
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Tembakau  

  Tembakau merupakan tanaman perkebunan unggul yang mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi dan sudah lama diusahakan oleh petani tembakau di 

Indonesia, salah satunya termasuk di Jawa Tengah. Bagi kondisi perekonomian 

Indonesia tanaman tembakau memiliki peran penting terutama dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan, sumber pendapatan bagi petani dan sumber devisa yang besar 

bagi negara serta menunjang berkembangnya agribisnis tembakau dan 

agroindustri (Cahyono, 2005). Tanaman tembakau diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio  : Angiospermae 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo    : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Nicotiana 

Species  : Nicotiana tabacum 

 

Tanaman tembakau memiliki akar tunggang dan akar tanaman tembakau 

tersebut kurang tahan terhadap air yang berlebihan karena dapat mengganggu 

pertumbuhan akar bahkan tanaman dapat menyebabkan mati (Matnawi, 1997). 



Tembakau memiliki batang yang mampu tumbuh tegak setinggi 1,8 hingga 2,5 

meter. Batang tembakau berbentuk agak bulat, agak lunak dan tidak bercabang. 

Diameter batang pada tanaman tembakau sekitar 5 cm (Cahyono, 2005).  

Daun tembakau berbentuk lonjong atau bulat, bulat panjang, ujungnya 

meruncing, tepinya licin dan bertulang sirip tergantung pada varietas tanamannya. 

Jumlah daun dalam satu tanaman tembakau pada umunya dapat berkisar antara 

28 hingga 32 helai (Cahyono, 2005). Daun tembakau tumbuh berselang-seling 

mengelilingi batang tanaman. Proses penuaan (pematangan) daun biasanya 

dimulai dari bagian ujung, kemudian bagian bawahnya (Budiman, 2009). 

Bunga tanaman tembakau merupakan bunga majemuk yang berfungsi 

sebagai alat penyerbukan sehingga dapat dihasilkan biji untuk perkembangbiakan 

(Cahyono, 2005). Tembakau di Indonesia yang banyak dikembangkan dan 

dibudidayakan adalah tembakau virginia, tembakau asli/rakyat dan tembakau 

burley. Varietas tembakau di Indonesia sangat bervariatif mengikuti nama tempat 

tembakau tersebut dibudidayakan seperti tembakau Deli, tembakau Besuki, 

tembakau Lumajang dan lainnya (Budiman, 2011). Budidaya tembakau meliputi 

pembibitan, pengolahan tanah, penanaman dan pemeliharaan, pengendalian hama 

dan penyakit serta panen dan pasca panen (Setiawan dan Trisnawati, 1993). 

 

2.2.     Budidaya Tembakau   

2.2.1. Syarat Tumbuh 

  Semua jenis tanaman memiliki syarat tumbuh agar dapat bisa bertumbuh 

dan berkembang dengan baik termasuk tanaman tembakau, kondisi lingkungan 



yang berpengaruh terhadap produksi dan mutu tembakau antara lain kondisi tanah 

(sifat fisika dan kimia tanah), mikroklimat (temperatur dan kelembaban) di sekitar 

pertanaman, tekstur, kelembaban tanah, dan curah hujan (Sudaryono, 2004). 

Tanaman tembakau menghendaki ditanam di jenis tanah yang berbeda-beda, 

umumnya tembakau ditanam pada tanah sedimenter dan tanah alluvial yang 

endapannya mengandung bahan drastis (Setiawan dan Trisnawati, 1993). Secara 

umum elevasi tempat yang tinggi menghasilkan tembakau dengan mutu yang 

tinggi, sedangkan elevasi rendah menghasilkan tembakau dengan kualitas yang 

rendah (Rochman dan Suwarso, 2000) Demikian pula bila ditinjau dari tekstur 

tanah, dimana wilayah berelevasi tinggi umumnya bertekstur lebih kasar 

dibandingkan wilayah berelevasi rendah. Tanah harus memiliki pH yang berkisar 

5,5 - 6,5. Tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung dibudidayakan pada 

ketinggian 500 – 1500 m dpl, kelerengan lahan bervariasi antara 8%-45%, dengan 

curah hujan sekitar 1500 – 3500 mm/tahun (Rochman dan Yulaikah, 2007). 

Struktur tanah yang baik untuk budidaya tanaman tembakau adalah tanah yang 

berstuktur gembur. Tanah gembur memudahkan pertumbuhan dan perkembangan 

perakaran tanaman, meningkatkan peredaran udara di dalam tanah sehingga dapat 

mencegah air yang menggenang (Matnawi, 1997).  

 

2.2.2. Pembibitan 

  Kegiatan pertanian yang pertama adalah kegiatan menghasilkan benih 

sebagai penentu keberhasilan budidaya tanaman karena benih merupakan 

pembawa gen dari induknya yang menentukan sifat tanaman setelah berproduksi 



(Suratiyah, 2008). Benih tembakau haruslah benih yang sehat dan produktif 

(Siregar, 2016). Umur benih yang baik untuk ditanam adalah benih yang berumur 

35 hari - 55 hari. Benih tembakau yang digunakan umumnya berasal dari hasil 

pembuatan sendiri. Pembibitan dilakukan dengan beberapa metode yakni dengan 

pembuatan bedengan secara sederhana, tradisional ataupun menggunakan metode 

BSC atau pembibitan dalam polybag (Cahyono, 2005).  

 Benih ditanam pada tanah guludan di lahan yang telah dipilih dengan 

luasan yang sesuai (Hanum, 2008). Cara pemindahan benih adalah dengan cara 

memegang dua helai daun terbesar kemudian ditarik ke atas. Sebaiknya 

pemindahan benih tanaman tembakau ini dilakukan pada pagi hari (Cahyono, 

2005).   

   

2.2.3. Pengolahan Tanah 

  Pengerjaan lahan dimulai dengan membersihkan sisa-sisa tanaman seperti 

rumput-rumputan, tunggak dan lain- lain, kemudian dicangkul dengan kedalaman 

20 cm atau lebih dan dibuat guludan untuk pembenihan (Hanum, 2008). Guludan 

merupakan tumpukkan tanah yang dibuat untuk pembibitan tanaman tembakau, 

panjang guludan yaitu antara 12 hingga 15 meter dengan diselingi saluran 

drainase (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2013). Pengguludan bertujuan 

agar tanaman tidak kelebihan air saat turun hujan serta memperkokoh 

tertancapnya tanaman di dalam tanah (Suwarto et al., 2014). 

  Bedengan dibuat dengan cara menaikkan tanah dari bagian calon selokan. 

Pembentukan bedengan paling tidak memiliki lebar 40 cm dan tinggi 40 cm 



(Maulidiana, 2008). Gunakan bantuan patok dan tali untuk memisahkan antar 

bedengan. Setiap 20 bedengan harus dibuatkan saluran atau got drainase untuk 

membuang air hujan atau air sisa pengairan. Pengolahan tanah dapat dilakukan 

menggunakan bajak atau cangkul saat tanah masih cukup menngandung air 

(Suwarto et al., 2014). Pengolahan tanah juga dilakukan dengan menggunakan 

alat pertanian seperti hand traktor, cangkul, dan lain-lain baik itu modern atau 

sederhana yang minimal 2 kali dilakukan pembajakan untuk mempersiapkan 

media sebelum proses penanaman tembakau dengan tujuan yaitu menjaga 

kesuburan tanah (Hanum, 2008). 

 

2.2.4. Penanaman 

  Penentuan waktu yang tepat merupakan hal yang penting untuk 

penanaman disesuaikan dengan iklim setempat dan waktu panen. Tembakau 

musim hujan ditanam pada sekitar bulan Agustus – September yang merupakan 

akhir musim kemarau sedangkan tembakau musim kemarau ditanam pada sekitar 

bulan Maret – Juni yang merupakan akhir musim hujan (Setiawan dan Trisnawati, 

1993). Tanaman dapat menghasilkan tembakau mutu tinggi jika paling sedikit 

satu bulan menjelang panen tidak terkena hujan dan saat itu cuaca cerah sampai 

saat panen (Suwarto et al., 2014). 

 Jarak tanam untuk tanaman tembakau tergantung keadaan tanah yang akan 

ditanami dan jenis tembakau yang ditanam. Pertumbuhan tembakau yang baik 

memiliki perakaran yang kuat dan kebutuhan nutrisi yang cukup dengan dibuat 

jarak tanam minimal 50 x 100 cm (Hanum, 2008). Umur benih yang baik untuk 



ditanam adalah benih yang berumur 35 hari-55 hari (Cahyono, 2005). Benih 

tembakau haruslah benih yang sehat dan produktif (Siregar, 2016). Kriteria benih 

tanaman tembakau ideal yang siap ditanam adalah yang berasal dari varietas yang 

memiliki produktivitas dan mutu yang tinggi, tidak terlalu subur, tidak terlalu 

kurus, perakaran baik, sehat, bebas hama penyakit, daya kecambahnya tinggi dan 

vigornya pendek, benih harus seragam dalam ukuran terutama diameter batang dan 

panjang batang serta kemampuan tumbuh (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 

2013).  

 

2.2.5. Pemeliharaan 

  Kegiatan pemeliharaan tanaman tembakau meliputi : 

- Pemupukan,  

- Pengairan dan penyiraman,  

- Pendangiran dan penyiangan,   

- Pemangkasan.  

  Faktor yang mempengaruhi hasil produksi tembakau adalah dosis pupuk 

(Irawan, 2015). Pemupukan pada tanaman tembakau membutuhkan dosis yang 

tepat secara bertahap untuk memperoleh pertumbuhan yang baik. Dosis yang 

tepat tergantung dari varietas dan keadaan tanah (Maulidiana, 2008).   

  Pemupukan dasar dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang dan 

pupuk ZA yang diberikan pada 5 Hari Sebelum Tanam (HST) (Setiawan dan 

Trisnawati, 1993). Pemupukan susulan dilakukan dengan memberikan pupuk 



NPK yang diberikan pada 0 hingga 7 Hari Setelah Tanam (HST) (Cahyono, 

2005).  

  Pupuk ZA (Zwavelzuve ammonia) sebagai penyedia unsur Nitrogen dan 

Sulfur. Pemberian pupuk N dilakukan dua kali, yaitu setengah dosis pada umur 

satu minggu dan setengah dosis lainnya dibeikan pada umur tiga minggu (Suwarto 

et al., 2014). Tanaman tembakau membutuhkan unsur Nitrogen (N) lebih banyak 

dari unsur lainnya karena unsur N merupakan unsur yang digunakan untuk 

pembentukan daun (Setiawan dan Trisnawati, 1993). Pembentukan klorofil daun 

serta pada beberapa tanaman membutuhkan sulfur dan belerang, kandungan 

sulfur dapat menghasilkan senyawa minyak yang menghasilkan aroma pada daun.  

  Irigasi pada tanaman dengan jumlah air sedikitnya 1 - 2 liter per tanaman 

diberikan pada umur 7 Hari Setelah Tanam (HST) kemudian saat umur 7 - 25 

HST, frekuensi penyiraman ditingkatkan menjadi 3 - 4 liter per tanaman 

(Maulidiana, 2008). Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama 

pertumbuhan tanaman (Suwarto et al., 2014). Tanaman tembakau yang berumur 

sekitar 45 HST membutuhkan penyiraman kurang lebih 5 liter per tanaman. 

Sistem irigasi ikut berperan penting dalam menjamin kualitas kelas serta tingkat 

produktifitas tembakau (Hanum, 2008). 

  Pendangiran dilakukan ketika tanaman telah cukup kuat yaitu sekitar umur 

10 HST (Setiawan dan Trisnawati, 1993). Tanah disekitar tanaman digemburkan 

dengan mencakul tanah antara baris tanaman agar sirkulasi udara di dalamnya 

lancar dan kelembaban tanah terjaga serta penyiangan dilakukan dengan 

mencabut gulma dan terus dilakukan hingga tanaman berumur tujuh minggu 



(Suwarto et al., 2014). Pemangkasan pada tanaman tembakau dilakukan ketika 

bunga telah muncul maka pemangkasan dilakukan pada bunga (topping) dan 

tunas ketiak daun (suckering/mewiwil). Pemangkasan bunga berfungsi untuk 

dapat menebalkan serta melebarkan daun yang dihasilkan. 

 

2.2.6. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Beberapa hama dan penyakit pada tanaman tembakau seperti Tobacco 

Mosaik Virus, ulat daun, dan kutu tembakau. Pertama sumber penyakit TMV 

adalah virus tembakau mosaik dengan gejala munculnya bercak kuning, hijau 

muda dan hijau tua seperti mosaik yang menghambat pertumbuhan tanaman. 

Pengendaliannya adalah dengan melakukan sanitasi, mencabut tanaman sakit 

maupun sisa pertanaman dan gulma kemudian dikumpulkan dan dimusnahkan 

serta mendisinfeksi tangan para pekerja dengan sabun trinatrium fosfat (Dinas 

Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2011).   

  Kedua, gejala yang disebabkan ulat daun adalah munculnya lubang – 

lubang dan berwarna putih pada lubang bekas gigitan (Maulidiana, 2008). 

Pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan penyemprotan insektisida 

secara berkala ke pembibitan tanaman dan memungut langsung ulat daun dari 

tanaman (Setiawan dan Trisnawati, 1993). 

  Ketiga, kutu ini  menghasilkan embun madu yang menyebabkan daun 

lengket dan ditumbuhi cendawan berwarna hitam (Harwanto dan Subyakto, 

1994). Pengendalian yang dilakukan adalah dengan menanam tanaman lebih 

awal, pemberian pupuk nitrogen yang sesuai dosis serta penyemprotan dengan 



pestisida confidor dan ortien yang mengandung imidakloprid 200 g/l dan 

imidakloprid 5% (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2011).  

 

2.2.7. Panen dan Pasca Panen 

  Pemanenan dilakukan saat daun berwarna hijau kekuning – kuningan 

biasanya sekitar bulan September - Desember. Pemetikan dilakukan mulai dari 

daun yang terbawah sampai daun yang paling atas, dipetik pada saat sore atau 

pagi hari (Cahyono, 2005). Kriteria masak secara umum dipengaruhi oleh  

varietas, posisi daun pada batang, jumlah daun yang disisakan pada batang atau 

dalamnya pangkasan, kesehatan tanaman, iklim dan cuaca saat panen dan lain-

lain (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2013).  

  Satu musim panen dapat berlangsung 5-7 minggu. Daun dapat dipetik 

dalam satu kali panen berkisar antara 2 - 4 lembar dan daun dapat dipetik 4 - 7 

hari sekali. Pemetikan daun tembakau secara bertahap dapat meningkatkan nilai 

daun sehingga petani mendapat keuntungan lebih (Hanum, 2008).  

 Pasca panen dilakukan dengan proses pemeraman, sortasi, perajangan dan 

pengeringan. Pemeraman dilakukan dengan menumpuk daun di tempat pemeraman 

dan ditutup dengan daun pisang. Sortasi daun dikelompokkan menjadi empat yaitu 

daun kurang masak, daun tepat masak, daun kelewat masak dan daun cacat yang 

dapat dilihat dari warna daun. Sortasi dilakukan dengan memisahkan daun-daun 

yang kelewat masak kemudian dilakukan pemeraman dengan menyusun daun-daun 

tegak dengan pangkal daun di bawah (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 

2013).   



Perajangan dilakukan pada waktu malam hari sampai pagi hari. Perajangan 

dilakukan dengan cara merajang gulungan daun yang telah selesai diperam. 

Perajangan dilakukan dengan menggunakan mesin perajang dan halus kasarnya 

hasil rajangan tergantung permintaan (Setiawan dan Trisnawati, 1993). Hasil 

rajangan tembakau kemudian diletakkan di keranjang, dan dibungkus dengan 

plastik, daun pisang kering ataupun tikar. Setiap keranjang berisi 20 sampai 40 kg 

rajangan kering tembakau. Proses pembungkusan sebaiknya dilakukan dengan 

benar agar tidak terjadi kontaminasi (tercampurnya) benda asing seperti potongan 

tali rafia, batuan, kerikil, dan benda asing lainnya agar mutu hasil perajangan tetap 

terjaga (Peraturan Menteri Pertanian No 56, 2012). 

 

2.3.   Pengertian Komparasi  

Komparasi adalah menguji hipotesis yang berkaitan dengan perbandingan 

antar variabel yang terdiri dari dua sampel atau lebih dari dua sampel (Santoso, 

2016). Komparasi merupakan sebuah penelitian deskriptif tentang sebab akibat 

dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya untuk sampel yang lebih 

dari satu atau dalam waktu yang berbeda.  

 

2.4.  Usahatani  Tembakau 

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam 

sekitarnya sebagai modal secara efektif dan seefisien, sehingga meberikan manfaat 

dan pendapatan yang maksimal (Suratiyah, 2008). Usaha Pertanian tembakau 



merupakan usaha padat karya. Meskipun luas areal perkebunan tembakau di 

Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 207.020 hektar, namun jika dibandingkan 

dengan pertanian padi, pertanian tembakau memerlukan tenaga kerja hampir tiga 

kali lipat. Kegiatan pertanian lainnya, untuk mendapatkan produksi tembakau 

dengan mutu yang baik, banyak faktor yang harus diperhatikan. Selain faktor tanah, 

iklim, pemupukan dan cara panen. 

 

2.5. Biaya Usahatani 

Biaya usahatani atau biaya produksi dalam pertanian merupakan korbanan 

ekonomis untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan (Rukmana dan 

Oesman, 2002). Biaya  usahatani  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  

petani  dalam melakukan  proses  produksi  serta  membawanya  menjadi  produk. 

Biaya usahatani berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

biaya tetap dan biaya variable (Rustam, 2010). Biaya produksi dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya berdasarkan jumlah output yang dihasilkan 

(biaya tetap dan biaya variabel) dan berdasarkan biaya yang langsung dikeluarkan 

(Soekartawi, 2002).   

 

2.6. Pendapatan dan Penerimaan Usahatani  

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perekonomian 

seperti penjualan, penghasilan jasa dan lain-lain. (Suandy, 2008). Pendapatan 

usahatani adalah bentuk balas jasa dan kerja sama dari faktor –faktor produksi 

lahan, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan (Rahim dan Astuti, 2007). Penerimaan  



usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. 

Penerimaan usahatani (farm revenue) adalah penerimaan dari semua sumber 

usahatani yang meliputi jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan hasil dan 

nilai penggunaan untuk konsumsi keluarga (Soekartawi, 2002).  

 

2.7.  Profitabilitas  

 

 Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas adalah ringkasan 

hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam 

istilah keuangan (Subramanyam dan Wild, 2010). Rasio 

profitabilitas adalah merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, 

karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/ keuntungan.  

 

2.8.  Uji Normalitas Data 

 

 Uji normalitas data adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang 

didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik tertentu, dengan kata 

lain apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji 

normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi 

normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan beberapa pakar statistik, 

data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan 

berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar (Algifari, 2000). Data 

yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya untuk memberikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
http://www.landasanteori.com/
http://www.landasanteori.com/


kepastian digunakan uji statistik normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 

30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya data yang banyaknya 

kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu suatu 

pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi-Square, 

Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk (Gozhali, 2005). 

 

2.9.  Uji One Sample T-Test 

 One sample t test bertujuan menguji apakah suatu nilai tertentu (yang 

diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata 

sebuah sampel (Santoso, 2016). One sample t test merupakan teknik analisis untuk 

membandingkan satu variabel bebas. Uji t sebagai teknik pengujian hipotesis 

deskriptif memiliki tiga criteria yaitu uji pihak kanan, kiri dan dua pihak. Uji pihak 

kiri karena t tabel ditempatkan di bagian kiri Kurva. Uji pihak kanan karena t tabel 

ditempatkan di bagian kanan kurva. Uji dua pihak karena t tabel dibagi dua dan 

diletakkan di bagian kanan dan kiri. 

3.0. Uji Independen Sample T-Test 

 

 Independen sample t-test bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata 

dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain (Juliandi et al., 2014). Statistik ini 

termasuk ke dalam statistik parametrik yang membutuh persyaratan tertentu yaitu 

data harus berdistribusi normal, sampel berjumlah besar, homogenitas, berskala 

interval dan rasio. 

 


