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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Sistem hidroponik merupakan teknologi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman di dalam larutan hara yang menyediakan semua unsur–unsur hara yang 

diperlukan untuk pertumbuhan optimum tanaman dengan atau tanpa penggunaan 

suatu media seperti pasir, kerikil, serbuk gergaji, serabut kelapa, dan sebagainya 

untuk menyediakan dukungan mekanik. (Lingga, 2002). 

 Sebenarnya cara bertani seperti ini telah dikenal sejak lama, namun kini 

menjadi populer seiring dengan berkurangnya lahan pertanian di perkotaan. 

Kelebihan yang menonjol dari teknik bercocok tanam secara hidroponik tidak 

memerlukan lahan yang luas. Dengan demikian, bertani secara hidroponik cocok 

dilakukan di lingkungan perkotaan yang minim lahan, bahkan bisa dilakukan di 

pekarangan rumah. Bertani secara hidroponik memiliki banyak kelebihan, selain 

dapat dilakukan di lahan sempit, juga berdampak pada pertumbuhan tanaman yang 

cepat dan subur. Berbeda dengan teknik menanam konvensional menggunakan 

media tanah, pada teknik hidroponik tanaman tidak akan kekurangan nutrisi karena 

nutrisi yang diberikan terlarut dalam air dan lebih mudah diserap oleh akar salah 

satu hidroponik untuk tanaman buah yaitu hidroponik substrat. 

Hidroponik substrat merupakan salah satu sistem hidroponik yang 

sederhana dan banyak digunakan. Hidroponik substrat tidak menggunakan air 

sebagai media tetapi menggunakan media padat (bukan tanah) yang dapat
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 menyerap atau menyediakan nutrisi, air, dan oksigen serta mendukung akar 

tanaman seperti halnya fungsi tanah. Media yang dapat digunakan dalam 

hidroponik substrat antara lain batu apung, pasir, serbuk gergaji, atau gambut. 

Media tersebut dapat menyerap nutrisi, air, dan oksigen serta mendukung akar 

tanaman (Lingga, 2004).  

Hidroponik substrat memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

sistem hidroponik yang lain. Kelebihan hidroponik substrat yaitu tanaman dapat 

berdiri lebih tegak, kebutuhan nutrisi mudah untuk dipantau, biaya operasional 

tidak terlalu besar, tidak mempengaruhi pH air, tidak berubah warna dan tidak 

mudah lapuk. Selain memiliki beberapa keunggulan, sistem hidroponik substrat 

juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain populasi tanaman tidak terlalu 

banyak wadah, mudah ditumbuhi lumut (Yuwono, 2009). 

Teknik dalam penaman hidroponik substrat ini adalah pemilihan substrat 

yang sesuai dengan tanaman yang akan dibudidayakan, misalnya: arang sekam, 

pasir, pecahan batu bata. Media yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah 

arang sekam karena media tersebut harganya relatif murah, ringan, steril, dan 

mempunyai porositas yang tinggi, tetapi kekurangannya media ini hanya dapat 

digunakan untuk dua kali tanam. Media tanam ini umumnya digunakan untuk 

sayuran buah dan buah – buahan karena akarnya akan merambat kebawah sehingga 

tanaman akan tumbuh kokoh (Yuwono, 2009). 

 Instalasi yang sesuai untuk hidroponik substrat ini ialah fertigasi. Fertigasi 

merupakan teknik aplikasi unsur hara melalui sistem irigasi. Sesuai dengan 

pengertian fertigasi sendiri yang merupakan singkatan dari fertilizer (pemupukan) 
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dan irigasi (pengairan). Pemberian larutan dilakukan dengan mengalirkan larutan 

ke dalam selang irigasi dengan bantuan pompa sehingga nutrisi yang dialirkan bisa 

optimal dan memenuhi kebutuhan tanaman. Pada ujung selang dipasang alat tetes 

yang dapat menyalurkan nutrisi pada setiap tanaman.  Keunggulan irigasi tetes yaitu 

volume nutrisi yang akan diberikan dapat diatur dan meminimalisasi nutrisi yang 

terbuang karena larutan nutrisi tidak dialirkan lagi ke bak penampungan. 

Pengaturan waktu dan frekuensi penyiraman sangat diperlukan dan harus dilakukan 

dengan cermat agar pemberian nutrisi efisien meminimalisir nutrisi yang terbuang. 

Kekurangan dari metode ini adalah tingginya biaya investasi instalasi irigasi tetes 

(Andoko, 2004).  

Bentuk sederhana dari sistem irigasi tetes adalah dengan memanfaatkan 

botol air mineral bekas yang dilubangi dan diletakkan secara vertikal agar botol 

menggantung kemudian dialirkan dengan selang kecil yang memiliki emiter untuk 

pengaturan keluar nya air yang disebut dengan irigasi tetes infus (Lampiran 1). 

Pengaplikasian irigasi tetes infus adalah sebagari berikut air yang terdapat dalam 

botol bekas air mineral akan mengalir melalui selang dengan bantuan gaya 

gravitasi, sehingga tanpa bantuan pompa air akan mengalir sendiri melalui selang 

infus tersebut. Pada selang infus ada bagian pengatur jumlah tetesan yang akan 

mengatur jumlah debit air yang keluar dari selang. Jumlah tetesan persatuan waktu 

ini akan mempengaruhi debit yang dikeluarkan selang, dan besar kecilnya debit air 

sangat mudah diatur sesuai dengan kebutuhan, sehingga jumlah air yang keluar  

sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Irigasi tetes infus ini sesuai untuk menanam 

tanaman buah karena akar tanaman buah lebih kuat dari pada tanaman sayur. 
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Buah yang akan ditanam pada hidroponik substrat ini ialah buah melon. 

Melon (Cucumis  melo  L) merupakan salah satu komoditas unggulan buah - buahan 

di Indonesia karena rasanya yang manis, enak dan kandungan gizinya sangat tinggi. 

Permintaan konsumen terhadap buah melon sangat besar, baik konsumen dalam 

negeri maupun konsumen luar negeri tetapi kadar gula buah melon ini tiak terlalu 

manis.  Tahun 2014, produktivitas melon Indonesia mencapai 150.347 ton dengan 

luas panen 8.185 ha yang tersebar di Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Lampung dan Nusa Tenggara Barat varietas melon di Indonesia juga 

memiliki keragaman tipe, ada yang tipe net ‘(kulit berjaring) , no net (kulit tanpa 

jaring ) dan rock melon (kulit berjaring dengan daging buah berwarna) ketiga 

varietas tersebut dapat beradaptasi baik dengan kondisi agroklimat di Indonesia 

(Elnizar, 2015).  

 Benih melon hibrida, dipasaran memiliki keunggulan masing – masing. 

Salah satu varietas melon hibrida yang banyak ditanam petani adalah Amanta F1. 

Keungulan utama dari melon ini adalah daya tahannya yang luar biasa pada 

penyakit keresek. Keresek merupakan penyakit utama menyerang pada daun 

tanaman melon, yang sering menimbulkan kerugian. Dari pengalaman para petani, 

produksi panen dapat hilang hingga 25%, jika tanaman melon terserang penyakit 

tersebut. Dari sisi kualitas panen, Amanta F1 begitu memiliki keseragaman ditanam 

pada daerah dataran rendah sampai dengan menegah. Siklus budidaya pun relatif 

singkat, yaitu 60 – 65 hari (Agri  Makmur, 2012). 

 Kualitas melon dapat dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan pada tanaman 

tersebut. Dalam sistem hidroponik, konsentrasi suatu unsur hara harus optimal 
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karena pengaruh konsentrasi sangat sensitif terhadap tanaman. Selain unsur hara 

makro, kebutuhan unsur hara mikro juga dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman melon. Kalium atau potassium merupakan salah satu unsur hara makro 

tanaman. Kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K+ (terutama pada tanaman 

muda) dan ketersediaan K dari pupuk relatif lebih cepat dari pada dengan fosfat.  

             Kalium bersifat mobil atau mudah bergerak, sehingga siap dipindahkan dari 

satu organ tumbuhan, ke organ yang lainnya yang membutuhkan. Unsur kalium 

tidak dapat berbentuk senyawa organik murni apabila berada di jaringan tumbuhan, 

namun unsur kalium berbentuk ion K+. Kalium banyak ditemukan di dalam tanah. 

Selain itu, pada tanah yang ber pH rendah, maka kandungan kaliumnya juga rendah. 

Sehingga terkadang tanaman dapat kelebihan unsur kalium maupun kekurangan 

unsur kalium. Sistem hidroponik tidak menggunakan media tanah maka formulasi 

nutrisi hidroponik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman menjadi sebuah 

keharusan terutama pada kalium (Novizan, 2002) Larutan nutrisi yang diberikan 

dibuat sendiri dengan formulasi nutrisi yang telah ada yaitu formulasi Sutiyoso 

(2003), dengan memodifikasi unsur kalium  untuk semua kerja enzim terutama pada 

sintesa protein dan membantu tranlokasi gula dari daun ke seluruh tubuh tanaman 

sehingga jika pada tanaman melon akan meningkatkan kadar gula untuk 

menghasilkan beberapa konsentrasi kalium yang akan digunakan yaitu dengan cara 

menghitung rasio N-total : K sehingga akan mendapatkan rasio kalium dengan nilai 

N adalah 250 ppm.  

Kalium sangat berperan pada pertumbuhan batang, daun, maupun buah., 

terutama bagian tanaman yang menghasilkan produk atau buah yang mengandung 

http://klinikhidroponik.com/blog/unsur-unsur-hara-untuk-pertumbuhan-tanaman/
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karbohidrat tinggi. Dalam segi kekuatan tanaman, kalium juga memiliki peranan 

penting, yaitu sebagai unsur yang mampu meningkatkan kekuatan tanaman, baik 

secara fisik maupun dari dalam yaitu mengenai daya tahan tanaman terhadap hama 

dan penyakit , baik sebelum maupun sesudah panen (Tarigan, 2003). Formulasi 

nutrisi hidroponik dengan memodifikasi unsur kalium diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman melon dan meningkatkan rasa manis 

buah yang dihasilkan.  

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi kalium terhadap pertumbuhan, hasil dan 

kadar gula pada tanaman melon. 

2. Berapakah kadar kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, hasil dan 

kadar gula terbaik pada tanaman melon. 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh konsentrasi kalium terhadap 

pertumbuhan, hasil dan kadar gula tanaman melon.  

2. Untuk mengetahui rasio kalium terbaik terhadap pertumbuhan, hasil dan 

kadar gula tanaman melon. 

1.4 Kegunaan penelitian 

1. Secara ilmiah dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian 

konsentrasi kalium pada nutrisi AB mix untuk meningkatkan pertumbuhan, 

hasil dan kadar gula pada tanaman melon. 
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2.  Secara praktis petani, hidroponik pada penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan solusi untuk budidaya pada lahan sempit tetapi efektif terutama 

pemberian konsentrasi kalium yang cukup untuk kadar gula melon. 

 

1.5 Kerangka pemikiran 

Kekeringan dan keterbatasan lahan merupakan salah satu kendala dalam 

meningkatkan produksi pertanian. Salah satu cara dalam mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan menerapkan pertanian hidroponik. Masyarakat mulai 

menanam buah dan sayuran selain pada media tanah. Usaha peningkatan produksi 

melon dalam ekonomi masyarakat, dapat dilakukan melalui berbagai cara salah 

satunya adalah penanaman hidroponik sistem irigasi tetes. Air pada botol 

penampung akan terus mengalir secara terus menerus sepanjang hari dengan jumlah 

yang sama setiap waktunya sehingga akan menjamin ketersediaan air yang 

diperlukan oleh tanaman yang mencapai 0,5 sampai dengan 1,2 liter perhari sesuai 

dengan umur dan fase pertumbuhannya. Irigasi tetes merupakan metode irigasi 

dengan cara mengatur air pada selang berupa tetesan. Aplikasi penggunaan selang 

infus ini akan menghasilkan jumlah air yang konstan sesuai dengan yang 

disyaratkan pada aplikasi irigasi tetes, dan juga bahan yang terbuat dari plastik akan 

membuat usia pemakaian cukup lama (Triyadi, 2012). 

Nutrisi yang diberikan pada tanaman merupakan hal yang sangat penting 

dalam sistem hidroponik karena keberhasilan sistem budidaya hidroponik 

bergantung pada nutrisi yang diberikan. Komposisi, konsentrasi, dan volume 

larutan nutrisi yang diberikan harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. Nutrisi diberikan pada tanaman dengan cara dilarutkan ke dalam air 
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menjadi larutan nutrisi. Larutan nutrisi inilah yang akan dialirkan dan diteteskan ke 

media arang sekam dalam polibag yang berisi tanaman. Menurut Lakitan (2004), 

bahwa jika jaringan tumbuhan  mengandung unsur hara tertentu dengan konsentrasi 

yang lebih tinggi dari konsentrasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan  maksimum,  

maka  pada kondisi  ini  dikatakan  tumbuhan  dalam kondisi  konsumsi  mewah. 

Pada konsentrasi yang terlalu tinggi, unsur hara esensial dapat juga  menyebabkan 

keracunan bagi tumbuhan.  

Nutrisi yang diberikan pada tanaman harus dalam komposisi yang tepat. 

Bila kekurangan atau kelebihan, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman 

terganggu dan hasil produksi yang diperoleh pun kadang kurang maksimal. Kalium 

(K) merupakan elemen yang higrokopis (mudah menyerap air) ini  menyebabkan 

air banyak diserap didalam stomata, tekanan osmotik naik, stomata membuka  

sehingga gas CO2  dapat masuk  untuk  proses  fotosintesis terutama unusr hara 

kalium.  

Kalium berperan sebagai aktifitas untuk semua kerja enzim terutama pada 

sintesa protein dan membantu tranlokasi  gula  dari  daun  ke  seluruh  tubuh 

tanaman. Kalium berperan sebagai pengatur proses fisologis tanaman seperti 

fotosintesis, yang merupakan proses bagi tanaman untuk menghasilkan energi. 

Selain itu kalium berperan dalam membuka dan menutupnya stomata atau mulut 

daun yang juga berpengaruh pada proses kelangsungan hidup tanaman. Kalium juga 

berperan dalam distribusi air ke dalam jaringan dan sel tumbuhan. Selain itu, pada 

tanaman yang produknya menghasilkan kadar karbohidrat yang tinggi, kalium 
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berperan dalam proses akumulasi karbohidrat, translokasi karbohidrat, dan 

transportasi karbohidrat (Novizan, 2002). 

Menurut Rahardjanto (2001) ada dua hukum yang berkenaan dengan faktor 

lingkungan sebagai faktor pembatas bagi organisme, yaitu Hukum Minimum 

Liebig dan Hukum Toleransi Shelford. Hukum Minimum Liebig menyatakan 

bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang 

berada dalam jumlah minimum kritis, jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan 

oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian unsur 

hara ini dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan 

tanaman.  

Hukum Toleransi Shelford menyatakan bahwa untuk setiap faktor 

lingkungan suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan 

maksimum yang mampu diterimanya, diantara kedua harga ekstrim tersebut 

merupakan kisaran toleransi dan didalamnya terdapat sebuah kondisi yang 

optimum. Dengan demikian setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-

tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok yang dapat diterimanya. Diluar daerah 

tersebut organisme tidak dapat bertahan hidup dan disebut daerah yang tidak toleran 

(Rahardjanto, 2001).  

Optimalisasi rasio K: N sangat penting untuk kematangan buah. Dibawah 

kondisi penyinaran yang sangat tinggi, tanaman banyak membutuhkan K dan N 

untuk metabolisme pertumbuhannya sepanjang musim dan untuk kualitas buah 

yang baik. Nilai pH optimum dari larutan hara harus berkisar antara 5,5 – 6,0. 

(Sutiyoso 2003, Karsono dkk, 2002, dan lingga, 2002).  
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Menurut Miles and Peet (2000) dalam Purwadi (2007) rasio K : N sangat 

penting untuk diperhatikan agar kebutuhan tanaman terhadap hara terpenuhi secara 

seimbang, nilai rasio K : N tinggi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman karena terhambatnya penyerapan unsur hara makro 

lainnya, sehingga menyebabkan produksi menurun. Menurut Moekasan (2003) 

Rasio K : N adalah sebesar 1,6 (400 ppm) untuk tanaman paprika unsur K berperan 

sebagai pengatur terjadinya fotosintesis dalam pembentukan karbohidrat dan 

pendistribusiannya ke bagian tanaman yang membutuhkan. Di samping itu unsur K 

berperan pula dalam mengatur turgor (tegangan sel) sehingga tanaman memiliki 

ketahanan terhadap serangan penyakit. Unsur kalium berperan pula dalam 

mengatur peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif, sehingga bunga dan 

bakal buah tidak gugur, serta warna buah merata. Defisiensi unsur kalium 

menyebabkan pertumbuhan tanaman kerdil, rontok bunga, ruas batang pendek, 

ujung dan tepi daun berwarna hitam, dan tepi daun melengkung ke bawah yang 

dimulai dari daun tua.  

Dalam penelitian Mostafa et al (2012) peningkatan konsentrasi kalium 1,2 

(400 ppm) dalam larutan hara meningkat vitamin C, jumlah buah, berat buah, hasil 

tanaman, berat akar, berat kering akar dan panjang akar pada tanaman strawbery. 

Sedangkan pada penelitian Purwadi (2007) pada tanaman lombok (Capsicum 

annum) dengan rasio K 1,6 (400 ppm) pada fase vegetatif akan mempengaruhi 

proses perkembangan tanaman dan pada saat fase generatif akan mempengaruhi 

berat buah.  
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1.6 Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh kalium (K) untuk pertumbuhan, hasil dan kadar gula 

pada tanaman melon. 

2. Terdapat konsentrasi kalium (K) untuk pertumbuhan, hasil dan kadar gula 

pada tanaman melon.



 
 

 
 



 
 

 
 

  


