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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan, pemanfaatan, dan aplikasi fine 

compost pada tanaman melon (Cucumis melo L.) terhadap pertumbuhan dan produksi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru 

yang berlansung dari Maret sampai Mei 2009. Metode penelitian menggunakan demplot 

dengan dua perlakuan, yaitu menggunakan kompos biasa (P0) dan menggunakan fine 

compost kotoran sapi (P1). Metode analisis yang digunakan adalah analisis standar error 

untuk membandingkan kedua perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

fine compost kotoran sapi memberikan perbedaan yang nyata terhadap tinggi tanaman dan 

berat buah dibandingkan dengan menggunakan kompos biasa. 

Kata kunci: Fine compost, kotoran sapi, dan melon 

 

 

ABSTRAK 

This research aims to knowing ways of making, utilization, and aplication of fine compost 

on melon (Cucumis melo L.) related to growth and production. This research was 

conducted in Lipukasi Village, District of Tanete Rilau, Barru Regency from March to 

May 2009. The method of research was using demonstration plots with 2 treatments i.e.: 

using ordinary compost (P0) and using fine compost manure (P1). Data was analysed using 

standard error test to compare the two tratments. The results of research revealed that  

using fine compost manure have significant difference on plant height, and fruit weight 

compare to using ordinary compost. 

Keywords: Fine compost, cow manure, and melon 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dewasa ini sedang mengupaya-

kan pengembangan dan penerapan perta-

nian organik dalam mewujudkan pertanian 

modern, tangguh dan efisien dengan 

menggerakkan berbagai upaya untuk me-

manfaatkan sumberdaya pertanian secara 

optimal dalam rangka membangun per-

tanian yang berwawasan lingkungan, ber-

daya saing tinggi, berkelanjutan berke-

rakyatan dan terdesentralisasi menuju per-

tanian yang mandiri, maju dan sejahtera. 

Upaya tersebut dapat ditempuh apabila 

didukung dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna. 
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Tantangan pembangunan pertanian dalam 

menghadapi era globalisasi adalah kenya-

taan bahwa pertanian di Indonesia dido-

minasi oleh usaha yang masih berskala 

kecil dan masih sebagian besar tingkat 

pendidikan petani masih rendah, memiliki 

lahan sempit, bermodal kecil dan memiliki 

produktivitas rendah. Kondisi ini sangat 

berpengaruh dan berdampak yang kurang 

menguntungkan pada persaingan pasar 

global, karena petani belum sepenuhnya 

mampu menerapkan teknologi maju spe-

sifik lokal yang berakibat kepada ren-

dahnya efisiensi usaha dan jumlah serta 

mutu produk yang dihasilkan. 

Dalam beberapa tahun terakhir masyara-

kat mulai memperhatikan persoalan ling-

kungan dan ketahanan pangan tanpa me-

nyebabkan terjadinya kerusakan sumber-

daya tanah, air, dan usaha. Teknologi se-

perti pupuk kimia, yang lebih diminati 

oleh petani dari pada pertanian yang 

ramah lingkungan. 

Dalam rangka mendukung pengembangan 

pertanian berkelanjuatan maka diperlu-

kan inventarisasi teknologi pertanian al-

ternative yang mampu mempertahankan 

dan meningkatkan produksi tanpa menye-

babkan dampak terhadap lingkungan, dan 

secara sosial budaya dapat dilaksanakan 

oleh petani (Sutanto, 2002). 

Dewasa ini lahan pertanian sangat memer-

lukan pupuk organik untuk mempertahan-

kan kesehatan tanah serta kecukupan 

unsur hara tanaman. Penggunaan pupuk 

kimia secara terus menerus dalam jangka 

waktu yang lama dapat merusak kondisi 

tanah sehingga mempengaruhi pertum-

buhan tanaman. Penggunaan input bahan 

sintetik juga dapat mempercepat degradasi 

lahan dari kesuburan kimia, fisik, dan 

biologi tanah (Andrea dan Anderson, 

1988). 

Penurunan kandungan bahan organik pada 

sebagian lahan pertanian menuntut perlu-

nya penggunaan pupuk organik untuk me-

ningkatkan produktivitas tanah. Pertanian 

organik yang pada dasarnya meminimal-

kan penggunaan sarana produksi sintesis 

atau tidak menggunakan bahan sintetik 

dan mengoptimalkan penggunaan sarana 

produksi organik yang terbuat dari bahan-

bahan organik atau limbah pertanian. 

Melon (Cucumis melo L.) termasuk jenis 

tanaman labu yang termasuk family cu-

curbitaceae. Tanaman lain yang masih 

sefamili dengan melon diantaranya se-

mangka, blewah, mentimun, dan waluh. 

Namun tanaman melon memiliki kele-

bihan dibandingkan dengan tanaman se-

familinya. Kelebihan tersebut nampak pa-

da rasanya yang khas yaitu manis, renyah, 

legit, dan aromanya yanga khas menja-

dikan buah ini semakin dimengerti (Re-

daksi Agromedia, 2007). 

Konsumsi buah melon semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan pola makan 

penduduk Indonesia yang membutuhkan 

buah segar sebagai salah satu menu gizi 

sehari-hari. Melon yang awalnya hanya 

dikenal sebagai buah untuk konsumsi 

masyarakat golongan atas, sekarang sudah 

merakyat ke semua lapisan masyarakat 

meskipun belum mampu menjangkau ke 

seluruh pelosok Indonesia. Meskipun vo-

lume permintaaan buah melon tinggi, tapi 

sering kali permintaan pasar domestik saja 

tidak terpenuhi. Keterbatasan produksi 

melon ini diakibatkan oleh masih sedi-

kitnya daerah sentra-sentra penanaman 

melon di Indonesia (Prajnanta, 1997). 

Penduduk Kabupaten Barru pada umum-

nya adalah petani, komunitas unggulan 

yang ada saat ini di bidang tanaman pa-

ngan dan hortikultura meliputi padi, ja-

gung, kacang tanah, semangka, melon, 

kentang dan cabe merah. Kabupaten Barru 

sangat cocok untuk tanaman melon, areal 

panen melon tahun 2006 baru mencapai 4 

ha dengan produksi 13, 75 ton ha
-1

 (55 ton 

tahun
-1

), sementara permintaan akan me-

lon untuk kota Makassar sekitar 8 ton 

minggu
-1

 atau setara 384 ton tahun
-1

 (ano-
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nim, 2006). Produksi melon dihasilkan 

oleh petani rata-rata masih rendah karena 

sisitem budidayanya yang dilakuan oleh 

petani masih bersifat tradisional. 

Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, 

Kabupaten Barru memiliki luas areal me-

lon sekitar 3 ha. Berdasarkan data Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, pro-

duktivitas melon di tingkat petani masih 

tergolong rendah, sehingga upaya pening-

katan produksi melon masih perlu dila-

kukan melalui program intensifikasi, na-

mun berbagai kendala yang sering di-

hadapi dalam memperoleh hasil yang ting-

gi antara lain kesuburan tanah rendah, ik-

lim, hama dan penyakit. Serta belum di-

kuasainya teknologi budidaya melon khu-

susnya dalam penggunaan fine compost. 

Pemanfaatan fine compost kotoran sapi 

sangat cocok diterapkan pada tanaman 

melon di Desa Lipukasi, mengingat di 

daerah tersebut mempunyai jumlah po-

pulasi ternak sapi Bali 35.679 ekor (Ano-

nim, 2006). Hasil Kotoran Sapi Bali ku-

rang lebih 130.228,25 ton tahun
-1

. Namun 

pemanfaatan kotoran sapi menjadi fine 

compost belum diketahui petani sebagi 

sumber pupuk organik yang siap pakai 

dan dalam jangka waktu yang sangat 

singkat dapat meningkatkan kesuburan 

tanah dengan biaya yang relatif murah. 

Fine compost sangat penting digunakan 

untuk meningkatkan dan menjaga kesta-

bilan produksi pertanian khususnya ta-

naman pangan dan hortikultura, merupa-

kan suatu teknologi yang murah, tepat 

guna dan mudah tersedia pada tingkat 

petani, khususnya dengan memanfaatkan 

seluruh potensi sumberdaya alam di ling-

kungan pertanian sehingga tidak memutus 

mata rantai ekologi pertanian (Anonim, 

2002). Oleh sebab itu sudah tiba saatnya 

untuk memasyarakatkan pertanian yang 

akrab lingkungan, termasuk penggunaan 

fine compost sebagai substitusi secara 

bertahap terhadap penggunaan pupuk or-

ganik. 

Untuk mengurangi penggunaan pupuk an-

organik yang ketersediaannya cenderung 

mengalami kelangkaan dan harganya pun 

mahal maka perlu pemanfaatan pupuk 

organik atau fine compost sebagai upaya 

untuk menghemat penggunaan pupuk an-

organik. 

Sehubungan dengan uraian di atas, maka 

perlu dilakukan suatau kegiatan penelitian 

mengenai pengaruh pengunaan fine com-

post kotoran sapi terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman melon sehingga 

dapat dihasilkan suatu rekomendasi 

pemupukan fine compost untuk peningkat-

an produksi tanaman melon di Desa Lipu-

kasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Desa Lipukasi 

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.  Adapun 

waktu pelaksanaannya dimulai pada Bulan 

Maret 2009 sampai Mei 2009. 

 

Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dalam bentuk de-

monstrasi plot di sekitar areal lahan petani 

dengan menggunakan 2 perlakuan yaitu 

P0 = kompos biasa yang dilakukan petani 

melon dan P1 = fine compost kotoran sapi. 

Luas lahan yang digunakan masing-

masing 3 x 15 meter. Adapun prosedur 

pelaksanaan penelitian adalah: 

 

Penyemaian Benih Melon 

Benih melon direndam dalam air bersih 

selama 5–6 jam. Kemudian benih diperam 

selama 24 jam, setelah biji melon pecah 

dan bertunas segera dipindahkan ke dalam 

pot daun pisang dengan ukuran polibag 

yang sesuai dengan diameter 3–5 cm dan 

tinggi 5–10 cm. 
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Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dikerjakan 10–14 hari 

lebih awal sebelum pembibitan, dengan 

maksud bedengan yang telah dibuat lang-

sung siap untuk ditanami, karena bibit 

sudah siap untuk dipindah tanam. Setelah 

dibajak atau dibalik, lahan dibiarkan ke-

ring selama 5–6 hari. 

 

Pembuatan bedengan 

Bedengan berukuran panjang 15 m, tinggi 

bedengan 30 cm, lebar bedengan 110 cm, 

dan lebar parit antar bedengan 50–60 cm. 

 

Penanaman 

Bibit tanaman melon dipindahkan ke be-

dengan tanaman setelah berumur 4–7 hari 

di persemaian. Jarak tanaman melon de-

ngan sistem turus dua kali, dengan jarak 

tanam 50 cm x 80 cm dengan diameter lu-

bang 10 cm dan kedalaman lubang tanam 

9 cm, tiap bedengan terdapat 75 tanaman. 

 

Pemupukan 

Fine compost kotoran sapi diberikan 

empat belas hari sebelum penanaman, 

diberikan secara merata pada permukaan 

bedengan dan dicangkul kembali sampai 

kedalaman 20–30 cm, pencangkulan di-

lakukan secara berulang-ulang agar fine 

compost kotoran sapi tercampur rata dan 

tekstur tanahnya lebih halus lagi. Tiap be-

dengan diberikan 600 gram tanaman
-1

 atau 

setara dengan 45 kg fine compost be-

dengan
-1

. 

 

Pemangkasan 

Pemangkasan dilakukan pada umur 10 

hari setelah tanam, pemangkasan tanaman 

melon sebaiknya dilakukan pada sore hari, 

bagian tanaman yang perlu dipangkas 

yaitu tunas-tunas di ketiak daun yang 

tumbuh pada ruas kesatu sampai pada ruas 

kedelapan, dan tunas-tunas ketiak daun 

pada ruas keempat belas sampai pada ruas 

kedua puluh enam, pemotongan titik 

tumbuh pada ruas kedua puluh tujuh 

(tunas apikal). 

 

Pengairan 

Pengairan dilakukan dua kali sehari pada 

pagi dan sore hari, menggunakan gem-

bor/timba dengan cara menyiram setiap 

tanaman, pemberian air pada tanaman 

melon sangat bergantung pada musim 

yang sedang berlangsung dan fase per-

tumbuhan tanaman. 

 

Panen 

Buah melon jenis action 434 sudah dapat 

dipanen pada umur 60–75 hari setelah 

tanam, pemanenan menggunakan gunting 

pangkas atau pisau yang tajam, dilakukan 

dengan cara memotong tangkai buah ku-

rang lebih 3 cm dari pangkal buah melon. 

 

Parameter yang diukur 

1. Tinggi tanaman: diukur mulai pangkal 

batang sampai dengan ujung tanaman. 

Pengamatan untuk masa pertumbuhan 

tanaman dilakukan 20 hari setelah 

tanam dengan interval 20 hari sekali. 

2. Produksi: produksi yang diamati dan 

diukur adal berta buah. Pengamatan 

untuk berat buah dilakukan pad asst 

panen dengan satuan kilogram (kg). 

 

Analisis data 

Data hasil pengamatan diolah dengan 

menggunakan uji standar error, uji ini 

dilakukan untuk membandingkan nilai 

rata-rata tengah kedua perlakuan yang 

dicobakan. Uij standar error dihitung de-

ngan menggunakan rumus sebagai berikut  

(Kerlinger, 2004): 

 

SE =  

 

Ket: SE  =  Nilai standar error 

        Sy  =  Nilai standar deviasi 

        n   =  Jumlah populasi/sampel 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Tinggi Tanaman 

Hasil pengukuran tinggi tanaman pada 20 

HST menunjukkan bahwa P1 berbeda 

nyata dengan P0 yang ditandai oleh garis 

standar error P1 tidak berimpit dengan 

garis standar error P0. Tinggi tanaman 

rata-rata pada P0 yaitu 48,0 cm sedangkan 

P1 memiliki tinggi tanaman rata-rata 

55,15 cm (Gambar 1). 
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Gambar 1. Hasil pengukuran tinggi tanaman pada umur 20 HST 

 

 

Hasil pengukuran tinggi tanaman pada 40 

HST menunjukkan bahwa P1 (penggu-

naan fine compost) berbeda nyata dengan 

P0 yang ditandai oleh garis standar error 

P1 tidak berimpit dengan garis standar 

error P0. Tinggi tanaman rata-rata pada P0 

yaitu 260,1 cm sedangkan P1 memiliki 

tinggi tanaman rata-rata 473,6 cm (Gam-

bar 2). 

Hasil pengukuran tinggi tanaman pada 60 

HST menunjukkan bahwa P1 berbeda 

nyata dengan P0 yang ditandai oleh garis 

standar error P1 tidak berimpit dengan 

garis standar error P0. Tinggi tanaman 

rata-rata pada P0 yaitu 365,7 cm sedang-

kan P1 memiliki tinggi tanaman rata-rata 

405,9 cm (Gambar 3). 
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Gambar 2. Hasil pengukuran tinggi tanaman pada umur 40 HST 
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Gambar 3. Hasil pengukuran tinggi tanaman pada umur 60 HST 
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Berat Buah 

Hasil pengukuran berat buah yang disertai 

standar error pada umur 60 HST disajikan 

pada Gambar 4. Hasil analisis standar 

error menunjukkan bahwa menggunakan 

fine compost P1 memberikan hasil yang 

baik pada berat buah melon yaitu 3,35 kg 

dan berbeda nyata dengan perlakuan P0 

(kompos biasa) dengan berat buah melon 

yaitu 3,1 kg. 
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Gambar 4. Berat buah tanaman melon umur 60 HST 

 

 

Pembahasan 

Perlakuan P1 memberikan hasil yang ber-

beda nyata terhadap tinggi tanaman pada 

umur 20, 40 dan 60 HST, dan pada berat 

buah. Hal ini disebabkan karena fine 

compost yang berasal dari korotan sapi 

mengandung sejumlah unsur hara dan 

bahan organik yang dapat memperbaiki 

sifat fisik kimia, dan biologi tanah. 

Ketersediaan unsur hara dalam tanah, ber-

pengaruh pada struktur tanah dan tata 

udara tanah sehingga mempengaruhi per-

tumbuhan dan perkembangan akar serta 

kemampuan akar tanaman dalam menye-

rap unsur hara. Perkembangan sistem per-

akaran yang baik sangat menentukan per-

tumbuhan vegetatif tanaman yang pada 

akhirnya menentukan pula fase repro-

duktif dan hasil tanaman. Pertumbuhan 

vegetatif yang baik akan menunjang fase 

generatif yang baik pula. Buckman dan 
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Brady (1982) menjelaskan bahwa jumlah 

pori tanah yang lebih besar akan mening-

katkan perkembangan akar dan kemam-

puan akar menyerap air dan unsur hara 

yang ada, dan pada akhirnya dapat mem-

pengaruhi pertumbuhan serta hasil ta-

naman. 

Salah satu kendala yang dihadapi se-

hingga pupuk kandang jarang digunakan 

karena ketersedaian unsur hara yang di-

hasilkan sangat lambat tersedia (slow 

release), sehingga produksi tanaman tidak 

maksimal, maka upaya yang digunakan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah 

mengkombinasikan antara pupuk kandang 

dengan berbagai bahan-bahan organik 

lainnya yang memiliki unsur hara yang 

tinggi dan relatif cepat terurai menjadi fine 

compost. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Nazaruddin (2000) dan Umar (2008) bah-

wa kandungan hara yang sedikit atau ku-

rang dalam tanah dapat diperbaiki melalui 

pemupukan berupa pemberian pupuk or-

ganik. Lebih lanjut Sutanto (2006) me-

ngemukakan bahwa untuk memperoleh 

pertumbuhan dan produksi yang optimum 

maka hara dalam tanah harus tersedia bagi 

tanaman dalam bentuk larutan dalam 

tanah, dalam jumlah yang cukup dan ber-

imbang sesuai dengan kebutuhan tanaman 

yang dapat diserap oleh sistem perakaran 

tanaman. 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa fine 

compost (P1) pada pengukuran tinggi 

tanaman pada umur 20, 40, 60 HST 

berbeda nyata dengan P0. Hal ini disebab-

kan dengan pemberian fine compost dalam 

tanah dapat meningkatkan kandungan ba-

han organik tanah sehingga dapat mem-

pengaruhi laju pertumbuhan tanaman. 

Perbedaan nyata juga ditunjukkan pada 

berat rata-rata buah melon pada umur 60 

HST, fine compost (P1) memberikan hasil 

yang lebih tinggi dan berbeda nyata 

dengan P0. Tingginya produksi diduga 

bahwa semakin tinggi dosis yang diberi-

kan akan tinggi pula produksi yang di-

peroleh, karena fine compost mengandung 

unsur hara makro dan mikro dalam jumlah 

yang cukup untuk mendukung pertum-

fase vegetatif dan generatif tanaman.   

 

 

KESIMPULAN 

1. Perlakuan fine compost menghasilkan 

tinggi tanaman yang lebih baik dan 

berbeda nyata pada umur 20, 40, dan 

60 HST dibandingkan dengan perlaku-

an kompos biasa.  

2. Perlakuan fine compost menghasilkan 

berat buah yang lebih berat dan 

berbeda nyata dibandingkan dengan 

perlakuan kompos biasa. 
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