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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat konsumsi gula Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh Badan Pusat Statistik tercatat 6,805 

kg/kapita/tahun. Produksi tebu Indonesia di tahun 2015 berdasarkan angka tetap 

statistik perkebunan Indonesia tercatat sebesar 2.497.997 ton dan pada tahun 2016 

berada pada angka 2.222.971 ton (Ditjen Perkebunan, 2017). Dari data Badan Pusat 

Statistik, tercatat impor pemanis buatan Indonesia pada tahun 2012 cukup besar 

yaitu 2.048.999 kg. Pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor 

gula dan upaya mencapai swasembada gula Nasional di tahun 2014 berusaha 

meningkatkan produksi gula dalam negeri melalui berbagai cara diantaranya 

intensifikasi tebu, perluasan penanaman tebu dan pengembangan komoditi selain 

tebu yang dapat digunakan sebagai bahan pemanis alami (Kementrian Pertanian 

2015). Tanaman penghasil gula selain tebu antara lain: aren, jagung, sorgum, 

kelapa, agave, dan stevia (Parnidi et al., 2016).  

 Lahan yang dulunya dianggap sebagai lahan marginal, seperti lahan gambut 

menjadi salah satu sasaran perluasan lahan pertanian yang tidak dapat dihindari. 

Permasalahan maraknya alihfungsi lahan tercatat luas lahan sawah khususnya di 

Jawa Timur pada tahun 2014 seluas 1.101.765,00 ha, sedangkan pada tahun 2015 

mengalami penyusutan menjadi 1.091.752,00 ha (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Belum ditemukannya tanaman stevia yang tahan cekaman tanah asam juga perlu 

dikembangkan. Menurut data Balitbangtan 2016 sebaran gambut di Indonesia 

terluas terdapat di tiga pulau besar (Sumatera, Kalimantan dan Papua) yang 

mencapai luas sekitar 14,9 juta hektar. Permasalahan lain yaitu data  
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dari Riset Kesehatan Dasar (Riskedes) oleh Kementrian Kesehatan tahun 

2014 di Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi diabetes di 

Indonesia dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 ju/ta pada tahun 

2013. Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) dikenal sebagai tanaman pemanis alami 

non-kalori yang mengandung glikosida dengan komponen utama steviosida yang 

dapat menghasilkan rasa manis. Tanaman pemanis berbahan baku stevia bersifat 

non-kalori sehingga baik digunakan bagi penderita diabetes (Andryana, 2017). 

Tanaman stevia dapat diperbanyak secara vegetatif maupun generatif. Perbanyakan 

vegetatif dapat dilakukan dengan anakan, setek batang dan kultur jaringan. 

Beberapa kasus budidaya stevia dilakukan usaha perbaikan teknik budidaya dan 

produktifitas lahan untuk mengoptimalkan hasil. Salah satunya yaitu setek stevia 

terlebih dahulu disemai di polybag dan diberi naungan untuk menjaga kelembapan 

(Pradesta dkk, 2017).  

 Warna cahaya dan rentang panjang gelombang yang berbeda akan 

memengaruhi pertumbuhan tanaman (Indradewa, 2012). Panjang gelombang 

(kualitas cahaya) mempengaruhi lebarnya bukaan stomata dan mempengaruhi 

proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis , fototropisme, dan fotoperiodisme. 

Panjang gelombang spektrum cahaya tampak adalah berkisar antara 380 sampai 

700 nm. Umumnya warna cahaya yang dapat diserap oleh tumbuhan yaitu seluruh 

kisaran cahaya tampak. Namun tanaman lebih banyak menyerap sinar berwarna 

biru dengan panjang gelombang antara 440-470 nm dan sinar berwarna merah 

antara 640-660 nm (Hidayat, 2012). Penyungkupan yang terlalu gelap/rapat 

menyebabkan gelombang cahaya sulit menembus tanaman, sehingga tanaman 



3 

 

 
 

memperoleh intensitas cahaya yang lebih rendah, menyebabkan penurunan 

suhu di dalam naungan yang menyebabkan proses transpirasi berjalan lambat. 

Baharuddin (2014), menyatakan peningkatan produksi tomat pada genotipe senang 

naungan diduga karena pemberian naungan 50% menurunkan suhu sampai pada 

titik yang mungkin dapat mengurangi tingkat respirasi. Pemberian naungan 50% 

mengakibatkan suhu yang didapat tanaman lebih rendah (27oC) dibandingkan 

dengan perlakuan tanpa naungan (29oC). Menurunnya tingkat respirasi akan 

menurunkan proses pembakaran karbohidrat, sehingga akan lebih banyak 

terakumulasi pada buah.  

Melihat latar belakang diatas, dibutuhkan pengadaan produk alternatif 

pendamping gula tebu yang memiliki nilai tambah dan aman bagi kesehatan dengan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati tanaman penghasil gula yang dapat 

dibudidayakan di lahan marginal seperti gambut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Potensi sumber pemanis alami rendah kalori alternatif pengganti gula tebu 

yang belum dimanfaatkan secara optimal kurangnya informasi mengenai alat 

naungan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan setek tanaman stevia dan variasi 

media tanam gambut yang tepat untuk menghasilkan pertumbuhan tanaman terbaik. 

 Maka rumusan masalah dari penelitian ini : 

1. Apakah ada interaksi antara variasi warna naungan dan media tanam 

gambut? 

2. Apakah ada pengaruh variasi warna naungan terhadap pertumbuhan 

tanaman stevia?
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1. Apakah ada pengaruh variasi media gambut terhadap pertumbuhan

tanaman stevia?

Bagaimana perbedaan perlakuan variasi warna naungan dan media tanam 

gambut terhadap kadar brix daun stevia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendapatkan interaksi terbaik antara variasi warna naungan dengan

media tanam gambut pada pertumbuhan stevia.

2. Mendapatkan warna naungan terbaik terhadap pertumbuhan stevia.

3. Mendapatkan media tanam gambut terbaik terhadap pertumbuhan stevia.

4. Mendapatkan perlakuan warna naungan dan media tanam gambut terbaik

terhadap kadar brix daun stevia.

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini ialah : 

1. Diduga adanya interaksi antara variasi warna naungan denga media

tanam gambut pada pertumbuhan stevia

2. Diduga warna naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan stevia.

3. Diduga media tanam gambut berpengaruh terhadap pertumbuhan stevia.

4. Diduga penanaman stevia pada variasi warna naungan dan media tanam

gambut memiliki kadar brix daun yang berbeda.




