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BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Tanaman Buah Naga Merah 

    Sistematika atau taksonomi tanaman buah naga merah 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Dicotyledons 

Subclass : Caryophyllidae 

Order  : Caryophyllales 

Family  : Cactaceae 

Genus  : Hylocereus 

Species : Hylocereus polyrizhus (USDA, 2018) 

Buah naga merah (Hylocereus polyrizhus) adalah salah satu tanaman 

buah berjenis kaktus yang  tergolong baru di tengah masyarakat Indonesia. 

Buah naga memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah buah naga 

berdaging merah, berdaging putih, dan berdaging kuning (Satria, 2011). 

Perakaran buah naga merah bersifat epifit, merambat dan menempel pada 

tanaman lain. Batang buah naga merah berwarna hijau terang berbeda 

dengan tanaman buah naga putih yang batangnya berwarna hijau kebiruan 

(Tim Karya Tani Mandiri, 2010). Pada batang dan cabang tanaman ini 

tumbuh duri-duri yang keras dan pendek, letak duri pada tepi siku-siku 

batang maupun cabang (Hardjadinata, 2011).  Bunga buah naga umumnya 
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muncul dari bagian atas duri pada batang tanaman. Berbentuk corong 

memanjang berukuran sekitar 30 cm dan lebar lebih dari 20 cm ketika 

bunga mekar. Bunga buah naga berkelamin ganda (biseksual) dan berumah 

satu (monoecious) (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). 

Buah naga merah berbentuk bulat lonjong dan umumnya terletak 

pada ujung cabang atau batang. Kulitnya berwarna merah, dan terdapat sirip 

atau jumbai yang berwarna hijau seperti sisik naga berukuran sekitar 2 cm. 

Buah naga merah memiliki susunan sisik yang lebih rapat dibandingkan 

dengan buah naga putih. Selain itu, ukuran sisik pada buah naga merah juga 

lebih lebar dan pendek. Ukuran buah naga merah lebih kecil bila 

dibandingkan dengan buah naga putih yaitu sekitar 300-500 g, dengan 

ketebalan kulit sekitar 1 – 2 cm (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). Biji buah 

naga berbentuk bulat berukuran kecil dan berwarna hitam, kulit biji sangat 

tipis tetapi keras. Biji ini dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman 

secara generatif tetapi cara ini jarang dilakukan karena memerlukan waktu 

yang lama sampai berproduksi. Biasanya biji digunakan para peneliti 

(breeder) untuk memunculkan varietas baru. Setiap buah mengandung biji 

lebih dari 1000 (Hardjadinata, 2011).  

 

2.2.   Syarat Tumbuh Buah Naga Merah  

Tanaman buah naga merupakan tanaman tropis dan sangat mudah 

beradaptasi dengan lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca (Rukmana, 

2003). Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini mampu tumbuh lebih 

baik bila hidup didataran rendah antara 0-350 mdpl. 
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   Menurut Kristanto (2009) , tanaman buah naga membutuhkan 

curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan sekitar 60 

mm/bulan atau 720 mm/tahun. Pada curah hujan 600-1.300 mm/tahun pun 

tanaman ini masih dapat tumbuh. Namun, tanaman ini tidak tahan dengan 

genangan air. Hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan akan 

menyebabkan kerusakan yang ditandai dengan proses pembusukan akar 

yang terlalu cepat dan akhirnya merambat sampai ke pangkal batang. 

 Cahyono (2009) menyatakan bahwa, tanaman buah naga agar 

tumbuh dengan baik dan berbuah lebat serta rasanya manis memerlukan 

cahaya atau penyinaran matahari langsung sepanjang hari (minimal 8 jam 

sehari).Tanaman buah naga akan tumbuh dan produksi tidak maksimal 

apabila intensitas penyinaran matahari ternaungi tanaman lain. Suhu udara 

yang ideal bagi tanaman buah naga antara 260-360 
O
C dan kelebapan antara 

70-90 % (Rukmana 2009). Sedangkan menurut Cahyono (2009), tanaman 

buah naga cocok dibudidayakan didataran rendah sampai medium yang 

berkisar 0-500 mdpl ,tetapi yang ideal yaitu kurang dari 400 mdpl. 

 

2.3.    Perbanyakan Tanaman Buah Naga  

Kristanto (2008) menyatakan bahwa, tanaman buah naga dapat 

diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan generatif yaitu 

perbanyakan dengan melalui biji sedangkan vegetatif yakni menggunakan 

setek cabang atau sulurnya. Perbanyakan dengan biji mempunyai 

keistimewaan yaitu bibit yang diperoleh dalam jumlah banyak dan 

perakaran yang kuat. 
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Perbanyakkan buah naga yang paling umum dilakukan adalah 

dengan cara vegetatif yaitu dengan menggunakan stek batang. Sedangkan 

perbanyakan secara generatif, umumnya jarang dilakukan karena 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk proses pertumbuhannya. 

Keuntungan perbanyakan buah naga dengan stek ini adalah keberhasilan 

bibit bertahan hidup lebih tinggi, pertumbuhannya lebih cepat, dan bibit 

yang dihasilkan berkualitas tinggi karena serupa dengan induknya. 

Keberhasilan penyetekkan ditentukan oleh calon batang atau bahan tanam. 

Bahan tanam yang digunakan harus sehat, sudah pernah berproduksi 

minimal 3 kali, dan diperoleh dari jaringan tua yang diasumsikan memiliki 

lebih banyak cadangan makanan. Bibit yang baik berasal dari batang 

tanaman yang keras dan berwarna hijau gelap karena akan lebih tahan 

terhadap serangan penyakit busuk pangkal batang (Kristanto, 2005). 

Menurut penelitian Sulistiyono dkk (2016), perlakuan panjang stek 

dan media tanam berpengaruh nyata terhadap panjang tunas dan bobot 

basah akar tanaman  pada pertumbuhan bibit buah naga dibandingkan 

perlakuan lainnya. Hasil penelitian Sparta dkk (2012), waktu muncul tunas, 

jumlah tunas, panjang tunas, dan panjang akar pada stek buah naga 

dipengaruhi secara nyata oleh panjang stek. 

 

2.4.   Zat Pengatur Tumbuh Alami 

 Zat pengatur tumbuh atau disebut juga dengan istilah fitohormon 

merupakan sekumpulan senyawa organik, baik yang berbentuk secara alami 

ataupun organik. Zat pengatur tumbuh umumnya ada yang alami dan juga 
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sintesis. Zat pengatur tumbuh sintetis berasal dari bahan non-alami (tidak 

dibuat dari ekstraksi tumbuhan), sedangkan zat pengatur tumbuh alami umunya 

di dapat dari jaringan muda tanaman seperti kecambah kacang hijau, bawang 

merah, air kelapa muda dan lain sebagainya. Menurut Shiddiqi dkk (2010), zat 

pengatur tumbuh alami merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan 

berfungsi sebagai precursor yaitu senyawa yang dapat mendahului laju 

senyawa lain dalam proses metabolisme, dan merupakan bagian dari proses 

genetik tumbuhan itu sendiri. Penggunaan ZPT alami, selain dapat 

mempercepat pertunasan, juga dapat menguntungkan bagi petani karena relatif 

murah dan mudah didapat. 

Menurut penelitian Agriani (2010), penambahan ZPT alami ekstrak 

ubi jalar 150 g/l memberikan hasil optimal terhadap tinggi plantlet, panjang 

daun, lebar daun, dan panjang akar, sedangkan perlakuan ekstrak ubi jalar 

300 g/l memberikan hasil optimal terhadap saat muncul akar, jumlah daun, 

dan jumlah akar pada tanaman PLB anggrek persilangan Phalaenopsis 

pinlong cinderella x Vanda tricolor. Hasil penelitian Leovici dkk (2014) 

menyatakan bahwa, perlakuan air kelapa muda 25 % mampu meningkatkan 

tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, bobot segar akar, bobot segar 

tajuk, bobot segar total, bobot kering akar, bobot kering tajuk, bobot kering 

total, volume akar, dan luas daun tebu jika dibandingkan dengan kontrol 

(tanpa bahan organik). Hasil penelitian Sudarso dkk (2015) menyatakan 

bahwa, perlakuan ZPT alami  yang berasal dari ekstrak rebung bambu 

mampu meningkatkan tinggi bibit, jumlah pelepah daun dan diameter 

bonggol bibit kelapa sawit dibandingkan dengan tanpa perlakuan dan ZPT 
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asal bonggol pisang. Hal ini dikarenakan hormon yang berasal dari rebung 

bambu mampu memberikan pertumbuh yang optimal bagi bibit kelapa 

sawit. 

 

2.5.  Kecambah Kacang Hijau 

Berbagai macam ZPT dapat diperoleh secara sintetik maupun alami. 

Contoh ZPT yang tersedia di alam dapat diperoleh dari air kelapa, ekstrak 

kecambah dan urin sapi. Kecambah kacang hijau termasuk dalam golongan 

Leguminoceae yang merupakan tanaman dikotil (memiliki dua keping biji) 

yang kaya zat gizi sebagai cadangan makanan bagi lembaga embrio. 

Kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang 

kacangan yang disemaikan atau melalui perkecambahan. Kecambah yang 

dibuat dari biji kacang hijau disebut tauge (Astawan, 2005). Tinggi protein 

tauge sekitar 7 gr/ 100 gr,  tinggi kandungan serat sekitar 7,6 gr/ 100 gr, dan 

rendah karbohidrat 19 gr/ 100 gr. Banyak mengandung asam lemak esensial 

vitamin kacang hijau asam folat (159 μg/ 100 gr) dan vitamin B1/thiamin 

(0,2 mg/ 100 gr). Kacang hijau kaya akan mineral antara lain, potasium (266 

mg), fosfor (99 mg), kalsium (27 mg), magnesium (0,3 mg), besi (1,4 mg), 

zinc (0,8 mg), dan selenium (2,5 mg) (Sportindo, 2007). Didalam kecambah 

kacang hijau terkandung auksin. Peran auksin itu sendiri yakni mendorong 

perpanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi jaringan xylem dan floem, 

pembentukan akar, dominan apikal, respon tropisme serta menghambat 

pengguguran daun. 
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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 lidah mertua 

(Sanseviera trifasciata) setelah 2 bulan masa tanam. Amilah dan Astuti 

(2006), menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak touge 150 g/l memberikan 

hasil yang tertinggi pada tanaman anggrek bulan. Baharrudin dkk (2016), 

ektrak kecambah kacang hijau dengan konsentrasi 8 ppm adalah konsentrasi 

optimal untuk pertumbuhan dan perbanyakan propagul pisang barangan 

(Musa acuminata) secara in vitro. 

 

2.6.   Kecambah Kacang Tunggak  

Kecambah kacang tunggak mengandung komposisi nilai gizi yang 

cukup banyak yang berada di dalam bijinya. Biji-bijian ini kaya protein 

hingga sekitar 30 persen dalam beberapa varietas dan  mengandung 

mikronutrien, seperti zat besi dan zinc yang diperlukan untuk hidup sehat. 

Kandungan protein pada kacang relatif tinggi, yaitu sebesar 22,9 g/100 g 

dan mengandung lisin yang tinggi, kalori 200 % , lemak 8%  nilai harian , 

total lemak 1 g 1%, lemak jenuh 0 g, natrium 7g, total karbohidrat 36 

g 12%, serat diet 11 g,  45% gula  6 g 27%, vitamin A 1% ,vitamin C   1%, 

kalsium  4%, iron 24% (Rahmat dkk 2000). Menurut Rismunandar (1992), 

pada biji kacang tunggak mengandung kandungan triptofan 1,35 %, 

triptofan merupakan bahan baku sintesis IAA. Hasil penelitian Dharmawan 

(2015), menyebutkan bahwa perlakuan macam hormon alami, hormon 

ekstrak kecambah kacang tolo sebanyak 1 kg ditambah dengan 1 liter air 

menunjukan respon yang baik pada pertumbuhan tunas bud chip tebu.  
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2.7. Umbi Bawang Merah  

Menurut Siswanto (2010), pada umbi bawang merah mengandung 

hormon auksin yang dapat meningkatkan proses pemanjangan sel, dalam hal 

ini adalah sel akar. Auksin menyebabkan sel penerima dalam tanaman 

mengeluarkan ion hidrogen ke sekeliling dinding sel yang kemudian akan 

menurunkan pH dan mengakibatkan mengendornya dinding sel, dan terjadilah 

pertumbuhan terkait pemanjangan sel. Kandungan gizi dan kimia pada bawang 

merah per 100 gram yakni air 88,00 g, karbohidrat 9,20 g, protein 1,50 g, lemak 

0,30 g, vitamin B1 0,03 mg, vitamin C 2,00 mg, kalsium 36,00 mg, besi 0,80 

mg, fosfor 40,00 mg, energi 39,00 kalori, bahan yang dapat dimakan 90,99% 

(Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1979). 

Umbi bawang merah mengandung zat pengatur tumbuh auksin untuk 

merangsang pertumbuhan akar dan vitamin B1(thiamin) yang berperan 

penting dalam proses perombakan karbohidrat menjadi energi dalam 

metabolisme tanaman. Cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi 

pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di membran 

plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ kedinding sel. Auksin 

merupakan salah satu hormon tanaman yang dapat meregulas banyak proses 

fisiologi, seperti pertumbuhan, pembelahan dan sintesa protein (Setyiowati, 

2004). Pada umbi bawang merah juga terkandung senyawa allicin dengan 

thiamin (vitamin B1) di dalam bawang merah dapat membentuk ikatan 

kimia yang disebut allithiamin yang merupakan senyawa yang mudah 

diserap oleh tubuh tanaman dibandingkan dengan vitamin B1, sehingga 

senyawa tersebut akan membuat vitamin B1 akan lebih efisien dimanfaatkan 
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oleh tanaman (Singgih, 1988). Menurut penelitian Sudirja (2010), 

menyatakan bahwa Thiamin dan Allicin akan membentuk ikatan Allithiamin 

yang mudah diserap oleh sel tumbuhan dan membentuk efek fisiologis 

dalam pertumbuhan daun. 

Sunyoto dan Octriana (2013), pencelupan bahan stek ke larutan 

bawang merah, air kelapa (ecogro) dapat mempercepat saat pecah tunas dan 

meningkatkan ukuran panjang tunas buah naga. Penelitian Muswita (2011), 

pemberian bawang merah dengan berbagai konsentrasi berpengaruh 

terhadap persentase hidup setek dan jumlah akar setek gaharu, tetapi tidak 

berpengaruh terhadap jumlah daun. Menurut penelitian Achmad (2016), 

perlakuan hormon tumbuh ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 150 

g/1 liter air dengan merendam stek selama 5 jam berpengaruh sangat nyata 

terhadap kecepatan bertunas, namun hanya berpengaruh nyata terhadap 

panjang tunas stek batang pasak bumi. 

 

2.8.   Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 

terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah 

melalui proses fermentasi, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan 

untuk mensuplai bahan organik pada tanah, pupuk organik mempunyai 

kegunaan yaitu dengan penggunaan pupuk organik atau pengembalian 

bahan organik ke tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanah sehingga 

dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Salah satu pupuk organik 

yang berasal dari hewan yaitu pupuk kandang kambing.  
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Peranan kotoran kambing tidak jauh berbeda dengan peranan pupuk 

kandang. Kotoran kambing memiliki keunggulan dalam hal kandung hara. 

Kotoran kambing mengandung 1,26% N, 16,36 Mg.kg
-1

 P, 2,29 Mg.L 
-1

, Ca, 

Mg dan 4,8% C-organik. Bila dibandingkan dengan pupuk organik 

majemuk, jumlah unsur hara terdapat pada kotoran kambing lebih sedikit, 

akan tetapi kotoran kambing memiliki kandungan hara yang cukup lengkap 

dalam unsur hara mikro dan makro. Pupuk kandang kambing mempunyai 

sifat memperbaiki aerasi tanah, menambah kemampuan tanah menahan 

unsur hara, meningkatkan daya sangga tanah, sumber energy bagi 

mikroorganisme tanah dan sebagai sumber unsur hara. Pupuk kandang 

kambing mengandung unsur N yang dapat mendorong pertumbuhan organ-

organ yang berkaitan dengan fotosintesis yaitu daun (Anonim, 2011) 

Menurut penelitian Suprihati dkk (2014), pemberian kotoran 

kambing dengan dosis 15 ton ha
-1 

memberikan hasil terbaik untuk produksi 

budidaya bawang daun dan wortel yang dilakukan secara tumpang sari, dan 

juga memeberikan peningkatan terhadap tinggi dan jumlah anakan tanaman 

bawang daun, serta tinggi tanaman dan biomas pada wortel. Wijayanti 

(2013), menyatakan pemberian pupuk kotoran kambing dengan perlakuan 

dan konsentrasi yang berbeda menghasilkan hasil produktivitas tanaman 

cabai rawit (Capsicum frustescens L.) yang berbeda. 

Hasil penelitian Dewi (2016) menyatakan bahwa, perlakuan dosis 

pupuk kandang dosis 40 ton/ha merupakan konsentrasi yang terbaik dengan 

menghasilkan nilai rata-rata tertinggi pada semua parameter tanaman 

mentimun (Cucumis sativus L.). Riyantini dkk ( 2016) menyatakan, pupuk 
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kandang kambing dan pupuk KCL berpengaruh nyata pada parameter tinggi 

tanaman edamame (Glycine max (L) . Pada umur 17 dan 32 hst dan bobot 

kering tanaman umur 32 hst. Hasil penelitian Safitri (2017), meningkatnya 

dosis pupuk kandang kambing yang diberikan hingga mencapai 40 ton/ha, 

maka semakin meningkatkan tinggi tanaman, bobot brangkasan kering, 

diameter tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol per tanaman, bobot 100 

butir dan bobot pipilan kering per petak tanaman jagung (Zea mays).  

 

 

 

 

 

 


