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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pemberian pupuk silikat cair
terhadap kualitas buah blewah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2014 – Februari 2015 di
Kebun Percobaan Hortikutura Fakultas Pertanian Universitas Mataram, menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) dengan perlakuan konsentrasi pupuk silikat cair yang terdiri 6 aras 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0,
dan 2,5 ml/L, dan diulang 3 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam dan
dilanjutkan dengan BNT pada taraf 5%. Secara statistik, menunjukan bahwa penggunaan pupuk silikat
cair tidak berpengaruh nyata terhadap parameter yang diukur termasuk kadar gula maupun ukuran buah
kecuali jumlah bunga betina. Hal itu, kemungkinan disebabkan konsentrasi pupuk silikat cair yang terlalu
rendah. Pada penelitian ini rata – rata kadar gula buah blewah yang menggunakan tanaman (F1) dari hasil
persilangan blewah lonjong bulat dengan melon merah yang diberi silikat cair yaitu 9,80 – 12,27 %
dibandingkan dengan tetuanya berkisaran 5,44 – 8,40 %, sedangkan ukuran buah lebih kecil (0,3 – 0,7
kg/buah) dibandingkan dengan buah blewah tetuanya (0,5 – 2 kg/buah).

Kata kunci: kualitas buah blewah, pupuk silikat cair

ABSTRACT

This research was aimed to identify the effect of concentration of liquid silicate fertilizer application on
the quality of cantaloupe. This research was conducted in the Experimental Station of Horticulture
Faculty of Agriculture, University of Mataram  in November 2014 - February 2015. A completely
randomized design (RAL) was Applicad with a treatment of concentration of liquid silicate fertilizer,
consisting of 6 lives, i.e., 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2, 0, and 2.5 ml /L, and were the triplicated. The observed
parameters were analyzed by using Anova method and was followed by LSD (Least Significant
Difference) at α = 5 %. Statistically, it showed that the use of liquid silicate fertilizer did not significantly
affect the measured parameters, including glucose and fruit size, but the number of female flowers. It was
probably caused by the concentration of liquid silicate fertilizer that is too low. In this research, the
average glucose of cantaloupe that uses plant (F1) from the crossing oval round cantaloupe with red
melon which applied liquid silicate is 9.80 to 12.27 % compared to the elder ranging from 5.44 to 8.40 %
, while the fruit size is smaller (0.3 to 0.7 kg / fruit) compared with the elder cantaloupe fruit (0.5 to 2 kg /
fruit).

Keywords: Quality of Cantaloupe, liquid silicate fertilizer



2

Crop Agro vol….no...._...20…

PENDAHULUAN

Tanaman blewah termasuk famili
Cucurbitaceae dan satu genus dengan melon
(Cucumis), mengandung karbohidrat,
vitamin A dan C serta serat. Masyarakat
Indonesia banyak memanfaatkannya sebagai
campuran minuman penyegar, tetapi buah
blewah belum diusahakan secara komersial
karna dalam segi rasa yang kurang manis
atau kadar gula 3 – 4 % dan lebih banyak
mengandung air 92 – 96 % (Hayati, 2001).
Umumnya konsumen menyukai buah yang
rasanya manis seperti buah melon dan
semangka.

Secara kualitas, kadar gula pada
tanaman blewah dapat ditingkatkan dengan
memberikan pupuk lengkap dan berimbang.
Salah satu pupuk yang murah dan ramah
lingkungan adalah pupuk silikat cair. Pupuk
silikat cair adalah pupuk cair yang terbuat
dari bahan alami, yaitu batuan silikat atau
volkanik. Selain mengandung unsur silikat
(Si) yang tinggi, pupuk silikat cair
mengandung semua unsur hara esensial,
baik makro (N, P, K, Ca, Mg, S) maupun
mikro (Fe, Zn, B, Cu, Mo) dengan
komposisi yang berimbang (Anonim, 2014).

Menurut Priyono (2014), manfaat
pupuk silikat cair bagi tanaman cukup
banyak. Salah satunya adalah untuk
meningkatkan kuantitas maupun kualitas
tanaman pangan dan hortikultura. Telah
terbukti bahwa pemberian pupuk silikat cair
dapat meningkatan daya simpan buah cabe,
tomat dan ketahanan tanaman kakao
terhadap serangan hama penyakit (Subarja
& Lutfi, 2015). Manfaat lain dari pupuk
silikat yaitu dapat meningkatkan produksi
tebu sebesar 36 % dan kadar gula rata – rata
sebesar 10 – 50 % (Yukamgo & Yuwono,
2007). Pemberian silikat meningkatkan
bobot dan jumlah umbi kentang (Monica,
2013), dan diameter tangkai bunga, kekeras-
an tangkai bunga, serta memperpanjang

umur bunga potong Zinnia elegans jacq
(Suryono, 2013).

Mengacu pada penjelasan di atas, jika
pupuk silikat cair diaplikasikan pada blewah
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
gadar gula. Tetapi sejauh ini belum ada
penelitian yang membuktikan efek pupuk
silikat cair pada tanaman blewah. Oleh
karena itu, dilakukan penelitian tentang
aplikasi pupuk silikat cair pada tanaman
(Cucumis melo var Cantaloupensis).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
pengaruh pupuk silikat cair terhadap kualitas
buah blewah (kadar gula) dan konsentrasi
penggunaan silikat cair pada tanaman
blewah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kebun

Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas
Mataram, pada bulan November 2014
sampai Februari 2015. Menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terapkan adalah konsentrasi silikat cair,
terdiri dari 6 aras, (0, 0,5, 1,0; 1,5; 2,0  dan
2,5 ml/L) dan diulang 3 kali. Data parameter
ini dianalisis menggunakan analisis sidik
ragam. Parameter yang berpengaruh nyata
dilanjutkan dengan uji BNT (5%).

Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah benih blewah F1 hasil
persilangan (blewah lonjong bulat x melon
merah), pupuk kandang, tanah dan pupuk
silikat cair. Alat yang digunakan adalah alat
tulis menulis, penggaris, meteran, cerigen
berukuran 5 L, polybag berdimeter 40 cm,
plastik kecil berdiameter 5 cm, handsprayer
berukuran 1 L, cangkul, timbangan, ember,
refraktometer, handpenetrometer, bambu
atau ajir, ayak (mata ayak berdiameter 7
mm), karung, tali ravia, oven.

Tahap – tahap pelaksanaan penelitian
adalah sebagai berikut: Pembibitan,
Persiapan Media Tanam, Pemindahan Bibit,
Pemeliharaan, Penyiangan, Pemasangan ajir,



3

Crop Agro vol….no...._...20…

Pemupukan, pengendalian hama dan
pemanenan

Parameter yang dikaji pada peneliti-
an ini adalah komponen pertumbuhan dan
hasil terdiri dari: Luas Daun (cm2), Jumlah
Daun (helai), Panjang Tanaman (cm), Bunga
Jantan dan Betina per tanaman, Jumlah Buah per
tananaman, Persen Bunga Menjadi Buah (%),
Umur panen buah (HSPT), Berat buah (kg),
Kekerasan kulit buah (mm), Kadar Gula

(%), Berat Brangkasan Basah Tanaman (g)
dan Berat Brangkasan Kering Tanaman (g).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Ragam

Rangkuman hasil analisis sidik
ragam semua parameter yang dikaji pada
penelitian ini disajikan pada Table 1.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Keragaman Parameter Pertumbuhan Vegetatif dan
Generatif Tanaman Blewah

Parameter Pengaruh Silikat Cair (ml/L)
Luas daun (cm2) ns
Jumlah daun (helai) ns
Panjang batang tanaman (cm) ns
Jumlah bunga jantan (per tanaman) ns
Jumlah bunga betina (per tanaman) s
Jumlah buah (per tanaman)
Persen bunga menjadi buah (%)

ns
ns

Berat buah per buah (kg) ns
Umur panen buah pertama (HSPT) ns
Kekerasan kulit buah (mm) ns
Kadar gula (%) ns
Berat brangkasan basah (g) ns
Berat brangkasan kering (g) ns

Keterangan : s = (signifikan/berbeda sangat nyata pada taraf 5% dan 1%), dan
ns =  tidak berbeda nyata pada taraf 5% dan 1%.

Berdasarkan Tabel 1, dapat
dijelaskan bahwa, pemberian silikat cair
pada tanaman  blewah dengan berbagai
konsentrasi, tidak berpengaruh nyata
terhadap parameter yang diamati kecuali
pada jumlah bunga betina. Hal itu,
disebabkan konsentrasi silikat cair yang
diaplikasikan pada penelitian ini lebih
rendah dari pada yang direkomendasikan
oleh produsen (10,0 ml/L). Selain itu,
diduga pemupupuk pada saat bertepatan
dengan musim hujan akan mengurangi
efektifitas penyerapan pupuk karena pupuk
yang disemprotkan ke daun lebih banyak
tercuci sehingga tidak dapat dimanfaatkan
oleh tanaman secara optimal. Didukung oleh
Maspary (2010), menyatakan bahwa
efektivitas pemupukan melalui daun

dipengaruhi oleh faktor cuaca dan suhu. Jika
penyemprotan pada saat musim hujan pupuk
akan hilang oleh air hujan, sehingga
menyebabkan pupuk yang diserap oleh
tanaman rendah (Prasetya, 2011).
Rendahnya pupuk yang diserap tanaman,
(Basri, 1992 ) terlihat pada penampilan
tanaman. Terutama pertumbuhan dan
perkembangan tanaman menjadi kurang
baik.

Parameter Vegetatif Tanaman Blewah
Nilai rerata parameter vegetatif

tanaman blewah yaitu luas daun, jumlah
daun, panjang batang, berat brangkasan
basah dan kering tanaman disajikan pada
Tabel 2.
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Table 2. Nilai Rerata Vegetatif Tanaman Blewah
Konsentrasi Silikat

Cair ml/L
LD

(cm2)
JD

(helai)
PB

(cm)
BBB
(g)

BBK
(g)

0 23,62 39 136,6 59,9 12,2

0,5 30,23 50 140,3 69,4 13,8

1,0 31,93 61 147,6 70,3 15,4

1,5 24,39 62 149,8 67,4 17,4

2,0 24,35 64 150,1 79,2 16,9

2,5 28,27 59 147,6 88,4 12,7

Keterangan : LD = Luas Daun (cm2), JD = Jumlah Daun (helai) setelah panen, PB = Panjang Batang (cm), BBB
= Berat Brangkasan Basah (g), BBK = Berat Brangkasan Kering (g).

Aplikasi  silikat cair pada berbagai
konsentrasi tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman
blewah (Tabel 2), namun ada kecendrungan
perlakuan konsentrasi 2,0 ml/L,
menghasilkan jumlah daun berkisaran 64
helai dan panjang batang berkisaran 150,1
cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian
konsentrasi 2,0 ml/L lebih efektif untuk
mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman
blewah. Namun peningkatan jumlah daun
dan panjang batang  tidak diikuti dengan
peningkatan berat brangkasan basah dan
kering tanaman pada perlakuan konsentrasi
2,0 ml/L. Fenomena ini menunjukan bahwa

meskipun jumlah daun yang terbentuk lebih
banyak tetapi ukurannya lebih kecil.
Hasiholan et al (2000) dalam penelitiannya
menjelaskan bahwa luas daun yang rendah
maka sinar matahari yang diserap rendah
sehinggga mempengaruhi proses fotosintesis
dalam tanaman akibatnya biomassa yang
dihasilkan juga rendah.

Parameter Genertatif Tanaman Blewah
Nilai rerata parameter generatif

blewah yaitu jumlah bunga jantan, jumlah
bunga betina, umur panen buah pertama,
berat buah, kekerasan kulit buah, kadar gula
dan warna buah disajikan pada Tabel 3.

Table 3. Nilai Rerata Parameter Generatif Tanaman Blewah

Konsentrasi
Silikat Cair

ml/L
JBJ JBB JB

PBMB
(%) UPBP

BB
(kg)

KG
(%)

KKB
(mm)

0 27 14 bc 5 35,71 82 0,32 10,67 1,33

0,5 29 16 bc 5 31,25 82 0,58 12,27 2,77

1,0 46 18 bc 5 27,77 87 0,73 11,55 2,50

1,5 39 21 b 6 28,57 84 0,66 12,03 2,08

2,0 38 28 a 8 28,57 80 0,62 10,43 2,00

2,5 35 17 bc 6 35,29 82 0,42 9,80 1,33
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Keterangan : JBJ = Jumlah Bunga Jantan (per tanaman), JBB = Jumlah Bunga Betina(per tanaman), JB jumlah
buah (per tanaman), PBMB = Persentase Bunga Menjadi Buah (%), UPBP = umur panen buah
pertama (hari setelah pindah tanam), BB = Berat buah (per buah), KKB = Kekerasan kulit buah
(mm) dan KG = Kadar gula (%).

Berdasarkan Tabel 1, aplikasi silikat
cair tidak mempengaruhi jumlah bunga
jantan tetapi memberikan pengaruh yang
nyata terhadap jumlah bunga betina. Hasil
pengamatan jumlah bunga betina tertinggi
diperoleh pada perlakuan 2,0 ml/L yaitu
sebanyak 28 per tanaman, dan ada
kecendrungan jumlah buah yang terbentuk
juga lebih banyak serta panen lebih awal
(Tabel 3). Hal itu dikarenakan didalam
pupuk silikat cair mengandung unsur hara
lengkap dan esensial yaitu makro (N, P dan
K) dan mikro. Ketersedian unsur hara N, P
dan K merupakan  salah satu faktor penting
dalam proses pembentukan bunga dan buah.
Unsur hara N diperlukan untuk
pembentukan protein, unsur hara P sangat
penting untuk pembentukan protein dan sel
baru, mempercepat pertumbuhan bunga,
buah dan biji, sedangkan unsur hara K dapat
memperlancar pengangkutan karbohidrat
dan memegang peranan penting dalam
pembelahan sel, mempengaruhi
pembentukan dan pertumbuhan buah sampai
buah menjadi masak (Daryanto dan Satifah
1982). Namun disisi lain pada perlakuan
konsentrasi 2,0 ml/L persen bunga menjadi
buah yang terbentuk lebih rendah.

Hasil pengamatan kekerasan kulit
buah dan kadar gula pada buah blewah pada
semua aras perlakuan silikat cair, tidak
berbeda nyata. Kisaran kadar gula buah
blewah yang diperoleh pada penelitian ini
adalah 9,80 – 12,27 %, sedangkan kadar
gula dari tetua buah blewah lonjong bulat
berkisaran antara 5,44 – 8,40 % (Zulhan,
2014). Perolehan kadar gula tersebut hampir
menyamai kadar gula pada melon yang
berkisaran 10 – 16 %. Fenomena ini
menunjukan bahwa peranan silikat cair
dalam meningkatkan kadar gula pada buah
blewah sangat efektik. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Yukamgo dan
Yuwono (2007), pemebrian Si pada tanaman
tebu dapat meningkatkan rendemen kadar
gula berkisaran 10 – 50 %. Tetapi disisi lain
pada penelitian ini buah yang dihasilkan
relatif lebih kecil dengan berat rata – rata
dibawah standar yaitu 0,32 – 0,73  kg/buah
sedangkan berat tetuanya berkisaran 0,5 – 2
kg/buah (Sunarjo & Ramayulis, 2012). Hal
itu dikarenakan pupuk yang diberikan dan
media tumbuh yang digunakan (tanah +
pupuk kandang) ketersedian hara makro dan
mikro yang terkandung didalamnya relatif
sedikit. Akibatnya hara yang diserap
tanaman sedikit sehingga kebutuhan
tanaman belum terpenuhi untuk merangsang
pembuahan. Gadner et al (1991)
mengemukakan bahwa kekurangan nutrisi
pada tanaman mempengaruhi perluasan sel.
Selain itu, faktor yang memepengaruhi
ukuran buah adalah sedikitnya cahaya yang
diterima tanaman (Somaatmadja, 1970).
Apabila faktor tersebut sedikit tersedia maka
kualitas buah (berat buah) yang dihasilkan
rendah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan

pembahasan penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pemberian silikat cair pada blewah

dalam penelitian ini tidak meningkatkan
parameter yang diukur kecuali jumlah
bunga betina karena konsentrasi terlalu
rendah.

2. Rata – rata kadar gula blewah (F1 hasil
persilangan ELB x MM) yang
diaplikasikan silikat cair dalam
penelitian ini berkisaran 9,80 – 12,27 %,
dibandingkan dengan tetuanya
berkisaran 5,44 – 8,40 %  dan berat buah
dibawah standar yaitu berkisaran antara
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0,32 – 0,73 kg/buah sedangkan tetuanya
0,5 – 2 kg/buah.

Saran
1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya

pengujian efektifitas pupuk cair pada
tanaman blewah dilakukan dengan
konsentrasi lebih tinggi dari pada yang
digunakan pada penelitian ini.

2. Penelitian serupa perlu dilakukan pada
varietas tanaman blewah yang lain.
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