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I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buah naga atau dragon fruit sejatinya merupakan tanaman kaktus.

Tanaman ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika bagian utara

(Colombia). Di daerah aslinya, buah naga terkenal dengan sebutan pitahaya atau

pitaya roja (Hardjadinata, 2012). Buah naga merupakan salah satu tanaman yang

memiliki daya tarik tersendiri. Buah naga memiliki aneka manfaat dan kegunaan,

baik dari aspek gizi dan kesehatan, religi, estetika dan ekonomi (Warisno dan

Dahana, 2010).

Tingginya permintaan buah naga baik pasar domestik maupun luar negeri

mendorong munculnya negara-negara pengekspor buah naga. Ini adalah sebuah

tantangan sekaligus peluang. Sentral petani buah naga di Indonesia antara lain di

Yogyakarta, Klaten, Malang, Mojokerto, Sumatera Utara dan lain-lain (Emil,

2011).

Dengan bertambahnya permintaan konsumen terhadap buah naga, maka

perlu dilakukan penyediaan bibit yang cukup dan berkualitas serta tepat waktu

produksinya sehingga pemenuhan akan kebutuhan permintaan buah naga dapat

terpenuhi dengan baik. Agar bibit tetap tersedia, maka perlu dilakukan tindakan

perbanyakan atau budi daya tanaman (Shofiana et al., 2013).

Salah satu keberhasilan budi daya buah naga adalah melalui penyiapan

bibit yang baik dan berkualitas. Bibit yang sehat, vigor, serta bebas hama dan

penyakit merupakan beberapa ciri bibit berkualitas tinggi. Kualitas bibit dilihat

juga dari kualitas induknya. Jika induknya memiliki tingkat pertumbuhan yang

cepat dengan kualitas buah yang bagus, besar kemungkinan bibit yang dihasilkan

juga memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan induknya (Purwati, 2013).

Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif.

Masing-masing teknik pengembangbiakan tersebut memiliki keunggulan dan

kekurangan. Perbanyakan secara generatif memiliki kekurangan seperti

pertumbuhan tanaman lambat, perubahan sifat dan waktu produksi lama (Redaksi

Agromedia, 2007).  Perbanyakan dengan cara stek pada tanaman pada buah naga

lebih sering dilakukan karena fase pembuahan lebih cepat yaitu 1-2 tahun,

sedangkan pengembangbiakan dengan menggunakan biji akan mencapai
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pembuahan hingga masa 3 tahunan (Emil, 2011). Selain itu, menurut Nuryana

(2013), untuk mendapatkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam, dapat

dilakukan dilakukan melalui perbanyakan stek batang. Menurut Hardjadinata

(2012), perbanyakan dengan stek memiliki tingkat keberhasilan bibit bertahan

hidup lebih tinggi, pertumbuhannya lebih cepat dan bibit yang dihasilkan

berkualitas tinggi karena sama dengan induknya. Teknik stek batang juga mudah

dilakukan.

Salah satu upaya untuk meningkatan keberhasilan stek yaitu dengan

menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT). Hartman dan Kester (1983) cit.

Nurfadilah (2013) menyatakan bahwa perbanyakan dengan stek mempunyai

beberapa kendala, yaitu zat tumbuh tidak tersebar merata sehingga pertumbuhan

stek tidak seragam, untuk itu dibutuhkan zat pengatur tumbuh dari luar (eksogen).

Zat pengatur tumbuh seringkali digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan

vegetatif dan reproduktif tanaman, misalnya auksin yang mampu merangsang

pertumbuhan dan perakaran. Menurut Suprapto (2004), auksin sebagai zat

pengatur tumbuh bagi tanaman mempunyai pengaruh terhadap perpanjangan sel,

fototropisme, geotropisme, apikal dominasi, pertumbuhan akar, partenokapri,

absission, pembentukan kalus dan respirasi. Zat perangsang tumbuh yang banyak

diperdagangkan saat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan fitohormon

salah satunya atonik. Lestari (2011) cit. Trisna (2013) mengatakan zat pengatur

tumbuh atonik mengandung bahan aktif natrium arthonitrofenol 2,4 dinitrofelol,

IBA (0,0057%) dan natrium 5 nitrogulakol yang dapat meningkatkan

pertumbuhan tanaman.

Hasil penelitian Trisna et al.(2013), menunjukkan bahwa perlakuan zat

pengatur tumbuh atonik dengan pemberian 750 ppm memberikan hasil yang

paling tinggi pada pertumbuhan stump jati dibandingkan tanpa pemberian zat

pengatur tumbuh dan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi

stump, diameter stump, dan pertambahan jumlah daun tunas stump. Pada

penelitian yang dilakukan Shofiana et al. (2013) menunjukkan bahwa pemberian

berbagai konsentrasi hormon IBA (Indole Butyric Acid) berpengaruh terhadap

pertumbuhan akar pada stek batang tanaman buah naga (Hylocereus undatus) dan

konsentrasi yang optimal adalah 2000 ppm dibanding pemberian konsentrasi 0,
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500, 1000, dan 4000 ppm. Pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh

Purwati (2013), menunjukkan bahwa pemberian Hormon Tanaman Multiguna

Exclusive 2 ml/l memberikan pertumbuhan stek tanaman buah naga yang baik dan

memberikan respon berbeda sangat nyata terhadap parameter saat munculnya

tunas, jumlah tunas dan panjang tunas.

Media tanam merupakan aspek terpenting dalam perbanyakan secara stek,

karena media tumbuh diperlukan sebagai sarana penyedia unsur hara tanah,

kelembaban, suhu, dan oksigen yang optimal. Menurut Permanasari (2012),

penggunaan bahan organik sebagai media tanam mampu menyedian unsur hara

bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro

yang hampir seimbang hingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik serta

memiliki daya serap air yang tinggi. Yuliarti (2012) menyebutkan juga, beberapa

bahan organik yang digunakan antara lain pupuk kandang dan kompos.

Pupuk kandang mampu menambah ketersediaan unsur hara bagi tanaman

dan juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah (Jumin, 2008). Menurut

Sutedjo (2008), kelebihan dari pupuk kandang antara lain, selain mengandung

unsur hara makro juga mengandung unsur hara mikro. Menurut Yuliarti (2012),

pupuk kandang yang berasal dari kotoran ayam dinilai paling digunakan untuk

meningkatkan pertumbuhan buah naga dari tahap bibit sampai waktu berbuah.

Hasil penelitian Sholikah et al. (2013), menunjukkan bahwa pemberian

pupuk kandang ayam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman

dan bobot berangkasan kering tanaman terung. Pada penelitian Yanni (2012),

menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang ayam memberikan pengaruh

nyata terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat pada parameter tinggi

tanaman, berat tajuk dan berat kering tajuk tanaman kangkung darat. Pada

penelitian Mulyati et al. (2007), juga menunjukkan bahwa pemberian pupuk

kandang ayam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan bobot berangkasan

kering tanaman tomat.

Kompos berfungsi memperbaiki struktur tanah, tekstur tanah, aerasi dan

peningkatan daya resap tanah terhadap air (Elfiati dan Siregar, 2010). Menurut

Nuryana (2013), kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) mampu
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memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta memperkaya unsur hara

pada tanah.

Hasil penelitian Elfiati dan Siregar (2010), menunjukkan bahwa

pemberian kompos TKKS pada bibit mindi mampu meningkatkan pertambahan

tinggi tanaman dan diameter batang bibit mindi dibandingkan kontrol (tanpa

pemberian kompos TKKS). Pada hasil penelitian Nuryana (2013), menunjukkan

bahwa pemberian kompos TKKS memberikan pengaruh yang nyata terhadap

jumlah tunas dan bobot segar bibit tanaman buah naga. Selain itu, hasil penelitian

Hutagalung et al. (2013), menunjukkan juga bahwa pemberian kompos TKKS

dibandingkan dengan kontrol (tanpa pemberian kompos TKKS) mampu

meningkatkan nilai terhadap tinggi bibit kakao, diameter batang, bobot basah

tajuk, dan bobot kering tajuk bibit kakao. Hasil penelitian Naibaho et al. (2012)

menunjukkan bahwa campuran kompos TKKS sebagai media tumbuh

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan bobot basah tajuk pada

pembibitan tanaman kakao.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Penggunaan Berbagai Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh dan

Penambahan Bahan Organik pada Media Tanam terhadap Pertumbuhan

Stek Buah Naga (Hylocereus costaricensis)”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap

pertumbuhan stek buah naga.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian bahan organik pada media tanam

yang berbeda terhadap pertumbuhan stek buah naga.

3. Melihat interaksi berbagai konsentasi zat pengatur tumbuh dan

penambahan bahan organik pada media tanam terhadap pertumbuhan stek

buah naga.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :
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1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan zat pengatur

tumbuh pada pembibitan stek tanaman buah naga yang baik dalam proses

perbanyakan secara vegetatif.

2. Memberikan informasi tentang penggunaan bahan organik pada media

tanam untuk pembibitan buah naga, guna mendapatkan pertumbuhan stek

yang cepat dan baik.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Perbedaan konsentrasi zat pengatur tumbuh mempengaruhi pertumbuhan

stek buah naga.

2. Penambahan bahan organik pada media tanam yang berbeda berpengaruh

terhadap pertumbuhan stek buah naga.

3. Adanya interaksi antara pemberian konsentrasi zat pengatur tumbuh dan

penambahan bahan organik pada media tanam yang berbeda.


