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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sejarah dan Botani Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

 Buah naga adalah tanaman kaktus yang dikenal dengan nama “dragon 

fruit” berasal dari daerah Meksiko dan Amerika Selatan bagian utara (Colombia) 

yang sering disebut pita haya (Cahyono, 2009). Tanaman buah naga mulai 

dikenal di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2000 dan mulai dikembangkan 

pada tahun 2001 di Pasuruan (Purba, 2013).  

 Tanaman buah naga termasuk jenis kaktus yang umumnya tumbuh di 

daerah tropis dan subtropis. Sebagaimana tanaman kaktus lainnya, buah naga 

merupakan tanaman yang mampu bertahan pada daerah kering dan harus cukup 

paparan sinar matahari sehingga tanaman buah naga dapat tumbuh dengan baik 

dan mudah untuk dibudidayakan. Buah naga berdaging merah dan super merah, 

daerah asalnya dari Costa Rica dan Nikaragua hingga Peru. Jenis ini memiliki 

batang berlilin, hijau keputih-putihan dengan tepian tajam, memiliki duri sangat 

kecil, bunga putih dengan tepian ungu. Biji berbentuk bulat berukuran kecil dan 

tipis seperti biji selasih. Tanaman buah naga merupakan jenis tanaman memanjat. 

Dihabitat aslinya tanaman ini memanjat tanaman lainnya untuk menopang dan 

bersifat epifit. Namun bisa hidup meskipun akarnya dicabut karena masih bisa 

memperoleh makanan dari udara melalui akar yang tumbuh di batangnya. Secara 

morfologis tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki 

daun (Emil, 2013).  

 Hardjadinata (2010) menyatakan buah naga memiliki banyak manfaat 

antara lain sebagai penurun kolesterol, menyeimbangkan kadar gula darah, dan 

meningkatkan kerja otak. Buah naga mempunyai kandungan air yang sangat 

tinggi sekitar 90,20%; monosakarida, beta karoten, serat alami, kalsium, lemak, 

fosfor, protein, vitamin B1, B2, dan C, yang bermanfaat bagi tubuh (Rendani 

dkk., 2015). Setiap buah naga mengandung protein yang mampu meningkatkan 

metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung, serat untuk mencegah kanker 

usus, kencing manis dan diet, karotin  untuk kesehatan mata, menguatkan otak 

dan mencegah masuknya penyakit, dan kalsium untuk menguatkan tulang 

(Sulistiami dkk., 2012). Selain itu, setiap 100 gram daging buah naga 
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mengandung 90% air, karbohidrat 11,5 g, asam 0,139 g, protein 0,53 g, serat 0,71 

%, kalsium 134,5 mg, fosfor 8,7 mg, magnesium 60,4 mg, dan vitamin C 9,4 mg 

(Kristanto, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  Buah naga daging merah 

2.2. Klasifikasi Buah Naga Merah 

 Tanaman buah naga masih termasuk komoditi langka di Indonesia. 

Tanaman ini terdiri dari dua genus yaitu Hylocereus dan Selenicereus. Genus 

Hylocereus terdiri  dari 3 spesies yaitu Hylocereus undatus (daging putih), 

Hylocereus polyrhizus (daging merah), Hylocereus costaricensis (daging merah 

super). Genus Selenicereus hanya terdiri dari satu spesies yaitu Selenicereus 

megalanthus (kulit kuning, tidak bersisik). Tanaman Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus) mempunyai Klasifikasi ilmiah (Scientific Classification) 

sebagai berikut : Kingdom : Plantae, Divisi : Magnoliophyta, Kelas : 

Magnoliopsida, Ordo : Caryophyllales, Famili : Cactaceae, Genus :  Hylocereus, 

Species : Hylocereus polyrhizus (daging merah), (Andoko dan Nurrasyid, 2012). 

2.3. Prospek Budidaya Buah Naga Merah Di Indonesia 

Pasar buah naga sudah mulai merambah kota-kota besar di Indonesia, 

namun umumnya masih berasal dari import. Pengembangan tanaman buah naga 

sangat mungkin dilakukan di Indonesia, karena tanaman ini cocok dibudidayakan 

di daerah tropis. Untuk itu perlu diantisipasi akan terjadinya permintaan bahan 

tanam buah naga dalam jumlah besar (Priyono, 2005). Berdasarkan catatan dari 

eksportir buah, tanaman buah naga yang masuk ke Indonesia mencapai 200 - 400 

ton per tahun (Purba, 2013). Berdasarkan data statistik produksi tanaman 

hortikultura secara keseluruhan tahun 2013 meningkat 8,36% dibandingkan tahun 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selenicereus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selenicereus&action=edit&redlink=1
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2012, dan luas panen tanaman hortikultura mengalami peningkatan sebesar 3,61% 

atau sekitar 70.429 hektar. Selain itu, peningkatan luas panen terbesar dialami 

oleh kelompok tanaman buah dengan peningkatan sekitar 5,34% atau sekitar 

44.270 hektar. Seiring dengan peningkatan luas panennya, produksi tanaman buah 

untuk tahun selanjutnya juga mengalami peningktan sekitar 8,30%, dari sebesar 

18.288.279 ton pada tahun 2013 menjadi 19.805.977 ton pada tahun 2014 

(Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura). 

 Buah naga yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, akan tetapi buah naga lokal tetap diminati oleh pasar, selain itu 

prospek pasar ekspor dinilai menjanjikan. Negara-negara produsen besar buah 

naga antara lain Vietnam, Thailand, Malaysia, Israel, Australia, Indonesia, China, 

Taiwan, Jepang, Colombia, Costa Rica, dan beberapa negara lainnya (Emil, 

2013). 

2.4. Teknik Kultur Jaringan 

Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari 

tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ serta 

menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat 

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali. Pemuliaan 

tanaman melalui kultur jaringan bermanfaat dalam merangsang keragaman 

genetik dan mempertahankan keragaman genetik (Irawati, 2013). Perbanyakan 

tanaman dengan kultur jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan bagian 

tumbuhan yang masih muda, salah satunya adalah tunas. Pada bagian tersebut 

masih bersifat embriogenik, jaringan meristemnya aktif membelah membentuk 

sel-sel baru (Santoso dkk., 2004). 

Pengadaan bibit unggul secara konvensional menyebabkan sulitnya 

mendapatkan bibit yang berkualitas dalam jumlah besar dalam waktu yang 

singkat. Oleh karena itu, dengan teknik kultur jaringan dapat diperoleh beberapa 

kelebihan diantaranya adalah dapat menghasilkan tanaman yang homogen, 

berkualitas tinggi, jumlah yang tidak terbatas, bebas hama dan penyakit, 

menghasilkan klon yang lebih unggul, dapat diperbanyak dalam waktu yang 

relatif singkat, tidak dibatasi oleh waktu, tetapi membutuhkan keahlian khusus 

(Azwin dkk., 2006). 
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Salah satu teknik yang digunakan untuk kultur jaringan tanaman adalah 

teknik subkultur. Subkultur merupakan pemindahan kultur untuk memperbanyak 

suatu tanaman ke media yang baru, baik media yang sama maupun media yang 

komposisi kimianya berbeda. Pada dasarnya subkultur merupakan kegiatan yang 

relatif mudah dibandingkan kegiatan lain dalam kultur jaringan. Mengembangkan 

tanaman secara in vitro sampai menjadi plantlet dan akhirnya menjadi tanaman 

lengkap yang siap dipindah ke medium tanah, maka terdapat beberapa tahapan 

utama yang harus dilakukan, yaitu: (1) pemilihan sumber tanaman yang akan 

digunakan sebagai bahan awal (jaringan meristem, eksplan, dan lain-lain), (2) 

penanaman dalam medium yang sesuai sampai terjadi perbanyakan (misalnya 

dalam bentuk kalus), (3) pembentukan tunas dan akar sampai terbentuk plantlet, 

(4) aklimatisasi, yaitu proses adaptasi di luar sistem in vitro, (5) penanaman pada 

medium biasa (tanah atau media bukan artifisial lainnya) (Yuwono, 2008). 

Buah naga dapat diperbanyak secara vegetatif dan generatif. Sistem 

perbanyakan secara vegetatif dan generatif mempunyai kelebihan dan kelemahan 

masing-masing. Namun dalam praktiknya, orang lebih cenderung melakukan 

perbanyakan secara vegetatif. Meskipun hasil dari stek batang (vegetatif) 

pertumbuhannya lebih cepat dari pada perbanyakan secara generatif, akan tetapi 

perbanyakan dengan cara stek batang (vegetatif), dapat merusak pohon induknya 

dan bibit yang diperoleh sangat terbatas (Rivai dkk., 2015). 

Perbanyakan buah naga secara generatif umumnya diperbanyak dengan 

biji, yang memerlukan waktu yang lama karena pertumbuhannya lambat. Dalam 

kultur jaringan buah naga, sampai saat ini yang banyak dikenal adalah kultur 

dengan eksplan batang. Jika dibandingkan dari ekplan biji buah naga,  mampu 

mendapatkan eksplan lebih mudah dan jumlah eksplan yang didapat lebih banyak 

bahkan mencapai 200 eksplan setiap biji buah naga, serta lebih kecil resikonya 

terhadap kontaminasi sebab bukan berasal dari tanah ataupun lingkungan dan 

tertutup rapat oleh buah (Nisa dan Rodinah, 2005), sehingga  perbanyakan 

tanaman buah naga dengan biji dilakukan secara in vitro dengan menggunakan 

kotil, hipokotil, dan epikotil dari biji yang ditumbuhkan kemudian di subkulturkan 

secara in vitro (Sukamto, 2012). 
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Media kultur juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Berbagai komposisi hara makro, 

hara mikro, vitamin, gula, asam amino dan N-Organik, persenyawaan komplek 

ilmiah (air kelapa, ekstrak ragi, juice tomat, dan sebagainya), buffer, Zat Pengatur 

Tumbuh dan bahan pemadat pada media kultur telah diformulasikan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dikulturkan. 

Media yang digunakan untuk kultur in vitro tanaman dapat berupa media padat 

atau cair  (Yuniastuti dkk., 2010). Dari sekian banyak jenis media dasar yang 

digunakan dalam teknik kultur jaringan, tampaknya media Murashige dan Skoog 

(MS) mengandung jumlah hara organik yang layak untuk memenuhi kebutuhan 

banyak jenis sel tanaman dalam kultur. Medium Murashige dan Skoog (MS) 

merupakan media kultur yang komposisi unsur hara mikro dan makronya lebih 

lengkap dibandingkan media dasar lainnya, seperti  Vacin Went (VW) dan 

Gamborg (B-5) (Irawati, 2013).  

2.5.  Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dalam 

medium, pertumbuhan sangat terhambat bahkan mungkin tidak tumbuh sama 

sekali. Pembentukan kalus dan organ-organ ditentukan oleh penggunaan yang 

tepat dari zat pengatur tumbuh (Fitriani, 2008). Zat pengatur tumbuh (ZPT) 

terbagi dua yakni ZPT alami dan ZPT sintetis (Rendani, 2015). Penambahan ZPT 

untuk setiap jenis tanaman yang berbeda memerlukan  jenis ZPT dan konsentrasi 

yang berbeda pula, yang dapat memungkinkan pertumbuhan eksplan tidak 

langsung seperti terbentuk kalus atau menghambat pertumbuhan organ atau terjadi 

browning. Tunas yang ditanam dalam medium dapat tumbuh karena di dalam 

medium terdapat unsur hara dan zat pengatur tumbuh (ZPT) yang dibutuhkan oleh 

tunas. Konsentrasi unsur hara dan zat pengatur tumbuh (ZPT) berfungsi untuk  

menginduksi pertumbuhan dan sebagai faktor penentu keberhasilan kultur 

jaringan.  Dalam kultur jaringan, dua golongan zat pengatur tumbuh yang sangat 

penting adalah sitokinin dan auksin (Nisa dan Rodinah, 2005).  
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2.5.1.  Auksin (Naftalene Acetic Acid) 

Salah satu golongan auksin sintetik adalah Naftalene Acetic Acid (NAA). 

Penggunaan Auksin sintetik seperti 2,4 D dan Naphthalene Acetic Acid (NAA) 

biasanya lebih efektif dari pada Indole Acetic acid (IAA), Karena 2,4 D tidak 

dirusak oleh IAA oksidase atau enzim lain sehingga dapat bertahan lebih lama dan 

lebih stabil (Wulandari dkk., 2013). Peran fisiologi auksin adalah pemanjangan 

sel yang berakibat pemanjangan batang, Hariyanti dkk. (2004) melaporkan bahwa 

pemberian auksin eksogen yang semakin meningkat, pengaruh hambatannya 

terhadap waktu pembentukan tunas semakin meningkat pula. Fungsi dari hormon 

auksin untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, perkecambahan, membantu 

dalam proses pembelahan sel, mempercepat pemasakan buah, mengurangi jumlah 

biji dalam buah menunjukkan bahwa auksin dapat meningkatkan sintesa protein. 

Dengan adanya kenaikan sintesa protein, maka dapat digunakan sebagai sumber 

tenaga dalam pertumbuhan (Nisa dan Rodinah, 2005). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparaini dkk. (2013) pada 

eksplan tanaman buah naga mendapatkan konsentrasi NAA 1,0 ppm yang 

berpengaruh nyata terhadap parameter umur muncul tunas, tinggi tunas, dan 

jumlah tunas dengan perlakuan terbaik adalah 30,62 hari, 1,54 buah, 1,41 cm. 

Selanjutnya penelitian terhadap eksplan buah naga yang dilakukan oleh Rendani 

dkk. (2015) dapat dilihat bahwa perlakuan air kelapa tunggal berpengaruh nyata 

terhadap parameter waktu muncul tunas, jumlah tunas, dan panjang tunas buah 

naga merah. 

2.5.2. Air Kelapa 

Air kelapa muda mengandung zat hara dan zat pengatur tumbuh yang 

diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Air kelapa muda 

mengandung senyawa organik seperti vitamin C, vitamin B, hormon auksin, 

giberelin dan sitokinin 5,8 mg/L. Air kelapa muda juga mengandung air, protein, 

karbohidrat, mineral, vitamin, sedikit lemak, Ca dan P (Yunita, 2011). 

Pemanfaatan air kelapa sebagai ZPT alami terbukti efektif pada kultur jaringan 

temulawak, nilam, dan beberapa spesies tanaman lainnya (Surrachman, 2011). 

Kandungan hormon air kelapa diduga mengandung nutrisi yang dibutuhkan 

tanaman sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan, Karimah (2013) 
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menyatakan perendaman  rimpang  temulawak  dalam  air  kelapa  konsentrasi  

50% dapat meningkatkan indeks vigor bibit temulawak. Menurut Khair dkk. 

(2013), pemberian air kelapa dengan konsentrasi 25% berpengaruh berbeda nyata 

pada parameter tinggi tunas tanaman melati putih, tetapi berpengaruh berbeda 

tidak nyata terhadap parameter jumlah daun, berat basah tunas, berat kering tunas, 

berat basah akar dan berat kering akar tanaman melati putih. Seswita (2010) 

menerangkan lebih lanjut bahwa pada komoditas lain, penambahan air kelapa 

yang diautoclave pada konsentrasi 15% sebagai substitusi ZPT sintetik 

benzyladenine menghasilkan multiplikasi tunas temulawak terbaik in vitro dengan 

rata-rata 3,4 tunas dalam waktu 2 bulan. Menurut Dwi dkk. (2012), dalam 

penelitian yang dilakukan pemberian air kelapa menunjukkan bahwa medium MS 

dengan pemberian air kelapa 10% dan 2,4-D mampu menginduksi kalus pada 

tanaman anggur hijau dan media yang paling baik yaitu MS0 + 2,4-D 1.5 ppm + 

air kelapa 10% (D3) dengan merespon saat munculnya kalus pada 11 HST, 

persentase kalus 76,67%, selnya aktif membelah, bertekstur kompak, dan warna 

kalus hijau kecoklatan. 

Penambahan 20% air kelapa pada kultur jaringan tanaman buah naga  

merupakan perlakuan yang dapat memunculkan tunas tercepat yaitu 19,25 hari, 

panjang tunas terpanjang yaitu 3,30 cm dan menghasilkan jumlah tunas terbanyak 

6,83 tunas. Pemberian air kelapa digunakan untuk mendorong pertumbuhan 

jaringan, sedangkan ZPT untuk diferensiasi sel (Rendani dkk. 2015). Pada 

tanaman buah naga, penelitian mengenai penggunaan bahan alami (air kelapa) 

yang dikombinasikan dengan ZPT dalam perbanyakan in vitro sangat diperlukan 

untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan eksplan hingga terbentuk 

regenerasi tanaman yang diinginkan. Dengan menggunakan kombinasi zat 

pengatur tumbuh dan bahan organik pada tanaman buah naga maka akan dapat 

diperolehnya perbanyakan yang efisien secara massal dan cepat dalam 

pengembangan teknik in vitro. 

 

 

 

 


