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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Buah Naga

Tanaman buah naga yang awalnya berasal dari Meksiko, Amerika Tengah,

dan Amerika Selatan. Buah naga masuk ke Indonesia dan menjadi populer sekitar

tahun 2000 dari Thailand, kemudian dibudidayakan menjadi tanaman pertanian di

beberapa daerah di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis yang cocok untuk

tanaman buah naga baik maupun dataran tinggi dan menunjukkan produktivitas

yang tinggi (Setyowati, 2008).

Buah naga memiliki khasiat untuk kesehatan manusia, diantaranya ialah

sebagai penyeimbang kadar gula darah, membersihkan darah, menguatkan ginjal,

menyehatkan lever, perawatan kecantikan, menguatkan daya kerja otak,

meningkatkan ketajaman mata, mengurangi keluhan panas dalam, menstabilkan

tekanan darah, mencegah sembelit dan memperlancar feses, pencegah pendarahan,

dan obat keluhan keputihan (Nurul, 2003). Adanya khasiat-khasiat tersebut

disebabkan oleh kandungan nutrisi dalam buahnya yang sangat mendukung

kesehatan manusia. Kandungan nutrisi buah naga dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Dalam Buah Naga per 100 g Daging Buah.
Nutrisi Satuan Kandungan

Kadar gula (briks) 13-18
Air (%) 90,20
Karbohidrat (g) 11,5
Asam (g) 0,139
Protein (g) 0,53
Serat (g) 0,71
Kalsium (mg) 134,5
Fosfor (mg) 8,7
Magnesium (mg) 60,4
Lemak (g) 0,21 – 0,61
Betakarotin (mg) 0,005 – 0,012
Kalsium (mg) 6,3 – 8,8
Besi (mg) 0,55 – 0,65
Vitamin B1 (mg) 0,28 – 0,30
Vitmin B2 (mg) 0,043 – 0,045
Vitamin C (mg) 9,4
Miasin (mg) 1,297 – 1,300

Sumber: Budidaya Buah Naga(2003)
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2.2. Klasifikasi Tanaman Buah Naga

Buah naga (Hylocereus sp.) atau dragon fruit merupakan pendatang baru

yang cukup populer. Mulanya buah naga dikenal sebagai tanaman hias karena

memiliki daya tarik yang unik dari bentuk tanaman yang hanya memiliki batang

karena buah naga termasuk dalam kerabat kaktus pemanjat serta keharuman

bunganya yang semerbak. Menurut Mutia ( 2008) dalam ilmu klasifikasi tanaman

atau taksonomi, buah naga dikelompokkan sebagai berikut:Divisi; Spermatophyta

(tumbuhan berbiji), Subdivisi; Angiospermae (berbiji tertutup), Kelas;

Dicotyledonae (berkeping dua), Ordo; Cactales, Famili; Cactaceae, Subfamili;

Hylocereanea, Genus; Hylocereus, Spesies; Hylocereuscontrasinences.

2.3.      Morfologi Buah Naga

a. Akar

Perakaran buah naga bersifat epifit yang menempel dan merambat pada

tanaman lain. Di habitat aslinya perakaran ini menempel pada inang berupa

tanaman keras diwilayah gurun. Buah naga tergolong tanaman berakar serabut.

Akar tersebut tahan terhadap kekeringan, tetapi tidak tahan terhadap genangan air

terlalu lama. Walaupun akar tercabut dari tanah, tanaman masih bisa hidup dengan

menyerap makanan dan air menggunakan akar udara yang tumbuh di batang Akar

ini tumbuh disepanjang batang yang berfungsi untuk menempel pada tanaman

inang. Sementara itu, akar utama terdapat di pangkal batang. Saat menjelang

produksi akar ini hannya mencapai kedalaman 50-60 cm(Mutia, 2008). Akar

tanaman buah naga dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Akar tanaman buah naga (a),
Batang dan cabang tanaman buah naga (b).

a b
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b.Batang dan Cabang

Batang buah naga berwarna hijau, batang terebut berbentuk siku atau

segitiga dan mengandung air sebagai cadangan makanan dalam bentuk lendir.

Bila sudah dewasa, batang buah naga akan berlapiskan lilin. Dari batang buah

naga tumbuh cabang yang bentuk dan warnanya sama dengan batang. Cabang

berfungsi sebagai daun untuk proses asimilasi. Cabang juga mengandung

kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Di batang dan cabang

tanaman ini tumbuh duri-duri yang keras dan pendek. Duri-duri ini terletak disiku-

siku dan cabang. Di setiap titik tumbuh terdapat 4-5 buah duri (Aini, 2008).

Batang tanaman buah naga dapat diidentifikasikan berdasarkan jenisnya.

Pada batang tanaman buah naga Hylocereus polyrhizus dan Hylocereus

costaricencis, batangnya memiliki warna hijau tua dan lebih tebal dibandingkan

dengan batang pada tanaman Hylocereus undatus yang memiliki batang hijau

cerah. Pada batang tersebut akan tumbuh cabang-cabang yang pada sisinya

terdapat duri dan bunga bakal buah (Setyowati, 2008). Batang dan cabang

tanaman buah naga dapat dilihat pada gambar 2.1.

c. Buah dan Biji

Buah berbentuk bulat agak lonjong, seukuran atau sedikit lebih besar

daripada buah avokad.Buah biasanya tumbuh didekat ujung cabang atau

batang.Jumlahnya bisa lebih dari satu dengan letak tumbuh yang terkadang

berdekatandan berhimpitan. Ketebalan kulit buah 2-3 cm. Pada permukaan buah

terdapat sirip atau sisik berukuran 1-2 cm.Kulit buahnya berwarna merah menyala

untuk jenis buah naga putih dan merah, berwarna merah gelap untuk untuk buah

naga hitam, dan berwarna kuning untuk buah naga kuning (Mutia, 2008).

Biji berbentuk bulat, berukuran kecil dan tipis, tetapi sangat keras.Biji

dapat digunakan untuk pebanyakan tanaman secara generatif. Namun, cara ini

jarang dilakukan karena memerlukan waktu yang lama hingga tanaman

berproduksi. Umumnya, biji digunakan oleh para peneliti untuk menghasilkan

varietas baru.Setiap buah mengandung lebih dari 1.000 biji (Setyowati, 2008).

Bentuk buah naga dan biji buah naga dapat dilihat pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Bentuk Buah Naga (a) dan Biji Buah Naga (b).

d. Bunga

Bunga buah naga berbentuk corong memanjang berukuran sekitar 30 cm

yang melingkupi benang sari berwarna kuning di dalamnya. Bunga mulai mekar

pada sore hari. Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem mekar sekitar

pukul sembilan malam, lalu disusul mahkota bagian dalam yang putih bersih.

Dibagian ini terdapat sejumlah benang sari yang berwarna kuning. Bunga buah

naga akhirnya terbuka penuh pada tengah malam, sehingga dikenal sebagai night

blooming cereus. Saat mekar penuh, bunga buah naga menyebar bau yang harum

dan aroma ini memikat kalelawar agar membantu menyerbuki bunga buah naga

(Aini, 2008 ). Bentuk bunga tanaman buah naga hingga bunga mekar dan bagian

bunga dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4. Bintil Bunga (a), Kuncup Bunga (b), Bunga Sebelum Mekar (c),
Bunga Mekar (d) dan Bagian- Bagian Bunga (e).

a b

a cb

d e
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2.4. Jenis-Jenis Buah Naga

Setidaknya ada empat jenis buah naga yang dikenal selama ini, yakni buah

naga berdaging putih, merah, super merah, dan kuning. Dua jenis pertama yang

disebutkan merupakan dua varietas paling banyak dibudidayakan di indonesia.

a. Buah Naga Berdaging Putih (Hylocereus undatus)

Buah naga berdaging putih memiliki ciri berupa kulit buah berwarna

merah mengilap dengan daging buah putih. Warna batang tanaman bervariasi dari

hijau keputihan hingga hijau tua, dengan permukaan batang lebih kasar daripada

jenis lain. Ukuran buahnya tergolong paling besar diantara jenis buah naga

lainnya.Namun, ukuran tersebut tidak diimbangi dengan cita rasanya. Buah naga

ini memiliki rasa yang kurang manis dan aroma yang kurang sedap. Tak heran

jika harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan ketiga jenis buah naga

lainnya (Mutia, 2008).

b. Buah Naga Berdaging Merah (Hylocereus polyrhizus)

Sosok tanaman ini lebih kekar.Ciri fisik paling menonjol adalah jarak

antar duri lebih rapat dibagian batang dan cabang.Selain itu, kelopak bunganya

bersemburat warna merah dibagian pinggir, cukup kontras dengan bagian lain

yang berwarna hijau muda.Jika buah naga berdaging merah justru memiliki kulit

buah berwarna merah.Jenis ini paling banyak diminati dan ditanam secara besar-

besaran diindonesia. Selain karena rasanya lebih manis dan lebih berair, dari segi

pembudidayaannya juga tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan jenis lainnya

(Aini, 2008).

c. Buah Naga Berdaging Super Merah (Hylocereuscontrasinences)

Sepintas, buah naga jenis ini mirip dengan buah naga berdaging merah.

Namun, warna daging buahnya lebih merah sehingga sering disebut buah naga

super merah atau super red.Ukuran buah naga ini relatif lebih kecil jika

dibandingkan dengan buah merah. Batangnya lebih besar daripada jenis buah

naga lainnya, dan akan berwarna loreng ketika tua (Dian et al,.2012).
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d. Buah Naga Kuning (Selenicereus megalanthus)

Secara umum, penampilan tanaman buah naga kuning hampir sama

dengan jenis lainnya, tetapi sosoknya lebih ramping dan pendek. Ukuran buahnya

juga lebih kecil dari buah naga lain. Buah naga kuning terdiri atas dua jenis, yaitu

buah naga kuning biasa dan buah naga kuning berduri.Jenis yang terakhir ini

buahnya memiliki duri-duri kecil panjang dan menggerombol dibeberapa

titik.Keberadaan duri-duri ini membuat performa buah kurang menarik.Tingkat

kemanisan buah naga kuning lebih tinggi dari pada buah naga putih atau merah,

yakni mencapai 18 – 20 briks. Daging buahnya lebih berair (juicy), sehingga

terasa lebih segar. Jika buah naga jenis lain tidak bisa beradaptasi didataran tinggi,

buah naga kuning justru bisa berproduksi optimal didataran tinggi, dengan bobot

buah mencapai 200 – 250 gram. Sebaliknya jika ditanam didataran rendah, bobot

buah hanya berkisar 125 – 150 gram (Setyowati, 2008)

2.5. Syarat Tumbuh

a. Ketinggian Tempat

Tanaman buah naga tumbuh optimal didataran rendah, yakni 0 – 350

meter diatas permukaan laut.Khusus buah naga kuning bisa tumbuh dan

beradaptasi hingga diketinggian 800 meter dipermukaan laut.Bahkan, produksinya

lebih optimal jika dibudidayakan didataran tinggi.Beberapa literatur menuliskan

tanaman buah naga dapat hidup hingga ketinggian 1.700 meter diatas permukaan

laut (Sobir & Mega, 2013).

b. Curah Hujan

Sebagai tanaman tropis, buah naga dapat beradaptasi dengan berbagai

lingkungan dan perubahan cuaca, seperti sinar matahari dan curah hujan. Namun,

curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan buah naga sekitar 60 mm/bulan atau

720 mm/tahun.Pada curah hujan diatas 720 – 1.300 mm/tahun buah naga masih

bisa tumbuh, tetapi hasilnya kurang optimal.Karena merupakan tanaman dari

keluarga kaktus, buah naga tidak tahan dengan kondisi air yang berlebihan. Curah

hujan yang terlalu tinggi atau hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan bisa
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menyebabkan kerusakan tanaman, terutama pembusukan akar (Fajarwati, 2011).

c. Suhu, Kelembapan, dan Intensitas Matahari

Suhu udara ideal untuk pertumbuhan tanaman buah naga antara 26 – 36oC,

dengan kelembapan 70 – 90%. Sementara itu, intensitas sinar matahari yang

dibutuhkan sekitar 70 – 80%.Artinya, tanaman ini membutuhkan cahaya matahari

dari pagi hingga sore hari.Karena itu, buah naga sebaiknya ditanam dilahan tanpa

naungan dengan sirkulasi udara yang baik (Sinatra, 2010).

d. Kondisi Tanah

Agar tumbuh baik dan menghasilkan buah yang diinginkan, tanah harus

subur. Drainase harus berjalan baik, karena tanaman tidak tahan terhadap kondisi

air yang berlebihan. Derajat keasaman (pH) tanah yang sesuai untuk buah naga

sekitar 6,5 – 7 (Dian et al,.2012).


