunaan 

kapur per 1000 m
2 

pada pH tanah 4 - 5 diperlukan 150 - 200 kg dolomit , untuk 

antara pH 5 - 6 dibutuhkan 75 - 150 kg dolomit dan pH >6 dibutuhkan dolomit 

sebanyak 50 kg. 

 

Lalu dilakukan pemupukan, untuk pupuk yang dapat dipakai adalah pupuk 

organik dan pupuk buatan. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang 

yang berasal dari hewan sapi/kerbau dan dipilih pupuk kandang yang sudah 

matang. Pupuk kandang berguna untuk membantu memulihkan kondisi tanah 

yang kurang subur, dengan dosis 2 kg bedengan
-1

.  Caranya, ditaburkan 

disekeliling baris bedengan  secara merata. Lalu digunakan pupuk buatan yang 

terdiri atas :  

(a)Pupuk Makro yang terdiri dari unsur Nitrogen, Phospor, Kalsium (dibuat dari 

pupuk ZA, TSP dan KCl);  

(b)Pupuk Mikro yang terdiri dari Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Mangaan (Mn), 

Besi (Fe), Belerang (S), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Boron (Bo), dan Molibden 

(Mo).  

 

Tahap penghalusan dan perataan bongkahan tanah pada sisi bedengan pada tempat 

penanaman semangka dilakukan dengan cangkul. Di bagian tengah, sebagai 

landasan buah pada bedengan, diratakan dan diatas lapisan ini diberi jerami kering 

untuk perambatan semangka dan peletakan buah. Bedengan perlu disiangi, 

disiram, dan dilapisi jerami kering setebal 2 - 3 cm dan plastik mulsa dengan lebar 

plastik 110 - 150 cm agar menghambat penguapan air dan tumbuh 

tanaman liar. Pemakaian plastik lebih menguntungkan karena lebih tahan lama, 

sampai 8 - 12 bulan pada areal terbuka (2 - 3 kali periode penanaman).  
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2.2.3 Penanaman 

 

Setelah persemaian berumur 14 hari dan telah tumbuh daun  ± 2-3 lembar. Sambil 

menunggu bibit cukup besar dilakukan pelubangan pada lahan dengan kedalaman 

8 - 10 cm. Persiapan pelubangan lahan tanaman dilakukan 1 minggu sebelum bibit 

dipindah ke darat. Berjarak 20 - 30 cm dari tepi bedengan dengan jarak antar 

lubang sekitar 80 - 100 cm, tergantung tebal tipisnya bedengan. Lalu diberi lubang 

tanam sesuai jarak tanam yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pelubangan, 

areal penanaman disiram secara massal supaya tanah siap menerima penanaman 

bibit sampai menggenangi areal sekitar ¾ tinggi bedengan, dan dibiarkan sampai 

air meresap. Sebelum batang bibit ditanam dilakukan perendaman, agar mudah 

pelepasan bibit menggunakan kantong plastik yang ada.  

 

Langkah imunisasi dilakukan dengan perendaman selama 5 - 10 menit disertai 

campuran larutan obat obatan. Susunan obat terdiri dari: 1 sendok the hormon 

Atonik, Abitonik, dekamon, menedael, 1 sendok teh peres bakterisida tepung, dan 

1 sendok teh peres fungisida serbuk atau tepung (Berlate, dithane M-45, 

Daconiel). Urutan penanaman adalah sebagai berikut: 

a) Kantong plastik diambil hati-hati supaya akar tidak rusak. 

b) Tanam dengan tanah posisi kantong dan masukkan ke lubang yang sudah 

disiapkan 

c) Celah-celah lubang ditutup dengan tanah yang telah disiapkan 

d) Lubang tanaman yang tersisa ditutup dengan tanah dan disiram sedikit air agar 

media bibit menyatu dengan tanah disekeliling dapat bersatu tanpa tersisa. 

 

2.2.4 Pemeliharaan Tanaman 

 

Tanaman semangka yang berumur 3 - 5 hari perlu diperhatikan, apabila tumbuh 

terlalu lebat/tanaman mati dilakukan penyulaman/diganti dengan bibit baru yang 

telah disiapkan dari bibit cadangan. Dilakukan penjarangan bila tanaman terlalu 

lebat dengan memangkas daun dan batang yang tidak diperlukan, karena 

menghalangi sinar matahari yang membantu perkembangan tanaman. Lalu, 

tanaman semangka cukup mempunyai dua buah saja, dengan pengaturan 
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cabang primer yang cenderung banyak. Dipelihara 2 - 3 cabang tanpa memotong 

ranting sekunder. Perlu penyiangan pada ranting yang tidak berguna, ujung 

cabang sekunder dipangkas dan disisakan 2 helai daun. Cabang sekunder yang 

tumbuh pada ruas yang ada buah ditebang karena mengganggu pertumbuhan 

buah. Pengaturan cabang utama dan cabang primer agar semua daun pada tiap 

cabang tidak saling menutupi, sehingga pembagian sinar merata, yang 

mempengaruhi pertumbuhan baik pohon/buahnya. Sistim irigasi yang digunakan 

sistem Farrow Irrigation: air dialirkan melalui saluran diantara bedengan, 

frekuensi pemberian air pada musim kemarau 4-6 hari dengan volume pengairan 

tidak berlebihan. Bila dengan pompa air sumur (diesel air) penyiraman dilakukan 

dengan bantuan slang plastik yang cukup besar sehingga lebih cepat. Tanaman 

semangka memerlukan air secara terus menerus dan tidak kekurangan air 

(Wiharjo, 1993). 

 

 

2.3  Pupuk NPK 

 

2.3.1 Pengaruh Pemberian Pupuk NPK Bagi Tanaman 

 

Setiap unsur hara memiliki peranan masing-masing dalam mendukung  

proses metabolisme tanaman. Nitrogen merupakan unsur hara makro yang 

merupakan bagian integral penyusun klorofil sehingga bertanggung jawab 

terhadap proses fotosintesa (Munawar, 2011). Apabila tanaman memiliki 

kecukupan hara N, maka dapat ditandai dengan berjalannya proses fotosintesa, 

warna daun lebih hijau dan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik. Menurut 

Salisbury dan Ross (1992), fosfor diperlukan dalam pembentukan ATP dan 

energi yang dihasilkan dari ATP tersebut berperan penting dalam penyerapan 

unsur hara lain seperti P, K dan Cu.  

 

Hal ini disebabkan karena penyerapan hara tersebut berlangsung melalui proses 

difusi, dimana pergerakan hara dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah 

membutuhkan energi ATP. Peranan fosfor (P) dalam pertumbuhan tanaman 

adalah sebagai penyusun nukleat, ADP dan ATP, selain itu juga berperan dalam 

penyusun inti sel, lemak, dan protein. Hal tersebut memacu pertumbuhan akan 
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dan pembentukan sistem perakaran. Pembentukan sistem pengakaran akan 

mempengaruhi percepatan pembungaan dan pemasakan buah, serta meningkatkan 

presentase pembentukan bunga menjadi buah atau biji (Mansyur dkk, 2021). 

Pengamatan secara visual tanaman yang kekurangan unsur hara P akan 

menunjukkan gejala berupa daun tua akan berwarna ungu atau kemerahan. Hal 

ini disebabkan karena terbentuknya pigmen antosisanin karena terjadinya 

akumulasi gula pada daun sebagai akibat dari terhambatnya proses sintesa 

proten (Tamat dkk., 2013).  

 

Kalium merupakan unsur hara mobile dalam tanah yang banyak berperan 

dalam pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke organ reproduktif dan 

penyimpanan, diantaranya buah, biji, umbi (Havlin dkk, 2005). Selain itu, 

kalium juga membantu pembentukan protein dan karbohidrat, serta kalium 

meningkatkan resistensi tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan 

kekeringan (Mansyur dkk, 2021). Jumlah hara K yang cukup dapat menjamin 

fungsi daun dalam pertumbuhan buah dan jumlah gula pada buah, sehingga hara 

K dapat berperan dalam memperbaiki ukuran, , dan warna buah (Munawar, 

2011). 

 

2.3.2 Pengaplikasian pupuk NPK 

 

Penelitian Meriazha (2013) menyebutkan, produksi tertinggi buah semangka 

diperoleh pada pemberian unsur hara yang berasal dari NPK Mutiara. Kalium 

merupakan hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak setelah N 

dan P (Nursyamsi dkk, 2008). Perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh perbedaan 

dosis pemberian N, P, dan K pada tiap perlakuan. Pemberian N, P, dan K 

memberikan jumlah cabang produktif yang maksimal (Purnomo dkk, 2013). 

Semakin banyak cabang produktif semakin tinggi produksi tanaman semangka, 

cabang produktif ini merupakan tempat di mana buah semangka menempel 

sehingga semakin banyak jumlah cabang produktif maka analoginya semakin 

banyak pula jumlah buah (Hesse, 1972).  

 

Daun merupakan organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis. Oleh karena 

itu jumlah daun yang optimum memungkinkan distribusi cahaya antardaun lebih 
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merata. Distribusi cahaya yang lebih merata antardaun mengurangi kejadian 

saling menaungi antardaun. Daun dengan jumlah yang lebih banyak 

memungkinkan pupuk lebih banyak yang menempel pada daun, serta 

penyerapan hara yang lebih optimum  (Sulistyaningsih dkk, 2005). Fungsi unsur 

hara N, P, dan K tersebut berkaitan erat dalam mendukung proses fotosintesis dan 

produksi fotosintat yang dihasilkan, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman, 

yaitu melalui nilai indeks luas daun (ILD) yang tinggi. Indeks luas daun 

merupakan gambaran tentang rasio permukaan daun terhadap luas tanah yang 

ditempati oleh tanaman (Gardner dkk, 1991).  

 

 

2.4 Pupuk Pelengkap Alkalis 

 

2.4.1 Pengertian dan Kandungan Pupuk Pelengkap Alkalis bagi Tanaman 

 

Plant Catalyst 2006 adalah pupuk pelengkap yg mengandung unsur hara makro 

dan mikro dan bisa sebagai katalisator untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk-

pupuk primer dalam media tanam dan pupuk dasar. Plant Catalyst 2006 berfungsi 

menaikkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berdasarkan berbagai 

pupuk primer misalnya Urea, TSP, KCL, Za, juga pupuk alami, misalnya pupuk 

kandang, kompos, dan lain-lain sehingga tanaman bisa mencapai produktivitas 

yang optimal (CNI, 2011). Pupuk pelengkap Plant Catalyst 2006 mengandung 

unsur hara makro dan mikro, unsur hara makro yang terkandung pada pupuk 

pelengkap Plant Catalyst 2006 yaitu N, P, K, Ca, Mg dan S, sedangkan unsur hara 

mikro yang terkandung pada pupuk pelengkap Plant Catalyst yaitu Fe, Cl, Mn, 

Cu, Zn, Bo & Mo yang diharapkan oleh mikroorganisme menjadi asal makanan 

sehingga semakin banyak unsur hara maka aktivitas mikroorganisme akan 

meningkat (Khan dkk, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabel 2. Komposisi Unsur Pupuk Pelengkap Plant Catalyst 

Unsur Hara Kandungan Unsur Hara Kandungan 

Nitrogen (N) 0,23 % Mangan (Mn) 2,37 ppm 

Phospat (P) 12,70 % Kuprum (Cu) <0,03 ppm 

Kalium (K) 0,88 % Kobalt (Co) 9,59 ppm 

Kalsium (Ca) <0,05 ppm Zink (Zn) 11,15 ppm 

Carbon (C) 6,47 % Molibdenum (Mo) 35,37 ppm 

Ferum (Fe) 36,45 ppm Alumunium (Al) <0,4 ppm 

Klorin (Cl) 0,11 % Boron (B) 0,25 % 

Sulfur (S) 0,02 % Natrium (Na) 27,42 % 

Magnesium (Mg) 25,92 ppm   

Sumber : PT Citra Nusa Insan Cemerlang, 2014 

 

 

2.4.2 Peranan Pupuk Pelengkap Alkalis bagi Tanaman 

 

Plant Catalyst 2006 berfungsi meningkatkan kemampuan tanaman menyerap 

unsur hara dari berbagai pupuk utama seperti Urea, TSP, KCL, ZA, maupun 

pupuk alami, seperti pupuk kandang, kompos, dan lain-lain sehingga tanaman 

dapat mencapai produktivitas yang optimal (CNI, 2011). Ketersediaan unsur hara 

yang dapat diserap oleh  tanaman  merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat produksi tanaman.  Macam dan jumlah unsur hara yang tersedia 

dalam tanah pada dasarnya harus berada dalam keadaan yang cukup dan seimbang 

agar produktivitasnya dapat tercapai dengan baik (Harjadi, 1979). 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada November 2021 sampai dengan Februari 2022. 

Pembibitan dan pengolahan lahan dimulai pada bulan November dan panen pada 

awal Februari 2022. Lokasi penelitian di Laboratorium Lapang Terpadu, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. Secara administratif lokasi studi berada di 

kampus Universitas Lampung, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung. Secara geografis, Laboratorium Lapang Terpadu FP Unila 

terletak pada posisi strategis yaitu terletak antara pada 5
0
 22’ 11.38” LS dan 105

0
 

14’ 25.96” BT sampai 5
0
 21’ 58.35” LS dan 105

0
 14’ 43.83” BT. Ketinggian 

tempat antara 110 – 130 m dpl.  

 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain cangkul, ember, karung, 

meteran, selang air, sprayer, gunting atau pisau, polybag, alat tulis, timbangan, 

dan kamera. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih 

tanaman semangka Palguna F1, pupuk NPK Mutiara (16:16:16), pupuk pelengkap 

alkalis (Plant Catalyst 2006), mulsa plastik, insektisida (Regent 50 SC), pupuk 

kandang, dan air. 

 

 

3.3  Metode Penelitian 

Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial. Faktor pertama yaitu pemberian dosis pupuk majemuk 

NPK dan faktor kedua yaitu pemberian pupuk pelengkap alkalis. Faktor pertama 

yaitu dosis pupuk NPK Mutiara (N) yaitu : 
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N0 = 0 g tanaman
-1

 

N1 = 30 g tanaman
-1

 

N2 = 60 g tanaman
-1

 

N3 = 90 g tanaman
-1 

 

Faktor kedua yaitu pupuk Pelengkap Alkalis (P), yaitu : 

P0 = 0 g L
-1

  

P1 = 2 g L
-1 

 

 

Berdasarkan kombinasi pupuk NPK dan pupuk pelengkap alkalis, diperoleh 8 

kombinasi perlakuan sebagai berikut. 

N0P0 = Pupuk NPK 0 g tanaman
-1

 + tanpa pupuk pelengkap alkalis 

N0P1 = Pupuk NPK 0 g tanaman
-1 

+  2 g L
-1

 pupuk pelengkap alkalis 

NIP0 = Pupuk NPK 30 g tanaman
-1 

+ tanpa pupuk pelengkap alkalis 

N1P1 = Pupuk NPK 30 g tanaman
-1 

+ 2 g L
-1

 pupuk pelengkap alkalis 

N2P0 = Pupuk NPK 60 g tanaman
-1

 + tanpa pupuk pelengkap alkalis 

N2P1 = Pupuk NPK 60 g tanaman
-1 

+ 2 g L
-1

 pupuk pelengkap alkalis 

N3P0 = Pupuk NPK 90 g tanaman
-1 

+ tanpa pupuk pelengkap alkalis 

N3P1 = Pupuk NPK 90 g tanaman
-1 

+ 2 g L
-1

 pupuk pelengkap alkalis 

 

Berdasarkan kombinasi perlakuan tersebut dilakukan ulangan sebanyak 3 kali, 

sehingga diperoleh 24 satuan percobaan dengan gambaran tata letak sebagai 

berikut (Gambar 2). 
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Ulangan 1           Ulangan 2          Ulangan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tata Letak Petak Percobaan 

 

 

Homogenitas ragam diuji dengan menggunakan Uji Barlett, sedangkan uji 

adiktivitas data diuji dengan Uji Tukey. Jika asumsi terpenuhi maka data 

dianalisis dengan sidik ragam. Perbedaan nilai tengah diuji dengan BNT pada 

taraf 5%. 

 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan persiapan bibit, persiapan lahan, 

penanaman, perawatan, pengaplikasian dosis pupuk NPK, pengaplikasian pupuk 

pelengkap alkalis, dan pemanenan 

 

3.4.1 Persiapan Bibit 

 

Pembibitan diawali dengan penyemaian benih terlebih dahulu. Penyemaian benih 

semangka menggunakan media tanah dan pupuk kandang dengan  perbandingan  

2 : 1. Benih yang dipakai yaitu Palguna F1 dengan kemurnian benih mencapai 

99,8%, daya berkecambah 85%, dan kadar air 7 %. Benih yang akan digunakan 

direndam terlebih dahulu selama 30 menit dengan suhu 60
0
. Perendaman yang 

dilakukan bertujuan untuk mematahkan dormansi benih dan memilih benih yang 

N3P1 

N3P1 

 

N1P0 

 

N0P0 

 

N1P1 

 N2P1 

N2P0 N2P1 

 

N0P1 

 

N0P0 

N2P0 

 

N1P0 

N0P1 

N3P0 

N3P0 

 

N1P1 

N0P0 

 N2P0 

 

N0P1 

 

N2P1 

 N1P0 

 

N3P0 

 

N1P1 

 N3P1 
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bernas. Setelah media semai siap maka disiram dengan air supaya keadaan media 

tersebut lembab lalu penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang sedalam 

2 cm dengan jari lalu benih dimasukkan pada lubang tersebut. Kemudian, benih 

semangka ditutup dengan tanah. Persemaian dijaga agar selalu dalam kondisi 

lembab, tetapi tidak boleh terlalu basah. Bibit dipindahkan ke bedengan setelah 

berumur 7–12 hari atau telah memiliki 1-2 helai daun sejati.  

 

 

 

Gambar 3. Persiapan Bibit Tanaman Semangka 

 

 

3.4.2 Persiapan Lahan  

 

Lahan untuk penanaman semangka dicangkul terlebih dahulu untuk 

membersihkan lahan dari gulma-gulma yang ada di lahan. Setelah lahan bersih 

dari sisa sisa gulma maka dilakukan pengolahan lahan. Tanah dicangkul dan 

digemburkan, kemudian beri pupuk dasar berupa pupuk kandang sapi dengan 

dosis 10 ton ha
-1

, lalu bentuk menjadi 3 guludan dengan masing masing guludan 

terdapat 24 lubang tanam. Guludan dibentuk dengan ukuran 10m x 1 m, tinggi  

15 - 20 cm, dan jarak antar guludan yaitu 1 m. Selanjutnya dilakukan pemasangan 

mulsa plastik di atas bedengan dan buat lubang tanam di atas mulsa tersebut 

dengan jarak tanam 60 cm. Plastik mulsa yang digunakan yaitu mulsa perak. 

Kemudian dipasang selang untuk irigasi  (drip irrigation) di bawah mulsa dan 

diberi lubang sebagai keluarnya air dan disesuaikan dengan lubang tanam.  
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Gambar 4. Persiapan Lahan Tanaman Semangka 

 

 

3.4.3 Penanaman  

 

Bibit semangka yang telah disemai ditanam pada lubang yang telah tersedia. 

Dibuat lubang tanam sedalam 5 cm lalu letakkan bibit di tengah lubang tanam 

dengan jumlah bibit satu per lubang tanam. Setelah itu, lakukan penyiraman agar 

menjaga kelembaban pada guludan. Jarak tanam rekomendasi yang digunakan 

yaitu 60 cm. Jumlah bibit semangka yang ditanam yaitu  48 tanaman.  

 

 

 

Gambar 5. Penanaman Bibit Semangka 

 

 

3.4.4  Perawatan 

 

Perawatan tanaman meliputi perambatan tanaman, pengikatan batang,  

pemangkasan tunas/ketiak, penyiraman, penyulaman, penyiangan gulma dan  

pengendalian hama dan penyakit. Penyulaman dilakukan sedini mungkin guna 

untuk menggantikan tanaman yang tidak tumbuh. Kemudian dilakukan 
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penyiangan untuk membersihkan gulma di sekitar tanaman. Penyiangan dilakukan 

secara manual yaitu dengan mencabut gulma yang berada di sekitar tanaman. Lalu 

untuk pengendalian hama digunakan insektisida (Regent 50 SC).  

 

Penyiraman dilakukan apabila media terlihat kering pada pagi atau sore hari setiap 

hari. Pemangkasan dilakukan pada tunas baru yang tumbuh di ketiak daun dapat 

dilakukan setelah tujuh hari setelah tanam atau setelah tumbuhnya tunas. 

Pemangkasan dilakukan pada tunas baru yang muncul. Sedangkan tunas baru 

yang tumbuh di ketiak daun pada ruas 9 - 13 dipelihara untuk memperoleh buah. 

Saat buah terbentuk sekitar dua minggu setelah polinasi dilakukan pemangkasan 

berdasar seleksi yang dilihat secara fisik berdasarkan besar dan bentuknya. Dalam 

satu batang tanaman semangka, hanya dipelihara semangka 1 buah saja, 

sedangkan yang lain dapat dipangkas. Hal ini untuk memaksimal pertumbuhan 

dan penambahan bobot semangka. 

 

 

 

Gambar 6. Perawatan Tanaman Semangka 

 

 

3.4.5  Pengaplikasian Dosis Pupuk NPK 

 

Pemberian pupuk NPK diberikan sebanyak 3 kali yaitu pada saat tanaman berusia 

10 hari, 25 hari, dan 50 hari setelah tanam. Dengan dosis pemberian 0 g tanaman
-1

 

(N0), 30 g tanaman
-1 

 (N1), 60 g tanaman
-1 

 (N2), dan 90 g tanaman
-1 

 (N3). 

Pemberian pupuk NPK diberikan secara berangsur-angsur. Pada dosis 0 g 

tanaman
-1 

yaitu perlakuan kontrol, lalu pada dosis 30 g tanaman
-1 

 diberikan 

sebanyak 3 kali yang terdiri dari masing masing 10 g tanaman
-1

. Pada dosis 60 g 
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tanaman
-1 

diberikan sebanyak 3 kali terdiri dari masing masing 20 g tanaman
-1

. 

Pada dosis 90 g tanaman
-1 

 diberikan sebanyak 3 kali terdiri dari masing masing 

30 g tanaman
-1

. Pupuk NPK diberikan dengan cara ditugal dengan jarak 5 cm dari 

tanaman budidaya. 

 

 

 

Gambar 7. Pengaplikasian Pupuk NPK 

 

 

3.4.6  Pengaplikasian Pupuk Pelengkap Alkalis 

 

Pemberian pupuk pelengkap alkalis menggunakan pupuk Plant Catalyst 2006 

dengan 2 perlakuan yaitu tanpa pemberian pupuk pelengkap alkalis atau kontrol 

(P0) dan konsentrasi 2 g L
-1 

 (P1). Pelengkap alkalis diberikan sebanyak 8 kali 

selama masa tanam yaitu pada 1 MST, 2 MST, 3 MST, 4 MST, 5 MST, 6 MST, 

dan 7 MST, dan 8 MST Pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst 2006) 

diaplikasikan pada tanaman dengan cara disempotkan pada tanah di sore hari 

antara 16.00 – 17.00 WIB. Pupuk pelengkap alkalis dengan konsentrasi 2 g L
-1 

 

(P1) tersebut dilarutkan dalam 1 liter air kemudian diaplikasikan dengan takaran 

30 ml/tanaman. 
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Gambar 8. Pengaplikasian Pupuk Pelengkap Alkalis 

 

 

3.4.7 Pemanenan 

 

Buah semangka dapat dipanen saat mencapai umur 72 hari setelah tanam. 

Semangka yang dapat dipanen per batang yaitu 1 buah saja dikarenakan dilakukan 

pemangkasan buah pada minggu awal perkembangan buah. Panen dapat 

dilakukan saat batang dan daun berubah menjadi kecoklatan dan mengering, serta 

buah tampak mengkilap. Batang tempat tangkai dipotong secara hati-hati dengan 

pisau agar tidak merusak buah. 

 

 

 

Gambar 9 Proses Pemananenan  
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3.5  Variabel Pengamatan 

 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi dua variabel yaitu 

variabel utama dan variabel pendukung, yaitu sebagai berikut : 

 

3.5.1. Variabel Utama 

Variabel utama pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

3.5.1.2 Panjang Tanaman 

 

Panjang tanaman (cm), yang diukur dari pangkal batang sampai ujung tunas 

dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilaksanakan pada saat tanaman 

berumur 10 HST, 25 HST, 40 HST, dan 55 HST. Tanaman yang diamati sebanyak 

48 tanaman sampel. 

 

3.5.1.2 Jumlah Cabang Primer 

 

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah cabang utama tanaman 

yang menghasilkan bunga dan buah. Tanaman yang diamati sebanyak 48 tanaman 

sampel. Pengamatan dilakukan pada usia tanaman 10 HST, 25 HST, 40 HST, dan 

55 HST. 

 

3.5.1.3 Jumlah Bunga Betina 

 

Perhitungan jumlah bunga betina dilakukan pada 30 HST, 40 HST, dan 50 HST. 

Banyaknya sampel yang dihitung yaitu sebanyak 48 sampel tanaman. Bunga yang  

sudah terhitung akan diberi tanda pada tangkainya.   

 

3.5.1.4 Diameter Buah  

 

Pengukuran diameter buah dimulai dari bagian pangkal dan ujung buah semangka 

dengan menggunakan meteran dengan satuan sentimeter (cm) untuk mendapatkan 

diameter rata rata buah semangka. Pengukuran dilakukan pada tiap buah yang 

telah dipanen hingga panen terakhir.  
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3.5.1.5 Bobot Per Buah 

 

Pengukuran dilakukan dengan cara menimbang bobot buah semangka yang 

dihasilkan masing masing tanaman sampel. Tanaman yang diamati yaitu sebanyak 

48 tanaman sampel. Bobot buah dihitung pada tiap buah yang telah dipanen 

hingga panen terakhir. 

 

 

3.5.2 Variabel Pendukung 

Variabel pendukung pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

3.5.2.1 Hasil Analisis Tanah Awal  

 

Pengambilan sampel dilakukan pada sebelum dilakukannya pemupukan dasar dan 

penanaman bibit. Contoh tanah diambil menggunakan cangkul dan diambil 

sedalam 15 cm dan pada enam titik yang telah ditentukan. Lalu sampel tersebut 

dicampur dan diaduk secara merata dalam ember, dan diambil sampel tanah 

seukupnya untuk dilakukan uji di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi 

Teknologi Universitas Lampung pada 17 Januari 2022 sampai dengan 11 Februari 

2022.  

 

 

Tabel 3. Parameter dan metode analisis sifat kimia tanah sebelum tanam 

Parameter Analisis Metode Analisis 

Nitrogen (N-total) Metode Kejeldahl 

P-total Pengekstrak HCl 25 % 

Kalium (K2O) Pengekstrak HCl 25 % 

C-organik Metode Spektrfotometrio 

pH tanah pH meter 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pemberian dosis pupuk NPK 90 g tanaman
-1 

yang diaplikasikan sebanyak tiga 

kali dapat meningkatkan panjang tanaman, jumlah cabang primer, jumlah 

bunga betina, diameter buah, dan bobot per buah terbaik pada tanaman 

semangka. Hasil tertinggi bobot per buah pada perlakuan NPK 90 g tanaman
-1

 

dan tanpa aplikasi pupuk pelengkap alkalis yaitu 1,49 kg pada varietas 

semangka Palguna F1.  

2. Aplikasi pupuk pelengkap alkalis 2 g L
-1

 yang dilakukan setiap seminggu sekali 

selama delapan minggu hanya berpengaruh pada variabel pertumbuhan yaitu 

panjang tanaman dan jumlah cabang primer tanaman semangka.  

3. Pemberian pupuk NPK 90 g tanaman
-1 

dan pupuk pelengkap alkalis 2 g L
-1

  

menghasilkan bobot per buah semangka Palguna F1 1,77 kg atau setara dengan 

17,77 ton ha
-1

. 

 

5.2 Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan dosis pupuk NPK secara bertingkat sesuai usia tumbuh kembang 

tanaman yaitu 20%, 35%, dan 45 % agar penyerapan pupuk pada tanaman 

lebih efektif. 

2. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dosis pupuk NPK terbaik 

dikarenakan pada dosis tertinggi yaitu 90 g tanaman
-1 

masih menunjukkan hasil 
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yang meningkat, sehingga masih dimungkinkan untuk meningkatkan dosis 

pupuk NPK yang diberikan. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaplikasian pupuk pelengkap 

Plant Catalyst 2006 pada musim kemarau untuk mengoptimalkan 

pengaplikasian pupuk pelengkap alkalis dan membandingkan hasil kedua 

produksi antara musim penghujan dan kemarau, serta menerapkan cara 

pengaplikasian pupuk pelengkap alkalis dengan disiramkan pada tanah 

sehingga lebih efektif dapat menaikkan pH tanah.
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