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PENDAHULUAN

Tembakau rajangan temanggung merupakan konrponen utama bahan baku rokok keretek de-
ngan komposisi mencapai l4-257a (Isdijoso et al., 1995). Daerah penanamannya sampai saat ini
masih terpusat di lereng G' Sumbing dan G. Sincloro, Kabupaten Temanggung. Hasil survai Balittas
melaporkan bahwa penyebaran tembakau temanggung m.luu, .u*prik. Kabupaten Wonosobo,
Magelang, dan Kendal, yang dikenal dengan sebutan tembakau temanggungan (Anonim, 19g9).

Tembakau temanggung sesuai ditanam di dataran tinggi 700 sampai dengan 1500 m dpl.
Curah hujan yang dibutuhkan antara 2.2m4Jw mny'fahun oingun 8-9 bulan basah dan 3-4 bulan
kering.

Terdapat dua macam tembakau temanggung, yaitu tembakau kuning dan tembakau hitam.
Tembakau kuning dikembangkan di daerah sawuh, tltapi dapat pula berasal dari gunung. Sedang-
kan tembakau hitarn hanya berasal dari gunung, terutama berasal dari daun atas. Mutu tembakau
kuning lebih rendah dari tembakau hitam, tetapi harganya masih lebih tinggi dari tembakau rajang-
an jenis lain. Pada ternbakau hitam terdapat mutu tluiur yang disebut 'srintil" dengan *utu dun
harga tertinggi. Ternbakau srintil sangat langka, karena tidak sernua tempat dan tidakletiap rnusim
dapat dihasilkan tembakau srinti l .

Kultivar-kultivar lokal yang berkembang saat ini adalah Kemloko, Gober, da1 Sitieng. Dari
ketiga kultivar tersebut, Kemloko areal penanamannya terluas.

Berdasarkan mutu yang dihasilkan, daerah penanaman tembakau di Temanggung dapat dike-
Iompokkan menjadi lima golongan, yaitu:
a' Lamsi yaitu daerah tegalan, ketinggian lebih dari 1000 m dpl., kemirin gan 15-40%, tipe ta-

nahnya regosol, dan terletak di lereng utara dan timur G. Sumting.
b. Paksi sama dengan Lamsi, hanya daerahnya terletak di lereng timur G. Sindoro.
c' Toalo sama dengan Lamsi, hanya daerahnya terletak di sebelah selatan G. Sindoro.
d' Swanbing yaitu daerah tegalan, ketinggian 900-1400 m dpl., kemiringan l;-4o7o,tipe tanah

latosol di sebelah selatan G. prahu.

e' Tionggang yaitu daerah dengan lahan sawah, ketinggian 500-700 m dpl., kemiringan 3-I5%
dan tipe tanah latosol.

Sistematika dan Klasifikasi

- .;-itrosoepomo (1994) mengelompokkan tanaman tembakau ke dalam tumbuhan obat-obatan,
dengan sistematika sebagai berikut:

*) Masing-masing Peneliti pada Balai penelitian Tembakau dan Tanaman Serat, Malang.
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Jenis/macam tembakau sangat banyak jumlahnya, sehingga perlu dikelompokkan. Kriteria
pengelompokan bisa berdasarkan penggunaan, cara pengolahan, budi daya, dan lain-lain. Ochse et
al. (1961) mengelompokkan tembakau menjadi beberapa tipe yaitu virginia, burley, brigh! turki,
sumatra, havana, maryland, dan lainlain. Istilah tipe untuk pengelompokan tersebut sangat relevan
dan mudah diterapkan.

Semua jenis tembakau yang dibudidayakan di Indonesia termasuk dalam spesies tabacum
(Diagram 1), tembakau tipe temanggung diklasifikasikan sebagai tembakau rajangan yang ditanam
pada musim kemarau (voor oogst) dan diproses secara sun cured.
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Diagram 1. Klasifikasi tembakau tipe temanggung
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Tcnrbakau tenlanggung mempunyai akar tunggang dengan panjang antara 50-70 cm. Akar se-
rabut akan tumbuh di sckitar lcher akar setelah transplanting (Socdarmanto dan Abdullah, Igl0).
Bila kondisi lanah tncrrtutrgkinkan, akar scrabut ini dapat tunrbuh sampai kcdalaman kira-kira 40
ctrr sanrpai 5 minggu pcrtatua sclelah transplanting, dan dapat mencapai 90 cm pada akhir pertum-
buhan (Papenfus dan Quin dolam Tbhari, 1992).

Akar le nrbakau nrerupakan tenrpaf sintesis nikotin sebelum diangkut melalui silcm ke daun.
laktor-faktor yang ureudorong pcrtumbuhan akar, antara lain kekeringan dan pernangkasan pucuk,
:rpat nreningkatkan kadar nikotin tanaman (Hartana, 1978). Menurut Papenfus dan Quin dalam
lirhari (1992) pemangkasan pucuk dan tunas juga dapat meningkatkan kandungan nikotin. Hal iui
disebabkan ntcningkatnya pcngambilan nitrogcn mclalui aktivitas akar yang lebih besar dan me-
ningkatnya aktivitas cnzim yang terl ibat dalanr biosinlcsis nikotin dalarn akar. Kandungan nikotin
tcnrbakau lcmanggung 3-8%.

Batang

Batang bcrdiri tcgak, bcrwarna hijau tua dan bcrbulu halus dengan habitus kcrucut yailu
bagian atas tanaman lcbih kccil dibanding bagian bawahnya. 'I inggi lanarnan bcrkisar antara 100-
1[i0 cnr, dcngan inlemodia jarang.

Pada sctiap kcliak daun tcrdapat tit ik-tit ik lunrbuh cabang yang domran (dalam keadaan lidur).
Bila batang dipangkas (ropping), maka tit ik tumbub pada kctiak daun akan bcrtunas (sirung). Pada
kondisi l ingkungan nrcngunlungkan, sirung akan bcrkcmbang rncnjadi cabang dan akan mengham-
bat pcrlunrbuhan tanauran (Akehurst, 1981). Olch karena ilu unluk produksi konrersial, pertunr-
buhan sirung tidak dikchcndaki. Panjang sirung tentbakau tcnlanggung rata-rata kurang dari 1 cm.

Daun

Daun tunggal, bcrtangkai alau duduk (rnencmpel) di batang, dcngan sudut claun bcrkisar 41o-
60o, dan lersusun sccara spiral. Tcnrbakau temanggung nrentpunyai f i lotaksi 3/8, bcnluk daun lon-
jong. Daun tcnrbakau kultivar Kcmloko dan Gober nlcrupakan daun duduk yang rncnlpunyai sayap
di kiri-kanan daun, pcrpanjangan dari sayap daun akan r.ncmbcntuk tclinga daun. Kultivar Kcnrloko
dan Gobcr nrcnrpunyai sayap yang lcbar dan licin (> 2,6 cnr) dan bcrtclinga lcbar (2,6-5 cni). Se-
dangkan kultivar Siticng daunnya bcrtangkai (Ganrbar 2).

Pada tcrnbakau rajangan kri lcria sclcksi unrumnya diarahkan untuk mcndapatkan produksi
dan mulu tinggi. Karaklcr-karakler yang nengarah pada pcningkatan produksi adalah junrJah dan
ukuran daun. Junrlah daun lcnrbakau tenlanggung bcrkisar 17-24 lentbirr, panjang daun bcrvariasr
ailara29-41cnr, dan lcbar daun bervariasi antara 15-18 cm.

Sclain karaktcr kuantitati l i , karakter kualitatif dipcrlukan sebagai pcnciri utama suatu varietas.
Hal ini discbabkan karakter kualitatif scdikit sekali dipengaruhi olch l ingkungan dan mudah di-
r.variskan (Allard, 1960). Karaktcr kuali latif daun yang dapat digunakan scbagai pembcda adalah
permukaan daun, tcpi  daun, dan ujung daun. Daun tcnibukau tctranggung mempunyai  pcrnrukaan
rata, ujung runcing sanrirai mcruncing, tcpinya bcrombak dan apabila tclah tua n.renggulung ke



bawah. Ulruurnya warna claun tembakau tcn'ranggung adalah hilau tua, bila telah rnasak ditandai

dcngan adanya binlik-bintik kuning pada permukaan daun'

Bunga

Bunga majcrnuk, be rmalai dengan karangan bunga bcrbe ntuk piramid pada ujungnya. Berda-

sarkan cara penycrbukannya, tembakau tcrmasuk tanatnan yang menyerbuk scndiri dcngan prosen-

tase penycrbukan silang sekitar 4-107o (Pochlman dan Borthakur,7911).

Tenrbakau tcnranggung bcrumur genjah, dcngan unrur berbunga antara 64-7'7 hai.

Bunga berbcnluk terornpct (Gambar 4), tcrdiri dari: 1) kclopak (callyx) yang berwarna hijau

dan berlckuk; 2) mahkota bunga (corol/a), bcrbentuk terontpet, berlekuk lima dan berwarna putih

sarnpai nrcrah muda; 3) benang sari (stamen) bcrtangkai panjang dengan kcpala sari Qtistillum)ber
rvarna krclr; clan 4) putik (stigma) bcrtangkai panjang dengan kepala putik (antlrcr) berwarna hijau

(Ochse et al., L961).

Periodc pembungaan tidak serempak. Antesis terjadi sebelum bunga mekar. Kepala putik re-

scptif sehari sebclun.r antesis dan bertahan dua hari setclah bunga mekar. Kepala sari akan pecah

seiuruhlya pukul 10 pada saat bunga mckar (Bhandari, 1974). Putik yang reseptif ditandai dcngan

aclanya lcn{ir yang sangat lengket, berlungsi untuk menangkap tepung sari. Pengamatan di lapang

,-,1"nuniukkor", bahwa scbagian kepala sari pecah antara pukul 9-10 pada saat sebelutu bunga mckar.

Buah (kapsul) dan Biji

Buah scperli lelur ayam dengan panjang antara 1,5-2 cm, berwarna hijau pada saat masih

lruda dan cokclat pada saat tclah n.rasak (Ochsc et al., 1961) (Ganrbar 5). Tingkat kcmasakan buah

per inclividu pada satu tanaman tidak serempak. Panen buah untuk bcnih dilakukall sccara serempak

sctclah tcrcapai 75%buah masak.

Bakal buah tcrlctak cli atas dasar bunga dan mempunyai dua ruang yang mcrnbe sat, dimana

dalarn sctiap buah (kapsul) tcrbcntuk 2.000-3.000 bij i . Bij i  berwarna cokclat tua dcngan beral bcr-

kisar altara 0,05-0,09 grant per 1.000 butir. Pada utnumnya sctiap tanarrtan Irrcnghasilkan bcnih 6-7

gram"

Gambar l. Habitus tembak:Lu temanggung
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Gambar 2. Daun tembakau temanggung

Sitieng

Gambar 3. Bentuk morfologi tembakau temanggung

Gambar 5. Buah tembakau temanggungGambar 4. Bagian bunga ternbakar, '.erranggung



DAFTAR PUSTAICI\

Allard. 1960. Principles of plant breeding. John Wiley and Sons, Inc. Ne*' York-l-ondon-Sydney. 485p.

Anonim. 1989. Survei keragaan tembakau di Jawa dan Madura. Laporan Kerja Sama Penelitian Balittas
Malang - PT IIM Sampoerna. 233p.

Akehursl,  B.C. 1981. Tobacco 2nd ed. l-ongman. t-ondon. 764p.

Bhandari, M.M. 1974. Practical in plant breeding. Amanualcum practical record. Oxford and IBI{ Publishing
Co. Ncw Dclhi.  224p.

IIartana, I .  1978. Budi daya tembakau cerutu I.  Balai Peneli t ian Perkebunan Bogor. Subbalai Peneli t ian Jem-
ber.62p.

Isdijoso, S.lI., Djuffan, dan II.S. Joyosupeno. 1995. Pasok dan kebutuhan tembakau VO secara umum. Maka-
lah pada Pertemuan Teknis Tembakau VO Nasional 1995 di Surabaya 2-3 Oktober 1995.25p.

Ochse, J.J.,  M.J. Soule Jr.,  M.J. Di jkman, C. Wehlburg. 1961. ' fropical and subtropical agriculture vol.  I I .  The
MacMil lan. New York. 760p.

Poehlman, J.M. and D. Borthakur. 1977. Breeding Asian fields crops. Oxford and IBII Publishing Co. New
Dclhi .  385p.

Soedarmanto dan A. Abdullah. 1970. Bercocok tanam tembakau. PT. Soeroengan Jakarta.

Suwarso. 1991. Pemuliaan tanaman tembakau virginia dan tembakau asli dalam Prosiding Pemuliaan
Tanaman I.  Perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia, Komda Jatim. Malang. p.264-278.

!itrosoepomo, G. 1994.'I'aksonomi tumbuhan obat-obatan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.441p.

Tohari.  1992. Fisiologi tanaman budi daya tropik (Terjemahan). Gajah Mada University Press. p.147-836.


