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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar  Belakang

Buah naga (Hylocereus sp) adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari

marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika

Tengah dan Amerika Selatan namun sekarang juga dibudidayakan di negara-

negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia (Wulandari, 2011).

Buah naga (Dragon fruit ) merupakan buah pendatang yang banyak digemari oleh

masyarakat kerana memiliki khasiat dan manfaat serta nilai gizi cukup tinggi.

Usaha pengembangan tanaman buah naga di Indonesia baru dimulai pada

tahun 2001, didaerah Mojokerto, Pasuruan dan Jember. Hingga saat ini

pengembangannya relatif lambat, sehingga daerah-daerah yang bukan sentra

produksi menjual buah naga import dengan harga yang relatif mahal (Handayani

et al., 2013).

Tanaman yang sering disebut kaktus manis atau kaktus madu ini terbilang

buah yang baru dikenal di Indonesia dan jarang diperjual belikan di pasar-pasar

tradisional, namun sekarang ini permintaan akan buah naga hasil dari tanaman

budidaya baru ini semakin meningkat di pasaran karena memiliki rasa yang enak

dan berkhasiat obat (Wibawa, 2013). Buah naga mengandung protein yang

mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung

(Sulistiami et al., 2012). Buah yang juga disebut dragon fruit ini didalamnya

mengandung zat besi yang bermanfaat untuk menambah darah, vitamin B2 yang

bemanfaat untuk meningkatkan selera makan, vitamin B1 yang berguna untuk

mencegah demam pada tubuh, dan vitamin B3 yang bermanfaat untuk

menurunkan kadar kolestrol dalam darah, lalu vitamin C untuk menambah

kelembutan, kehalusan kulit, dan mencegah jerawat (Sri, 2014).

Pengenalan tanaman buah naga berdasarkan karakter morfologi dan

sitologi akan sangat mendukung keberhasilan program pemuliaan tanaman buah

naga. Akan tetapi, sampai dengan saat ini pengetahuan akan karakter morfologi

dan sitologi tanaman buah naga masih sedikit dan sederhana. Dengan mengetahui

secara pasti karakter morfologi dan sitologi suatu tanaman, maka dapat diketahui
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informasi genetik suatu tanaman sehingga dapat dicari metode yang tepat untuk

pengembangan dan pembudidayaannya (Setiowati, 2008). Riau merupakan

wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan buah naga salah satu adalah

Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah buah naga yang

ditanam di kabupaten pelalawan Tabel 1.1.

Tabel 1.1.   Rata-rata jumlah pohon buah naga di Kabupaten Pelalawan tahun
2009 s/d 2013.

No Kecamatan
Jumlah Pohon (tahun)

2009 2010 2011 2012 2013
1 Bandar Petalangan - - - - -
2 Bandar Seikijang - 300 50 2.352 2.516
3 Bunut 80 - 100 -
4 Kerumutan - - - -
5 Kuala Kampar - - - -
6 Langgam - - - -
7 Pangkalan Kuras 30 - - - 142
8 Pangkalan Lesung - - - -
9 Pelalawan - - - -
10 Pangkalan Kerinci - - - -
11 Ukui - - - -
12 Teluk Meranti - - - -

Jumlah 110 300 150 2.352 2.658
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan (2013).

Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang memiliki banyak

tanaman buah naga dan pengembangan tanaman buah naga sangat potensial untuk

di budidayakan, hal ini terlihat banyaknya tanaman tumbuh subur di Kabupaten

Palalawan. Tetapi informasi terhadap bebagai karakter morfologi, jumlah

populasi, dan penyebarannya sangat terbatas. Padahal karakter tanaman dan

sumber genetik merupakan aset yang sangat berharga bagi program perbaikan

sifat tanaman.
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1.2. Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi karakter morfologi tanaman buah naga super merah

(Hylocereus costaricensis) di Kabupaten Pelalawan.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memperoleh informasi dan data tentang buah naga yang terdapat di

Kabupaten Pelalawan.

2. Menambah referensi atau database tanaman buah naga yang berada di

Provinsi Riau.


