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Abstract
During the present time, the coastal area is lack of interested by the farmer as
the cultivation site of agriculture plant. It is caused by the problem constraint of land
physical character and the climate (particularly, micro climate), so that most confined
the kinds of plant may be cultivated. The more narrowed of agriculture area, then
optimalizing the use of coastal area for developing agriculture is necessary to conduct,
although must throungh various means with an environment reengineering, as climate
modification, conservation efforts of land moisture, supplying irrigation water, and etc.
So that in the research will be implemented the research on the melon plant cultivation
with various treatment.But, these condition of micro climate can be manipulated or
reengineered with using simple technology in shape of closed shade, so that can be
created an ideal condition for cultivation requirements.
The result show that melon plant cultivated under the shade with sprinkler
irrigation and drip irrigation gives the highest result that is 325 kg/70 m2 or 4,65 kg/m2,
the melon planted under the shade + sprinkler irrigation + mulse the result 272 kg/70
m2 or 3,89 kg/m2, while the lowest result is that planted without using the shade with
sprinkler irrigation and drip irrigation : 200 kg/m2 or 2,86 kg/m2.
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1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
terhampar cukup luas pada umumnya berupa
lahan berpasir, dengan berbagai permasalahan
yang selalu dihadapi yaitu berupa erosi pantai
ataupun
erosi
angin.
Erosi
pantai
menyebabkan mundurnya garis pantai yang
selanjutnya dapat mengkhawatirkan wilayah
pemukiman dan pertanian yang terletak di
belakangnya.
Lahan pantai selama ini kurang diminati
petani sebagai tempat budidaya tanaman
pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya
masalah fisik tanah dan iklim (terutama iklim
mikro) yang kurang bersahabat, sehingga
sangat membatasi jenis tanaman yang dapat

dibudidayakan. Dengan semakin sempitnya
lahan pertanian maka dengan mengoptimalkan
pemanfaatan lahan pantai untuk usaha
pertanian perlu dilakukan, meskipun harus
dengan merekayasa lingkungan, seperti
modifikasi iklim, usaha konservasi lengas
tanah, pemberian air irigasi, dan lain-lain.
Manipulasi atau rekayasa dengan
memanfaatkan teknologi sederhana sampai
dengan teknologi tinggi (rumah kaca), sehingga
kondisinya dapat mendekati kondisi ideal bagi
persyaratan
tumbuh
tanaman
yang
dibudidayakan.
Alat pelindung tanaman secara tertutup
atau naungan tertutup tersebut dapat dibuat
dari plastik atau bahan yang berbentuk seperti
kasa atau suatu bahan yang berlubang-lubang,
yang mana bahan tersebut diletakkan
menyelubungi suatu lahan tanaman dengan
ketinggian tertentu sehingga diperoleh suatu
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lingkungan iklim mikro basah dan hangat serta
bebas dari keadaan stress yang menyebabkan
lambatnya pertumbuhan tanaman1).
Pemecahan masalah tersebut dapat
dinyatakan sebagai rekayasa lingkungan iklim
mikro, adalah merupakan suatu paket teknologi
adaptif yang akhirnya bermanfaat dan bisa
diterima dan dikembangkan untuk berbagai
tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan
yang dibudidayakan pada kondisi lingkungan
yang kurang sesuai.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sifat Fisik Tanah Pasir
Dalam kaitannya dengan penyediaan
unsur hara, tanah pasiran relatif kurang
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh
tanaman. Hal ini disebabkan karena tanah
pasir sulit mengalami pelapukan, sehingga
tanah tersebut tidak cukup menyediakan
mineral atau bahkan sama sekali tidak
mempunyai unsur-unsur yang dibutuhkan oleh
tanaman. Tanah pasiran biasanya juga sangat
rendah
kandungan
bahan
organiknya,
sehingga jarang ditumbuhi tanaman yang lebat
dan bersifat remah dan lepas-lepas2). Sulitnya
tanah
pasiran
mengalami
pelapukan
dikarenakan
tanah
pasiran
mempunyai
ketahanan yang tinggi terhadap perubahan
lingkungan. Disamping itu disebabkan karena
tanah pasiran berasal dari gunung berapi yang
oleh adanya energi kinetik dan energi potensial
akhirnya sampai di daerah pesisir pantai,
sehingga tanah pasiran di daerah pesisir pantai
adalah jenis tanah yang sangat tahan terhadap
adanya perubahan energi yang mengenainya.
Tanah pasiran memberikan drainase dan
aerasi yang lebih baik dibandingkan dengan
tanah liat, tetapi kemampuan menahan airnya
rendah. Penambahan bahan organik ke dalam
tanah pasiran akan menambah jumlah air yang
tersedia bagi tanaman. Pemberian bahan
organik ini akan membuat lingkungan fisik
tanah yang semakin baik dan sebagian besar
menyangkut hubungan tanah dan strukturnya.
Tanah dengan struktur tanah yang baik akan
mempertinggi kemampuan tanah dalam
menyimpan air yang sangat penting bagi
pertumbuhan tanaman.
Tanah pasiran merupakan tanah ringan
yang bertekstur kasar dengan kandungan fraksi
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pasirnya sangat tinggi. Tidak adanya ikatanikatan pada unsur pembentuk tanah pasiran ini,
maka dikatakan bahwa tanah pasiran ini tidak
bertekstur. Meskipun tanah pasiran mempunyai
berat volume (BV) yang tinggi yaitu berkisar
antar 1,2 – 1,8 gram/cm3 dan porositas totalnya
rendah yaitu antara 35 – 50%, keadaan poriporinya meluas dan tersebar sehingga
menyebabkan daya pelolosan airnya besar,
drainasenya dapat lancar, aerasinya baik dan
kapasitas menahan airnya rendah3).
Rendahnya kemampuan mengikat air
pada tanah pasiran disebabkan karena
prosentase volume yang dapat terisi oleh poripori kecil (kapiler) rendah. Ruang pori pada
tanah pasiran sebagian besar menggunakan
ruang pori makro (non kapiler). Kemantapan
agregat tanah rendah, hal ini disebabkan
karena kandungan lempung dan debu tidak
cukup untuk membuat agregat yang baik4).
2.2.

Pengaruh Naungan

Alat pelindung tanaman secara tertutup
atau naungan tertutup yang diletakkan
menyelubungi suatu tanaman akan dapat
merubah iklim mikro (suhu udara, suhu tanah,
kelembaban, radiasi matahari, fotosintesa,
kecepatan angin, dan anasir iklim yang lain)
sehingga
dapat berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman.
Suhu udara yang rendah dapat
mempengaruhi terjadinya pembungaan lebih
cepat dan berarti mengurangi jumlah daun
yang terbentuk, pembungaan dipercepat dalam
8-10 hari pada suhu 13-18ºC5). Pengaruh suhu
terhadap pembungaan tergantung pada tahap
pertumbuhan. Pada tanaman muda suhu yang
rendah mempercepat pembentukan atau
rangsangan pembungaan, sedang pada
tanaman dewasa diferensiasi pembungaan
justru terjadi pada suhu tinggi.
Perpindahan panas ini terjadi lapis demi
lapis sesuai dengan tingkat kedalaman masingmasing. Mekanisme perpindahan panas itu
terjadi dimulainya dengan pemanasan suhu
udara maupun suhu permukaan tanah oleh
radiasi matahari maupun aliran panas dari
dalam bumi akibat suhu dalam bumi lebih tinggi
daripada suhu permukaan. Pada keadaan ini
pemancaran panas lebih besar daripada
penerimaan panas yang diakibatkan oleh
reaksi permukaan bumi untuk melepaskan
kalor ke atmosfir sehingga baik suhu udara
mapun suhu permukaan tanah akan terus
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turun. Penurunan suhu permukaan ini selain
dengan jalan konveksi ke atmosfir, juga dengan
jalan konduksi ke lapisan tanah di bawahnya.
Suhu permukaan tanah di luar naungan
pada siang hari lebih rendah (42-43°C)
dibandingkan suhu di dalam naungan (4450°C), sedang pada malam hari
suhu
permukaan tanah terlihat konstan. Hal ini
disebabkan intensitas radiasi matahari siang
hari relatif besar yang mengenai secara
langsung pada tanaman, menyebabkan
kandungan air berkurang sebagai akibat
evaporasi menyebabkan tekanan uap semakin
kecil sehingga kelembaban udaranya menjadi
kecil.
Faktor lingkungan mempengaruhi tidak
hanya proses penguapan dan difusi, tetapi juga
mempengaruhi membuka dan menutupnya
stomata pada permukaan daun yang dilalui air
yang ditranspirasikan dan CO2. Angin
membawa banyak CO2 dan mengusir uap air.
Hal ini menyebabkan penguapan dan
penyerapan
CO2
meningkat,
akibat
meningkatnya CO2 menyebabkan stomata
tertutup sebagian4).
Kecepatan angin sangat berpengaruh
terhadap
pembukaan
stomata,
dengan
meningkatnya kecepatan angin pada siang hari
akan menyebabkan kehilangan air pada
tanaman akan meningkat. Untuk perlindungan
terhadap kerusakan dan pembukaan stomata
yang berlebihan akibat kecepatan angin maka
perlu dibuat barier. Kecepatan angin di dalam
naungan lebih kecil daripada di luar naungan,
hal ini sangat dimungkinkan karena naungan
berfungsi sebagai bangunan penecah angin4).
2.3.

Mulsa Jerami

Mulsa merupakan bahan organik dan
anorganik yang dihamparkan pada permukaan
tanah guna menutup tanah. Bahan mulsa
tersebut dapat berupa: serbuk gergaji, jerami,
daun-daunan, plastik dan sebagainya.
Adapun fungsi dari mulsa adalah :
- Menghindari pukulan air hujan pada
tanaman dan permukaan tanah secara
langsung;
- Menghambat aliran permukaan sehingga
memperbesar kapasitas infiltrasi;
- Menghambat
penguapan
air
dari
permukaan tanah yang berlebihan;
- Mengendalikan pertumbuhan tanaman
pengganggu;

Memelihara dan bahkan meningkatkan
kandungan bahan organik dalam tanah;
- Mempertahankan lengas tanah dan suhu
tanah.
Pemberian mulsa akan meningkatkan
kadar hara yang dapat diambil tanaman
sebagai akibat dari perbaikan kelembaban dan
temperatur tanah. Kelembaban dan temperatur
tanah yang optimal lebih memungkinkan
meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam
tanah sehingga sangat menguntungkan bagi
pertumbuhan tanaman. Dengan mulsa, bahan
organik lebih dapat dipelihara, bahkan dalam
jangka panjang dapat ditingkatkan.
Mengenai jenis bahan organik untuk
mulsa sebaiknya dipergunakan sisa-sisa
tanaman yang proses pelapukannya berjalan
tidak begitu cepat, seperti : batang jagung,
sorghum atau jerami padi5). Pemberian mulsa
pada permukaan tanah akan melindungi tanah
dari penyinaran matahari secara langsung,
sehingga sinar matahari tertahan oleh mulsa.
Dengan demikian suhu permukaan tanah yang
tertutup mulsa menjadi lebih rendah jika
dibandingkan dengan suhu permukaan tanah
yang terbuka, sehingga penguapan lengas
tanah dari permukaan tanah yang tertutup
mulsa akan berkurang. Dengan adanya mulsa
jerami ini, diharapkan dapat mengurangi
evaporasi yang terjadi dan menaikkan
temperatur tanah.
Pemberian mulsa
pada permukaan
tanah akan melindungi tanah dari penyinaran
matahari secara langsung, sehingga sinar
matahari tertahan oleh mulsa, akibatnya suhu
permukaan tanah yang tertutup mulsa menjadi
lebih rendah jika dibandingkan dengan suhu
permukaan tanah yang terbuka sehingga
penguapan lengas tanah dari permukaan tanah
yang tertutup mulsa akan berkurang. Dengan
adanya mulsa jerami ini, diharapkan dapat
mengurangi evaporasi yang terjadi dan
menaikkan temperature tanah.
-

2.4.

Tanaman Melon

Melon (Cucumis melo L.) merupakan
tanaman buah termasuk famili Cucurbitaceae.
Angin yang bertiup cukup keras di kawasan
pantai akan dapat merusak pertanaman melon,
dapat mematahkan tangkai daun, tangkai buah
dan batang tanaman. Hujan yang terus
menerus akan menggugurkan bakal buah yang
sudah terbentuk dan dapat pula menjadikan
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kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi
patogen. Tanaman melon yang siap dipanen,
akan mengurangi kadar gula dalam buah.
Tanaman melon memerlukan penyinaran
matahari penuh selama pertumbuhannya.
Tanaman melon memerlukan suhu yang sejuk
dan kering untuk pertumbuhannya. Suhu
pertumbuhan untuk tanaman melon antara 25300 C. Tanaman melon tidak dapat tumbuh
apabila kurang dari 180C. Kelembaban udara
secara
tidak
langsung
mempengaruhi
pertumbuhan
tanaman
melon.
Dalam
kelembaban yang tinggi tanaman melon mudah
diserang penyakit.
3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan adalah merupakan proses
dari penambahan ukuran pohon yang ditandai
dengan
semakin
meningkatnya
ukuran
diameter, tinggi dan bertambahnya berat
tanaman5).
Pertam bahan Jum lah Daun
40
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0
12 Sep

Penelitian dilaksanakan di lahan berpasir
Pantai Bugel, Kabupaten Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3.2. Alat dan Bahan
- Meteran
- Mulsa jerami
- Paralon
- Jaring berwarna biru untuk naungan
- Bibit melon
- Material bangunan
3.3. Paramater Yang Diamati
- Tinggi tanaman
- Jumlah daun
- Produksi
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3.4. Rancangan percobaan
Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan rancangan petak terbagi (spliplot design) dengan perlakuan :
a.
Naungan dan tanpa naungan
b.
Mulsa, irigasi sprinkler
c.
Irigasi curah, irigasi tetes (drip)
Tanaman melon ditanam secara
monokultur dengan jarak tanam : (70 x 60) Cm,
jarak lubang dalam pipa drip : 60 Cm, dan jarak
antar drip : 70 Cm. Terhadap setiap perlakuan
dipasang 4 (empat) buah sprinkler, dengan
ukuran petak percobaan 10 x 15 m2.
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naungan drip + sp

naungan mulsa + sp

t anp naungan dr ip + sp

t anp naungan mulsa + sp

Pada Grafik 1 dan 2
menunjukkan
bahwa evolusi pertumbuhan tinggi tanaman
dan jumlah daun selama 60 hari dengan 3 kali
pengamatan/pengukuran, ternyata perlakuan I
(pola tanam naungan + drip + sprinkler) ∆H-nya
(pertumbuhan tinggi) mencapai 139,4 cm,
dengan kecepatan pertumbuhan tinggi (v) =
4,65 cm/hari, kemudian secara berturut-turut
diikuti oleh perlakuan II (pola naungan + mulsa
+ sprinkler) dengan pertambahan tinggi 137,4
cm dengan kecepatan pertumbuhan ∆H (4,58
cm/hari). Sedangkan pertumbuhan tinggi
batang yang paling rendah adalah perlakuan IV
(tanpa naungan + mulsa + sprinkler), yaitu 57,5
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cm. Hasil panenan buah melon seperti yang
tertera pada Tabel 1di bawah ini.
Tabel 1 : Produksi buah melon dari
berbagai perlakuan
Blok

Petak Berat
(kg)

A

A12
A34
B12
B34
C12
C34
D12
D34
E12
E34
F12
F34
Total

B
C
D
E
F

Jumlah
Tanaman
Mati
4
2
2
3
2
2
0
0
0
0
1
2
18

105
145
104
89
65
56
63
75
105
104
55
45
1011

Keterangan
N+drip + sp
N + muls + sp
Nn + muls + sp
Nn + drip + sp
Nn + muls + sp
Nn+ drip + sp
N + drip + sp
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N + muls + sp
N + drip + sp
Nn + drip + sp
Nn + muls + sp
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4.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data diatas dapat
disimpulkan bahwa :

160
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40
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B

tanaman melon yang dibudidayakan di bawah
naungan dengan teknik irigasi sprinkler yang
dipadu dengan irigasi tetes (drip) memberikan
hasil paling tinggi yaitu 325 kg/70 m2 atau 4,65
kg/m2, sedangkan pola tanam dalam naungan
+ irigasi sprinkler + mulsa diperoleh hasil 272
kg/70 m2 = 3,89 kg/m2. Tanaman yang
ditanam di luar naungan dengan teknik irigasi
sprinkler dan irigasi tetes akan menghasilkan
buah melon sebanyak : 214 kg/70 m2 (3,06
kg/m2), sedangkan metode yang paling rendah
hasilnya adalah tanpa naungan dengan irigasi
sprinkler dan mulsa, yaitu : 200 kg/70 m2 atau
2,86 kg/m2.

Grafik 3: Hasil produksi tanaman melon
dari berbagai perlakuan
Sama halnya dengan pertumbuhan
jumlah daun, ternyata tanaman melon yang
ditanam dibawah naungan mempunyai jumlah
daun lebih banyak dari pada tanaman melon
yang ditanam di luar naungan. Perlakuan I
(naungan + drip + sprinkler) menghasilkan
jumlah daun paling banyak yaitu 38 helai daun
dengan kecepatan pertumbuhan daun 0,76
helai/hari, sedangkan perlakuan yang paling
sedikit menghasilkan daun adalah perlakuan
tanpa naungan + mulsa + sprinkler, yaitu 0,4
helai/hari.
Pertumbuhan tinggi tanam dan jumlah
daun ternyata dalam penelitian ini mempunyai
korelasi terhadap produktivitas hasil, artinya

1. Tanaman
melon
yang dibudidayakan
dibawah naungan lebih baik dari pada
yang ditanam di luar naunagn, baik
dipandang dari pertumbuhan vegetatif
maupun produksi yang dihasilkan.
2. Perlakuan kombinasi antara teknik irigasi
sprinkler dengan irigasi tetes yang
ditumbuhkan
dibawah
naungan
mempunyai pertumbuhan batang dan
produksi melon yang paling tinggi, sedang
perlakuan yang paling buruk adalah
tanaman melon yang ditanaman di luar
naungan dengan sistem irigasi sprinkler
yang dikombinasikan dengan mulsa.
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