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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Stevia 

Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) ialah jenis tanaman perdu famili 

Compositae yang berasal Paraguay-Brasil-Argentina di Amerika Selatan. Memiliki 

genus sekitar 240 spesies. Dari 240 spesies tersebut, hanya Stevia rebaudiana yang 

digunakan sebagai pemanis, sehingga dikenal sebagai “the sweet herb of Paraguay” 

atau stevia. Tergolong tanaman tahunan, berbentuk perdu basah dan dikategorikan 

tanaman hari pendek, yang artinya akan berbunga bila panjang siang hari kurang 

dari 12 jam (Sari, 2017).  

Stevia memiliki tinggi antara 40-60 cm, berbatang bulat, berbulu, beruas, 

memiliki percabangan yang banyak, dan berwarna hijau. Daun tunggal berhadapan 

tidak bertangkai, berbentuk bulat telur atau elips, bergerigi dengan proporsi gerigi 

daun 1/3, panjang daun 2-4 cm, lebar 1-5 cm, pada bagian tengah melebar dan 

bagian ujung mengecil dengan ujung daun berbentuk runcing dan memiliki tulang 

daun menyirip. Tergolong bunga majemuk, hermaphrodit, berwarna putih terletak 

di ketiak daun, mahkota bunganya bentuk terompet, tangkai benang sari dan tangkai 

putik pendek, dan tanaman stevia memiliki dua sistem perakaran, yaitu perakaran 

halus di dekat permukaan tanah dan perakaran lebat dengan akar-akar yang tebal 

dan kasar menembus ke dalam tanah (Madan et al., 2010). Tanaman stevia ini tahan 

dipangkas dan setelah dipangkas akan muncul tunas-tunas baru. 

Klasifikasi tanaman Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) berdasarkan Unites 

States Departement of Agricultue (USDA) sebagai berikut :  
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Kingdom   : Plantae  

Sub Kingdom   : Tracheobionta  

Super Divisi  : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas    : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo    : Asterales 

Famili    : Asteraceae  

Genus    : Stevia  

Spesies   : Stevia rebaudiana Bertoni. 

 

Gambar 1. Daun Stevia rebaudiana Bertoni (Lemus-Mondaca et al., 2012).  

Saat yang tepat untuk panen pertama pada waktu kandungan stevioside 

maksimal yaitu tanaman telah berumur 40-60 hari, tinggi tanaman 40-60 cm, 

berdaun rimbun, dan menjelang stadium berbunga (Prasetya dkk, 2014). 

Berdasarkan penelitian Wuryantoro dkk, (2014), kadar stevioside dan total gula 

terbesar terdapat pada bagian daun.  
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Tabel 1. Data Analisis Hasil Filtrat Perlakuan Bagian Tanaman Stevia (Wuryantoro 

dkk, 2014) 

Bagian Tanaman Kadar Stevioside (%) Gula Total (%) 

Daun 5,45 c 6,61 c 

Daun:batang (1:1) 4,32 b 5,75 b 

Batang 3,78 a 4,10 a 

BNT 5% 0,40 0,49 

Keterangan : nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda  

nyata (α=0,05) 

Nilai produksi daun stevia dari 1 kg daun stevia basah akan diperoleh 0,20 

0,25 kg daun kering (rendemen 20-25%). Sedangkan rendemen dari daun kering 

menjadi kristal gula stevia sekita 0,8-1%. Dengan kata lain dari setiap 100 kg daun 

stevia kering akan didapatkan 0,8-1 kg gula (Pramono, 2012). Jika dilihat, hasil 

perolehan rendemen kristal gula yang diperoleh dari daun stevia reatif kecil akan 

tetapi stevia mengandung stevioside yang merupakan bahan pemanis non tebu 

dengan kelebihan tingkat kemanisan 200-300 kali dari gula tebu dan diperoleh 

dengan mengekstrak daun stevia (Isdianti, 2007 : Sumaryono, 2014). 

2.2 Manfaat Stevia 

Stevia adalah salah satu tanaman yang dapat dijadikan sumber bahan 

pemanis alami yang rendah kalori dan aman dikonsumsi, mengingat pemanis 

sintetik seringkali berpengaruh buruk terhadap kesehatan (Prasetya dkk, 2014). 

Daun stevia memiliki nilai kalori yang rendah hanya sebesar 2,42 kcal/kg jika 

dibandingkan dengan gula tebu yang terdapat kalori sebesar 386 kcal/kg dan lebih 

rendah dibanding dengan pemanis lain seperti aspartame yang mengandung 4 

kcal/g (Savita dkk, 2013 : Djajadi, 2014).
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Minat terhadap permintaan gula stevia meningkat sehubungan dengan 

semakin meningkatnya populasi penyandang obesitas dan diabetes. Data 

International Diabetes Federation tahun 2015 menyatakan jumlah estimasi 

penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta jiwa (Kemenkes, 

2016). Anton et al., (2010) menyatakan bahwa relawan yang diberi gula stevia 

mempunyai kadar gula darah setelah makan terutama pada 30 dan 60 menit 

(postpandrial glucose) yaitu berturut-turut sebesar 96 dan 98 mg/dL paling rendah, 

dibanding dengan relawan yang diberikan sukrosa yaitu memiliki kadar gula darah 

sebesar 103 mg/dL (setelah 30 menit) dan 106 mg/dL (setelah 60 menit). 

Stevia mempunyai manfaat sebagai bahan antiseptic (Buchori et al., 2011). 

Dalam beberapa penelitian tentang aktivitas mikrobia, kemampuan ekstrak daun 

stevia diakui mampu menekan perkembangan beberapa jenis mikroorganisme 

seperti diantaranya Salmonella thypi, Aeromonas hidrophila, Vibrio cholerae, 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus (Djayaraman et al. 2009 : Seema, 2010). 

Pengembangan stevia sebagai penghasil gula alternatif diharapkan mampu 

menambah pasokan bahan pemanis nasional guna membantu program swasembada 

gula, di samping menyediakan pemanis alami yang sehat bagi seluruh individu 

(Thomas et al., 2010). 

2.3 Syarat Tumbuh 

Stevia memiliki daya adaptasi lingkungan sangat luas, dari daerah tropik 

sampai sejauh 600 LU dengan musim dingin cukup ekstrem. Di daerah subtropik 

stevia dapat tumbuh di dataran rendah. Di daerah tropik stevia dapat tumbuh pada 

daerah dengan ketinggian 250 mdpl namun pertumbuhan optimum tanaman Stevia 
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diperoleh pada daerah dengan ketinggian 800 - 2.000 mdpl. Pertumbuhan 

stevia di dataran rendah, menyebabkan stevia berbunga lebih cepat sehingga 

produksi biomassa daunnya lebih rendah dan cepat mati apabila terlalu sering 

dipangkas. Tanaman stevia memerlukan media tumbuh dengan pH yang sedikit 

asam dan tanaman ini dapat tumbuh pada lahan dengan kesuburan yang rendah 

(BALITTAS, 2014). Kondisi tanah yang ideal untuk pertumbuhan stevia yang 

optimum adalah pH 5-7, kapasitas menahan air baik, drainase baik, dan 

mengandung bahan organik yang cukup. Pertumbuhan stevia terhambat pada suhu 

dibawah 90C dan suhu optimum untuk pertumbuhan stevia yang cepat ialah 20-

240C (Djajadi, 2014). Dengan rata-rata curah hujan 1.400mm/tahun dengan 2-3 

bulan kering. Pada awal penanaman dan bulan-bulan kering sebaiknya dilakukan 

pengairan.  

Stevia di daerah subtropik pada musim dingin cenderung cepat berbunga 

sehingga hanya dipanen satu atau dua kali per tahun. Di Indonesia stevia dapat 

dipanen 6-7 kali per tahun selama satu siklus hidup 2-4 tahun dikarenakan panjang 

hari di Indonesia yang relatif sama. Seperti pendapat Sutoyo (2011), Kedelai-

kedelai sutropika akan berbunga lebih cepat dari 50 hari menjadi 30-35 hari. 

Dikarenakan lamanya panjang hari pada daerah subtropika yang berkisar antara 14-

16jam/hari. Menyebabkan perkembangan vegetatif tanaman menjadi cepat berhenti 

sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat (Adisarwanto, 2013).  
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2.4 Penyungkupan 

Metode perbanyakan stevia yang paling umum diterapkan yaitu 

menggunakan setek batang dan setek batang tunas samping. Bibit yang dihasilkan 

lebih seragam dibandingkan dengan perbanyakan biji. Tanaman memanfaatkan air 
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dalam media untuk aktivitas metabolisme seperti fotosintesis maupun 

transpirasi. Aktivitas tersebut disebut juga evapotranspirasi sebagai indikator laju 

pertumbuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi adalah (1) 

faktor iklim; suhu,  radiasi matahari, kelembaban, dan arah kecepatan angin, (2) 

faktor tanaman; jenis tanaman, derajat penutupannya, struktur tanaman, stadia 

perkembangan sampai masak, keteraturan dan banyaknya stomata serta mekanisme 

menutup dan membukanya stomata, dan (3) faktor tanah;  kondisi tanah, aerasi 

tanah, potensial air tanah, dan kecepatan aliran air tanah menuju akar tanaman 

(Yuliawati, 2014).  

Gambar 2. Metode perbanyakan stevia melalui biji (A), setek batang (B) dan kultur 

jaringan (C) (PPBBI, 2008). 

Prasetya dkk, (2017) menyatakan setek tanaman Nilam yang di naungan 

dengan plastik tidak berwarna (P2) 95,37% memiliki prosentase setek hidup, tinggi 

tanaman dan jumlah cabang yang lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan 

tanpa naungan (P1) 56,48%. Pemberian naungan dapat menjaga kelembapan 

disekitar setek sehingga laju transpirasi rendah dan dapat meurunkan intensitas 

cahaya. Penurunan intensitas ini terjadi karena permukaan plastik hanya 

meneruskan cahaya yang sesuai dengan warna naungan (Sulistyaningsih, 2015). 

A C B 
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Perbedaan warna naungan menyebabkan intensitas cahaya matahari yang diterima 

tanaman berbeda nyata. Jumlah daun yang banyak sebagai indikasi tanaman mampu 
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melakukan proses fotosintesis yang tinggi dan menghasilkan fotosintat yang 

besar. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang 

tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang 

gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak (380-700 nm). Cahaya tampak 

terbagi atas cahaya merah (610 - 700 nm), hijau kuning (510 - 600 nm), biru (410 - 

500 nm) dan violet (< 400 nm). 

2.5 Media Tanam 

2.5.1 Gambut 

Indonesia mempunyai lahan gambut ke-empat terluas di dunia setelah 

Canada, Rusia dan Amerika Serikat, yaitu sekitar 26 juta ha. Gambut terbentuk dari 

serasah dan organik yang terdekomposisi secara anaerobik dimana laju 

penambahan bahan organik lebih tinggi dari pada laju dekomposisinya (Aryanti 

dkk, 2016). Endapan gambut umumnya terkonsentrasi di sekitar wilayah Sumatera 

dan Kalimantan.  

Tabel 2. Luas lahan gambut di Indonesia berdasarkan ketebalan 

Pulau 
Ketebalan Gambut Luas 

D1 D2 D3 D4 Ha % 

Sumatera 1.767.303 1.707.827 1.242.959 1.718.560 6.436.649 3,18 

Kalimantan 1.048.611 1.389.813 1.072.769 1.266.811 4.778.004 2,06 

Papua 2.425.523 817.651 447.747 0 3.690.921 24,76 

Jumlah 5.241.438 3.915.291 2.763.473 2.985.371 14.905.574 100,00 

Keterangan : D1 = tipis (50-100 cm), D2 = sedang (101-200 cm), D3 = tebal (201-

400 cm), D4 = sangat tebal (>400 cm) 

Menurut Mulyani (2013), karakteristik kimia lahan gambut di Indonesia 

sangat ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis mineral pada 

substratum (di dasar gambut), dan tingkat dekomposisi gambut. Secara kimiawi  
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gambut  bereaksi  masam  (pH  di  bawah  4). Gambut  dangkal  pH  lebih 

tinggi  (4,0-5,1), gambut dalam  (3,1-3,9). Karakteristik  tanah gambut umumnya 

memiliki kadar pH yang rendah, memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi, 

kejenuhan basa rendah, memiliki kandungan unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan 

memiliki kandungan unsur mikro (seperti Cu, Zn, Mn, B) yang rendah pula (Sasli, 

2011).   

Kategori tanah gambut berdasarkan lingkungan pembentukannya, 

dibedakan menjadi : (a) tanah gambut ombrogen, terbentuk pada lingkungan yang 

hanya bergantung pada air hujan, tidak terkena pengaruh air pasang, membentuk 

suatu kubah (dome) dan umumnya tebal, dan (b) tanah gambut topogen, terbentuk 

pada bagian pedalaman dari dataran pantai/sungai yang dipengaruhi oleh limpasan 

air pasang/banjir yang banyak mengandung mineral, sehingga relatif lebih subur, 

dan tidak terlalu tebal.  

Kategori tanah gambut berdasarkan tingkat dekomposisinya dibedakan 

menjadi gambut dengan tingkat kematangan fibrik, hemik dan saprik. Gambut 

dengan tingkat kematangan fibrik adalah tipe gambut yang mana bahan organiknya 

masih belum terlalu terdekomposisi dan dicirikan dengan masih terlihatnya sifat-

sifat dari jaringan tanaman kerapatan jenis < 0,1  g/cm3, kadar air tinggi dan 

berwarna kuning sampai pucat. Sebaliknya gambut dengan tingkat kematangan 

saprik adalah gambut dimana bahan organiknya telah terdekomposisi lanjut, 

kandungan serabut sedikit, kerapatan  jenis > 0,2  g/cm3, kadar air tidak terlalu 

tinggi dan berwarna  cokelat  kelam  sampai  hitam. Sedangkan hemik adalah 
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gambut dimana tingkat dekomposisi bahan organik antara keduanya atau 

menengah, kandungan serabut masing  banyak, kerapatan  jenis 0,07 – 0,18 g/cm3, 
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kadar air tinggi  dan berwarna  cokelat muda sampai tua (Kementrian 

Lingkungan Hidup, 2012). Tingkat dekomposisi gambut sangat berhubungan 

dengan kesuburannya, tanah yang mempunyai tingkat kematangan saprik lebih 

subur dari pada tanah dengan tingkat kematangan fibrik  (Hartatik, 2011). 

2.5.2 Tanah 

Tanah mineral adalah kelompok tanah yang kandungan bahan organiknya 

kurang dari 20% atau yang memiliki lapisan bahan organik dengan ketebalan 

kurang dari 30 cm. Tanah mineral terbentuk dari pelapukan dan hancuran batu-

batuan serta berasal dari endapan sungai. Tanah mineral kaya akan kation polivalen, 

dengan penambahan kation polivalen akan bersifat amelioran yang akan berkaitan 

dengan perbaikan sifat tanah yang akan mendukung perbaikan lingkungan 

perakaran tanaman, sehingga akar tanaman akan mampu menyerap unsur hara 

dengan baik (David dkk, 2014). 




