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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Buah Naga Merah (Hylocereus polyrizhus) 

Sistematika atau taksonomi tanaman buah naga merah (Hylocereous 

polyrhizus) menurut Arctos Plants (2017), diklasifikasikan sebagai berikut :  

 Kingdom   : Plantae  

 Phylum : Tracheophyta  

 Class    : Magnoliopsida  

  Order    : Caryophyllales 

 Family    : Cactaceae 

 Genus    : Hylocereus 

 Species   : Hylocereus polyrhizus  

 

 

 

 

 

 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan salah satu tanaman 

buah yang berjenis kaktus dan tanaman ini tergolong baru di masyarakat Indonesia 

. Perakaran buah naga merah tersebut bersifat epifit, dapat merambat dan menempel 

pada tanaman lain. Warna batang buah naga merah yaitu hijau terang dan berbeda 

dengan buah naga putih yang berwarna hijau kebiruan. Bunga buah naga merah 

pada umumnya sekitar 30 cm dan bunga mekar biasanya pada

Gambar 1. Tanaman Buah Naga 

Merah (Hylocereus polyrizhus) 

Sumber: (Setiawan, 2019) 
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saat sore hari, dan bunga buah naga merah berbentuk corong. Berdasarkan buahnya, 

yaitu berbentuk bulat panjang dan pada umumnya berada pada ujung cabang atau 

batang. Kulitnya berwarna merah yang berjumpai atau bersirip seperti sisik yang 

bersusun lebar berukuran 1-2 cm. Ketebalan kuliat buahnya sekitar 2-3 cm 

(Kristanto, 2008).  

 Menurut Hardjadinata (2011), batang dan cabang tanaman buah naga 

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

batang maupun cabang. Berdasarkan biji dari buah naga merah ini dalam 1 buah 

mengandung lebih dari 1000 biji dan berbentuk bulat berukuran kecil dan berwarna 

hitam, kulit biji sangat tipis tetapi keras. Seperti tanaman pada umumnya biji ini 

dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman secara generatif tetapi cara ini jarang 

dilakukan karena memerlukan waktu yang lama sampai berproduksi, dan yang 

biasa digunakan untuk perbanyakan adalah dengan cara stek (Gambar 1). Biasanya 

biji digunakan para peneliti (breeder) untuk memunculkan varietas baru.  

2.2 Perbanyakan Tanaman Buah Naga Merah (Hylocereus polyrizhus) 

Kristanto (2008) menyatakan bahwa, tanaman buah naga merah dapat 

diperbanyak secara generatif atau perbanyakan melalui biji maupun vegetatif yaitu 

menggunakan stek cabang atau sulurnya. Perbanyakkan buah naga merah pada 

umumnya lebih menggunakan secara vegetatif yaitu dengan stek batang, karena 

lebih membutuhkan waktu yang cepat dibandingan dengan perbanyakan yang 

menggunakan biji atau secara generatif. Perbanyakan secara vegetatif memiliki 

keuntungan yaitu keberhasilan bibit bertahan hidup lebih tinggi, dengan 

pertumbuhan yang lebih cepat, dan bibit yang dihasilkan akan berkualitas tinggi 
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karena serupa dengan induknya. Keberhasilan dalam penyetekan ditentukan dari 

bahan tanam atau stek tanaman buah naga merah tersebut. Bibit yang baik berasal 

dari batang tanaman yang keras dan berwarna hijau gelap karena akan lebih tahan 

terhadap serangan penyakit busuk pangkal batang.  

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Buah Naga Merah (Hylocereus polyrizhus) 

Rukmana (2003), menyatakan bahwa tanaman buah naga merah merupakan 

tanaman tropis dan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan juga mampu 

tumbuh dengan perubahan cuaca. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini 

mampu tumbuh lebih baik bila hidup didataran rendah antara 0-350 mdpl. Kristanto 

(2008), menambahkan bahwa tanaman buah naga merah membutuhkan curah hujan 

sekitar 60 mm/bulan atau 720 mm/tahun yang ideal untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. 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 merah 

membutuhkan cahaya atau penyinaran matahari langsung sepanjang hari yaitu 

minimal 8 jam dalam sehari agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan 

berbuah lebat serta rasanya manis. Begitu juga sebaliknya jika tanaman buah naga 

merah ternaungi tanaman lain dan intensitas penyinaran mataharinya tidak otpimal 

maka produksi tidak maksimal. Berdasarkan suhu udara yang ideal bagi tanaman 

buah naga antara 26-36 oC dan kelebapan antara 70-90 % (Rukmana 2009).  
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2.4 Fitohormon Alami 

Fitohormon adalah senyawa organik bukan hara tetapi dapat merubah 

proses fisiologis tumbuhan dan aktif dalam konsentrasi tertentu terlalu tinggi 

merusak atau bersifat racun dan terlalu rendah tidak efektif (Danoesastro, 1964 

dalam Novitasari et al, 2015). Berdasarkan sumbernya, Zat Pengatur Tumbuh dapat 

diperoleh baik secara sintetik maupun alami. Zat Pengatur Tumbuh sintetik pada 

umumnya dapat diperoleh ditoko-toko pertanian. Berbeda dengan Zat Pengatur 

Tumbuh alami yang langsung tersedia di alam dan berasal dari bahan organik, 

contohnya air kelapa, urin sapi, dan ekstraksi dari bagian tanaman yaitu bagian 

meristem, baik meristem pucuk dan meristem akar (Shahab et al, 2009  dalam 

Leovici et al, 2014). 

Menurut Shiddiqi et al (2010), Fitohormon yang bertindak sebagai 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 Zat Pengatur Tumbuh alami, selain dapat 

mempercepat perkembangan dan pertumbuhan tanaman misalkan pertunasan, juga 

lebih ramah lingkungan karna terbuat dari bahan alami dan dalam pemakaian 

jangka panjang akan tetap menjaga kualitas stek tanaman.  

Hasil penelitian Leovici et al (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 
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dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan organik). Diperkuat dari hasil penelitian 

Sudarso et al (2015) menyatakan bahwa, perlakuan fitohormon  yang berasal dari 

ekstrak rebung bambu mampu meningkatkan tinggi bibit, jumlah pelepah daun dan 

diameter bonggol bibit kelapa sawit dibandingkan dengan tanpa perlakuan dan 

fitohormon asal bonggol pisang. Hal ini dapat dikatakan bahwa hormon yang 

berasal dari rebung bambu mampu memberikan pertumbuhan yang optimal bagi 

bibit kelapa sawit. Berdasarkan penelitian ini fitohormon yang digunakan ekstrak 

ujung batang dan ujung akar yaitu sebagai berikut: 

2.4.1 Radikula Kedelai (Glysine max L.) 

Radikula kedelai disebut calon akar tanaman kedelai adalah akar kecil yang 

terdapat pada embrio biji tanaman yang dikecambahkan. Perkecambahan 

merupakan awal mula dari aktivitas embrio yang ditandai dengan memecahnya 

kulit biji yang nantinya akan muncul calon tanaman baru. Kedelai merupakan hasil 

tanaman yang termasuk polong-polongan yang berasal dari Asia Timur dengan 

nama latin Glysine max (Mardiyanto dan Sudarwati, 2015).  

 

 

 

 

 

 

Senyawa IAA yang merupakan hormon auksin banyak terkandung pada 

bagian meristem akar, termasuk pada radikula kedelai (Gambar 2). Berdasarkan 

Gambar 2. Kecambah Kedelai  

(Glycine max,L.) 

Sumber: (Triyanto, 2019) 

https://kabartani.com/
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potensinya kecambah kacang-kacangan dapat memacu pertumbuhan tanaman. Hal 

itu disebabkan oleh kandungan triptofan yang ada pada ekstrak. Perubahan 

trypthopan menjadi IAA tryptamin sebagai salah satu bahan organik dan terbentuk 

dalam biosintesis IAA/Indole Acetic Acid (Wiraatmaja, 2017). Setiap tanaman 

mengandung senyawa pengatur tumbuh yang dikenal dengan nama Indole Acetic 

Acid (IAA) yang dikenal sebagai hormon auksin. Fungsi utama auksin adalah untuk 

memacu pertumbuhan. Dalam banyak hal, sering diaplikasikan pada tanaman untuk 

keperluan pemicu pertumbuhan perakaran tanaman (Satria, 2011). 

2.4.2 Daun Pucuk Merah (Syzygium oleana) 

Tanaman pucuk merah merupakan tanaman hias yang sedang populer di 

Indonesia. Keberadaannya dapat mudah dijumpai di pot yang ditanam di tepi-tepi 

jalan, baik di daerah perkotaan maupun di perkampungan. Adapun yang unik dari 

tanaman pucuk merah adalah ujung daun mudanya yang berwarna jingga 

kemerahan (Sembiring et al, 2015). 

Menurut Dwianti (2016), bahwa hormon auksin dapat diproduksi didalam 

jaringan meristem, misalnya didaerah pucuk tanaman, tunas diketiak daun, daun 

muda dan buah yang masih muda. Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas bahwa, 

Gambar 3. Tanaman Pucuk Merah 

(Syzygium oleana) 

Sumber: (Pasaribu, 2019) 

https://www.biodiversitywarriors.org/
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dengan menggunakan pucuk dari tanaman pucuk merah (Gambar 3) dapat 

memperoleh hormon auksin dengan cara mengekstraknya, sehingga dapat 

diaplikasikan sebagai fitohormon untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan stek tanaman buah naga merah (Hylocereous polyrhizus). Tidak 

hanya hormon auksin yang nantinya ada diekstrak dan mampu membantu 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan tetapi juga hormon geberilin dan 

sitokinin (Kukerja et al., 2004).   


