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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Buah naga merupakan salah satu jenis tanaman buah yang memiliki daya 

tarik tersendiri, buah tersebut memiliki rasa yang khas yaitu kombinasi unik 

antara manis dan asam menyegarkan. Pada umumnya buah naga dikonsumsi 

dalam bentuk buah segar sebagai penghilang dahaga dikarenakan kandungan air 

yang cukup tinggi, yaitu sebesar 83 g Selain itu, buah naga mengandung Kalsium 

8,8 g, Serat 0,9 g dan zat-zat yang berkhasiat menurunkan kolesterol,  

menyeimbangkan  kadar gula dalam darah, membantu menjaga kesehatan mulut,  

mencegah  keputihan,  mencegah  kanker usus, menguatkan fungsi ginjal, 

meningkatkan daya kerja  otak,  meningkatkan  ketajaman  mata  serta dapat 

meringankan keluhan sembelit (Hardjadinata, 2010). 

Produksi buah naga di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat.  Di 

tahun 2013, dari luasan lahan tanaman buah naga di Kabupaten Banyuwangi 

hanya sekitar 678,8 hektar, Pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.052,8 hektar, 

Sementara hasil panen juga meningkat tajam dari 16.631 ton tahun 2013, 

meningkat menjadi 28.819 ton, Kecamatan Bangorejo menjadi penghasil buah 

naga terbesar dengan total  produksi  11.000 ton per tahun (Dinas Pertanian 

Banyuwangi, 2014) 

Salah satu kendala didalam budidaya tanaman buah-buahan khususnya 

naga adalah adanya serangan patogen Colletotrichum gloeosporioides Penz, 

penyebab penyakit antraknosa yang terutama muncul pada periode pasca panen, 

serangan utama patogen penyakit antraknosa adalah bagian tanaman yang bernilai 
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ekonomis yaitu pada buah, penyakit ini berakibat menurunkan kualitas buah, 

serangan pada buah ditandai dengan adanya bercak coklat atau hitam, agak 

cekung kedalamannya, seringkali bercak tersebut mengumpul pada pangkal buah 

(Dian, 2009).  

Buah naga seperti buah-buahan pada umumnya termasuk perishable 

commodities, artinya komoditi yang mudah mengalami kerusakan.  Kerusakan 

yang terjadi pada komoditi tanaman hortikultura antara lain lecet, kering layu, 

memar, busuk setelah dipanen. Dampak dari efek fisiologis, buah-buahan tidak 

mempunyai umur simpan panjang (Harun, 2012).  Pada suhu ruangan, setelah 

dipanen buah naga hanya dapat bertahan selama 8-10 hari, walau ada kerusakan 

pada kulitnya, isi buah tidak akan rusak karena kulit buah naga merah ini tebal 

(Febiani, 2011). 

Teknik-teknik pengawetan buah yang ada selama ini dilakukan agar umur 

simpan buah mencapai semaksimal mungkin. Ada beberapa teknik pengawetan 

yang ada antara lain : pendinginan, pengemasan polietilen (PE), pelapisan 

menggunakan emulsi lilin, pelapisan menggunakan KMnO4, perendaman CaCl2 

(Itianingsih, 2010). Mempertahankan umur simpan buah mencapai maksimal 

menggunakan bahan alami bertujuan untuk menghindari bahaya dari pengaruh 

pengawet berbahan kimia, akan tetapi masyarakat lebih memilih sesuatu yang 

praktis dalam penggunaanya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan 

seperti kanker. Proses pengawetan alami yang umumnya dilakukan masyarakat 

ialah penggraman, pendinginan, pengeringan. (Febriani, 2011). 
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Pengaruh  perendaman pada air panas atau hot water treathment pada buah 

mangga arum manis dengan suhu 48oC, 50oC, dan 52oC selama 10 menit terbukti 

dapat mengendalikan penyakit antraknosa pada buah mangga arum manis selama 

21 hari penyimpanan (Kumah, 2011). Pelapisan gel lidah buaya dengan 

konsentrasi 5% dan 10% dengan cara disemprotkan pada buah apel dapat 

mengurangi tingkat kerusakan pada buah dan mengurangi hilangnya kandungan 

gula pada buah apel (Ergun, 2012). Sedangkan pada buah cherry pengolesan gel 

lidah buaya dengan konsentrasi 33% dapat secara efektif mempertahankan 

kesegaran buah selama 30 hari penyimpanan (Asghari, 2013).   

 Oleh karena itu, perlu adanya pengujian efektifitas penanganan pasca 

panen tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh 

perendaman dengan air panas dan pelapisan gel lidah buaya untuk mengendalikan 

penyakit antraknosa dan memperpanjang masa simpan buah naga 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh lama perendaman yang berbeda pada air panas  

dan pelapisan gel lidah buaya memberikan pengaruh terhadap intensitas 

serangan penyakit antraknosa dan masa simpan buah naga. 

2. Bagaimanakah pengaruh interaksi antara lama perendaman pada air panas 

dan  pelapisan gel lidah buaya terhadap intensitas serangan penyakit 

antraknosa pada buah naga. 
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3. Berapa lama perendaman pada air panas dan pelapisan gel lidah buaya 

yang efektif untuk mengendalikan penyakit antraknosa serta 

memperpanjang masa simpan buah naga. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman yang berbeda pada air panas 

dan pelapisan gel lidah buaya memberikan pengaruh terhadap intensitas 

serangan penyakit antraknosa dan masa simpan buah naga. 

2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara lama perendaman pada air 

panas dan  pelapisan gel lidah buaya terhadap intensitas serangan penyakit 

antraknosa pada buah naga. 

3. Untuk menentukan lama perendaman pada air panas dan pelapisan gel 

lidah buaya yang efektif untuk mengendalikan penyakit antraknosa dan 

memperpanjang masa simpan buah naga 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi pengaruh interaksi antara lama perendaman pada air panas 

dan  pelapisan gel lidah buaya terhadap intensitas serangan penyakit 

antraknosa pada buah naga. 

2. Diduga lama perendaman yang berbeda pada air panas memberikan 

pengaruh terhadap intensitas serangan penyakit antraknosa dan masa 

simpan buah naga. 
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3. Diduga konsentrasi pelapisan gel lidah buaya yang berbeda memberikan

pengaruh terhadap intensitas serangan penyakit antraknosa dan masa

simpan buah naga.




