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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Buah Naga

Buah naga (Dragon Fruit) merupakan salah satu tanaman hortikultura

yang baru dibudidayakan di Indonesia dengan warna buah merah yang menyala

dan bersisik hijau (Khairunnas & Tety, 2011). Buah ini memiliki bentuk yang

sangat unik dan cukup memikat untuk dilihat. Bentuk fisiknya mirip dengan buah

nanas hanya saja buah ini memiliki sulur pada kulitnya. Buah naga berwarna

merah jambu dengan daging buah berbagai jenis antara lain berwarna putih,

kuning dan merah dengan biji kecil berwarna hitam yang sangat lembut dan lunak

(Mahmudi 2011).

2.2. Klasifikasi Tanaman Buah Naga

Adapun klasifikasi buah naga tersebut adalah sebagai berikut. Divisi:

Spermatophyta (tumbuhan berbiji), Subdivisi: Agiospermae (berbiji tertutup),

Kelas: Dicotyledonae (berkeping dua), Ordo: Cactales, Famili : Cactales,

Subfamili: Hylocereane, Genus: Hylocereus, Spesies: Hylocereus undatus (daging

putih), Hylocereus polyrhizus (daging merah), Hylocereus Costaricensis (daging

super merah atau super red), Selenicereus magalanthus (kulit kuning, daging

putih, tanpa sisik).

2.3. Morfologi Tanaman Buah Naga

Secara morfologi, tanaman Buah Naga termasuk tanaman yang tidak

lengkap karena tidak memiliki daun. Untuk beradaptasi dengan lingkungan gurun,

tanaman buah naga memilki duri disepanjang batang dan cabangnya. Tanaman

buah naga merupakan tanaman memanjat dan bersifat empifit. Di habitat aslinya

tanaman ini tanaman ini memanjat tanaman lain untuk tumbuh. Meskipun akarnya

yang didalam tanah dicabut, tanaman buah naga masih bisa bertahan hidup karena
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terdapat akar yang tumbuh di batang. Akar udara tersebut mampu menyerap

cadangan makanan dari udara (Emil, 2011).

Gambar 2.1. Tanaman buah naga.

2.3.1. Akar

Buah naga memiliki perakaran yang bersifat epifit, menempel atau

merambat pada tanaman lain. Akarnya berupa akar serabut yang terdapat pada

pangkal batang yang tumbuh pada media tanah maupun yang menempel pada

media rambatan berupa tiang atau kayu (Emil, 2011).

Akar tanaman ini sangat tahan kekeringan dan tidak tahan dengan

genangan yang cukup lama. Akar tanaman buah naga tidak terlalu panjang dan

terbentuk akar cabang. Dari akar cabang tumbuh akar rambut yang sangat kecil,

lembut, dan banyak (Kristanto, 2003).

Perakaran buah naga umumnya dangkal, berkisar 20-30 cm. namun,

menjelang produksi buah tanaman ini memanjangkan akarnya hingga mencapai

kedalaman 50-60 cm, mengikuti panjangnya batang berwarna coklat yang

tertanam di dalam tanah (Hardjadinata, 2012).

Gambar 2.2. Akar tanaman buah naga
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2.3.2. Batang dan Cabang

Penampang melintang batang tanaman buah naga berbentuk segitiga,

memanjang hingga mampu mencapai panjang maksimum sekitar 9 meter dengan

warna hijau hingga hijau tua. Batang tanaman ini mempunyai duri-duri yang

merupakan ciri utama famili kaktus. Bagian batang tanaman buah ini berlapis lilin

dan mampu memanjat pada tembok atau batang penopang (Yanti, 2008).

Batang tanaman buah naga mengandung air dalam bentuk lendir dan

berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Batang berukuran panjang dan bentuknya

segitiga dengan warna hijau. Pada batang ini banyak tumbuh cabang dimana

batang dan cabang tersebut berfungsi sebagai daun dalam proses asimilasi. Batang

dan cabang ditumbuhi duri-duri yang keras tetapi sangat pendek sehingga tidak

mencolok. Letak duri tersebut pada tepi batang maupun cabang (Setyowati, 2008).

Gambar 2.3. Batang dan cabang buah naga.

2.3.3. Bunga

Bunga tanaman buah naga terletak pada sulur batang, berbentuk terompet,

dan berwarna putih. Susunan bunga merupakan susunan bunga majemuk.

Buahnya berbentuk bulat panjang dan lonjong serta berdaging warna merah dan

sangat tebal (Setyowati, 2008).

Tanaman buah naga mempunyai bunga yang indah berwarna putih

kekuning-kuningan sehingga tak jarang orang memelihara tanaman buah naga

untuk tujuan ornamental. Bunga tanaman buah naga ini mekar sempurna pada

malam hari dengan panjang bisa mencapai 29 cm (Yanti, 2008).
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Gambar 2.4. Bunga buah naga.

Sekilas bunga buah naga ini berbentuk seperti buah nanas, seluruh

permukaan bunga tertutup oleh mahkota yang bersisik, berbentuk corong

memanjang berukuran sekitar 30 cm. Kelopak bunganya berwarna hijau. Bunga

akan mekar sempurna pada malam hari sekitar pukul 22.00 (night blooming

receus), saat mekar mahkota akan berwarna putih bersih, didalamnya terdapat

benang sari berwarna kuning dan mengeluarkan aroma harum. Sementara

ditengahnya terdapat kepala putik yang nantinya akan menjadi buah jika sudah

terjadi penyerbukan (Hardjadinata, 2012).

2.3.4. Buah

Buah naga bebentuk bulat panjang, letak buah pada umumnya mendekati

ujung cabang atau batang. Pada batang atau batang dapat tumbuh buah lebuh dari

satu, terkadang bersamaan atau berhimpitan (Rahayu, 2014).

a) Buah naga daging putih (Hylocereus undatus)

buah naga jenis ini memiliki daging buah putih dan biji-biji hitam yang

kontras dengan kulit merahnya. Tingkat kemanisannya berkisar antara 10-13

briks, artinya lebih rendah dari jenis lainnya. Bobotnya mencapai 650 gram

denagn kulit bewarna merah bersulur hijau.

b) Buah naga merah (Hylocereus polyrizus)

Buah naga merah ini memiliki buah lebih kecil dari pada buah naga putih

buah naga jenis ini mampu menghasilkan bobot rata-rata sampai 500 gram. buah

naga merah memiliki kadungan  rasa manis mencapai 15 briks.

c) Buah naga super red (hylocereus costaricensis)

Buah naga super red adalah buah naga yang memiliki daging super merah.

Buah ini tumbuh dengan baik seperti buah naga jenis lainnya di daerah dengan
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sinar matahari yang cukup pada dataran rendah hingga sedang. Bentuk buahnya

bulat dengan sulur berwarna merah. Bobot buah naga ini mencapai 500 gram per

buah, memiliki tingkat kemanisan 13-15 briks.

d) Buah naga kuning (Hylocereus megalanthus)

Buah naga kuning memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan buah naga

lainya. Kulit buahnya berwarna kuning hampir tidak bersisik, memiliki tingkat

kemanisan mencapai 18 briks (Umayah, 2007).

Buah naga berbentuk bulat lonjong dengan diameter 10–12 cm, berkulit

tebal. Seperti nama sebutannya jenis buah naga daging putih ini mempunyai kulit

berwarna merah ketika masak, berjumbai kehijauan dan daging buah berwarna

putih dengan biji-biji hitam yang bertebaran (Yanti, 2008).

Gambar 2.5. Buah naga.

Buah naga memiliki daging yang berserat halus dan terdapat biji-biji hitam

berukuran kecil yang tersebar pada daging buah, dan memiliki tekstur daging

buah lunak dengan rasa manis dan sedikit masam (Cahyono, 2009). Umumnya

buah berada didekat ujung cabang atau pertengahan cabang. Buah bisa tumbuh

lebih dari satu pada setiap cabang sehingga terkadang posisi buah berdekatan.

2.3.5. Biji

Biji berbentuk bulat berukuran kecil dengan warna hitam. Kulit biji sangat

tipis, tetapi tidak keras. Biji ini dapat digunakan untuk perbanyakkan tanaman

secara generatif. Namun perbanyakan tanaman menggunakan biji memakan waktu

cukup lama, sehingga jarang sekali pembudidaya yang menerapakannya. Setiap

buah terdapat sekitar 1.200 – 2.300 biji (Kristanto, 2003). Perbanyakan tanaman

menggunakan biji jarang digunakan karena memerlukan waktu yang cukup lama

sampai tanaman berproduksi (Hardjadinata, 2012).
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2.4. Syarat Tumbuh Buah Naga

Syarat tumbuh dari tanaman buah naga dapat dijelaskan seperti dibawah

ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Iklim

Tanaman buah naga tumbuh dengan baik didaerah yang memiliki curah

hujan 2000 mm/ tahun. Tanaman buah naga lebih menyukai kondisi kering

dibandingkan basah (lembab). Tetapi buah naga masih dapat tumbuh pada curah

hujan yang tinggi (sekitar 1.000- 1.300 mm/tahun. Pertumbuhan tanaman buah

naga memerlukan Intensitas matahari penuh yang dibutuhkan sekitar 80%. ), suhu

udara ideal untuk tanman buah naga berkisar 26-36o C. dengan kelembaban 70-

90% (Emil, 2011).

2.4.2. Tanah  dan Ketinggian Tempat

Tanaman buah naga dapat tumbuh baik pada tanah yang relatif kurang

subur (bahkan pada tanah berbatu), pada tanah yang bereaksi relatif masam

sampai pada tanah bergaram dan tahan terhadap kekurangan air. Tanaman buah

naga dapat tumbuh baik pada kondisi air tanah mendekati titik layu (wilting point)

(Setyowati, 2008).

Ketinggian tempat untuk pembudidayaan buah naga merah dan putih yaitu

dataran rendah sampai medium yang berkisar 0 m – 500 m dari permukaan laut,

yang ideal adalah kurang dari 400 m dpl. Di daerah pada ketinggian di atas 500 m

dpl, buah naga merah dan putih masih dapat tumbuh dengan baik dan berbuah,

namun buahnya tidak lebat dan rasa buah kurang manis. Untuk buah naga kuning,

ketinggian tempat yang cocok untuk pertumbuhan dan berproduksinya adalah di

atas 800 m dpl (Cahyono, 2009).


