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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teh 

Teh merupakan tanaman yang tumbuh dan berasal dari daerah sub 

tropis dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 18-20°C, teh membutuhkan sinar 

matahari 4 jam setiap harinya dengan kelembapan 70-90% dengan intensitas 

curah hujan tinggi diatas 2000 mm per tahun. Syarat curah hujan yang baik 

bagi tanaman teh adalah dalam sepuluh tahun terakhir minimal 60 mm selama 

dua bulan berturut- turut dan tidak ada bulan yang sama sekali tidak ada hujan. 

Teh membutuhkan air yang cukup banyak karena rentan terhadap kondisi 

kering.Teh membutuhkan air yang cukup banyak karena rentan terhadap 

kondisi kering (Sukasman, 1992) 

Teh berasal dari tanaman Camellia sinensis, yang dikonsumsi dalam 

bentuk teh hijau, teh hitam dan teh oolong (Chacko et al., 2010). Manfaat teh 

bagi kesehatan tubuh terdapat kandungan senyawa aktif yang ada didalamnya 

sehingga dapat membantu membuang racun, meningkatkan imunitas tubuh, 

menurunkan kadar kolesterol, menenagkan, menyehatkan jantung dan masih 

banyak lagi manfaat teh bagi tubuh. Menurut penelitian Teh hijau memiliki 

kandungan katekin yang merupakan golongan polifenol. Senyawa ini efektif 

dalam menurunkan risiko penyakit, diabetes, penurunan berat badan, sebagai 

antiinflamasi, antivirus dan antibakteri (Cyboran et al., 2015). 
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B. Pengertian Relasi Kerja 

Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan 

antara yang satu dengan yang lainya. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

Hubungan kerja merupakan  hubungan antara pengusaha atau atasan dengan 

pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan 

pengusaha (Husni, 2004) 

Menurut (Soepomo, 2001) relasi kerja merupakan hubungan kerja 

antara buruh dan mandor yang masing masing mempunyai hak dan kewajiban 

buruh dengan mandor maupun mandor dengan buruh. 

Relasi kerja didefinisikan sebagai interaksi antar karyawan di tempat 

kerja yang akan menciptakan ikatan emosional antara orang-orang yang 

bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu membentuk hubungan mencapai 

kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan juga merupakan salah satu faktor yang 

tidak kalah penting dari faktor-faktor lainnya.Kesejahteraan merupakan 

pendapatan yang diterima karyawan untuk memenuhi kebutuhan fisik 

minimum karyawan (Umar, 2007). Relasi kerja dalam penelitian ini adalah 

relasi kerja antara mandor dan buruh pemetik teh yang berada di UP.  

Bedakah. 

C. Relasi Kerja Mandor Dan Buruh Pemetik Teh 
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Pada umumnya hubungan kerja antara mandor dengan buruh pemetik 

teh telah menciptakan suatu relasi kerja yang mencakup aspek normatif dan 

praktis. 

1. Mandor 

Mandor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk 

mengatur pekerjaan dan mempunyai tangung jawab teknis (Rahardjo & 

Bermawi , 2014). Tugas mandor yaitu mencari sejumlah tenaga kerja 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sekaligus memimpin dan mengawasi 

pekerjaan mereka. 

Peranan mandor sangat dituntut dalam membentuk kualitas para 

pekerja agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam perusahaan 

sekaligus mampu mengelola upah bagi para pekerjanya. Melihat peran 

mandor yang besar, maka dari itu pemanfaatan mandor akan lebih efektif 

dalam keberhasilan para buruh pemetik dalam pemetikan sesuai dengan 

target. Ketertarikan antara mandor dan buruh pemetik teh sangat era, 

keduanya saling ketergantungan. Dengan demikian peningkatan daya 

saing buruh harus dilakukan melalui hubungan kerjasama antara mandor 

dan buruh pemetik teh. (Rahardjo & Bermawi, 2007). 

Dalam pekerjaan, seorang mandor memiliki tanggung jawab 

sebagai berikut:: 

a. Kedudukan dalam struktur organisasi, bertanggung jawab langsung 

kepada pelaksana, dan membawahi langsung para pekerja. 
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b. Melaksanakan seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan oleh pelaksana dan atau jajaran diatasnya. 

c. Menjaga dan merahasiakan seluruh kebijaksanaan perisahaan 

dilapangan kepada pihak lain (pihak luar atau Extern), dalam segala 

bentuk dan pada setip saat. 

d. Berusaha secara maksimal membantu prusahaan dalam usaha 

mencapai target ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan ketepatan 

biaya. 

e. Memperhentikan dan mengangkat para pekerja. 

f. Mengawasi pekerjaan bawahanya. 

g. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bawahanya. 

2. Buruh Pemetik Teh 

Buruh adalah orang-orang yang bekerja pada perusahaan tertentu, 

dan mereka diberikan upah secara harian atau mingguan tergantung pada 

kesepakatan lisan dan tertulis antara para pihak. Biasanya, upah kerja 

diberikan setiap hari (Shanto, 2020) 

Peran buruh pemetik teh merupakan faktor penting yang 

memberikan dampak yang baik bagi perusahan. Semangat buruh pemetik 

teh dalam bekerja sangat kuat meskipun dengan upah yang kecil dan tidak 

sebanding dengan apa yang mereka kerjakan.  Menurut (Izzaty dan Sari, 

2013) menunjukkan bahwa upah masih tetap menjadi persoalan utama. 
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Disini buruh sangat membutuhkan gaji yang diberikan pengusaha. 

Buruh mau atau tidak mau harus menuruti syarat-syarat yang ditawarkan 

pengusaha mulai dari jumlah target produksi dan syarat kualitas produk 

yang dihasilkan. Berdasarkan pandangan Marx bahwa tenaga kerja adalah 

sumber nilai, para kapitalis terdorong untuk memperhebat eksploitasi 

kaum proletariat (Ritzer, 2012) 

Relasi kerja yang bersifat normatif dapat dilihat dari kebijakan-

kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh mandor kepada para buruh serta 

adanya nilai dan norma yang berlaku di dalam sebuah relasi kerja antara 

mandor dengan buruh tersebut. Aturan itu hanya menguntungkan perusahaan 

melalui kinerja mandor kepada bawahannya. Seiring berjalanya waktu 

eksploitasi buruh pemetik teh berupa tenaga dan waktu mereka yang di forsir, 

demi tercapainya target perusahaan maka memicu munculnya dominasi 

mandor terhadap buruh pemetik teh. 

Dikatakan mendominasi karena mandor menguasai kerja buruh 

pemetik teh yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aturan yang dibuat 

perusahaan maupun kebijakan yang dibuat. Kekuasaan yang yang di dapat 

mandor muncul dari relasi-relasi yang terjadi secara mutlak dan tidak 

tergantung dari kesadaran manusia (Foucault, 2000). 

Relasi kerja mandor dengan buruh pemetik teh merupakan landasan 

utama dalam sektor produksi. Ketika kedua belah pihak ini tidak mampu 

menciptakan relasi kerja maka proses produksi akan terganggu. Hasil produksi 

yang banyak dengan kualitas pucuk yang baik, harus ditunjang dengan tenaga 
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pemetik yang berkualitas dan kerja mandor yang baik. Pengawasan dari 

seorang mandor memiliki pengaruh terbesarnya terhadap sumber daya 

manusia yang dimilikinya, dan kemampuannya untuk memotivasi 

karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan menentukan 

keberhasilannya sebagai mandor (Maloney dan McFillen, 1987). 

Hubungan kerja yang terjadi antara mandor dan buruh pemetik teh di 

perkebunan bisa di kategorikan hubungan kerja yang simetris  

1. Intensitas Relasi Bekerja 

    Intensitas pekerjaan tidak selalu tetap akan tetapi berfluktuasi (kadang 

tinggi, kadang rendah). Alokasi jumlah karyawan pada unit kerja akan 

terkait dengan beban kerja unit tersebut. Intensitas waktu berkerja akan 

membentuk suatu relasi sosial antar sesama karyawan. Menurut 

(Soekanto, 2013) bahwa relasi sosial adalah hasil dari rangkaian suatu 

interaksi atau tingkah laku yang sistematis antara dua orang maupun 

lebih. Relasi sosial tumbuh sangat cepat dimasyarakat, disebabkan norma, 

nilai dan struktur sosial yang terdapat pada masyarakat dan terbentuknya 

hal tersebut pada dasarnya didorong oleh perilaku interaksi sosial dari 

masyarakat 

Setiap perusahaan atau per industrian memiliki keunikan dan ciri 

khas masing-masing, khususnya mengenai hubungan interaksi antara 

pemimpin perusahaan dengan buruh atau karyawannya serta budaya 

organisasi atau budaya kerja yang diterapkan oleh setiap perindustrian. 

Budaya organisasi atau budaya kerja merupakan bagian penting dalam 
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komunikasi, sebagai syarat terjadinya sebuah interaksi. Pada sebuah 

perusahaan, budaya organisasi perusahaan menjadi bagian dari strategi 

yang diterapkan perusahaan tersebut dalam mencapai suatu tujuan. 

Menurut (Damsar dan Indrayani, 2016) masyarakat dibentuk, 

dipertahankan dan diubah berdasarkan kemampuan manusia yang 

dikembangkan melalui interaksi sosial. Hubungan dalam masyarakat 

tentunya melalui proses interaksi, interaksi ini terjadi melalui dua hal 

yaitu kontak sosial dan komunikasi 

2. Aktivitas Kerja Mandor dan Buruh Pemetik Teh 

Aktifitas kerja yang dilakukan mandor dan buruh pemetik teh akan 

menciptakan sebuah pola kerja di tempat kerja. Pola kerja adalah suatu 

proses dimana manajer merencanakan dan memutuskan tugas kerja dan 

pengaturan kerja yang memungkinkan untuk mencapai pola kerja yang 

harus dicapai untuk dapat bekerja sebagai mandor dengan bekerja sebagai 

asisten mandor terlebih dahulu dengan mandor yang telah ditunjuk. 

sebagai mandor tetap, menurut (Schermerhorn, et.al, 2010). Sementara 

seorang asisten mandor bekerja di bawah seorang mandor tetap, mandor 

tetap terus mengevaluasi tingkat disiplin dan etos kerja dari asisten 

mandor; jika mandor tersebut mampu bekerja dengan baik dan berkinerja 

baik dalam bekerja, ia akan diangkat sebagai mandor tetap. 

D. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan gaya yang dapat mempengaruhi 

perilaku orang lain. Dengan pendekatan ini, seorang pemimpin dapat 
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menggunakannya untuk mempengaruhi atau memotivasi bawahanya. Perilaku 

seorang pemimpin ketika berusaha mengubah perilaku bawahannya disebut 

sebagai gaya kepemimpinannya. Dalam situasi ini, sangat penting untuk  

berusaha menyelaraskan persepsi di antara mereka yang akan mempengaruhi 

dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi penting untuk 

kedudukannya (Thoha, 2010) 

Menurut (Sutarto, 2006) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu : 

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya pemimpin yang 

memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya 

sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab 

dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para 

bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Strategi gaya  

kepemimpinan ini menggunakan pendekatan kekuasaan untuk membuat 

keputusan dan pegembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang 

paling diuntungkan dalam organisasi. 

Ciri-ciri kepemimpinan otoriter: 

a) Wewenang penuh terpusat pada pimpinan 

b) Pengambilan keputusan dibuat oleh pimpinan 

c) Kebijaksanaan dibuat oleh pimpinan 

d) Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan ke bawahan 

e) Pengawasan terhadap sikap tingkah laku, aktivitas bawahanya  
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f) Tidak ada  kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, 

pertimbangan, atau pendapat kepada atasan. 

g) Tugas-tugas dari bawahan diberikan secara instruktif 

h) Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh seorang 

pimpinan 

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang 

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang 

kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ada kerjasama antara atasan 

dengan  bawahan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan 

cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja 

dan dapat mengarahkan diri sendiri. 

Ciri-ciri kepemimpinan demokratis: 

a) Wewenang pemimpin tidak mutlak 

b) Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan 

c) Kebijaksanaan dibuat bersama pimpinan dan bawahan 

d) Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara 

pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan 

e) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan 

parabawahan dilakukan secara wajar 

f) Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, 

pertimbangan,atau pendapat 
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g) Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat 

permintaan danpada instruksi 

h) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan 

danbawahan. 

c. Gaya Kepemimpinan Bebas (Laissez-Faire) 

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada 

bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. 

Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan 

berpartisipasi jika diminta bawahan. 

Ciri-ciri kepemimpinan bebas (Laissez-Faire) adalah: 

a) Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan 

b) Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan 

c) kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan 

d) Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan 

e) Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau 

kegiatan yang dilakukan para bawahan 

f) Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok 

g) Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan kelompok 

h) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul orang perorangan 

Menurut teori Sutarto (2006) terdapat tiga dimensi yang digunakan 

untuk mengetahui gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otokratis, 

demokratis dan bebas. Teori ini digunakan karena ketiga dimensi dapat 

menggambarkan kondisi gaya kepemimpinan di lapangan. Pada penelitian ini, 
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diasumsikan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk pekerjaan di lingkungan 

pemanen adalah gaya kepemimpinan demokratis. Berdasarkan asumsi 

tersebut, maka skor tertinggi diberikan untuk indikator-indikator yang 

mengarah pada karakteristik gaya kepemimpina demokratis. 

Pengawasan pada gaya kepemimpinan demokratis dilakukan secara 

wajar dan dapat dilakukan oleh mandor ataupun bawahannya. Tanggung 

jawab atas ketercapaian target panen harian dan mutu teh yang dipanen dipikul 

secara bersama-sama oleh mandor dan bawahan. Indikator gaya 

kepemimpinan bebas mencakup kekuasaan mandor, komunikasi, pengawasan 

dan tanggung jawab. Kekuasaan mandor mencakup kemampuan untuk 

memerintah, dan memberi keputusan langsung maupun tidak langsung 

(Soekanto, 1982). 

E. Konsekuensi Relasi Kerja 

Proses ketenaga kerjaan khusunya untuk mandor dan buruh pemetik 

teh telah berjalan secara turun temurun bukan didasarkan atas jenjang 

pendidikan dan proses penyerahan surat lamaran kerja. Hal tersebut yang 

menciptakan suatu ketidak adilan yang ada dalam relasi kerja anta mandor dan 

buruh pemetik teh. Menurut (Ogut et al., 2013) masalah keadilan dari persepsi 

karyawan/buruh adalah masalah yang paling penting dihadapi. 

Menurut (Malik dan Naeem, 2011) menemukan keadilan distributif 

dan keadilan prosedural memiliki peran dalam menentukan komitmen dari 

buruh terhadap perusahaan. Ketidak adilan yang diterima buruh sebagai 

sebuah konsekuensi kerja adalah sebagi berikut 
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a) Bonus kepada buruh 

Bonus adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil 

pekerjaan yang telah dilaksanakan, diberikan selektif dan khusus kepada 

pekerja yang berhak menerimanya, serta diberikan berkala, sakali terima 

tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang (Suwatno dan 

Donni, 2016). Bonus bisa dibayarkan kepada karyawan sebagai ganjaran 

untuk prestasi atau usaha khusus, tetapi lebih lazim dibayarkan secara 

teratur dan bervariasi jumlahnya sesuai prestasi perusahaan atau prestasi 

individual 

Menurut (Heidjrahman dan Husnan, 2012) menjelaskan bahwa 

bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi 

sasaran kinerja. Bonus boleh didasarkan pada pencapaian sasaran yang 

obyektif atau penilaian subyektif. Bonus berbeda dengan kenaikan merit 

pay (bayaran berdasarkan kinerja). 

Menurut (Riyadi, 2018) mengatakan bahwa gaji, tunjangan, dan 

bonus berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan yang dapat 

memberikan dorongan kepada karyawan untuk bertanggung jawab penuh 

atas pekerjaan. Motivasi merupakan cara mendorong gairah kerja 

karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tingginya 

motivasi kerja karyawan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

positif. Adanya motivasi kerja karyawan akan mendukung semua kegiatan 
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yang ada karena dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan, maka 

karyawan akan bekerja dengan lebih produktif 

b) Perilaku Mandor Terhadap Buruh 

Perilaku mandor dalam proses kerja memang secara langsung 

membantu buruh pemetik teh, yaitu mandor yang menimbang dan 

mencatat hasil petikan pucuk teh yang dihasilkan oleh buruh pemetik. 

Mandor juga yang menjadi perantara buruh dalam pembayaran upah, jadi 

seorang buruh tidak perlu langsung ke kantor Direksi untuk mengambil 

upah, melainkan sudah diwakilkan oleh masing-masing mandor. 

Perilaku mandor juga tidak selalu membantu dan memudahkan 

buruh pemetik, ada juga mandor yang tegas dan keras seperti contoh pada 

saat buruh melakukan kesalahan atau tidak mau menurut dengan mandor, 

maka secara otomatis mandor akan memarahi buruh, setiap mandor 

memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjalankan kekuasaanya ada 

yang memberikan tekanan dengan “membentak” dan ada juga yang 

dengan cara memberikan “pengertian”, meskipun cara yang mandor 

lakukan berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya masing-masing mandor 

memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat buruh bersedia mematuhi 

semua perintah dari mandor yang bertujuan agar buruh pemetik mampu 

memrperoleh pucuk teh yang banyak dengan kualitas yang baik. Ketidak 

adilan yang dilakuakn oleh mandor terhadap buruh bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan mandor secara pribadi, hal tersebut sejalan dengan 

konsep yang dirumuskan oleh (Safira, Anne Friday.Dkk, 2003) 
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F. Sistem Upah 

Menurut undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: 

Tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. Upah adalah hak buruh yang diterima dan diberikan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan dan 

perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerja atau jasayang telah  dilakukan (Wajdi, 2016). 

G. Bonus 

Bonus dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran dengan kinerja 

sebagai keuntungan bagi karyawan atas peningkatan produktivitas. Sistem ini 

merupakan bentuk lain dari gaji atau upah yang merupakan kompensasi 

langsung. Sistem ini merupakan bentuk lain dari kompensasi langsung di luar 

gaji dan upah yang merupakan kompensasi tetap, yang disebut sistem 

kompenasi berdasarkan kinerja (Wilson, 2012). 

Menurut (Suwatno dan Priansa, 2016) bonus merupakan uang yang 

dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

diberikan selektif dan khusus kepada pekerja yang berhak menerimanya, serta 

diberikan berkala, sakali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang 

akan datang. 
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Menurut (Mulyapradana, 2016) bonus adalah pendapatan tambahan 

yang berfungsi sebagai pendorong semangat karyawan dalam meningkatkan 

prestasi kerja dan loyalitas pada perusahaan. 

H. Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.  Penelitian Terdahulu 

No Nama dan judul Hasil penelitian 

1 Karlawi Sita (2017) 

Relasi Gender Pada 

Pekerja Pemetikan Teh 

Studi Kasus Pembagian 

Kerja Dan Relasi Gender 

Di Perkebunan Teh 

Gambung, Jawa Barat. 

Hasil penelitian ini membahas tentang 

Relasi gender di Perkebunan teh Gambung 

dengan menempatkan pemetik laki-laki dan 

perempuan mempunyai akses yang sama. 

Akan tetapi partisipasi merekadibagi 

berdasarkan gender dan dipengaruhi 

budaya patriarki. Perempuan mempunyai 

partisipasi yang besar dalam kegiatan 

pemetikan manual dan gunting, sedangkan 

laki-laki mendominasi pemetikan dengan 

menggunakan mesin petik (pemetikan 

mekanis). Namun secara keseluruhan, 

relasi gender di Perkebunan teh Gambung 

telah mampu memberikan kesempatan bagi 

pemetik perempuan untuk turut mengakses 

dan mengontrol sebagian sumber daya 

secara adil dan setara dengan pemetik laki-

laki 

2 Abu Mufakir (2011) 

Perkebunan Teh dan 

Reproduksi Kemiskinan. 

 

penelitian ini membahas tentang upah 

minimum buruh khususnya buruh pemetik 

teh yang menyebabkan mereka hidup 

dalam kemiskinan, karena dalam rantai 

produksi perkebunan teh buruh berada di 

posisi yang paling rendah dan paling 

lemah. ketergantungan buruh pada 

perkebunan baik secara fisik (upah, tempat 

tinggal, tanah, kerja dan lain sebagainya), 

secara psikologis seperti (rasa aman, 

harapan untuk diangkat jadi buruh tetap, 

harapan untuk mendapatkan bonus, 

kenaikan gaji, harapan agar anaknya bisa 

bekerja di perkebunan merupaka relasi 

kepercayaan buruh terhadap atasanya. 

3 Hesti Purwaningsih 

(2010)Keberadaan 

Perkebunan Teh Kaligua 

Terhadap Kehidupan 

Sosial Ekonomi 

Hasil penelitian tersebut adalah 

Perkebunan Teh Kaligua mengalami 

perkembangan dan saat kolonial Belanda 

Perkebunan Kaligua pada tahun 1990 

mengalami perkembangan yang pesathal 
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Masyrakat Pandansari 

Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes Pada 

Tahun 1990-2000 

ini berpengaruh pada pendapatan 

Perkebunan Kaligua. Keberadan 

Perkebunan Kaligua membawa dampak 

dalam kehidupan perekonomian 

masyarakat sekitarnya yaitu terbukanya 

lapangan pekerjaan, meningktnya 

pendapatan masyarakat. 

4 Wahyu Nogroho (2007) 

Pergolakan Sosial Petani 

Teh 12 Pagilaran 

Kabupaten Batang Tahun 

1998-2000 

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem 

eksploitasi yang merupakan peninggalan 

kapitalisme masih diterapkan dalam sistem 

Perkebunan. Sistem ini tentu saja semakin 

menyesengsarakan para pekerja. Para 

buruh tani Pagilaran yang rata-rata tidak 

bertanah, karena tanah yang menjadi lahan 

garapan petani Pagilaran telah direbut oleh 

Perkebunan, tidak mempunyai pilihan lain 

selain bekerja sebagai buruh diperkebunan 

walaupun degan upah yang relatif kecil, hal 

tersebut terjadi karena petani Pagilaran 

tidak dapat lagi mengolah tanah 

peninggalan nenek moyang, dengan 

demikian kemudian timbul sengketa 

kepemilikan lahan antara petani dengan PT 

Pagilaran itu 

5 Budiman Sanjaya (2016) 

Relasi Kerja Mandor Dan 

Buruh Pemetik Teh 

(Kasus di PT. 

Perkebunan Sarana 

Mandiri Mukti, Kec. 

Kabawetan Kab. 

Kepahiang) 

Hasil penelitian ini adalah relasi kerja yang 

terjalin antara mandor dengan buruh 

pemetik teh bersifat asimetris yang 

menempatkan buruh pada posisi yang 

paling rendah dalam proses produksi, relasi 

kerja yang asimetris tersebut menciptakan 

relasi kerja yang tidak seimbang antara 

mandor dengan buruh pemetik teh. Adanya 

relasi kerja yang asimetris dilatarbelakangi 

karena buruh pemetik teh yang bekerja di 

perkebunan teh Sarana Mandiri Mukti 

Kabawetan tidak memiliki tawar menawar 

posisi (bargaining position) yang tinggi. 

Relasi kerja yang asimetris yang terjalin 

antara mandor dengan buruh pemetik teh 

menciptakan ketidak adilan serta dominasi 

mandor terhadap buruh pemetik teh, 

sehingga kesadaran kelas buruh pemetik 

hanya bersifat semu yakni karena keadaan 

ekonomi buruh yang kurang mencukupi, 

latar belakang pendidikan yang rendah. 
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