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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia Tenggara dengan 

jumlah penduduk terpadat. Jumlah penduduk yang padat dapat menjadi 

permasalahan yang baru jika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan yang cukup. Dalam usaha menyediakan lapangan usaha bagi warga 

negaranya pemerintah Indonesia memiliki beberapa BUMN yang diharapkan 

mampu menyerap tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan milik pemerintah 

tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan yaitu PT. 

Perkebunan Nusantara. PT. Perkebunan Nusantara memiliki beberapa 

komoditas unggulan salah satunya adalah teh (Firdha, 2011). 

Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting dari 

beberapa komoditas pertanian yang ada di Indonesia. Teh sebagai salah satu 

komoditas yang bertahan hingga saat ini mampu memberikan kontribusi yang 

besar bagi perekonomian Indonesia melalui devisa yang dihasilkan selain 

untuk menjaga fungsi hidrolis dan pengembangan agroindustri. Perkebunan teh 

juga menjadi sektor usaha unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang besar (Sinaga, 2011). 

Salah satu perkebunan teh milik negara yang berada di wilayah Jawa 

Tengah adalah perkebunan teh Semugih. Perkebunan ini berada dibawah 

manajemen PT. Perkebunan Nusantata IX yang berkantor pusat di Semarang. 
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Perkebunan teh Semugih berlokasi di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, 

Kabupaten Pemalang (Buku Profil Kebun Semugih, 2016). 

PT. Perkebunan Nusantara IX kebun Semugih salah satu perusahaan 

milik pemerintah ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Teh hasil olahan 

perkebunan ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen di luar jawa bahkan 

mancanegara. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, 

perkebunan teh Semugih perlu melakukan usaha untuk meningkatkan 

produktifitas bahan bakunya dan juga produktifitas dari pemetik teh (Buku 

Profil Kebun Semugih ,2016). 

Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan teh Semugih adalah 

dalam 5 tahun terakhir kebun teh Semugih belum mampu memenuhi target 

produksi yang telah ditetapkan oleh kantor pusat PTPN IX. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Data Target produksi serta realisasi produksi kebun teh Semugih 

 

Tahun Target Produksi 

(ton) 

Realisasi Produksi 

(ton) 

2012 651,5   449,717 

2013   630,42 554,62 

2014     645,989   503,972 

2015   602,75 411,21 

2016 535,7   503,258 

Sumber: PTPN IX Tahun 2017 

 

Data tersebut menunjukan bahwa selama 5 tahun terakhir kebun teh 

Semugih belum mampu memenuhi target produksi. Produksi yang di diperoleh 

perkebunan teh Semugih ini yang tidak memenuhi target dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor diantaranya: Serangan hama dan penyakit, pemangkasan 
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beberapa areal, dan tanaman teh yang di ganti dengan tanaman pisang, jagung, 

dan umbi. Pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi yang besar hal tersebut 

dikarenakan ada sebagian blok atau area yang semula di tanami teh di ganti 

dengan tanaman pisang, jagung, dan umbi kemudian cuaca yang buru (Buku 

Profil Kebun Semugih ,2016). 

Salah satu upaya yang dilakukan perkebunan Semugih untuk memenuhi 

target produksi yaitu meningkatkan produktifitas tenaga kerjanya yaitu pemetik 

teh dengan menentukan target kuantum pada setiap pemetik teh. Adanya target 

kuantum yang telah ditetapkan manajemen perkebunan dapat menjadi motivasi 

bagi pemetik teh untuk dapat memperoleh hasil yang sebesar besarnya. 

Perolehan hasil pucuk teh yang besar selain menguntungkan perusahaan juga 

menguntungkan pemetik teh tersebut karena akan mendapatkan tambahan upah 

yang lebih besar pula (Buku Profil Kebun Semugih ,2016). 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor sosial ekonomi yang 

ada dalam diri pemetik yang berhubungan dengan perolehan kuantum. Faktor 

faktor ini tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan. Faktor faktor yang 

berkaitan dengan perolehan kuantum antara lain umur, pengalaman kerja, 

jumlah tanggungan dalam keluarga, upah yang diterima dan bonus. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja karakteristik pemetik teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan 

Nusantara IX? 

2. Apa saja alasan sosial ekonomi yang mendorong pekerja menjadi pemetik 

teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan Nusantara IX? 

3. Bagaimana sistem pemetikan teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan 

Nusantara IX? 

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan kuantum pemetik teh 

di Perkebunan Semugih PT Perkebunan Nusantara IX? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik pemetik teh di Perkebunan Semugih PT 

Perkebunan Nusantara IX Semugih. 

2. Mengetahui alasan sosial ekonomi yang mendorong pekerja menjadi 

pemetik teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan Nusantara IX. 

3. Mengetahui sistem pemetikan teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan 

Nusantara IX. 

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan kuantum 

pemetik teh di Perkebunan Semugih PT Perkebunan Nusantara IX. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada beberapa 

pihak, yaitu: 

1. Bagi Peneliti  

Untuk memperluas wawasan faktor sosial ekonomi yang 

berpengaruh terhadap perolehan kuantum pemetik teh. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan mengenai faktor sosial ekonomi yang 

berpengaruh terhadap perolehan kuantum pemetik teh. 

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-

masukan bagi perusahaan mengenai faktor sosial ekonomi yang 

berpengaruh terhadap perolehan kuantum pemetik teh. 

 

E. Pembatasan Masalah 

1. Objek penelitian adalah pemetik teh di PT. Perkebunan Nusantas IX 

Semugih. 

2. Pemetik teh yang menjadi sampel adalah pemetik teh tetap PT. Perkebunan 

Nusantara IX Semugih. 

3. Berapa keadaan yang tidak diambil sebagai variabel dalam penelitiaan ini 

cateris paribus. 

4. Data yang dipakai dalam penelitian data hasil pemetikan bulan Maret 2017. 
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