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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Buah Naga (Hylocereus costaricensis) 

Buah naga termasuk dalam kelompok tanaman kaktus atau famili 

Cactaceae dan subfamili Hylocereanea. Dalam subfamili ini terdapat beberapa 

genus, sedangkan buah naga termasuk dalam genus Hylocereus. Genus ini pun 

terdiri dari sekitar 16 spesies. Dua di antaranya memiliki buah yang komersial, 

yaitu Hylocereus undatus (berdaging putih) dan Hylocereus costaricensis (daging 

merah) (Kristanto, 2003). 

Adapun klasifikasi buah naga tersebut sebagai berikut. (Kristanto, 2003) 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Caryophyllales 

Famili   : Cactaceae 

Genus   : Hylocereus 

Spesies  : Hylocereus costaricensis. 

2.1.1 Morfologi Buah Naga 

Secara morfologis, tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena 

tidak memiliki daun. Untuk mengenal lebih jauh mengenai sosok tanaman ini, 

berikut diulas morfologinya yang terdiri dari akar, batang dan cabang, bunga, 

buah serta biji  
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bagian-bagian dari tanaman buah naga sebagai berikut : 

1. Batang dan cabang 

Batang buah naga berwarna hijau kebiru-biruan atau keunguan. Batang 

tersebut berbentuk siku atau segitiga dan mengandung air dalam bentuk lender 

dan berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Dari batang ini tumbuh cabang yang 

bentuk dan warnanya sama dengan batang dan berfungsi sebagai daun untuk 

proses asimilasi dan mengandung kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan 

tanaman. Pada batang dan cabang tanaman ini tumbuh duri-duri yang keras dan 

pendek, letak duri pada tepi siku-siku batang maupun cabang dan terdiri dari 4-5 

buah duri di setiap titik tubuh. Cabang berbentuk segi tiga dan berwarna hijau 

kebiru-biruan atau unggu.(Nurrasyid, 2012). 

                                            

Gambar 1. Batang dan Cabang Buah Naga  

2. Bunga 

Bunga buah naga berbentuk corong memanjang berukuran sekitar 30 cm, 

akan mulai mekar di sore hari dan mekar sempurna pada malam hari. Setelah 

mekar warna mahkota bunga bagian dalam putih bersih dan di dalamnya terdapat 

benangsari berwarna kuning dan mengeluarkan bau yang harum. Bunga yang 
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telah mekar dan menyebarkan bau yang sangat harum. Bau harum yang tersebar 

akan menarik perhatian hewan-hewan untuk datang dan membantu penyerbukan 

bunga tersebut. Hewan yang biasanya membantu penyerbukan bunga naga antara 

lain kelelawar dan serangga pengisap madu.  (Jaya, 2010). 

 

 

    

 

 

Gambar 2. Bunga Buah Naga 

3. Buah 

Buah naga merah berbentuk bulat lonjong mirip buah nanas, namun memiliki 

sirip. Kulitnya berwarna merah jambu, dan dihiasi sisik-sisik yang berwarna hijau 

seperti sisik naga. Buah naga mempunyai daging buah seperti buah kiwi. Daging 

buahnya merah bertaburan biji hitam kecil-kecil. Rasa buah naga manis, segar, 

dan sedikit asam. Ketebalan kulit buah naga mencapai 1-2 cm, permukaan kulit 

buah naga terdapat jumbai atau jambul berukuran 1-3 cm. (Oktaviani, 2012).   

 

 

 

 

 

Gambar 3. Buah Naga Merah 
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4. Biji 

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 untuk 

memunculkan varietas baru. Setiap buah mengandung biji lebih dari 1000 

(Oktaviani, 2012).   

                      

Gambar 4. Biji buah naga merah 

5. Akar 

Perakaran buah naga bersifat epifit, merambat dan menempel pada tanaman 

lain. Dalam pembudidayaannya, dibuat tiang penopang untuk merambatkan 

batang tanaman buah naga ini. Perakaran buah naga tahan terhadap kekeringan 

tetapi tidak tahan dalam genangan air terlalu lama. Meskipun akar dicabut dari 

tanah, masih bisa hidup dengan menyerap makanan dan air dari akar udara yang 

tumbuh pada batangnya. Perakaran buah naga bisa dikatakan dangkal, saat 

menjelang produksi hanya mencapai kedalaman 50-60 cm, mengikuti 

perpanjangan batang berwarna coklat yang di dalam tanah. Hal inilah yang bisa 
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digunakan sebagai tolak ukur dalam pemupukan. Supaya pertumbuhan akar bisa 

normal dan baik memerlukan derajat keasaman tanah pada kondisi ideal yaitu pH 

7. Apabila pH tanah dibawah 5, pertumbuhan tanaman akan menjadi lambat dan 

menjadi kerdil. Dalam pembudidayaannya pH tanah harus diketahui sebelum 

maupun sesudah tanaman ditanam, karena perakaran merupakan faktor penting 

untuk menyerap hara yang ada di dalam tanah (Andoko, 2012) 

2.2.  Penyakit buah naga saat penyimpanan 

 Salah satu kendala dalam pascapanen buah naga adalah serangan spesies 

dari genus Fusarium, Alternaria, Cladosporim, Aspergillus dan Rhizopus  yang 

mengakibatkan pembusukan pada buah naga (Alberto, 2011) dan penyakit 

antraknosa, penyakit ini di sebabkan oleh Colletotrichum gloeosporioides yang 

mengakibatkan penurunan sebesar 24% pada kualitas buah (Dian, 2009). 

Colletotrichum gloeosporioides mempunyai konidium hialin berbentuk silinder 

dengan ujung-ujung tumpul, berbentuk agak jorong dengan ujung agak membulat 

dan hialin berwarna agak kecoklatan  (Masyahit, 2009).  Gejala serangan penyakit 

antraknosa umumnya timbul ketika buah buah naga sedang dalam dalam 

transportasi, pemasaran atau penyimpanan, pada saat buah naga masih berada di 

pohon, patogen dalam kondisi laten dan akan berkembang setelah buah menjadi 

matang  Kerugian akibat serangan penyakit adalah 20-100%. 
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Gambar 5. Buah naga yang mengalami pembusukan dan terinfeksi antraknosa 

(Anonymous, 2015, diakses pada 15 Mei  2015 ). 

 Pertumbuhan awal jamur Colletotrichum spp. membentuk koloni miselium 

yang berwarna putih dengan miselium yang timbul di permukaan. Kemudian 

perlahan-lahan berubah menjadi hitam dan akhirnya berbentuk aservulus.  Tahap 

awal infeksi Colletotrichum umumnya dimulai dari perkecambahan spora pada 

permukaan jaringan tanaman, menghasilkan tabung kecambah. Setelah penetrasi 

maka akan terbentuk jaringan hifa, hifa intra dan interseluler menyebar melalui 

jaringan tanaman (Yudiarti, 2007).   

 

 

 

 

C. gloeosporioides C. acutatum C. cocodes C. capsici 

Gambar 6. Bentuk spora beberapa jenis jamur Colletotrichum spp. (Anonymous, 

2015, diakses pada 22 Desember 2015 ). 
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2.3. Penanganan Panen dan Pasca Panen 

 Pemanenan tanaman buah naga dilakukan apabila sudah menunjukkan ciri 

khas nya yaitu warna kulit merah mengkilap, jumbai atau sisik berubah warna dari 

hijau menjadi kemerahan. Saat yang tepat untuk memanen buahnya sebaiknya 

ditunggu sampai buah benar-benar matang dan menimbulkan bau wangi dan di 

anginkan beberapa waktu sebelum siap dikonsumsi. Buah yang mengalami 

conditioning ini akan menambah rasa manis buahnya pada saat dikonsumsi. 

Pemanenan dapat dilakukan dengan cara menggunting tangkai buahnya dengan 

hati-hati. Pada suhu kamar buah naga dapat bertahan hingga 14 hari penyimpanan, 

walau kulitnya mulai mengering tetapi isi buah naga tetap segar. Kesegaran buah 

naga disebabkan antara lain karena pada bagian kulit terdapat lapisan lilin yang 

menyelimuti kulit buah secara alami., mutu buah-buahan tidak dapat diperbaiki, 

tetapi dapat dipertahankan (Istianingsih, 2010). 

 Menurut (Asghari, 2013) bahwa proses perubahan itu menandakan produk 

buah-buahan tersebut merupakan jaringan yang masih hidup sehingga harus 

dijaga agar produk tersebut tetap tahan lama selepas panen. Buah naga dikenal 

sebagai buah non-klimaterik, Hal ini mengakibatkan buah naga sebaiknya dipanen 

saat matang optimal agar mutu buah tetap terjaga setelah panen hingga 

penyimpanan. (Bellec et al, 2006) menambahkan bahwa penanganan secara hati-

hati dalam panen dan penyimpanan untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

sangat terutama untuk buah naga yang memiliki kulit buah yang mudah rusak. 

Nerd, et al. dalam Merten (2003) menyatakan bahwa jenis H. undatus 

dapat mempertahankan mutunya selama dua minggu apabila disimpan pada suhu 
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14 ºC. Hasil penelitian Solihati (2008) menunjukkan bahwa H. undatus utuh yang 

disimpan pada suhu ruang mampu bertahan sampai empat hari, sedangkan pada 

suhu 5 ºC buah naga bertahan jauh lebih lama hingga 18 hari. Hasil pengamatan 

juga menunjukkan buah yang disimpan pada suhu 5 ºC dan 10 ºC memiliki laju 

respirasi yang tidak jauh berbeda karena kisaran nilai kekerasan buah yang terlalu 

besar sehingga tingkat kematangan kurang seragam. 

 

2.4. Teknik-Teknik Pengawetan Buah 

Penelitian-penelitian mengenai penyimpanan buah bertujuan untuk 

mencapai umur simpan semaksimal mungkin.Untuk itu biasanya dilakukan 

kombinasi beberapa perlakuan.Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat 

memperlambat pematangan buah dan sayur adalah memperlambat respirasi dan 

menangkap gas etilen yang terbentuk. Ada beberapa teknik pengawetan yang ada 

antara lain :  

1. Pendinginan 

Pendinginan tidak mempengaruhi kualitas rasa, kecuali bila buah didinginkan 

secara berlebihan sehingga proses pematangan terhenti, Karena penyimpanan 

buah-buahan memerlukan temperatur yang optimum untuk mempertahankan mutu 

dan kesegaran yaitu pada suhu 15-20 ̊C (Santoso, 2006) 

2. Pengemasan polietilen (PE) 

Kehilangan air dapat dikurangi dengan jalan memberi pembungkus pada 

bahan yang akan didinginkan. Salah satu jenis pembungkus yang cukup baik 

digunakan adalah pembungkus dari bahan plastik.   
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Berdasarkan penelitian Scott dan Robert (1987) penyimpanan pisang yang 

masih hijau dalam kantong polietilen dapat memperlambat pematangan pisang 

selama 6 hari pada suhu 20 
o
C. 

3. Pelapisan menggunakan KMnO4 

Penggunaan KMnO4 dianggap mempunyai potensi yang paling besar 

karena KMnO4 bersifat tidak menguap sehingga dapat disimpan berdekatan 

dengan buah tanpa menimbulkan kerusakan buah, Dalam penelitian pengawetan 

pisang Ambon yang dilakukan dengan menggunakan KMn04 1.5 persen dengan 

penyimpanan selama 14 hari mutu pisang masih tetap baik. 

2.5. Pengaruh Kombinasi Perendaman Air Panas Dan Gel Lidah buaya 

Perlakuan dengan perendaman pada air panas pada buah setelah di panen 

dapat membunuh seranggga dan cendawan, perlakuan ini dilakukan untuk 

penanganan pasca panen produk pertanian sebagai alternatif pengganti bahan 

kimia dalam usaha disinfektan serangga, mengontrol hama penyakit dan 

memelihara kualitas buah selama penyimpanan (Norazira 2011).  

Pengendalian penyakit antraknosa pada buah mangga setelah di panen 

dapat dilakukan dengan perendaman pada air panas dengan suhu 55oC selama 5 

menit dapat memberikan hasil yang sangat baik untuk mutu buah yang tetap 

terpelihara dan masa simpan buah dapat diperpanjang (Litbang, 2009). 

Pencelupan pada air panas dengan suhu 53oC selama 3 menit dapat menekan 

secara efektif penyakit antraknosa pada buah pepaya 5 hari lebih lama 
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dibandingankan dengan buah pepaya yang tidak diberi perlakuan perendaman air 

panas (Suyanti, 2011). 

Pelapisan Gel Lidah Buaya terbukti efektif ketika buah manga yang diberi 

perlakuan pelapisan gel lidah buaya dengan konsentrasi 20% dan 40% 

berpengaruh nyata pada total padatan terlarut, susut bobot dan tingkat kekerasan 

buah. Konsentrasi gel lidah buaya 20% memiliki konsentrasi yang optimal untuk 

penyimpanan buah mangga (Huda, 2015). Sedangkan pelapisan gel lidah buaya 

pada tanaman tomat dapat memberi efek penghambat pelunakan pada tanaman 

tomat setelah dipanen dan pemberian gel lidah buaya dengan konsentrasi 2%  

dapat efektif menghambat kematangan pada buah tomat (Athmaselvi, 2012).  




