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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman buah naga (Hylocereus costaricensis) yang awalnya dikenal 

sebagai tanaman hias ini sudah cukup lama dikenal masyarakat Taiwan, 

Vietnam, maupun Thailand. Terlebih saat diketahui bahwa buahnya dapat 

dimakan, rasa khas buah naga ini merupakan kombinasi antara rasa manis, 

asam, dan sedikit gurih menyegarkan. Bagi masyarakat di negara tersebut, 

usaha budidaya tanaman buah naga terus dilakukan karena sangat 

menguntungkan. Selain sebagai buah segar, buah naga pun dapat digunakan 

sebagai bahan pewarna, olahan es krim, pewarna alami permen dan kue 

kering. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan buah naga ini 

dikembangkan menjadi buah yang memasyarakat. 

Buah naga tergolong produk hortikultura yang unik karena bentuk dan 

warnanya. Konon, nama ”naga” berasal dari penampilan batangnya yang 

menjulur berwarna hijau, mirip tubuh naga. Buahnya juga bersisik dan 

memiliki sayap seperti seekor naga. Buah naga sebenarnya adalah buah. 

Tanaman kaktus pemanjat penghasil buah naga, diketemukan pertama 

kali di tempat tumbuhnya yang asli, yaitu di lingkungan hutan belantara. 

Tempat asalnya adalah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan 

bagian utara. 
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Buah naga memang belum banyak dikenal di Indonesia. Buah ini sulit 

diperoleh di pasar-pasar tradisional dan hanya dapat dijumpai di pasar 

swalayan dan supermarket tertentu saja. Selain karena masih sedikit yang 

menanamnya, juga disebabkan tanaman ini masih tergolong jenis tanaman 

budidaya baru. Melihat dan mengamati perkembangan produksi dan penjualan 

di pasar swalayan memang masih sering terjadi kekosongan. Itulah sebabnya 

dapat disimpulkan bahwa prospek buah naga ini sangat terbuka. Hal ini lebih 

tampak pada produksi perdana yang tidak merata didistribusikan ke pasar 

dalam negeri. Penyebabnya adalah luas areal penanamannya yang tergolong 

masih sangat sedikit. 

Perluasan dan rencana produksi memang merupakan orientasi jangka 

panjang, terlebih untuk memenuhi pasar dalam negeri. Namun demikian, 

upaya untuk mengekspor buah naga tetap akan dilakukan sepanjang 

kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Dalam upaya pengembangan buah 

naga, iklim di Indonesia sangat mendukung untuk membudidayakan buah 

naga. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bila buah naga pun dapat 

memasyarakat di Indonesia. Apalagi budidaya buah naga menjanjikan 

keuntungan. Memang upaya ke arah tersebut memerlukan suatu pengenalan 

yang cukup panjang. Semakin banyak orang mengenal buah naga maka akan 

semakin banyak permintaan bibitnya. 

Harga jual buah naga cukup tinggi sehingga menguntungkan petani. 

Pada umumnya, buah naga dikonsumsi dalam bentuk buah segar. Oleh karena 

kandungan air sangat tinggi serta rasanya cukup manis, buah ini dapat 
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menghilangkan dahaga. Di balik kesegaran dan kenikmatannya, buah naga 

ternyata juga memiliki banyak khasiat. Buah naga dapat menurunkan kadar 

kolesterol, menyeimbangkan kadar gula darah, mencegah kanker usus, 

menguatkan daya kerja otot, meningkatkan ketajaman mata, dan 

menghaluskan kulit.  

Selain itu buah naga tidak hanya dapat dimanfaatkan buahnya saja. 

Tetapi bagian-bagian lain dari tanaman buah naga juga dapat dimanfaatkan. 

Buah naga yang masak memang langsung dapat dikonsumsi. Sedangkan buah 

yang belum masak dapat dibuat sup. Bunga buah naga dapat juga dikonsumsi 

yaitu dengan menjadikannya sebagai sayur urap, digoreng, atau dapat 

dikeringkan untuk dijadikan minuman semacam teh. Dahan atau cabang dari 

buah naga juga dapat dimakan yaitu dijadikan salad, urap, dan dijadikan sup. 

Masakan dari dahan tumbuhan buah naga dipercaya dapat membuang racun 

dalam tubuh dan membersihkan pencernaan. Seiring dengan perkembangan 

pengetahuan masyarakat mengenai khasiat buah naga, permintaan konsumen 

akan buah naga ini pun semakin meningkat.    

Meningkatnya permintaan masyarakat akan buah naga tidak diiringi 

dengan budidaya tanaman tersebut. Di Indonesia budidaya tanaman buah naga 

baru dikembangkan dibeberapa daerah. Faktor penghambat berkembangnya 

tanaman buah naga ini antara lain kurangnya informasi mengenai varietas atas 

klon yang unggul serta teknik budidaya dan sulit dalam memperoleh bibit.  

Pemasaran buah naga hingga saat ini dikatakan masih bersifat langsung. 

Artinya, buah yang diproduksi oleh produsen dipasarkan langsung ke pasar 
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swalayan sebelum berada di konsumen. Penyebabnya adalah buah naga di 

Indonesia masih tergolong langka sehingga diperlukan suatu proses 

pengenalan. Selain itu, jumlah petani sebagai produsen buah naga pun masih 

sangat sedikit sehingga sering buah naga tersebut dicari oleh pedagang atau 

pihak pasar swalayan. Pedagang biasanya langsung menemui petani produsen 

untuk melakukan pemesanan. 

Petani produsen kini masih memproduksi buah naga relatif sedikit. 

Walaupun dapat dikatakan kalau pasar mencari produk, tetapi masalah 

kualitas harus tetap diperhatikan. Memang petani produsen harus mengejar 

target produksi yang sebanyak-banyaknya untuk dapat memenuhi pasar buah 

naga. Namun, tindakan tersebut harus diikuti dengan upaya mempertahankan 

ataupun meningkatkan mutu produk. Semakin baik mutu buah naga yang 

dihasilkan maka akan semakin tinggi nilai jual dan semakin cepat terjual atau 

terserap pasar.  

B. Tujuan Magang 

1. Tujuan umum diadakan Praktek Kerja Magang adalah : 

a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir dalam 

menerapkan ilmu yang dipelajari serta keterkaitannya dengan bidang 

ilmu yang lain. 

b. Mengetahui dan memahami secara langsung tentang budidaya 

tanaman buah naga. 
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c. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat 

membandingkan antara teori yang telah diperoleh dengan aplikasinya 

di lapangan. 

d. Memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa 

dalam rangka kesiapan menghadapi dunia kerja yang mengarah pada 

kegiatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. 

e. Mewujudkan hubungan antara Perguruan Tinggi dan Instansi 

Pemerintahan, Perusahaan Swasta dan masyarakat, dalam rangka 

meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

2. Tujuan Khusus antara lain : 

a. Memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja dalam bidang 

pertanian khususnya pada tanaman buah naga yang dilakukan di Deni 

Nursery and Gardening. 

b. Melihat dan memahami secara langsung teknik budidaya dan 

pengembangan tanaman buah naga dilokasi magang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Klasifikasi Buah Naga 

 Buah naga termasuk dalam kelompok tanaman kaktus atau familia 

Cactaceae dan subfamilia Hylocereanea. Dalam subfamilia ini terdapat 

beberapa genus, sedangkan buah naga termasuk dalam genus Hylocereus. 

Adapun klasifikasi buah naga tersebut adalah sebagai berikut : 

Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisio : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Klasis : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo : Cactales 

Familia : Cactaceae 

Subfamilia: Hylocereanea 

Genus : Hylocereus   

Spesies : - Hylocereus undatus (berdaging putih) 

                      - Hylocereus costaricensis (berdaging super merah) 

(Kristanto, 2003).        

B. Morfologi  Tanaman 

Tanaman yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika 

Selatan bagian utara ini sudah lama dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi 
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segar. Tanaman buah naga  merupakan jenis tanaman memanjat. Saat 

ditemukan di alam aslinya, tanaman ini memanjat batang tanaman lain di 

hutan yang teduh. Walaupun perakarannya di tanah dicabut, tanaman ini 

masih tetap hidup sebagai tanaman epifit karena kebutuhan makanannya 

diperoleh melalui akar udara pada batangnya (Kristanto, 2003). 

Secara morfologis, tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena 

tidak memiliki daun. Bagian-bagian dari tanaman buah naga dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Akar  

Tumbuhan buah naga berakar serabut pendek, warnanya putih 

kekuningan, sangat cepat menyerap air. Akar tumbuhan buah naga tidak 

hanya tumbuh di pangkal batang di dalam tanah tetapi juga pada celah-

celah batang, yang berfungsi sebagai alat pelekat sehingga tumbuhan 

dapat melekat atau memanjat tumbuhan lain atau pada tiang penyangga. 

Akar pelekat ini dapat juga disebut akar udara atau akar gantung yang 

memungkinkan tumbuhan tetap dapat hidup tanpa tanah atau hidup 

sebagai epifit (Winarsih, 2007). 

2. Batang dan Cabang 

Batang tanaman buah naga mengandung air dalam bentuk lendir dan 

berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Warnanya hijau kebiru-biruan atau 

ungu. Batang tersebut berukuran panjang dan bentuknya siku atau segi 

tiga. Dengan bentuknya tersebut maka tanaman ini dikatakan aneh 

sehingga tidak jarang dijadikan tanaman hias. Dari batang ini tumbuh 
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banyak cabang yang bentuk dan warnanya sama dengan batang. Batang 

dan cabang ini juga berfungsi sebagai daun dalam proses asimilasi. Itulah 

sebabnya batang dan cabangnya berwarna hijau. Batang dan cabang 

mangandung kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman 

(Kristanto, 2003). 

Tidak seperti tumbuhan lain yang berbatang bulat atau segi empat, 

tumbuhan buah naga memiliki batang yang berbentuk segitiga. Seperti 

kaktus pada umumnya, tumbuhan ini memiliki duri pendek sekali bahkan 

hampir tidak kelihatan, sehingga kadang buah naga dianggap sebagai 

kaktus tidak berduri. Batang tumbuhan buah naga tumbuh memanjang dan 

melengkung sehingga disebut juga tanaman melengkung                          

(Winarsih, 2007). 

3. Bunga  

Tumbuhan buah naga memiliki bunga tunggal dengan ukuran yang 

cukup besar dan  akan mekar setelah ukurannya mencapai ± 30 cm. Bunga 

mulai mekar pada sore hari. Ini terjadi karena pada siang hari sinar 

matahari dan perubahan suhu merangsang kuncup bunga untuk mekar. 

Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem akan mekar kira-kira 

pukul sembilan malam. Bagian yang mekar selanjutnya adalah mahkota 

bagian dalam yang berwarna putih bersih. Setelah mahkota mekar, 

sejumlah benang sari yang berwarna kuning dapat terlihat. 

Bunga buah naga yang berbentuk corong akan terbuka penuh pada 

tengah malam. Itulah sebabnya buah naga juga dikenal sebagai night 
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blooming cereus. Bunga yang telah mekar penuh ini akan menyebarkan 

bau yang sangat harum. Bau harum yang tersebar akan menarik perhatian 

hewan-hewan untuk datang dan membantu penyerbukan bunga tersebut. 

Bunga buah naga hanya berkembang semalam. Selepas subuh, bunga akan 

menguncup kembali. Setelah bunga layu, akan terbentuk bakal buah yang 

menggelantung (Winarsih, 2007). 

4. Buah  

Buah terbentuk bulat panjang serta berdaging warna merah dan 

sangat tebal. Letak buah pada umumnya mendekati ujung cabang atau 

batang. Pada cabang atau batang dapat tumbuh buah lebih dari satu, 

terkadang bersamaan atau berhimpitan. Bentuk buah bulat lonjong. 

Ketebalan kulit buah 2-3 cm. Permukaan kulit buah terdapat jumbai atau 

jambul berukuran 1-2 cm  (Kristanto, 2003). 

Buah naga berbentuk bulat lonjong mirip buah nanas, namun 

memiliki sirip. Warna kulitnya merah jambu, dihiasi sulur atau sisik-sisik 

berwarna hijau seperti sisik naga dengan berat kira-kira 400-650g. Buah 

naga mempunyai daging buah seperti buah kiwi. Daging buahnya yang 

berwarna putih, merah, atau merah tua (keunguan), bertaburan biji hitam 

kecil-kecil. Rasa buah naga manis, segar, dan sedikit asam. Kandungan 

airnya cukup tinggi, sekitar 90%  (Winarsih, 2007). 

5. Biji  

Biji berbentuk bulat berukuran kecil dengan warna hitam. Kulit biji 

sangat tipis, tetapi keras. Biji ini dapat digunakan untuk perbanyakan 
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tanaman secara generatif. Biji merupakan organ perkembangbiakan, tetapi 

jarang digunakan. Umumnya biji hanya digunakan di kalangan peneliti 

dalam upaya mencari varietas baru karena dibutuhkan waktu relatif lama 

untuk mendapat tanaman berproduksi. Setiap buah terdapat sekitar 1.200-

2.300 biji (Kristanto, 2003). 

Biji buah naga sangat banyak dan tersebar di dalam daging buah. 

Bijinya kecil-kecil seperti biji selasih. Biji buah naga dapat langsung 

dimakan tanpa menggangu kesehatan. Biji buah naga dapat 

dikecambahkan untuk dijadikan bibit (Winarsih, 2007). 

C. Jenis Buah Naga 

Hingga kini ada empat jenis tanaman buah naga yang memiliki prospek 

baik. Keempat jenis tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Buah Naga Daging Putih (Hylocereus undatus) 

Hylocereus undatus yang lebih populer dengan sebutan white pitaya 

adalah buah naga yang kulitnya berwarna merah dan daging berwarna 

putih. Warna merah buah ini sangat kontras dengan warna daging buah. 

Pada kulit buah terdapat sisik atau jumbai berwarna hijau. Di dalam buah 

terdapat banyak biji berwarna hitam. Berat buah rata-rata 400-500 g, 

bahkan ada yang dapat mencapai 650 g. Rasa buahnya masam bercampur 

manis. Dibanding jenis lainnya, kadar kemanisannya tergolong rendah, 

sekitar 10-13 briks. 
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Batang tanamannya berwarna hijau tua. Daerah tumbuh yang ideal 

pada ketinggian kurang dari 400 m dpl. Bila penanamannya dilakukan 

pada ketinggian di atas 400 m dpl, produktivitasnya cenderung turun 

hingga sekitar 25% karena akan lebih banyak bermunculan tunas 

dibandingkan dengan bunga (Kristanto, 2003).  

2. Buah Naga Daging Merah (Hylocereus polyrhizus) 

Berbeda dengan Hylocereus polyrhizus ini memiliki buah dengan 

kulit berwarna merah dan daging berwarna merah keunguan. Kulitnya 

terdapat sisik atau jumbai hijau. Rasa buah lebih manis dibanding 

Hylocereus undatus, kadar kemanisan mencapai 13-15 briks. Tanamannya 

lebih kekar dibandingkan Hylocereus undatus. Duri pada batang dan 

cabang berjarak lebih rapat. Tanaman ini tergolong jenis yang rajin 

berbunga, bahkan cenderung berbunga sepanjang tahun. Sayangnya, 

tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya mencapai 

50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah. Bahkan jenis ini 

termasuk jenis tanaman yang buahnya hanya berukuran kecil. Rata-rata 

berat buahnya hanya sekitar 400 g. Lokasi penanamannya yang ideal pada 

ketinggian rendah sampai sedang (Kristanto, 2003, Anonim, 2003). 

3. Buah Naga Daging Super Merah (Hylocereus costaricensis) 

Buah Hylocereus costaricensis sepintas memang mirip buah 

Hylocereus polyrhizus. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan, yaitu pada 

warna daging buahnya yang lebih merah dibandingkan dengan buah naga 

daging merah (Hylocereus polyrhizus). Itulah sebabnya tanaman ini 
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disebut buah naga berdaging super merah. Batangnya bersosok lebih besar 

dibanding Hylocereus polyrhizus. Batang dan cabangnya akan berwarna 

loreng saat berumur tua. Berat buahnya sekitar 400-500 g. Rasanya manis 

dengan kadar kemanisan mencapai 13-15 briks. Tanaman buah naga ini 

sangat menyukai daerah yang panas dengan ketinggian rendah sampai 

sedang (Kristanto, 2003). 

4. Buah Naga Kulit Kuning Daging Putih (Selenicereus megalanthus)  

Selenicereus megalanthus berpenampilan berbeda dibanding jenis 

anggota genus Hylocereus. Kulit buahnya berwarna kuning tanpa sisik 

sehingga cenderung lebih halus. Walaupun tanpa sisik, kulit buahnya 

masih menampilkan tonjolan-tonjolan. Rasa buahnya jauh lebih manis 

dibanding buah naga lainnya karena memiliki kadar kemanisan mencapai 

15-18 briks. Sayangnya buah yang dijuluki yellow pitaya ini kurang 

populer dibanding jenis lainnya. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan 

oleh bobot buahnya yang tergolong kecil, hanya sekitar 80-100 g/buah. 

Tanamannya tidak seperti Hylocereus karena tampil lebih mungil dengan 

warna hijau terang. Pertumbuhan tanaman ini akan optimal bila ditanam di 

daerah dingin dengan ketinggian tempat lebih dari 800 m dpl      

(Kristanto, 2003). 

D. Khasiat Buah Naga 

Buah naga umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai 

penghilang dahaga. Hal ini disebabkan oleh kandungan airnya sangat tinggi, 
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sekitar 90,20% dari berat buah. Rasanya cukup manis karena didukung oleh 

kadar gula yang mencapai 13-18o Brix. Selain itu karena terdapatnya beberapa 

khasiat obat pada buah naga antara lain penyeimbang kadar gula darah, 

pencegah kanker usus, pelindung kesehatan mulut, dan pencegah pendarahan                        

(Kristanto, 2003). 

Daging buah juga difermentasikan untuk menghasilkan minuman 

beralkohol. Perancis malah sedang mencoba menggunakan naga beku untuk 

penyedap masakan atau minuman. Warna merah daging buah dipakai sebagai 

pewarna permen dan kue kering (Syariefa, 2003).  

Kandungan air buah naga mencapai 80%, kaya akan vitamin C dosis 

tinggi, serat, kalsium, zat besi, fosfor baik untuk penderita diabetes mellitus, 

kandungan karotein bisa merawat mata, serta kandungan fitokimia bisa 

menangkal kanker. Karena termasuk tanaman kaktus maka seperti kaktus cara 

memeliharanya yaitu dengan panas matahari cukup dan tanah berpasir 

(Anonim, 2007). 

E. Perbanyakan Tanaman Buah Naga 

Sebagaimana jenis kaktus lainnya, buah naga dapat dikembangbiakkan 

dengan berbagai cara, antara lain generatif (biji) dan vegetatif (stek). 

Perbanyakan generatif adalah upaya untuk mendapatkan tanaman baru melalui 

biji. Keistimewaan perbanyakaan dengan biji ini adalah dapat menghasilkan 

bibit dalam jumlah banyak dengan pertumbuhan yang seragam dan kekar. 

Kelemahan perbanyakan generatif adalah prosesnya yang rumit karena 
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membutuhkan waktu yang relatif lama hingga diperoleh bibit yang siap 

tanam. Maka, penggunaan bibit asal biji ini sangat jarang dilakukan. 

Perbanyakan generatif dapat dilakukan dengan berbagai cara: pertama, 

biji buah naga harus dikeringkan; kedua, biji direndam dalam air hangat, 

ketiga, disebarkan dalam media semai yang berupa campuran pasir halus, 

batu bata tumbuk, dan tanah kompos.  Setelah umurnya setahun dan 

mempunyai panjang 4-5 cm, tanaman sudah dapat dipindah ke media tanam.  

Untuk bibit asal biji dapat dipindahkan ke lahan saat berukuran 10 cm. 

Penanaman bibit asal biji ini dengan bantuan ajir untuk menopang 

percabangan baru. Bibit-bibit yang dipilih harus tampak sehat dan bebas dari 

hama penyakit. Bibit demikian tampak dari bentuk fisik, keseragaman 

pertumbuhan, dan warna. Untuk cara perbanyakan generatif ini dibutuhkan 

biji yang baik. Biji yang akan dijadikan benih dalam perbanyakan harus 

benar-benar memenuhi syarat. Biji diperoleh dari buah yang benar-benar 

sehat, tua, dan matang dipohon. 

Cara lain yang lebih mudah untuk mendapatkan bibit adalah dengan 

cara stek. Penanaman melalui stek batang lebih baik karena selain lebih 

mudah diperoleh, pertumbuhannya juga lebih cepat. Stek batang dapat diambil 

dari sulur atau batang dewasa yang dipotong-potong setelah cabang keempat 

dan seterusnya. Untuk pembibitan usahakan memilih dari batang yang pernah 

berbuah agar mendapatkan hasil yang maksimal.  
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Perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif pada buah naga merupakan 

perbanyakan menggunakan stek cabang atau batang. Batang atau cabang yang 

digunakan untuk stek harus dalam keadaan sehat, keras, tua, sudah berbuah, 

dan berwarna hijau kelabu. 

Stek batang yang ditanam akan tumbuh menjalar ke atas mengikuti tiang 

penyangga. Stek batang yang telah ditanam sebaiknya diikat pada tiang 

penyangga agar tidak terkulai dan mudah patah. Apabila tanaman sudah besar 

dan memenuhi penyangga sebaiknya dilakukan penjarangan (Winarsih, 2007). 

Kebanyakan pembudidaya memilih bibit asal setek yang diambil dari 

batang, cabang/sulur, atau tunas tanaman. Bibit asal pangkasan cabang harus 

dari tanaman sehat, tumbuh normal, dan telah berbuah. Bibit prima berbatang 

lebih keras sehingga lebih tahan penyakit. Umumnya dari 80-100 cm bisa 

dipotong menjadi 3 batang berukuran masing-masing 30 cm. 

Bibit dari tunas harus cukup panjang, lantaran kelak memiliki kuncup 

besar. Bibit bagus dicirikan berwarna hijau tua, keras, dan berlilin di 

permukaannya. Sedangkan bibit sulur harus berasal dari tanaman tua, ditandai 

warna daging hijau tua dan kekar. Bila ingin cepat berbuah, pilih bibit 

berukuran minimal 50-60 cm. Dalam tempo 8 bulan buah belum dapat 

menikmati hasilnya. Prinsipnya, semakin panjang bibit maka panen pun lebih 

cepat. 

Bibit yang baik juga dipengaruhi oleh diameter batang. Semakin besar 

diameter, vigor tanaman bakal lebih baik dan resisten serangan busuk pangkal. 
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Pada bibit berdiameter besar, minimal 8 cm dengan ukuran panjang 10-15 cm. 

Meskipun pendek dan berdiameter besar menunjang pertumbuhan bibit, 

sehingga lebih cepat dan tanaman lebih besar (Anonim, 2003). 

Untuk bibit asal biji dapat dipindahkan ke lahan saat berukuran 10 cm. 

Penanaman bibit asal biji ini dengan bantuan ajir untuk menopang 

percabangan baru. Bibit-bibit yang dipilih harus tampak sehat dan bebas dari 

hama penyakit. Bibit demikian tampak dari bentuk fisik, keseragaman 

pertumbuhan, dan warna. Untuk cara perbanyakan generatif ini dibutuhkan 

biji yang baik. Biji yang akan dijadikan benih dalam perbanyakan harus 

benar-benar memenuhi syarat. Biji diperoleh dari buah yang benar-benar 

sehat, tua, dan matang dipohon. 

Asal setek merupakan tanaman yang pernah berbuah dan memiliki 

ketuaan yang cukup maka cabang berikutnya akan memiliki pertumbuhan 

yang pesat. Dengan demikian, bila cabang baru tersebut dipotong, diakarkan, 

kemudian ditanam di lahan maka akan tampak pertumbuhan yang kokoh, 

kekar, dan cepat bertunas. Sebaliknya bila setek diambil dari tanaman yang 

belum pernah berbuah atau setek susulan maka bibit yang dihasilkan akan 

bersifat lunak seolah memiliki kadar air yang banyak. Bibit semacam ini akan 

mempengaruhi umur produksi. Bila bibit ini akan dipercepat produksinya 

maka dibutuhkan pemeliharaan dan perlakuan tambahan sehingga 

berpengaruh pada peningkatan biaya. 

Untuk bahan setek, pemotongan sulur dilakukan dengan gunting yang 

bersih dan steril. Pangkal setek dibuat miring bertujuan agar setek cepat 
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berakar dan untuk mencegah pembusukan. Setelah dipotong, setek 

dikeringanginkan agar getah mengering. Getah yang mengering akan 

menyebabkan batang tidak mudah busuk (Kristanto, 2003) 

F. Perawatan Tanaman Buah Naga 

1. Penyiraman  

Tumbuhan buah naga tidak memerlukan banyak air. Karena 

termasuk jenis kaktus, tumbuhan buah naga dapat menyimpan air sendiri. 

Air hanya diperlukan secukupnya pada musim kemarau. Penyiraman 

dapat dilakukan seminggu sekali. Jika terjadi hujan, tanaman tidak perlu 

disiram lagi. Air penyiraman tidak boleh sampai menggenangi pangkal 

batang. Sebab, pangkal batang yang terendam air dapat membusuk dan 

mati. Oleh karena itu, perlu dibuatkan saluran air di sekitar tanaman atau 

lahan agar air tidak tergenang (Winarsih, 2007). 

Frekuensi penyiraman berbeda antara masa vegetatif dengan masa 

generatif. Pada masa vegetatif, penyiraman dilakukan seminggu sekali 

hingga umur enam bulan. Bila kondisi tanahnya kering atau musim 

kemarau, frekuensi penyiraman bisa dilakukan 5-7 hari sekali. Frekuensi 

ini pun dapat digunakan untuk daerah penanaman yang tanahnya bersifat 

porous serta beriklim kering. Sementara pada masa generatif, frekuensi 

penyiraman bisa dilakukan 10-14 hari satu kali. Waktu terbaik untuk 

melakukan penyiraman tanaman adalah pada pagi hari pukul 06.00 atau 

sore hari pukul 17.00. 
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Alasan pemberian air tersebut untuk mencegah kerusakan perakaran 

akibat perubahan suhu tanah yang tinggi ke suhu tanah yang rendah. 

Pengairan yang tidak cukup menyebabkan suhu akan semakin panas. Bila 

pengairan dilakukan siang hari maka beberapa hari kemudian akan 

ditemukan cabang atau batang yang sedikit menguning. Kondisi ini 

disebabkan oleh terjadinya pembusukan di pangkal batang. Biasanya 

cabang menguning terjadi di dalam pangkal batang ke arah permukaan 

tanah sehingga terjadi busuk mengering atau terkadang berongga. 

Pembusukan ini sering terjadi pada tanaman yang berumur 1-2 bulan sejak 

tanam. Pada tanaman yang sudah dewasa atau sudah memasuki fase 

generatif sangat jarang terjadi pembusukan pangkal batang karena 

perakarannya sudah sedikit ke arah dalam sekitar 40-60 cm. 

Pada saat tanaman mulai memproduksi bunga dan buah, pengairan 

harus dikurangi agar pertumbuhan tunas baru menjadi lambat dan terhenti. 

Pengairan ke tanaman dihentikan bila sudah tampak tanda-tanda adanya 

kuncup bunga. Bila ada sekitar 30% populasi tanaman yang sudah tumbuh 

kuncup maka pengairan cukup diberikan dua minggu sekali. Bila buah 

sudah membesar seukuran kepalan tangan walaupun masih hijau sedikit 

kemerahan pada kulitnya maka pengairan dihentikan hingga buah menjadi 

tua. Tanda buah sudah tua adalah ujung dan pangkal buah sedikit keriput 

dan keras (Kristanto, 2003).  

2. Pemupukan  
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Tumbuhan buah naga memang cukup mudah dalam perawatannya. 

Namun, tetap saja tumbuhan ini tidak lepas dari pemberian pupuk. 

Alasannya, makin sering diberi pupuk, pertumbuhan buah naga ini akan 

makin subur dan cepat menghasilkan buah. 

Pupuk yang diberikan adalah pupuk alami dari kotoran hewan 

(pupuk kandang). Jika dibandingkan dengan tumbuhan buah lainnya, 

tumbuhan buah naga dapat dikatakan pemakan pupuk kandang yang 

paling rakus. Untuk satu pohon tumbuhan buah naga setidaknya 

memerlukan satu karung pupuk kandang. 

Untuk jenis pupuk kandang yang baik diberikan pada tumbuhan 

buah naga adalah bersumber dari kotoran sapi atau kambing. Kedua jenis 

pupuk kandang ini sangat cocok karena kotoran sapi maupun kambing 

sama-sama memiliki unsur yang panas yang dapat menghangatkan media 

tanam. Apalagi, tumbuhan buah naga hanya tumbuh baik pada kondisi 

lahan yang tidak lembab, sama dengan kondisi lahan untuk tanaman 

kaktus yang hidup di gurun. 

Selain pupuk organik padat, dapat juga diberikan pupuk organik 

cair. Pupuk organik cair disemprotkan 7 hari sekali saat tumbuhan masih 

kecil, dan frekuensinya dapat ditingkatkan saat tumbuhan sudah besar. 

Alternatif lain dalam pemberian pupuk adalah setiap bulan tanaman dapat 

diberi pupuk NPK dengan perbandingan 1 : 1 : 1 sebanyak 2 sendok teh 

per tanaman. Pupuk urea jarang diberikan karena dapat mengakibatkan 

kebusukan (Winarsih, 2007). 
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Pemupukan merupakan salah satu tahapan penting yang 

mempengaruhi kualitas dan produktivitas buah. Pasalnya, buah naga 

termasuk kaktus yang rakus nutrisi. Oleh kerena itu pemberian pupuk 

harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Frekuensi dan dosis yang 

diberikan sangat tergantung lahan (Anonim, 2003). 

3. Pemangkasan  

Dahan-dahan yang cukup panjang atau tidak produktif perlu 

dipangkas. Selain agar pertumbuhannya optimal, pemangkasan juga dapat 

merangsang pembungaan. Pucuk-pucuk batang juga harus sering 

dipangkas, agar buah tidak kekurangan nutrisi (Winarsih, 2007). 

Pemangkasan tanaman bertujuan untuk memperoleh keseimbangan 

pertumbuahan. Oleh karena itu, pemangkasan terbaik harus dilakukan 

sedini mungkin dan berkala sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih 

teratur. Bila pemangkasan tidak dilakukan maka percabangannya akan 

saling bersaing dan akhirnya menjadi tidak produktif. Pemangkasan 

tanaman buah naga dilakukan sejak masa vegetatif untuk membentuk 

percabangan dan pada masa generatif atau produktif untuk membentuk 

cabang produktif (Kristanto, 2003). 

4. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Tumbuhan buah naga termasuk tumbuhan yang memiliki sedikit 

musuh atau hama penggangu. Beberapa jenis hama yang dijumpai 

menyerang tanaman buah naga antara lain tungau, kutu putih, kutu batok, 

kutu sisik, dan bekicot.  
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a. Tungau  

s Tungau (Tetranychus sp.) menyerang kulit cabang sehingga jaringan 

klorofil pada permukaan kulit cabang berubah warna menjadi 

cokelat. Pengendaliannya dengan cara menyemprotkan Omite 

berkonsentrasi 1-2 g/liter air. Penyemprotan Omite dilakukan tujuh 

hari sekali sebanyak 2-3 kali penyemprotan. Penyemprotan 

dilakukan pada bagian cabang atau batang. 

 

b.  Kutu Putih 

s Kutu putih atau mealybug menyerang tanaman buah naga sehingga 

permukaan kulit cabang berselaput kehitaman atau tampak kotor. 

Mengendalikan hama ini cukup dengan menyemprotkan Kanon 

berkonsentrasi 1-2 cc/liter air. Penyemprotannya dilakukan pada 

bagian dalam tanaman, terutama di sela-sela tanaman yang ternaungi 

cabang lainnya. 

c. Kutu Batok 

s Kutu batok (Aspidiotus sp.) menyebabkan cabang tanaman buah 

naga berubah warna dari hijau menjadi kuning akibat cairan 

tanaman diisap. Pengendaliannya dengan menggunakan insektisida 

sistemik (Kanon) tujuh hari sekali. Dengan melihat keadaan 

tanaman yang terserang, penyemprotan Kanon umumnya dilakukan 

dua kali pada seluruh permukaan cabang secara merata. 

d. Kutu Sisik 
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s Keberadaan kutu sisik (Pseudococcus sp.) pada tanaman dapat 

diperhatikan melalui percabangan tanaman yang tidak terkena sinar 

matahari langsung. Pada bagian tanaman tersebut sering dijumpai 

hama ini. Selain itu, di tempat ini pula sering terdapat semut dan 

permukaan cabang menjadi kusam. Bila tanaman menampakkan 

gejala-gejala tersebut, tindakan pengendalian harus segera 

dilakukan. Bagian tanaman yang terserang hama disemprot dengan 

Kanon 1-2 cc/liter air tujuh hari sekali. Penyemprotan Kanon 

dilakukan dua kali secara merata pada bagian dalam dan di sela-sela 

sulur tanaman. 

e. Bekicot 

s Keberadaan hama bekicot di kebun buah naga akan sangat 

merugikan (dilampiran gb. 9). Ini disebabkan tunas tanaman 

menjadi rusak tidak teratur karena digerogoti. Bahkan terkadang 

tunas tersebut membusuk. Mengendalikan serangan hama ini dapat 

dengan cara sanitasi kebun. (Kristanto, 2003). 

Penyakit yang menyerang buah naga antara lain penyakit busuk 

batang. Penyakit busuk batang dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk 

kandang atau kompos yang belum jadi. Penyebab lainnya adalah karena 

serangan bakteri Xanthomonas campestris, jamur, dan virus. Apabila 

busuk batang disebabkan oleh penggunaan pupuk kompos atau pupuk 

kandang yang belum jadi, tanaman masih dapat dipertahankan asal 
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pemupukan berikutnya diperhatikan dan menggunakan pupuk yang sudah 

jadi (matang) (Winarsih, 2007). 

G. Media Tanam  

Tumbuhan buah naga memerlukan media tanah berpasir yang kaya 

dengan bahan organik (unsur hara) serta porous. Agar lahan tetap porous, 

perlu dibuatkan parit-parit untuk saluran drainase di sekitar lahan      

(Winarsih, 2007). 

Agar tanaman tumbuh baik dan dapat memberikan hasil maksimal maka 

media tumbuhnya harus subur, gembur, dan mengandung bahan organik 

tinggi dengan kandungan kalsiumnya harus tinggi. Tanaman yang kekurangan 

unsur kalsium (Ca) akan tampak gejala antara lain cabang maupun batang 

berwarna hijau kurang merata dan juga cabang atau batang muda tampak 

cepat mengering. Sementara drainase harus baik dan bersifat porous karena 

tanaman ini tidak menyukai genangan. Bahan organik yang digunakan harus 

benar-benar matang. Bahan organik ini berfungsi untuk menjaga kelembaban, 

menyangga kation dan aktivitas mikroorganisme, serta menyediakan hara. 

Beberapa bahan organik yang dapat digunakan antara lain kompos, pupuk 

kandang, dan sekam. Selain bahan organik, media pun perlu dicampur dengan 

bahan anorganik untuk memperlancar aerasi dan drainase serta 

mampertahankan dan mengubah sifat fisik media. Contoh bahan anorganik 

antara lain pasir dan bubuk bata  merah (Kristanto, 2003). 

H. Syarat Lingkungan 
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Tumbuhan buah naga merupakan tumbuhan long day plant. Artinya, 

tumbuhan ini memerlukan penyinaran cahaya matahari yang penuh sepanjang 

hari. Jadi, daerah tropis yang disinari matahari sepanjang tahun cocok untuk 

ditanami tumbuhan buah naga. Tumbuhan buah naga dapat hidup di 

pegunungan maupun perkotaan, dengan ketinggian 0 sampai dengan 900 m 

dpl. Buah naga dapat tumbuh di semua jenis tanah kecuali, rawa-rawa. 

Tumbuhan buah naga juga dapat hidup di segala kondisi, pada musim 

penghujan maupun kemarau. Namun, lokasi yang memiliki curah hujan  yang 

terlalu tinggi tidak menguntungkan bagi tumbuhan buah naga karena dapat 

mengakibatkan kerusakan dan pembusukan. Selain itu pilih juga lokasi yang 

bebas dari pencemaran udara, karena udara yang tercemar mempengaruhi 

produksi buah naga. Tumbuhan buah naga dapat tumbuh optimal pada suhu 

38-400C. Jika perawatannya baik, tumbuhan akan mulai berbuah di usia 11-17 

bulan (Winarsih, 2007). 

I. Seleksi Calon Buah  

Dalam pembudidayaan tanaman buah naga selalu dituntut untuk 

memproduksi buah berkualitas. Agar tuntutan ini tercapai maka upaya yang 

harus dilakukan adalah menekan penyimpangan sejak dini. Hal ini merupakan 

prinsip utama dalam pemeliharaan tanaman buah naga. 

Sejak berbunga sampai membentuk calon buah, diperlukan tindakan 

perawatan yang sudah disiapkan dan direncanakan dengan cermat dan matang. 

Beberapa hal yang perlu dicermati dan diantisipasi sejak dini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Ada kalanya hama semut bergerombol pada calon buah. Bila hama semut 

tersebut tidak diberantas maka bentuk buah setelah mendekati dewasa 

akan terdapat bintik-bintik kasar maupun berbentuk tidak normal. 

Pencegahannya cukup dengan penyemprotan insektisida Dursban atau 

Kanon sebanyak 0,5 cc/liter air per tanaman. 

2. Sering dijumpai buah berada pada posisi terjepit oleh cabang atau batang 

yang lain. Buah demikian perlu diatur letaknya. Bila tidak diatur, buah 

akan berbentuk tidak normal. Pengaturannya dengan cara sulur diikat dan 

ditarik untuk dihubungkan dengan sulur lain atau penyangga cabang 

sehingga letaknya menjadi renggang. 

3. Buah yang memiliki lingkaran tidak besar (pertumbuahan lambat), tetapi 

mendekati tua sebaiknya dipangkas saja. Bila tidak dipangkas, buah 

tersebut akan menggangu pertumbuhan buah lainnya, khususnya dalam 

satu cabang. Pemangkasannya dilakukan dengan gunting. 

4. Buah yang berhimpitan tentunya dibuang salah satunya. Dengan demikian, 

dapat dijamin kualitas buahnya. Penyimpangan yang dialami bila 

menggunakan cara ini akan tidak terlalu besar. Bila tidak dibuang, kedua 

buah tersebut akan berukuran tidak optimal. Buah yang dibuang adalah 

yang berukuran lebih kecil  (Kristanto, 2003).  

J. Panen dan Pasca Panen 

Dalam kegiatan pemanenan dan pascapanen, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan setiap petani, di antaranya ialah pemilihan buah yang tua, 

pemetikan buah dengan baik dan benar, penyortiran buah hasil petikan, serta 
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pengemasannya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah penyiapan sarana 

pendukung pemetikan. 

1. Pemilihan Buah Siap Petik 

Buah yang siap petik umumnya merupakan buah yang sudah tua 

dengan beberapa penampakan atau tanda-tanda sebagai berikut  

a. Kulit buah sudah berubah warna menjadi merah tua atau merah 

mengkilap. 

b. Mahkota buah sudah kecil. 

c. Jumbai buah sudah berubah menjadi warna kemerahan. 

 

d. Kedua pangkal buah berkeriput. 

e. Bentuk buah bulat besar dengan berat masing-masing buah sudah 

mencapai 500 gram (Kristanto, 2003).  

2. Cara Pemetikan  

Pemetikan buah dilakukan dengan cara memotong buah pada 

tangkainya tanpa merusak percabangan yang merupakan tempat atau letak 

buah tersebut. Ada dua cara memotong buah naga, yaitu memotong 

melalui bagian samping dan memotong buah langsung dangan 

menggunakan gunting petik. 

3. Penyortiran Buah 

Buah yang sudah dipetik sebaiknya disortir berdasarkan ukuran 

buah. Buah yang sudah disortir dimasukkan dalam kardus yang sudah 
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disiapkan. Penyortiran atau penyeleksian dilakukan untuk memisahkan 

buah berdasarakan  ukuran dan kondisi buah seperti catat. Syarat ukuran 

buah adalah 28-35 cm untuk golongan A, ukuran 25-27 cm untuk 

golongan B, dan ukuran 20-24 cm untuk golongan C. Buah dengan 

golongan C biasanya tidak layak jual. 

4. Pengemasan Buah 

Buah yang sudah disortir dapat dikemas dalam kardus khusus. 

Kardus tersebut diberi sekat-sekat yang berfungsi untuk membatasi buah 

sehingga tidak mudah berbenturan selama pengiriman. Buah berbenturan 

akan mudah menjadi rusak atau memar (Kristanto, 2003).  
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BAB III 

TATA LAKSANA PELAKSANAAN 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Praktek Kerja Magang (PKM) dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari 

2009 sampai dengan 10 Maret 2009 di Deni Nursery and Gardening, Jl. Raya 

Solo-Tawangmangu Km. 33, Desa Gerdu, Karangpandan, Karanganyar. 

B. Metode Pelaksanaan 

Praktek Kerja Magang (PKM) menggunakan metode praktek kerja 

magang di lapang, diskusi dan wawancara, pengamatan, pengumpulan data 

dan studi pustaka. 

1. Praktek Kerja Magang di Lapang 

Praktek Kerja Magang secara langsung dilakukan dengan mengikuti 

kegiatan budidaya tanaman buah naga (Selenicereus megalanthus) Mulai 

dari pencampuran media, pembibitan, pemangkasan, penyiraman dan 

perawatan.  

2. Diskusi dan Wawancara 

Metode diskusi dan wawancara yang dilakukan meliputi : 

a. Hal-hal yang berhubungan dengan teknik perbanyakan dan perawatan 

pada tanaman buah naga (Selenicereus megalanthus) dengan teknisi di 

lapang atau pemilik. 
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b. Indentifikasi masalah dan mencari pemecahannya kemudian 

didiskusikan dengan teknisi di lapang kemudian dibandingkan dengan 

kondisi yang ada di lapang. 

c. Berdiskusi dengan teknisi di lapang. 

3. Pengamatan dan Pengumpulan Data 

Kegiatan pengamatan dan pengumpulan data dilakukan secara rutin 

selama Praktek Kerja Magang (PKM). Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

melengkapi data yang sudah diperoleh untuk digunakan sebagai 

pelengkap atau lampiran dalam penyusunan laporan Praktek Kerja 

Magang (PKM). 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari kesesuaian yang 

berhubungan dengan teknik budidaya tanaman buah naga (Hylocereus 

costaricensis) dan untuk perbandingan antara keadaan di lapang dengan 

pustaka yang ada. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kondisi Umum Perusahaan 

A. Identifikasi Perusahaan 

Deni Nursery and Gardening adalah suatu CV yang bertempat di 

Desa Gerdu, Karangpandan, Karanganyar. Sebelum mendirikan Deni 

Nursery and Gardening dulu Pak Didik bersama Pak Hanif mencoba 

usaha bunga potong. 

Untuk sekedar diketahui, Pak Didik Setiawan lahir pada tanggal 16 

september 1963. setelah lulus SMA beliau melanjutkan sekolahnya di 

ABA Solo hanya 2 tahun. Pak Didik tinggal di jalan Kali Simpang no.54 

B Sorogeneng, Solo. Beliau mempunyai usaha budidaya dan pemasaran 

tanaman hias. Bermacam-macam tanaman hias disediakan, mulai dari 

anthurium, agloenema, philodendron, adenium, euphorbia (dilampiran gb. 

2) dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 

Mulai dari tanaman outdoor dan indoor. 

 Dalam perekrutan tenaga kerjanya pun juga diambil dari daerah 

sekitar yang dekat dengan lokasi Greenhouse-nya. Karena menurut beliau 

warga sekitar dapat meningkatkan keamanan. Selain itu juga ingin 

memberdayakan daerah sekitar dan ingin mengembangkan koperasi agar 

supaya masyarakat sekitar sejahtera. Beliau menganggap karyawannya 

sebagai keluarga sendiri, apabila ada salah satu keluarga atau 
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karyawannya sakit, beliau juga ikut andil dalam pengobatannya sampai 

sembuh. Hal yang dituntut sebagai karyawan Deni Nursery and Gardening 

dalam bekerja yaitu kejujuran. Beliau mendapat ide untuk berbisnis 

tanaman hias tersebut, karena beliau kebetulan memiliki hobi tersebut, 

selain itu juga beliau diajak oleh Pak Wahono. Dengan ulet beliau 

menekuni usaha tanaman hiasnya ini dengan melakukan kulakan-kulakan 

tanaman hias dari berbagai wilayah. Beliau melakukan kulakan tanaman 

hias bersama Pak Wahono. Beliau mengambil tanaman hias tidak 

langsung banyak tetapi sedikit demi sedikit. Setelah dibawa pulang ke 

berjo, ternyata tanaman hias tersebut habis dibeli warga sekitar dan tidak 

hanya itu juga wargapun juga mulai ikut mendirikan greenhouse di rumah 

masing-masing. Hal ini membuat beliau mempunyai semangat ingin 

memperluas usahanya itu.  

Pak Didik mempunyai suatu rencana untuk mengembangkan tempat 

usahanya, yaitu dengan membangun greenhouse lagi, karena tempat 

greenhouse-nya tidak memadai dan banyak tanaman yang tidak terawat 

akibat desakan dengan tanaman lain. Selain budidaya tanaman hias, Pak 

Didik juga baru-baru ini mencoba usaha lain yaitu dengan menanam 

tanaman buah naga dan tanaman nilam. Beliau mencoba menanam 

tanaman buah naga dan tanaman nilam karena mempunyai khasiat yang 

sangat besar. Seperti halnya tanaman buah naga berguna untuk mengobati 

penyakit kanker usus, penyeimbang kadar gula, pelindung kesehatan 

mulut, pencegah pendarahan, dan obat keluhan keputihan sedangkan 
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tanaman nilam berkhasiat sebagai tanaman obat, minyaknya juga bisa 

disuling sebagai bahan baku minyak wangi (parfum). Hektaran lahan 

kosong yang disewanya hanya untuk menanam tanaman nilam. Beliau 

menyuruh karyawannya untuk menanam hektaran tanaman nilam. Beliau 

pertama-tama membeli beberapa jenis  batang buah naga dan batang nilam 

yang didapatkan dari berbagai daerah. Setelah itu memperkerjakan 

karyawan dan beberapa Ibu-ibu dari desa sekitarnya untuk memotong dan 

membuat  sambungan setekan. Karena menurut pemikiran beliau apa yang 

langka sekarang, sampai nanti akan diusahakan. 

Pada usaha tanaman hias outdoor dan indoor-nya ini, telah banyak 

pembeli maupun pengunjung Nursery mulai berdatangan, pada bulan 

Maret kemarin Deni Nursery and Gardening ini dikunjungi oleh 

rombongan siswa dan siswi beserta para Guru dari salah satu SMK di 

Boyolali. Kunjungan yang dilakukan para siswa dan siswi tersebut yaitu 

untuk studi banding dan pengenalan tanaman hias terutama Anthurium. 
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No Nama Tanaman 

1 Anthurium 

2 Philodendron 

3 Adenium 

4 Sansivera 

5 Euphurbia 

6 Aglonema 

7 Anggrek 

8 Bromelia 

9 Adam hawa 

10 Buah naga 

11 Sirih merah 

Sumber data primer 2006-2008 

Tabel 4.1.Beberapa Jenis Tanaman Hias di Deni Nursery and 

Gardening 

Dalam berwirausaha beliau menerapkan suatu kebijakan perusahaan 

dalam bidang agribisnis  tanaman hias yaitu  selalu berfikir maju dan 

memikirkan apa yang dibutuhkan untuk masa depan, seperti contohnya 

kemarin menanamtanaman buah naga dan  hektaran tanaman nilam. 

Prospek yang lain yaitu menjual tanaman hias hasil penyemaian seperti 

anthurium, karena menurut beliau apabila menjual tanaman indukan 

sangatlah menyayangkan sekali. Untuk mendapatkan dan melihat tanaman 

tumbuh menjadi indukan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selain itu 
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beliau juga membeli tanaman indukan dari berbagai wilayah. Dimana 

dalam pembelian tanaman tersebut tidak harus bagus-bagus tetapi beliau 

membeli tanaman yang harganya lebih murah. Contohnya dengan 

membeli anthurium yang di datangkan langsung  dari jawa barat. Beliau 

membeli indukan tersebut karena beliau ingin merawatnya agar menjadi 

bagus dan bisa berbunga dan berbuah yang akhirnya bisa di panen. 

Walaupun tidak bagus sekiranya tanaman indukan miliknya itu bisa 

menghasilkan keuntungan yang besar dengan memanen bijinya. Beliau 

dalam menjalankan usaha ini sangat jeli dan ulet, mau bekerja keras agar 

dapat memetik hasilnya dikemudian hari. Selain itu juga mengetahui arah 

yang akan dituju dan mengetahui pangsa pasarnya. 

B. Lokasi Perusahaan 

Deni Nursery and Gardening terletak di desa gerdu, karangpandan, 

karanganyar. Berada dijalan Raya Solo, Tawangmangu km 33 Desa 

Gerdu, Karangpandan Karanganyar, Jawa tengah. 

Batas geografis nursery ini adalah : 

Utara : Desa Sampangan 

Selatan : Desa Popongan 

Barat : Desa Salam 

Timur : Desa Karang 

 Greenhouse yang terletak di Desa gerdu ini menjadi lokasi 

berdirinya Deni Nursery and Gardening. Lokasi tersebut mempunyai 

ketinggian  tempat 800 m diatas permukaan laut, dengan luas 100m2. 
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mempunyai luas lahan 3.500 m2 disamping kanan dan kiri terdapat sawah 

dan aliran sungai kecil terdapat dibelakang lahan ini. Selain itu 

mempunyai suhu siang 280 C dan suhu malamnya 220 C. Tanah dilahan ini 

tergolong subur karena mengandung banyak humus, sehingga baik sekali 

ditanami tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman obat. Selain itu juga 

letaknya strategis dan dipinggir jalan raya yang memudahkan transportasi 

bagi para pengunjung. Walaupun berada dipinggir jalan raya, ada juga 

kendala yang dihadapi yaitu dari pencurian, penipuan dari pihak pembeli 

dan ada yang hutang tanaman  tetapi sampai sekarang uang yang 

ditagihnya masih kurang dengan beberapa alasan yang tidak jelas. Selain 

itu juga adanya penyakit pada tanaman, mungkin karena lokasinya yang 

lembab atau kurangnya perawatan. 

Untuk sekedar kita ketahui bahwa lokasi Deni Nursery And 

Gardening, di bawah ini dijelaskan denah bagian-bagian greenhouse yang 

terdapat  di Deni Nursery and Gardening. 
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Gambar  4.1. Denah Lokasi Deni Nursery And Gardening 

 

C. Organisasi Perusahaan 

Deni Nursery and Gardening merupakan perusahaan perseorangan 

yang berada dibawah pimpinan bapak Didik Setiawan. Usaha tersebut 

tidak hanya bergerak dibidang penjualannya saja tetapi juga dibidang 

budidayanya. Usaha tanaman hias merupakan bisnis yang sangat 

menjanjikan bagi kalangan pebisnis dan para hobis. Seperti halnya pak 

Didik, tanaman hias sudah melekat pada diri beliau. Tanaman hias sangat 

berperan penting dalam mencukupi kebutuhan keluarganya hingga sampai 

sekarang ini. Seperti  pepatah “berakit-rakit ke hulu berenang-renang 

ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”.  Stuktur 

Kebun 
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Nursery 

Lahan Nilam di 
Bukit Tomosiyo OISCA 

Pasar 
Karangpandan 

Kebun 
Buah Naga 

Makam 
Mengadeg 

Taman 
Memorial 
Delingan 
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organisasi  yang diterapkan di Deni Nursery and Gardening dapat berubah 

sewaktu-waktu. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik perusahaan 

yaitu bapak Didik Setiawan, yang bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan mengawasi seluruh aktivitas yang meliputi kegiatan 

pembelanjaan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Semua ini 

dilakukan bertujuan agar sesuai rencana dan tujuan yang dicapai. Tingkat 

di bawah pemilik perusahaan ada 3 tingkatan, yaitu administrasi, bagian 

operasional dan bagian produksi. Bagian administrasi dan keuangan terdiri 

dari 2 orang yaitu bapak Hartanto dan Ibu Olive, Selain itu juga ada 

bagian yang bertugas pada bagian operasional dan bagian produksi.  

Gambaran yang lebih jelas dari bentuk struktur organisasi terlihat pada 

skema di bawah ini : 

 

Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Deni Nursery And Gardening 

 

 
Pimpinan 

 
Bp. Didik Setyawan 

Administrasi dan 
Keuangan 

 
1. Bp. Hartanto 
2. Ibu Olive 

Bagian Operasional 
 

1. Bp. Handoko 
2. Bp. Sony 

 

 
Bagian Produksi 

 
1. Bp. Eric  
2. Ibu Im 
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Dalam perekrutan tenaga kerjanya pun juga diambil dari daerah 

sekitar yang dekat dengan lokasi greenhouse-nya. Karena menurut beliau 

warga sekitar dapat meningkatkan keamanan. Selain itu juga ingin 

memberdayakan daerah sekitar dan ingin mengembangkan koperasi agar 

supaya masyarakat sekitar sejahtera. Beliau menganggap karyawannya 

sebagai keluarga sendiri, apabila ada salah satu keluarga atau 

karyawannya sakit, beliau juga ikut andil dalam pengobatannya sampai 

sembuh. Tenaga kerja yang berada di Deni Nursery and Gardening ada 

yang tetap dan ada yang tidak tetap. Tenaga kerja yang tetap yang ada di 

Deni Nursery and Gardening ada 6 orang dan 20 orang lainnya tidak tetap.  

Beliau tidak melihat pendidikan, yang terpenting dalam bekerja di 

Deni Nursery dituntut untuk jujur. Tenaga kerja yang ada di Deni Nursery 

and Gardening tidak mendapatkan pelatihan khusus, yang terpenting 

disana kita harus bisa mencoba segala sesuatu sendiri. Dengan melihat dan 

mencoba, dengan sendirinya pasti akan bisa. Semua itu dimulai dari 

kebiasaan semata. Untuk upah tenaga kerja biasanya diberikan dua kali 

setiap bulannya yaitu pada tanggal 1 dan 15. Sedangkan untuk tenaga 

harian atau tenaga kerja tidak tetap, upah diberikan tiap minggu, 

khususnya untuk yang telah berumah tangga. 

Adapun juga tindakan yang akan dilakukan apabila ada karyawan 

yang tidak disiplin, yaitu dengan cara ditegur. Beliau tidak akan 

mengeluarkan pegawainya  apabila tidak melakukan kesalahan yang fatal. 

Karena beliau sudah mengangap karyawannya itu sebagai keluarganya 
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sendiri. Selain itu, untuk kesejahteraan karyawannya beliau mengadakan 

rekreasi bersama setiap enam bulan sekali. Ini bukti bahwa perusahaan ini 

menerapkan sistem kekeluargaan seperti koperasi.  

D. Sarana Produksi Pertanian 

Sarana produksi tetap yang digunakan adalah: 

a. Lahan 

Luas lahan yang dimiliki Deni Nursery and Gardening adalah 

3.500 m2. lahan tersebut digunakan untuk greenhouse, cafe dan 

sisanya untuk tanaman yang terdapat ditempat yang terbuka seperti 

euphorbia dan adenium agar terkena cahaya matahari langsung. 

b. Bangunan 

Bangunan yang ada di Deni Nursery and Gardening untuk 

greenhouse-nya ada 4. greenhouse yang berada di kiri jalan sebagai 

tempat anthurium, agloenema, philodendron, dan lain-lain, sedangkan 

greenhouse yang berada di belakang digunakan khusus untuk indukan 

anthurium terutama jenmani. Selain itu juga ada greenhouse yang 

berada di kanan jalan, bagian utara dikhususkan untuk adenium mulai 

dari tempat penyemaian diletakkan di bawah rak, sedangkan rak 

tersebut untuk tanaman adenium sedang dan indukan. Begitu juga 

dengan greenhouse yang disebelah selatannya untuk tanaman indukan 

philodendron dan tanaman hias yang lainnya yang sekiranya 

membutuhkan tempat yang lembab. Untuk atap greenhouse tersebut 

digunakan tutup plastik ultra violet, sedangkan pada bagian sampai 
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diberi paranet, tetapi untuk tanaman adenium hanya bagian atapnya 

saja diberi plastik ultra violet sedangkan sampingnya dibiarkan 

terbuka. Sedangkan bagian lantainya atau bagian bawah raknya diberi 

kerikil. Selain greenhouse, ada juga bangunan yang lain seperti posko 

untuk jaga malam yang dilengkapi dengan televisi dan vcd player. 

Selain itu juga ada cafe yang dilengkapi dengan dapur dan tempat 

untuk pertemuan dengan pengunjung. 

c. Peralatan kerja 

Peralatan yang digunakan di Deni Nursery and Gardening untuk 

mendukung dalam mempermudah dalam bekerja yaitu cangkul, scop, 

cutter, gunting, sprayer,  polibag, polipot, pot kecil sampai besar, pot 

plastik atau pot dari semen, pompa air, selang air, troli, gembor, mobil 

L 300, mobil jeep, telpon dan beberapa motor. 

2. Teknik Budidaya 

A.   Pengolahan Tanah 

Agar tanaman buah naga dapat tumbuh dengan baik, tanah harus 

diolah terlebih dahulu. Tanaman buah naga akan tumbuh dengan baik di 

tanah yang gembur. Pengolahan lahan yang dilakukan di Deny Nursery 

and Gardening dilakukan secara sederhana dengan menggunakan cangkul 

dan membuat guludan. Setelah selesai pengguludan kemudian dilakukan 

pemberian pupuk kandang di atas guludan-guludan tersebut. 

Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan lubang untuk tiang 

penyangga. Lubang tersebut dibuat dengan kedalaman 50 cm. Tiang 
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dimasukkan ke dalam lubang kemudian ditimbun dengan tanah bekas 

galian tersebut. Jarak antar lubang satu dengan lubang yang lain           

yaitu 60 cm. 

B.   Penanaman Tanaman Buah Naga  

Penanaman buah naga yang dilakukan di Deni Nursery and 

Gardening yaitu bibit yang berasal dari setek batang. Bibit tersebut 

kemudian ditancapkan ke tanah dan melekat di tiang beton. Jarak tanam 

yang digunakan yaitu 60 X 60 cm (Gb. 3 dilampiran). 

C.   Pemeliharaan Tanaman Buah Naga 

Setelah ditanam, tanaman buah naga membutuhkan perawatan 

intensif agar dapat tumbuh dan berproduksi baik. Beberapa tindakan 

perawatan yang dilakukan di Deny Nursery and Gardening di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

a.  Pengairan     

Tumbuhan buah naga tidak memerlukan banyak air. Karena 

termasuk jenis kaktus, tumbuhan buah naga dapat menyimpan air 

sendiri. Air hanya diperlukan secukupnya pada musim kemarau. 

Penyiraman dapat dilakukan 2 hari sekali. Dalam menyiram buah 

naga, air harus lolos ke bawah (porous). Penyiraman dilakukan pada 

pagi hari pukul 07.00 atau sore hari pukul 17.00. 

Pada saat musim hujan tanaman tidak perlu disiram lagi, jika 

media tanam sudah terlalu basah karena terkena air hujan maka tidak 

perlu melakukan penyiraman. Air penyiraman tidak boleh sampai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



li 
 

menggenangi pangkal batang. Sebab, pangkal batang yang terendam 

air dapat membusuk dan mati. Oleh karena itu, perlu dibuatkan 

saluran air di sekitar tanaman atau lahan agar air tidak tergenang. (Gb. 

8 dilampiran). 

b.   Pemupukan 

Kebutuhan pupuk akan unsur hara dapat diperoleh dari media 

tanamnya. Tetapi, unsur hara yang terdapat di dalam media tanam 

semakin lama akan semakin berkurang karena telah digunakan oleh 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena 

itu, perlu adanya penambahan unsur hara secara bertahap melalui 

pemupukan. Pupuk merupakan makanan tambahan bagi tanaman, 

dengan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman maka 

tanaman dapat tumbuh dengan subur. Pemberian pupuk yang baik 

adalah secara rutin dan berkala sesuai dengan dosis yang tepat. 

Pemupukan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam 

budidaya buah naga karena sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman serta kualitas dan produktivitas buah. Ini 

disebabkan tanaman buah naga merupakan jenis kaktus yang sangat 

banyak membutuhkan hara untuk hidupnya, tetapi pemberiannya 

harus seimbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. 

Pupuk yang diberikan kepada tanaman buah naga adalah pupuk 

alami dari kotoran hewan (pupuk kandang). Kelebihan dari  pupuk 

kandang ini antara lain: memperbaiki struktur tanah dan menaikkan 
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daya serap tanah terhadap air. Jika dibandingkan dengan tumbuhan 

buah lainnya, tumbuhan buah naga dapat dikatakan pemakan pupuk 

kandang yang paling rakus.  

Pupuk kandang yang siap digunakan adalah pupuk kandang 

yang telah matang. Hal ini ditandai dengan penguraian oleh mikrobia 

yang sudah tidak terjadi lagi. Artinya, panas sudah tidak ada lagi 

dalam kotoran. Dari pupuk tersebut sudah tidak tercium bau amoniak. 

Bentuknya sudah berupa tanah yang gembur kalau diremas, tampak 

kering, dan berwarna cokelat tua. 

Di Deny Nursery and Gardening berusaha menerapkan sistem 

pertanian organik, sehingga tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk 

yang digunakan untuk tanaman buah naga adalah pupuk organik 

berupa pupuk kandang. Pupuk kandang untuk tanaman buah naga 

setiap 6 bulan sekali dan diberikan pada awal dan akhir musim hujan. 

Cara pemberian pupuk kandang adalah dengan menaburkannya di 

sekitar tanaman buah naga yang kemudian ditutup kembali dengan 

media tanam. Pemberian pupuk disekitar tanaman memiliki tujuan 

agar hara dapat diserap akar tanaman dengan baik. (Gb. 9 dilampiran). 

c.   Pemangkasan 

Pemangkasan tanaman bertujuan untuk memperoleh 

keseimbangan pertumbuahan. Oleh karena itu, pemangkasan terbaik 

harus dilakukan sedini mungkin dan berkala sehingga pertumbuhan 

tanaman menjadi lebih teratur. Bila pemangkasan tidak dilakukan 
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maka percabangannya akan saling bersaing dan akhirnya menjadi 

tidak produktif. Selain agar pertumbuhannya optimal, pemangkasan 

juga dapat merangsang pembungaan. Pucuk-pucuk batang juga harus 

sering dipangkas, agar buah tidak kekurangan nutrisi. 

Di Deny Nursery and Gardening bagian tanaman buah naga 

yang dipangkas yaitu batang bagian dalam atau sulur yang sudah tidak 

produktif. Karena batang bagian dalam (sulur yang tidak produktif) 

tidak mendapatkan sinar matahari secara penuh makanya harus 

dipangkas. Hal ini disebabkan persentase berbuah untuk batang bagian 

dalam (sulur yang tidak produktif) hanya 1%, sedangkan persentase 

berbuah untuk batang bagian luar adalah 99%. Kalau tidak dilakukan 

pemangkasan pada cabang yang tidak produktif maka akan 

mengurangi jatah nutrisi untuk cabang yang masih produktif. Dengan 

dilakukan pemangkasan pada cabang yang tidak produktif maka jatah 

nutrisi yang ada bisa difokuskan semuanya masuk ke dalam buah 

untuk pertumbuhan sehingga tidak terbuang percuma di bagian lain 

pada tanaman yang tidak diperlukan. (Gb. 10 dilampiran). 

d.   Pengendalian Hama dan Penyakit 

Tumbuhan buah naga termasuk tumbuhan yang memiliki sedikit 

musuh atau hama penggangu. Salah satu hama yang biasa menyerang 

tumbuhan buah naga yang ada di Deny Nursery and Gardening adalah 

bekicot dan semut (gb. 11dilampiran). Keberadaan hama bekicot di 

kebun buah naga akan sangat merugikan. Ini disebabkan tunas 
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tanaman menjadi rusak tidak teratur karena digerogoti. Bahkan 

terkadang tunas tersebut membusuk. Mengendalikan serangan hama 

ini dapat dengan cara sanitasi kebun. Kebersihan kebun harus 

diperhatikan, terutama keberadaan gulma harus disingkirkan. Gulma 

di kebun biasanya menjadi sarang hama ini untuk berkembang biak. 

Selain bekicot, hama semut juga menyerang calon buah. Ada kalanya 

hama semut bergerombol pada calon buah. Bila hama semut tersebut 

tidak diberantas maka bentuk buah setelah mendekati dewasa akan 

terdapat bintik-bintik kasar maupun berbentuk tidak normal. 

Pencegahannya cukup disemprot dengan air yang berkekuatan besar 

meskipun nantinya semut-semut itu akan kembali lagi. Deny Nursery 

and Gardening lebih ke petani organik, penggunaan obat-obatan 

tanaman seperti insektisida, fungisida dan sebagainya ditekan 

seminimum mungkin. 

Memang tidak banyak jenis penyakit yang menyerang tanaman 

tanaman buah naga. Hal ini disebabkan batang buah naga yang kokoh 

dan kuat, sehingga jarang sekali terserang penyakit.  

D.   Pemanenan  

Pemanenan buah naga dilakukan setiap 9 bulan sekali, pemanenan 

atau pemetikan buah harus dilakukan dengan benar agar kualitas buah 

tidak berkurang atau tetap terjaga karena jika kualitas buah berkurang, 

maka penampilan fisik, cita rasa, umur simpan, dan harga jual dapat 

menurun. Pemetikan buah dilakukan dengan cara memotong buah pada 
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tangkainya tanpa merusak percabangan yang merupakan tempat atau letak 

buah tersebut. Ada 2 cara memotong buah naga yaitu : 

a. Pemotongan Buah yang Menempel pada Cabang 

Untuk pemotongan ini perlu dilihat letak atau posisi buah yang 

akan dipetik. Buah yang akan dipetik dipegang, lalu digerakkan 

kesamping kanan-kiri atau atas-bawah sebelum dipotong dengan 

gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting pangkas ramping 

yang satu sisinya tajam tapi jika gunting tersebut tidak ada, 

pemetikkan dapat dilakukan dengan tangan. (Gb. 18 dilampiran). 

b. Pemotongan Buah yang Bertangkai Panjang 

Buah yang memiliki tangkai buah yang sedikit panjang atau 

bulat lonjong lebih mudah dipotong dibandingkan buah yang 

menempel erat pada cabang atau batang. Pemotongan dilakukan 

dengan gunting yang diselipkan pada buah dan cabang, lalu tangkai 

buah dipotong.  

E.   Penanganan Pasca Panen 

Penangan pasca panen buah naga meliputi : 

a. Sortasi 

Merupakan kegiatan memisahkan buah berdasarkan baik tidaknya 

kualitas buah 

b. Grading 

Merupakan kegiatan memisahkan buah berdasarkan bentuk, ukuran 

dan warna buah 
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c. Pengemasan 

Buah naga yang sudah disortir dapat dikemas dengan menggunakan 

kardus khusus. Kardus tersebut diberi sekat-sekat yang berfungsi 

untuk membatasi buah sehingga tidak mudah berbenturan selama 

pengiriman, karena buah yang berbenturan  akan mudah rusak atau 

memar. Peletakkan buah dalam kardus harus benar, yaitu tangkai buah 

dibagian bawah. Setelah dimasukkan dalam kardus, buah dapat 

disimpan atau dikirim. Biasanya buah akan muncul rasa manis setelah 

disimpan 1-2 malam. Buah ini akan tahan simpan sampai 2 minggu 

dalam suhu ruang. Hindarkan buah tersebut dalam suhu panas. 

d. Pengiriman Buah 

Dalam pengiriman buah, yang harus diperhatikan adalah jarak tempuh 

hingga tujuan akhir dan jenis transportasi yang digunakan. 

F.   Pemasaran  

Pemasaran ada 2 macam yaitu : 

a. Secara Langsung  

Buah yang di produksi oleh produsen di pasarkan langsung kepasar 

swalayan sebelum berada dikonsumen. 

b. Tidak Langsung 

Tengkulak mengambil di Deny Nursery kemudian dijual lagi kepasar 

dengan harga yang lebih tinggi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lvii 
 

G.  Analisis Usaha Tanaman Buah Naga 

Berikut ini adalah rincian besarnya biaya untuk budidaya Buah Naga 

yang menggunakan Lahan seluas 2000 m2     

A. Biaya  

1.   Biaya usaha tani tahun ke-1 

a. Sarana Produksi 

1. Sewa lahan 2000 m2/tahun   Rp.  1.500.000,- 

2. Bibit 1200 batang @ Rp. 5000   Rp.  6.000.000,- 

3. Tiang Rambat 300 buah   Rp.  9.810.000,- 

4. Pupuk kandang 3 rit    Rp.     300.000,- 

5. Pestisida     

- Insektisida 1.5 l    Rp.       90.000,- 

  - Fungisida 4 kg    Rp.     240.000,- 

6. lain-lain 

  - Tali Rafia 5 kg    Rp.       75.000,- 

   

   Total biaya Sarana Produksi   Rp. 18. 015.000,- 

 

2. Biaya Tenaga kerja 

 1. Olah tanah 6 TK x 3 hari x Rp. 25.000  Rp.       450.000,- 

 2. Penanaman dan pasang tiang rambat 

     4 TKS x 4 hari x 25.000    Rp.       400.000,- 

 3. Penyiangan 8 freq x 2 TK x Rp. 25.000   Rp.       400.000,- 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lviii 
 

 4. Pemupukan dan pemberantasan Hama 

     8 freq x 2 TK x Rp. 25.000,-   Rp.       400.000,- 

 5. Panen       Rp.       150.000,- 

 Total biaya Tenaga Kerja    Rp.   1.800.000,- 

 Total Biaya usaha tani tahun ke-1    Rp. 19.815.000,-  

3. Biaya usaha tani tahun ke-2 

a.  Sarana produksi 

1. Pupuk kandang 3 rit    Rp.     300.000,- 

2. Pestisida     

- Insektisida 1.5 l               Rp.       90.000,- 

  - Fungisida 4 kg               Rp.     240.000,- 

3. lain-lain 

  - Tali Rafia 3 kg    Rp.       45.000,- 

 Total biaya Sarana Produksi   Rp.       675.000,- 

4. Biaya Tenaga Kerja 

1. Pemupukan dan pemberantasan Hama 

     8 freq x 2 TK x Rp. 25.000,-   Rp.       400.000,- 

 2. Penyiangan 8 freq x 2 TK x Rp. 25.000   Rp.       400.000,- 

 3. Panen       Rp.       200.000,- 

Total biaya Tenaga Kerja    Rp.   1.000.000,- 

 Total biaya Usaha Tani Tahun ke-2   Rp.   1.697.000,- 

Total Biaya Usaha Tani Tahun Ke-1 hingga Tahun 2 adalah sebesar           

Rp. 21.512.000,- 
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B. Pendapatan dan Keuntungan 

Untuk menghitung nilai pendapatan dan keuntungan beberapa 

asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Rata-rata pertanaman 

dengan 4 sulur, pada tahun ke-1 diperoleh sulur  3500 sulur. Terdapat 

5000 buah yang memiliki berbagai macam ukuran dan berat,serta yang tak 

layak dijual. Setelah disortir dan layak jual diperoleh 2000 kg. 

 2000 kg x @ Rp. 25.000 = Rp. 50.000.000,- 

Pada tahun ke-2 dengan populasi yang sama diperoleh 2500 kg 

dengan nilai 

 2500 kg x @ Rp. 25.000 = Rp. 75.000.000,- 

Jadi dapat diketahui keuntungan yang diperoleh dari usaha tani mulai 

tahun ke-1 hingga tahun ke-2 adalah   

= Total pendapatan tahun ke-1 dan tahun ke-2 – total biaya usaha 

tani tahun ke-   1 sampai ke-2  

= Rp. 125.000.000 – 21.512.000 

= Rp. 103.488.000,- 

Keuntungan yang diperoleh hingga tahun ke-2 adalah Rp. 103.488.000 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari Praktek Kerja Magang yang telah dilaksanakan di Deny Nursery 

and Gardening dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanaman buah naga dapat diperbanyak dengan menggunakan setek cabang 

atau batang. Batang atau cabang yang digunakan untuk setek harus dalam 

keadaan sehat, penampilan fisik kekar dan keras serta tampak tua, sudah 

berbuah, dan berwarna hijau kelabu. 

2. Asal setek merupakan tanaman yang pernah berbuah dan memiliki ketuaan 

yang cukup. Cabang atau batang buah naga dipilih yang pernah berbuah 

3-4 kali. Panjang cabang atau batang tersebut umumnya sekitar 90-120 

cm. Bahan setek ini pun dapat diambil dari pemangkasan sulur yang 

terlalu panjang, sekitar 30-50%.  

3. Buah naga bermanfaat untuk penyeimbang kadar gula dalam darah, 

menurunkan kolesterol, diabetes mellitus, dll. 

4. Perawatan tanaman buah naga meliputi; pengaturan letak dan pengikatan 

cabang atau batang, pengairan, pemupukan, pemangkasan, dan juga 

pengendalian hama dan penyakit. 

5. Buah naga yang paling diminati adalah merah daging merah dan merah 

daging putih karena buahnya berukuran besar. Sedangkan rasa yang 

paling diminati adalah buah naga yang berwarna kuning baik kuning 
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daging putih maupun kuning daging pink karena rasanya manis, tetapi 

harganya mahal. Selain itu buahnya juga berukuran kecil. 

B. Saran  

1. Perlu adanya pengenalan kepada masyarakat mengenai tanaman buah 

naga, baik jenis, perawatan, asal usul atau manfaatnya, dengan harapan 

semakin banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman buah naga. 

Apalagi pembudidayaan buah naga menjanjikan keuntungan. 

2. Sebaiknya mencoba menggunakan sistem pertanian organik dalam 

budidaya pertanian, sehingga kualitas hasil dapat ditingkatkan dan juga 

aman bagi kesehatan manusia karena terhindar dari residu kimia. 
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Gb. 1. Greenhouse Deny Nursery and Gardening 

Gb. 2. Greenhouse Philodendron, and Adenium 
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Gb. 3. Calon buah naga daging merah 

Gb. 4.  Tiang panjatan buah naga menggunakan tiang beton (semen) 
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Gb. 5. Pengisian media tanam 

 

 
 Gb. 6. Penanaman bibit buah naga 
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Gb. 7. Bibit buah naga 
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 Gb. 8. Penyiraman buah naga                           Gb. 9.  Pemupukan buah 
naga 
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  Gb. 10. Pemangkasan batang    buah naga  Gb. 11. Hama penyakit bekicot 
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      Gb. 12. Busuk batang buah naga                      Gb. 13.Pemangkasan batang 
terserang hama 
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                          Gb. 14. Pemberian antracol pada batang buah naga terserang 
hama bekicot     

                    

          Gb.15. Pemberian pelapis lilin untuk menutup busuk batang 
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Gb. 16. Calon buah naga daging merah 

 

 
Gb. 17. Pemanenan buah naga 
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