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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah naga merah (Hylocereus polyrizhus) merupakan tanaman buah yang 

memiliki keunikan dalam segi bentuk, dan warna yang cantik. Selain itu tanaman 

buah naga juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan manusia, 

dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung, kanker, serta dapat menurunkan 

tekanan darah, Buah naga merah (Hylocereus polyrizhus) memiliki kandungan 

lycopene yang berfungsi mengobati beberapa penyakit tersebut  (Swastika et al, 

2012). Hal tersebut menarik masyarakat Indonesia untuk membudidayakan 

tanaman buah naga merah, meskipun tanaman ini belum lama dikenal dan 

dibudayakan di Indonesia (Harvey et al, 2009). 

Kebutuhan buah naga di Indonesia hingga saat ini tercatat 200-400 ton per 

tahun dan hanya 50% terpenuhi (Winarsih, 2007 dalam Nurfadilah et al, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk membudidayakan buah 

naga merah, baik untuk pasar lokal maupun internasional. Untuk  meningkatkan 

nilai buah naga, dibutuhkan inovasi budidaya yaitu panen di luar musim dengan 

mempercepat produksi dan menghasilkan produk yang lebih maksimal daripada 

sebelumnya.  

Produksi buah yang optimal, diawali dengan penyediaan bibit yang 

maksimal. Berdasarkan budidayanya, buah naga merah dapat diperbanyak secara 

vegetatif dan generatif. Sistem perbanyakan secara vegetatif dan generatif 

mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun dalam praktiknya, 

petani lebih cenderung melakukan perbanyakan secara vegetatif, yaitu dengan 
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stek sebab tingkat keberhasilannya lebih tinggi (Andrina, 2009).  Namun 

meskipun demikian, Pertumbuhan buah naga tetap harus diperhatikan, untuk 

mendapatkan pertumbuhan bibit yang lebih cepat dan optimal sehingga nantinya 

akan menghasilkan kuantitas yang maksimal pula dari produksi tersebut dari pada 

umumnya.  

Menurut Renasari (2010), umur buah naga merah dari mulai tanam hingga 

panen membutuhkan waktu 11 bulan, dan menurut Sugiarto (2018), bahwa umur 

pembibitan pada tanaman buah naga merah maksimal hingga 3 bulan. 

Berdasarkan hal tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman buah 

naga merah cukup lama, maka penelitian tentang fitohormon atau yang dikenal 

sebagai Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Alami ini dilakukan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga dapat meningkatkan 

penyediaan bibit dan produksi yang lebih cepat daripada umumnya. Zat Pengatur 

Tumbuh (ZPT) merupakan senyawa organik bukan hara yang dalam jumlah 

sedikit dapat membantu dan mendukung proses fisiologi tumbuhan (Abidin, 1983 

dalam Sanjaya, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengaplikasian fitohormon dapat mempercepat dan memperbanyak keluarnya akar 

sehingga penyerapan air dan unsur hara akan optimal dan proses pertumbuhan 

lebih cepat sehingga nantinya akan menghasilkan produksi lebih cepat pula.   

 Fitohormon yang digunakan pada penelitian ini berasal dari jaringan muda 

tanaman yaitu ekstrak radikula kedelai dan pucuk merah. Kedua ekstrak tersebut 

memiliki kelebihan dalam mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman. 

Sebab beberapa hormon terutama IAA tersintesis dalam bagian meristem pucuk 
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dan meristem akar (Wiraatmaja, 2017). Hormon auksin dan geberelin yang 

termasuk dalam pengelompokan fitohormon, yang mana salah satu fungsi auksin 

dan geberelin adalah merangsang pertumbuhan akar (Prianti et al, 2017). Hormon 

auksin, sitokinin maupun geberilin yang merupakan kandungan dari kedua ekstrak 

tersebut dapat diuji seberapa efektif dalam merangsang pertumbuhan pada stek 

tanaman buah naga merah (Hylocereous polyrhizus). Mengingat kandungan 

tersebut biasanya terkandung pada Zat Pengatur Tumbuh produk sintetik yang 

dibuat di pabrik industri seperti: Atonik, Rootone F, dan lain-lain.  

Kemampuan fitohormon dalam membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman telah terbukti dari beberapa hasil penelitian yang telah 

diterapkan sebelumnya. Hasil penelitian Amilah dan Astuti (2006), menunjukkan 

hasil yang tertinggi dalam pertumbuhan anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis L.) 

dengan menambahkan ekstrak kacang hijau dengan konsentrasi 150 g/l. 

Berdasarkan hasil penelitian Nuhayati (2008), penerapan fitohormon dengan 

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

pengaruh yang berbeda dalam pertumbuhan di variabel tinggi tanaman dan jumlah 

daun pada tanaman lidah mertua (Sanseviera trifasciata) setelah 2 bulan 

penanaman. Hasil penelitian Dharmawan (2015), bahwa perlakuan beberapa 

hormon alami dari ekstrak kecambah kacang tolo memberikan respon yang baik 

terhadap pertumbuhan tunas tebu metode bud chip. Selain itu, pemberian ekstrak 

bawang dengan menggunakan konsentrasi 400 g/l dapat menunjukkan hasi 

tertinggi pada variabel panjang tunas dan bobot tunas terhadap buah naga merah 

(Hylocereus polyrizhus), sehingga berpotensi sebagai Zat Pengatur Tumbuh 
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(ZPT) Alami dalam menyediakan stek tanaman buah naga merah (Masitoh, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang ZPT alami ini dilkukan untuk 

menguji efektivitas aplikasi kombinasi fitohormon yang berasal dari ekstrak 

radikula kedelai dan pucuk merah terhadap respon pertumbuhan stek tanaman 

buah naga merah. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Fitohormon apa saja yang terkandung dalam ekstrak radikula kedelai dan 

pucuk merah? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan interaksi kedua fitohormon alami yang 

diberikan dalam respon pertumbuhan stek tanaman buah naga merah 

(Hylocereus polyrizhus)? 

3. Bagaimana pengaruh perlakuan fitohormon alami dari ekstrak radikula 

kedelai dan pucuk merah terhadap respon pertumbuhan stek tanaman buah 

naga merah (Hylocereus polyrizhus)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan Penelitian adalah: 

1. Mengetahui kandungan fitohormon dalam ekstrak radikula  kedelai dan 

pucuk merah 

2. Mengetahui interaksi fitohormon alami, dan mendapatkan kombinasi 

kedua ekstrak yang efektif untuk pertumbuhan  stek tanaman buah naga 

merah (Hylocereus polyrizhus). 
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3. Mengetahui pengaruh perlakuan fitohormon alami dari ekstrak radikula

kedelai dan pucuk merah dalam respon pertumbuhan stek tanaman buah

naga merah (Hylocereus polyrizhus).

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah: 

1. Diduga terdapat beberapa fitohormon dalam ekstrak radikula kedelai dan

pucuk merah.

2. Diduga dengan penggunaan kedua jenis fitohormon alami tersebut dapat

terjadi interaksi yang nyata dengan kombinasi yang paling efektif

(sesuai/optimal) untuk pertumbuhan stek tanaman buah naga merah

(Hylocereus polyrizhus).

3. Diduga terjadi pengaruh yang nyata dalam pemberian fitohormon alami

dari ekstrak radikula kedelai dan pucuk merah tersebut terhadap

pertumbuhan stek tanaman buah naga merah (Hylocereus polyrizhus).


