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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar 

masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian sangat penting 

baik perekonomian maupun dalam pemenuhan kebutuhan pangan. 

Pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peran dalam perekonomian 

nasional.  Dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor pertanian memiliki 

peran yang penting di bidang agribisnis dimana kegiatanya meliputi produksi, 

pengolahan, pemasaran yang saling berkaitan hingga mendukung ekonomi 

nasional (Soekartawi, 2010). 

Indonesia memiliki peran bagi masyarakat dunia dalam memenuhi  

kebutuhan produk hasil pertanian khususnya pada sektor pertanian, salah 

satunya sub sektor perkebunan sebagai penyumbang devisa dari hasil ekspor 

pertanian adalah sub sektor perkebunan teh. Menurut (Yulianis, 2014) teh 

merupakan suatu komoditas yang mampu memberikan pengaruh besar bagi 

perekonomian Indonesia melalui devisa yang dihasilkan dengan tujuan untuk 

menjaga pengembangan agroindustri dan mampu menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah yang besar. 

Hasil olahan pertanian yang dihasilkan dari komoditas teh diantaranya 

teh hitam dan teh hijau. Teh hitam menjadi produk yang banyak dicari 

konsumen dunia karena banyak manfaat yang diperoleh dari teh seperti 
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menambah energi bagi tubuh, karena jenis teh hitam  memiliki antioksidan, 

asam amino L-theaninezat teh hitam juga menggandungkafein yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan teh hijau (Rohdiana, 2015). Sebagai negara yang 

memiliki kontribusi pada kebutu han teh hitam dunia indonesia menduduki 

peringkat kelima dibawah negara Negara Kenya, India, Sri Lanka, Cina dan 

Jerman, sebagai eksportir teh hitam (ITC, 2020). 

Besarnya produksi teh di Indonesia berasal dari beberapa perkebunan 

teh yang tersebar di beberapa daerah. Jawa tengah merupakan penghasil teh 

terbesar ke dua  di Indonesia. Perkebunan teh di Jawa Tengah tersebar di 

beberapa Kabupaten diantaranya kebun teh Kaligua di Brebes, kebun teh 

Medini di Kendal, kebun teh Tambi di Wonosobo, hingga kebun teh pagilaran 

di pekalongan. Kabupaten Wonosobo mempunyai suatu perkebunan teh yang 

dikelola oleh PT. Perkebunan Tambi. PT. Perkebunan Tambi adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan teh yang memiliki 3 unit 

pengolahan Unit Perkebunan (UP) dan Kantor Direksi. Yang pertama Unit 

Perkebunan Bedakah merupakan unit perkebunan terbesar yang ada di Unit 

Perkebunan Bedakah dengan luas 310,87 ha. Unit Perkebunan Bedakah yang 

terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Kretek. Kedua  adalah UP. Tambi 

dengan luas  perkebunan 256,46 ha yang terletak di Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar. Ketiga UP. Bedakah dengan luas perkebunan 207,42 ha yang terletak 

di Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran Wonosobo. PT. Perkebunan Tambi 

memiliki sebuah kandor Direksi yang digunakan sebagai tempat pemasaran 

dan pusat administrasi terletak di Jalan Tumenggung Jogonegoro, No. 39 

Kabupaten Wonosobo. Setiap Unit Perkebunan di PT Perkebunan tambi 
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mengolah jenis teh yang berbeda,  untuk Unit Perkebunan Tambi dan Unit 

Perkebunan Bedakah mengolah teh hitam, sedangkan untuk Unit Perkebunan 

Tanjungsari mengolah teh hijau. 

Dari data diatas Unit Perkebunan Bedakah merupakan unit perkebunan 

terbesar milik PT. Perkebunan Tambi. Perkebunan teh di Unit Perkebunan 

Bedakah di bagi menjadi enam blok yang di awasi oleh mandor, seperti yang 

disajikan pada Tabel 1 Sebagai berikut 

Tabel 1. Jumlah Mandor di Unit Perkebunan Bedakah Tahun 2017-2021 

 

No Blok Jumlah mandor 

1 Bismo 4 

2 Rinjani 4 

3 Mandala 4 

4 Agropuro 4 

5 Kembang 4 

6 Muria 4 

     Sumber. Data Primer UP. Bedakah 2022 

Tabel 1menunjukan jumlah blok yang ada di Unit Perkebunan 

Bedakah ada 6 blok yang masing-masing bloknya memiliki 4 mandor yang 

mempunyai tugas berbeda antar mandor. Mandor pemetikan bertugas 

mengawasi kinerja buruh  pemetik teh yang menghasilkan petikan yang sesuai 

dengan standar perusahaan, mador pemeliharaan bertugas menjaga kualitas  

pohon teh tetap baik dan terlindung dari hama penyakit serata mengamati 

kondisi lahan sekitar, mandor pembibitan bertugas melakukan pembibitan baik 

stek maupun dari biji pohon teh, yang terahir adalah mandor pemupukan 

bertugas memenuhi kebutuhan pohon baik pupuk seperti pupuk cair diberikan 

setahub 10 kali dan pupuk kandang 4 kali. 
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Tenaga kerja buruh pemetik teh memiliki peran penting dalam relasi 

kerja dengan mandor pemetik teh. Jumlah tenaga kerja buruh pemetik teh  dari 

tahun 2017 sampai dengan 2021 di Unit Perkebunan Bedakah, seperti yang 

disajikan Tabel 2 sebagai berikut 

Tabel 2. Jumlah Per Blok Buruh Pemetik Teh di Unit Perkebunan Bedakah 

 

No Blok 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bismo 33 33 33 37 35 

2 Rinjani 14 14 14 11 11 

3 Mandala 18 18 18 18 16 

4 Argopuro 20 20 20 20 17 

5 Kembang 22 20 20 20 21 

6 Muria 34 34 32 30 30 

 Jumlah 141 139 137 136 130 

Sumber : Data Primer Unit Perkebunan Bedakah 2022 

Tabel 2 menunjukan jumlah buruh pemetik teh lima tahun terakhir 

mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Buruh pemetik 

teh di Unit Perkebunan Bedakah semuanya adalah tenaga kerja  perempuan. 

Pemetik teh bekerja sebagai pekerja lepas maupun Harian Lepas Teratur 

(HLT). Pihak perkebunan mengutamakan tenaga kerja perempuan sebagai 

pemetik teh karena dianggap sebagai pekerjaan yang ringan, selain itu pekerja 

perempuan lebih tekun, rapi dan disiplin dalam bekerja jika dibandingkan 

dengan pekerjaan laki-laki. Dalam prespektif masyarakat secara umum, wanita 

sering dianggap lebih memperlihatkan sikap menaati dan mengikuti norma 

yang berlaku dalam suatu masyarakat dibandingkan laki – laki (Sari, 2006). 

Buruh pemetik teh saat sedang bekerja harus benar sesuai dengan ketentuan 

pabrik karena setiap blok memiliki 1 mandor pemetik yang bertugas untuk 

mengawasi pekerjaan buruh pemetik teh. 
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Pengawasan dari seorang mandor menjadi suatu bentuk kendali bagi 

buruh pemetik teh agar memiliki kinerja yang baik dalam memilih pucuk teh 

berkualitas baik. Pucuk teh yang berkualitas sesuai dengan standar di peroleh 

dari hasil pemetikan yang baik. Kualitas pemetikan pucuk teh yang baik 

dipengaruhi oleh cara kepimpinan seorang mandor pemetik teh dan juga 

motivasi yang besar dari pemetik teh untuk bekerja lebih giat lagi. Menurut 

Koesmono (2007) hal yang dapat  mempengaruhi kinerja tenaga kerja adalah 

efektifitas kepemimpinan dan hasil kerja yang maksimal. Untuk itu, penelitian 

ini ditujukan untuk mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap 

kinerja mandor dalam memimpin tenaga kerja dengan baik di perkebunan teh. 

Pengawasan dari mandor terhadap buruh pemetik teh yang dapat dilihat dalam 

sebuah relasi kerja yang terjadi antara mandor dan buruh pemetik teh. 

Menurut Damsar (2002) relasi kerja merupakan hubungan sosial antara 

individu dengan individu maupun hubungan  kelompok dengan kelompok. 

Relasi kerja yang baik dapat memberikan keuntungan bagi mandor dan buruh 

pemetik teh itu sendiri. Dampak positif kepemimpinan seorang mandor 

terhadap buruh pemetik teh adalah meningkatkan produktifitas kerja buruh 

pemetik (Alrasyid, 2003). 

Relasi kerja antara mandor dengan buruh pemetik teh di PT. 

Perkebunan Tambi terjadi atas dasar hubungan kerja sama yang saling 

membutuhkan dan menguntungkan. Unit Perkebunan Bedakah merupakan 

perkebunan tambi yang memiliki lahan paling luas dan mempunyai tenaga 

kerja buruh pemetik teh paling banyak di PT. Perkebunan Tambi. Dimana 
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mandor menjadi pengendali untuk memenuhi target kerja buruh dalam 

memetik dan menggumpulkan pucuk teh sedangkan buruh juga sangat 

membutuhkan mandor untuk mendapatkan gaji atas hasil kerja yang mereka 

lakukan. Menurut Soepomo (2001) hubungan kerja antara mandor dan buruh 

pemetik teh menjelaskan hak dan kewajiban buruh terhadap mandor maupun 

mandor terhadap buruh. Dapat di tarik kesimpulan bahwa relasi kerja antara 

mandor dan buruh pemetik teh saling mempengaruhi. 

Terjadinya penurunan jumlah buruh pemetik teh di Unit Perkebunan 

Bedakah setiap tahunnya berdampak terhadap hubungan relasi kerja mandor 

dan buruh pemetik teh.. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut 

adalah menurunnya relasi kerja antara mandor dengan buruh pemetik teh. Dari 

permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian untuk menelusuri 

bagaimana relasi kerja yang terjalin antara mandor dengan buruh pemetik teh 

yang ada di PT. Perkebunan Tambi Unit Perkebunan Bedakah. Penelitian yang 

dilakukan berjudul “Relasi Kerja Mandor Dan Buruh Pemetik Teh Di PT. 

Perkebunan Tambi Wonosobo Unit Perkebunan Bedakah”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana relasi kerja yang terjadi antara mandor dan buruh pemetik teh 

di Unit Perkebunan Bedakah? 

2. Bagaimana relasi kerja gaya kepemimpinan mandor berpengaruh terhadap 

kefektifan kerja buruh pemetik teh? 

3. Bagaimana konsekuensi relasi kerja yang terjadi antara mandor dan buruh 

pemetik teh di Unit Perkebunan Bedakah? 
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C. Tujuan 

1. Mengetahui relasi kerja yang terjadi antara mandor dan buruh pemetik teh 

di Unit Perkebunan Bedakah 

2. Mengetahui gaya kepemimpinan mandor berpengaruh terhadap kefektifan 

kerja buruh pemetik teh. 

3. Mengetahui Konsekuensi yang terjadi antara mandor dan buruh pemetik 

teh di Unit Perkebunan Bedakah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dan untuk mengembangkan ilmu 

yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi tempat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Perkebunan 

Tambi Unit Perkebunan Bedakah dalam menjalin relasi mandor dan buruh 

pemetik teh. 

3. Bagi pembaca 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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E. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Tambi Unit Perkebunan 

Bedakah. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah mandor dan buruh pemetik teh di 

PT.Perkebunan Tambi Unit Perkebunan Bedakah 

3. Responden relasi kerja mandor dan buruh pemetik teh dapat memberikan 

gambaran relasi yang terjadi. 

4. Responden dapat memeberikan gaya kepeminpinan seorang mandor dalam 

memimpin kerja berpengaruh terhadap keefektifan kinerja buruh 

5. Penelitian dilakukan pada bulan maret  sampai April tahun 2022. 
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