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ABSTRAK: Meningkatnya permintaan buah naga terutama pada masa off-season (di luar
musim), menuntut petani untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Salah satu
metode yang telah diterapkan oleh beberapa petani buah naga khususnya di wilayah
Banyuwangi adalah pencahayaan tanaman buah naga mulai pukul 18.00 – 06.00 WIB
menggunakan lampu bohlam (IB) dengan daya 2,5 – 5 W dan lampu jenis lumen dengan daya 11
– 15 W. Penerapan metde tersebut terbukti mampu memicu pembungaan buah naga di luar
musimnya setelah 3 minggu pencahayaan. Namun, tingginya biaya yang harus dikeluarkan
selama masa pencahayaan akibat lamanya waktu pencahayaan serta biaya lampu khususnya
jenis lumen yang relatif lebih mahal menadi kendala tersendiri bagi beberapa petani yang ingin
menerapkan metode serupa. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian mengenai pencahayaan
buah naga di luar musimnya menggunakan lampu dengan daya 70 – 100 W selama 4 jam (20.00
– 02.00). berdasarkan hasil penelitian tersebut, buah naga mampu berbunga setelah 33 – 48 hari
pencahayaan. Waktu pencahayaan buah naga berdasarkan penelitian relatif lebih singkat, akan
tetapi biaya yang diperlukan relatif tinggi akibat daya lampu yang digunakan besar serta masa
pencahayaan lebih lama. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian pencahayaan buah naga
menggunakan lampu bohlam 5 W dengan variasi lama pencahayaan dan posisi pencahayaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencahayaan buah naga menggunakan lampu bohlam 5 W
dengan posisi pencahayaan diantara dua klon buah naga serta lama pencahayaan 6 jam
merupakan metode yang efektif untuk diterapkan dalam rangka memenuhi permintaan buah
naga di luar musimya.
Kata Kunci: Buah naga, off-season, pencahayaan.

PENDAHULUAN
Buah naga merupakan jenis buah yang termasuk dalam rumpun kaktus (Raveh,

1993) dan berasal dari amerika tengah (Zee et al., 2004), keberadaannya tersebar secara
luas di enam benua (Crane dan Balerdi, 2009) termasuk benua asia dan telah banyak
dikembangkan di Indonesia. Buah naga memiliki keunggulan berupa kandungan
antioksidan (Kunnika dan Pranee, 2011), rendah kalori (Mahattanatawee et al., 2006)
dan dipercaya dapat menjadi obat untuk berbagai jenis penyakit, sehingga buah naga
banyak diminati (Tran et al., 2015). Sebagaimana buah lainnya, buah naga merupakan
buah musiman (Jiang et al., 2012), yang mana untuk wilayah Indonesia hanya berbunga
pada bulan Oktober - Maret dan selebihnya tidak berbunga atau disebut sebagai masa
off-season. Kondisi off-season menjadi peluang besar bagi petani buah naga untuk
meningkatkan pendapatan, dikarenakan permintaan terhadap buah naga meningkat
dan harga jual buah naga pada masa off-season relatif lebih mahal hingga 2 – 3 kali
lipat dari harga normal pada musimnya. Akan tetapi, kondisi buah naga yang tidak
dapat berbunga pada masa off-season mengakibatkan petani buah naga tidak dapat
memenuhi permintaan buah naga.

Permintaan yang meningkat serta harga buah naga yang relatif mahal hingga 2 – 3
kali lipat dari harga biasa (pada musimnya) menjadi alasan utama bagi petani buah
naga untuk memberikan beberapa perlakuan terhadap buah naga. Salah satu
perlakuan yang diberikan petani di wilayah Banyuwangi terhadap buah naga pada
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masa off-season adalah dengan memberikan pencahayaan di malam hari (18.00 – 06.00
WIB). Perlakuan pencahayaan yang diberikan terbukti mampu merangsang buah naga
untuk berbunga. Namun, pencahayaan yang dilakukan oleh petani memiliki kelemahan
diantaranya daya lampu yang relatif besar (11 – 15 W) dan waktu pencahayaan yang
panjang (18.00 – 05.00 WIB). Sebelumnya, di beberapa negara telah dilakukan
penelitian mengenai pencahayaan buah naga pada malam hari seperti Vietnam (Hoa et
al., 2008), Thailand (Saradhuldhat et al., 2009) dan Taiwan (Jiang et al., 2012 dan Tran
et al., 2015). Daya lampu yang digunakan dalam penelitian tersebut relatif besar (70 –
100 W) dengan waktu pencahayaan 4 jam (22.00 – 02.00). Pemberian pencahayaan
terhadap buah naga terbukti dapat merangsang buah naga untuk berbunga walapaun
pada masa off-season (Reindeers, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah
naga dapat berbunga setelah 33 – 48 hari pencahayaan dan mulai berbuah setelah 46 –
59 hari pencahayaan, sehingga biaya pencahayaan relatif besar (Tran et al., 2015).

Motifasi untuk memperoleh hasil yang maksimal dari buah naga terutama pada
masa off-season, mengakibatkan petani buah naga terus menerapkan pencahayaan
dengan waktu yang panjang. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan energi
yang saat ini terus berkurang serta kondisi lingkungan yang megharuskan penggunaan
energi seefisien mungkin untuk mengurangi timbulnya pemanasan global. Oleh sebab
itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menstimulasi buah naga pada masa off-
season dengan biaya yang rendah dan hemat energi. Sehingga dilakukan penelitian
pencahayaan di wilayah Banyuwangi menggunakan lampu berdaya rendah (5 W) serta
variasi pencahayaan berupa posisi dan waktu pencahayaan. Melalui penelitian ini,
diharapkan dapat diketahui waktu serta posisi pencahayaan yang efektif untuk
menstimulasi buah naga pada masa off-season dengan daya lampu dan biaya yang
rendah.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
(Lat. 080 30’ 13.25’’ S, Long. 1440 10’ 54.57’’ E). Terdapat 72 klon buah naga yang
digunakan dalam penelitian ini. Setiap klon terdapat 4 tanaman buah naga. Tanaman
buah naga yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan buah naga merah (buah
naga dengan daging buah berwarna merah keungu-unguan) dan telah mencapai usia
tanam 2 tahun dengan jarak antar klon 2 m.

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini terdiri dari variasi waktu
pencahayaan dan variasi posisi pencahayaan. Variasi waktu pencahayaan yang
digunakan adalah 4 jam, 6 jam dan 8 jam dengan posisi pencahayaan tepat di atas klon
buah naga dan diantara 2 klon buah naga. Antara satu perlakuan dengan perlakuan
lainnya diberi jarak 3 klon buah naga untuk menghindari terjadinya interaksi antara
satu perlakuan dengan perlakuan lainnya.

Beberapa data yang menjadi parameter pembahasan hasil penelitian ini antara
lain:

1. Jumlah bunga
2. Waktu munculnya bunga, serta
3. Jumlah buah yang dihasilkan.

Analisa data dilakukan dengan menghitung rata – rat data yang diperoleh elama
penelitian dan di plot dalam sebuah grafik mengunakan software Spread Sheat dalam
hal ini MS.Excel. analis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil rata – rata
yang diperoleh serta perbandingan SE pada tiap data yang diperoleh.

Selain tiga parameter di atas, dilakukan pengambilan data berupa suhu lingkungan
(gambar 1) dan kelembaban tanah (gambar 2) selama penelitian berlangsung. Hasil
penelitian ini merupakan rata – rata data yang diperoleh selama penelitian berlangsung
(April - Juni). Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian pencahayaan
buah naga ini antara lain:

1. Termometer digital, untuk mengukur temperatur daerah penelitian;
2. GPS, untuk pengambilan data koordinat lokasi penelitian;
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3. Lampu Bohlam 5W, sebagai alat pencahayaan;
4. Buah naga (72 klon), sebagai objek pengamatan;
5. Luxmeter, untuk mengukur intensitas cahaya, serta
6. Diesel, untuk pengairan lahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan buah naga adalah temperatur,
kelembaban tanah dan intensitas cahaya (Zee et al., 2004). Buah naga tidak dapat
berkembang dengan baik pada daerah yang memiliki intensitas cahaya terlalu tinggi,
temperatur tinggi (> 390C) serta kondisi tanah yag terlalu kering. Oleh sebab itu, perlu
adanya pengamatan terhadap temperatur, intensitas cahaya selama penelitian serta
pengaturan kondisi air dalam tanah untuk menjaga kestabilan kelembaban tanah,
sehingga kondisi buah naga diasumsikan hanya dipengaruhi oleh perlakuan
pencahayaan meliputi lama waktu pencahayan dan posisi pencahayaan. Gambar 1
berikut ini merupakan perubahan suhu selama penelitian dengan rata – rata intensitas
cahaya mulai dari 1500 sampai 2600 lux.

Gambar 1. Grafik perubahan suhu selama penelitian

Gambar 2 berikut ini menunjukkan kondisi kelembaban tanah selama penelitian
berlangsung. Kelembaban tanah selalu dijaga dan dipastikan tidak mengalami
perubahan selama proses penelitian. Penjagaan kelembaban tanah ini dilakukan
dengan cara pengairan menggunakan diesel secara berkala, yang dilakukan setiap satu
kali dalam satu minggunya.

Gambar 2. Grafik kelembaban tanah selama penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian pencahayaan buah naga ini didasarkan pada dua variabel, yaitu

posisi dan waktu pencahayaan. Terdapat dua posisi yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu posisi 1: lampu berada 30 cm di atas tiap klon buah naga; dan posisi 2: lampu
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berada di antara 2 klon buah naga dengan ketinggian 30 cm di atas klon buah naga
serta 3 variasi waktu pencahayaan (4, 6 dan 8 jam). Berikut merupakan uraian hasil
peneitian pencahayaan buah naga pada masa off-season.
Pengaruh Posisi Pencahayaan

Posisi pencahayaan dan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap
proses munculnya bunga pada buah naga (off-season). Terdapat dua posisi yang
digunakan, yaitu posisi 1 dan posisi 2. Dianatara kedua posisi tersebut, posisi 2
merupakan posisi yang efektif untuk menstimulasi buah naga pada masa off-season.
Aplikasi pencahayaan dengan posisi 2 menghasilkan bunga setelah 3 minggu
pencahayaan. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, dimana bunga mulai muncul setelah 33 – 48 hari pencahayaan
(Tran et al., 2015) yang menggunakan pencahayaan satu lampu untuk satu klon buah
naga. Namun, hasil yang diperoleh berdasarkan penerapan menggunakan posisi 1
terbukti sesuai dengan peelitian sebelumnya (Tran et al., 2015). Posisi 1 mulai muncul
bunga setelah 1,5 bulan atau 42 hari pencahayaan.

Perbedaan jumlah bunga antara posisi 1 dan 2 dapat ditinjau dengan
membandingkan grafik pada gambar 3 (posisi 1) dan grafik pada gambar 4 (posisi 2)
berikut ini.

Gambar 3. Grafik jumlah bunga terhadap waktu pencahayaan

Gambar 4. Grafik hubungan rata–rata jumlah bunga terhadap waktu pencahayaan

Berdasarkan kedua grafik tersebut, dapat diketahui bahwa posisi pencahayaan
berpengaruh besar terhadap kecepatan munculnya bakal bunga buah naga pada masa
off-season.
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Variasi waktu pencahayaan diterapkan untuk mengetahui respon buah naga
terhadap lama pencahayaan. Respon yang diamati adalah awal buah naga berbunga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya pencahayaan tidak berpengaruh
terhadap cepat lambatnya buah naga berbunga. Namun, waktu pencahayaan terhadap
buah naga dapat mempengaruhi jumlah bunga yang dihasilkan. Sebagaimana
ditunjukkan pada gambar 4, rata – rata jumlah bunga tertinggi adalah apliaksi
pencahayaan selama 8 jam dan terrendah pada aplikasi pencahayaan 4 jam. Semakin
lama waktu pencahayaan yang diberikan, maka bunga yang dihasilkan semakin
banyak.

Grafik pada gambar 5 di bawah ini, menunjukkan jumlah buah yang dihasilkan
untuk setiap waktu pencahayaan pada posisi 2. Buah naga dengan pencahayaan 6 jam
dan 8 jam memiliki rata – rata jumlah buah sama dan jumlah buah terrendah terjadi
pada pencahayaan 4 jam. Bunga pada buah naga akan muli membentuk buah pada
minggu ke – 2 atau ke-3 setelah berbunga. Lama pencahayaan buah naga terbukti dapat
mempengaruhi jumlah buga yang dihasikan. Namun, pada akhirnya jumlah buah yang
dihasilkan dari hasil pencahayaan 6 jam dan 8 jam adalah sama, sehingga dapat
diasumsikan bahwa perlakuan pencahayaan yang efektif terhadap buah naga pada
masa off-season adalah pencahayaan dengan posisi 2 dan lama pencahayaan 6 jam.
Melalui penerapan pencahayaan posisi 2, maka dapat mengurangi jumlah lampu yang
digunakan selama proses pencahayaan sekaligus mengurangi biaya pencahayaan dan
energi istrik yang dikeluarkan selama proses pencahayaan berlangsung.

Gambar 5. Grafik hubungan rata–rata jumlah buah terhadap waktu pencahayaan

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Banyaknya bunga yang dihasilkan oleh buah naga pada masa off-season
bergantung pada lama waktu pencahayaan yang diaplikasikan. Semakin lama
waktu pencahayaan, maka bunga yang dihasilkan semakin banyak.

2. Waktu pencahayaan yang efektif untuk stimulasi pencahayaan buah naga pada
masa off-season adalah 6 jam, didasarkan pada jumlah buah yang dihasilkan.

3. Posisi pencahayaan berpengaruh terhadap kecepatan berbunga. Posisi
pencahayaan diantara dua klon buah naga merupakan posisi yang efektif untuk
menstimulasi buah naga untuk memunculkan bunga pada masa off-season.
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