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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah naga merah (Hylocereus polyrizhus) merupakan jenis tanaman 

buah yang memiliki warna cantik, juga bentuk unik. Menurut Winarsih (2007) 

dalam Nurfadillah dkk (2013), kebutuhan buah naga di Indonesia hingga saat 

ini tercatat 200-400 ton per tahun. Kebutuhan tersebut tidak saja untuk 

konsumsi dalam bentuk segar tetapi juga untuk produk kesehatan 

(Departemen Pertanian 2005). Melihat hal tersebut, peluang untuk 

membudidayakan buah naga merah masih sangat terbuka, baik untuk pasar 

lokal maupun internasional. Namun, untuk memperoleh produksi buah naga 

yang mampu memenuhi  kebutuhan pasar, masih perlu ada perbaikan didalam 

budidayanya, salah satunya yaitu dengan menggunakan teknik vegetatif 

(stek). Perbanyakan buah naga secara vegetatif terutama dengan stek, 

merupakan salah satu cara yang efisien dan efektif untuk memenuhi 

kebutuhan buah naga dalam skala besar dan dalam waktu yang cepat.  

       Guna mempercepat pertumbuhan pada proses penyetekan, dapat 

dilakukan dengan pemberian zat pengatur pertumbuhan (ZPT). Menurut 

Abidin (1983), zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik yang bukan 

hara dimana dalam jumlah sedikit dapat mendukung proses fisiologi 

tumbuhan. Zat pengatur tumbuh yang diaplikasikan pada tanaman ada yang 

alami dan ada yang sintetis. Zat pengatur tumbuh alami didapat dari jaringan 

muda tanaman diantaranya ekstrak kecambah kacang hijau, kecambah 

tunggak dan bawang merah. Ekstrak kecambah kacang hijau dapat di 

manfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kandungan auksin 
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pada kacang hijau mampu mendorong perpanjangan sel, pembelahan sel, 

diferensiasi jaringan xylem dan floem, pembentukan akar. Hasil penelitian Amilah 

dan Astuti (2006), menunjukkan penambahan ekstrak kacang hijau konsentrasi 

150 g/l memberikan hasil yang tertinggi terhadap pertumbuhan anggrek bulan 

(Phalaenopsis amabilis L.). Berdasarkan hasil penelitian Nuhayati (2008), 

penyiraman ekstrak kulit kacang hijau dan air cucian beras (leri) memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun 

(Sanseviera trifasciata) setelah 2 bulan masa tanam. 

     Menurut Rismunandar (1992), kacang tunggak mengandung protekin. 

Protekin tersebut mengandung tripofan 1,35% yang merupakan bahan baku sintetis 

IAA. IAA (Indol Acetic Acid) merupakan bentuk auksin yang gampang 

ditranslokasikan di dalam tubuh tanaman. Peran fisiologis auksin adalah 

mendorong perpanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi jaringan xylem dan 

floem, pembentukan akar, dominan apikal, respon tropisme serta menghambat 

pengguguran daun. Hasil penelitian Dharmawan (2015), menyebutkan bahwa 

perlakuan macam hormon alami, hormon ekstrak kecambah kacang tolo 

menunjukan respon yang baik pada pertumbuhan tunas bud chip tebu. 

      Fitohormon yang dikandung bawang merah adalah auksin (Setiawati 

dkk, 2008). Umbi bawang merah selain mengandung auksin juga 

mengandung giberelin. Masitoh (2016), pemberian ekstrak bawang dengan 

konsentrasi 400 g/l dapat panjang tunas dan bobot tunas yang tertinggi pada 

buah naga merah (Hylocereus polyrizhus). Penelitian Setyowati (2004), 

pemberian ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 75% memberikan hasil 

terbaik untuk pertumbuhan panjang akar, panjang tunas, dan jumlah tunas 
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pada setek mawar. Hasil penelitian Sudaryono dan Soleh (1994), menyatakan 

bahwa bawang merah dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar 

dan proses pencangkokan anakan tanaman salak. Marfiani dkk (2013) 

menunjukkan, penambahan rootone-f dan perlakuan pemberian filtrat bawang 

merah dengan konsentrasi 100% memberikan pengaruh paling optimum 

terhadap pertumbuhan stek melati rato ebu. 

      Salah satu upaya untuk memacu pertumbuhan stek juga memerlukan 

unsur hara yang optimal bagi pertumbuhan stek tersebut. Pupuk kandang 

kambing merupakan salah satu jenis pupuk kandang yang banyak 

mengandung senyawa organik, ramah terhadap lingkungan, serta penggunaan 

pupuk kandang kambing secara berkelanjutan memberikan dampak positif 

terhadap kesuburan tanah. Tanah yang subur akan mempermudah 

perkembangan akar tanaman. Akar tanaman yang dapat berkembang dengan 

baik akan lebih mudah menyerap air dan unsur hara yang tersedia didalam 

tanah sehingga dapat tumbuh optimal. Menurut Wahyu (2016), perlakuan 

dosis pupuk kandang kambing 40 ton/ha merupakan dosis yang terbaik 

dengan menghasilkan nilai rata-rata tertinggi pada semua parameter mulai 

dari tinggi tanaman, jumlah daun, berat buah, panjang buah dan diameter 

buah mentimun (Cucumis sativus L.) varietas hibrida. Penelitian Nurshanti 

(2009), menyatakan bahwa pemberian pupuk organik kotoran kambing 4 kg 

per petak ( 2x2 m) memberikan pengaruh terbaik terhadap peubah tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun dan berat berangkasan basah pada tanaman 

sawi caisim (Brassica juncea L.). 
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    Penelitian penggunaan ekstrak tanaman dari ekstrak kecambah kacang 

hijau, kecambah kacang tunggak, dan bawang merah pada stek batang buah 

naga merah belum begitu banyak, oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

dikaji penggunaan berbagai macam ekstrak tanaman dari ekstrak kecambah 

kacang hijau, kacang tunggak dan umbi bawang merah dan pupuk kandang 

kambing terhadap pertumbuhan stek batang buah naga merah. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

   Pertumbuhan tunas stek batang buah naga merah, yang menjadi 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana interaksi ekstrak tanaman dengan penambahan pupuk 

kandang kambing terhadap pertumbuhan stek batang buah naga merah ? 

2. Bagaimana peran ektrak tanaman terhadap pertumbuhan tunas stek 

batang buah naga merah? 

3. Bagaimana peran penambahan pupuk kandang terhadap pertumbuhan 

tunas stek batang buah naga merah?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan stek 

batang buah naga merah (Hylocereus polyrizhus) terhadap perlakuan aplikasi 

berbagai ekstrak tanaman dan dosis pupuk kandang kambing. 

 

1.4  Hipotesis 

  Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Diduga terjadi interaksi antara perlakuan aplikasi ekstrak dan aplikasi 

pupuk kandang. 
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2. Diduga terjadi respon pertumbuhan tunas stek batang buah naga merah 

pada perlakuan aplikasi ekstrak tanaman. 

3. Diduga terjadi respon pertumbuhan tunas stek batang buah naga terhadap 

perlakuan aplikasi pupuk kandang. 


