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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teh 

Teh tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, biasanya teh 

sering diminum setiap pagi, untuk minum jika ada tamu datang ke rumah, 

bahkan untuk minuman para tamu ketika hajatan, harganya yang relatif 

murah dan rasanya yang nikmat itulah yang membuat teh banyak 

digandrungi masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas 

(Khomsan, 2006).  

Teh juga sering disandingkan dengan minuman lain yaitu kopi, dan 

ternyata keduanya sama-sama memiliki kandungan kafein, teh merupakan 

sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau 

tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan 

menggunakan air panas. Beberepa jenis teh yang umum di komsumsi antara 

lain: teh hitam/teh merah, teh oolong,teh hijau, dan teh putih (Khomsan, 

2006). 

Manfaat Teh Manis Hangat Bagi Tubuh (Khomsan, 2006) : 

1. Menurunkan resiko kanker. 

2. Mencegah jantung koroner. 

3. Mencegah penuaan. 

4. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 
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Menurut Syakir (2010) tanaman teh merupakan tanaman tahunan 

yang diberi nama seperti : Cammelia Teha dan Cammelia sinensis. 

Tanaman teh terdiri dari banyak spesies yang tersebar di Asia tenggara, 

India, Cina Selatan, Laos, Muanghai Utara, dan Burma. Klasifikasi tanaman 

teh terdiri dari : 

Kingdom :Plantae 

Divisi  :Spermatophyta 

Sub Divisi :Angiospermae 

Kelas  :Dicotyledone 

Sub Kelas :Chorripettalae  

Ordo  :Trantroemiaceae 

Famili  :Tjeaccae 

Genus  :Cammellia 

Species  :Cammellia sinensis 

Varietas  :Varietas Sinensis  dan Varietas assamica 

Teh dihasilkan dari pucuk pucuk tanaman teh yang dipetik dengan 

siklus 7-14 hari sekali.Hal ini tergantung dari keadaan tanaman masing 

masing daerah,karena dapat mempengaruhi jumlah hasil yang diperoleh . 

Cara pemetikan daun selain mempengaruhi jumlah hasil  teh,juga sangat 

mempengaruhi mutu teh yang dihasilkan (Siswoputranto,2008). 
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2. Perkebunan 

a. Pengertian perkebunan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 

tertentu pada tanah dan/atau media tumbuhan lainya dalam ekosistem 

yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman 

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan 

serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha 

perkebunan dan masyarakat (http://id.wikipedia.org/wiki.perkebunan). 

Lahan perkebunan merupakan lahan usaha pertanian yang luas, 

biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk 

menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan 

dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. 

Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kelapa sawit, 

karet, kopi, kakao, kelapa, teh, tebu, dan sebagainya. Ukuran luas 

perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang 

dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu 

luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang 

diterapkannya. Ciri perkebunan : menerapkan cara monokultur, paling 

tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya, terdapat instalasi 

pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan 

perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli (Rahardi dkk, 

1993). 
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b. Peranan Perkebunan 

Perkebunan sendiri merupakan salah sub sektor dari pertanian 

yang juga memiliki peranan besar bagi sektor pertanian dan 

perokonomian nasional.  Tanaman perkebunan memiliki dua potensi 

pasar yaitu di dalam dan di luar negeri. Tanaman perkebunan di dalam 

negeri dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat, diperlukan sebagai 

bahan baku industri. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman perkebunan 

memiliki arti ekonomi yang penting. Artinya, bila diusahakan secara 

sungguh-sungguh atau profesional bisa menjadi suatu bisnis yang 

menjadikan keuntungan besar (Rahardi dkk, 1993). 

Tanaman perkebunan mempunyai peranan sebagai salah satu 

sumber devisa sektor pertanian, penyedia bahan baku industri sehingga 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri serta berperan 

dalam kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah secara berangsur 

mengurangi petani yang tidak mempunyai tanah menjadi pemilik tanah 

dalam pembangunan sub sektor perkebunan. Pemilikan lahan secara 

bertahap dilakukan dengan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 

Tujuan dilaksanakannya pembangunan PIR adalah untuk meningkatkan 

taraf hidup para petani atau pengebun dengan jalan pembukaan arel-areal 

baru kurang produktif atas lahan kritis, serta menghentikan perladangan 

berpindah-pindah. Dengan proyek Perkebunan Inti Rakyat maka petani 

dapat menjual komoditas hasil kebunnya kepada pemerintah dengan 

harga pasaran ekspor serta kualitas komoditas terjamin standartnya. 
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Potensi sub sektor perkebunan untuk dijadikan ekspor di masa-

masa mendatang sebenarnya sangat besar. Prasyarat yang diperlukan 

hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar 

komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai ke hilir. Mustahil kinerja 

ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola 

perdagangan dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih 

mengalami banyak hambatan. 

 

3. Pemetikan Teh 

Pemetikan merupakan kegiatan pemetikan daun/pucuk teh yang 

terdiri dari kuncup, ranting muda, dan daunnya. Kegiatan pemetikan selain 

bertujuan memungut hasil tanaman yang sesuai dengan tujuan pengolahan, 

juga merupakan usaha untuk membentuk kondisi tanaman agar mampu 

meningkatkan produksi yang bekesinambungan (Setiawan, 2009). 

Pemetikan mempunyai aturan tersendiri untuk menjaga agar 

produksi daun teh tetap tinggi dan tanaman tidak rusak karena petikan. 

Selain itu, pemetikan yang tidak teratur menyebabkan tanaman teh menjadi 

cepat tinggi, bidang petik tidak rata, dan jumlah petikan tidak banyak. Hal 

tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap nilai ekonomi dari pucuk yang 

dihasilkan. Dalam proses pelaksanaannya, pemetikan daun teh dibedakan 

atas dua macam basis dasar, yaitu berdasarkan jumlah helaian daun dan 

waktu pemetikan (Setiawan, 2009). 
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4. Analisis Regresi 

a. Pengertian Regresi 

Regresi dalam pengertian moderen  menurut Gujarati (2009) ialah  

sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu variabel 

tergantung terhadap satu atau lebih variabel lainnya atau yang disebut 

sebagai variabel – variabel eksplanatori dengan tujuan untuk membuat 

estimasi dan / atau memprediksi rata – rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel tergantung dalam kaitannya dengan nilai – nilai yang sudah 

diketahui dari variabel ekslanatorinya.  

Selanjutnya menurut Gujarati meski analisis regresi berkaitan 

dengan ketergantungan atau dependensi satu variabel terhadap variabel – 

variabel lainnya hal tersebut tidak harus menyiratkan sebab – akibat 

(causation). Dalam mendukung pendapatnya ini, Gujarati mengutip 

pendapat Kendal dan Stuart yang diambil dari buku mereka yang 

berjudul “The Advanced Statistics” yang terbit pada tahun 1961 yang 

mengatakan bahwa,” suatu hubungan statistik  betapapun kuat dan 

sugestifnya tidak akan pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat 

(causal connection); sedang gagasan mengenai sebab akibat harus datang 

dari luar statistik, yaitu dapat berasal dari teori atau lainnya”. 

Regresi linier mempunyai persamaan yang disebut sebagai 

persamaan regresi. Persamaan regresi mengekspresikan hubungan linier 

antara variabel tergantung / variabel kriteria yang diberi simbol Y dan 

salah satu atau lebih variabel bebas / prediktor yang diberi simbol X jika 
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hanya ada satu prediktor dan X1, X2 sampai dengan Xk, jika terdapat 

lebih dari satu prediktor (Sarwono, 2013). Persamaan regresi akan 

terlihat seperti di bawah ini: 

Y = β0 + βnXn  + e 

Keterangan: 

Y =Variabel y 

β0 =Konstanta 

βn =Koefisien regresi berganda 

Xn =Variabel Regresi berganda 

e  =Variabel pengganggu (error)   

 

 Tujuan menggunakan analisis regresi: 

1) Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan 

didasarkan pada nilai variabel bebas. 

2) Menguji hipotesis karakteristik dependensi 

3) Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan 

pada nilai variabel bebas diluar jangkauan sampel. 

 

b. Syarat-Syarat Regresi 

Menurut Nugroho, (2005) model kelayakan  regresi linear dalam 

IBM SPSS didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 
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1) Model regresi dikatakan layak  jika angka signifikansi pada ANOVA 

sebesar < 0.05 

2) Predictor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. 

Kelayakan ini diketahui jika angka Standard Error of Estimate < 

Standard Deviation 

3) Koefesien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t. 

Koefesien regresi signifikan jika t hitung > t table (nilai kritis). 

Dalam IBM SPSS dapat diganti dengan menggunakan nilai 

signifikansi (sig) dengan ketentuan sebagai berikut: 

4) Jika sig < 0,05; koefesien regresi signifikan 

5) Jika sig > 0,05; koefesien regresi tidak signifikan  Tidak boleh 

terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi antar 

variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. Syarat ini 

hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas 

lebih dari satu. Terjadi multikolinieritas jika koefesien korelasi 

antara variable bebas > 0,7 atau < - 7 Tidak terjadi otokorelasi jika: - 

2 ≤ DW ≤ 2 

6) Keselerasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan 

nilai R
2
 semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika 

nilai mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Nilai R
2
 

mempunyai karakteristik diantaranya: 1) selalu positif, 2) Nilai R
2
 

maksimal sebesar 1. Jika Nilai R
2
 sebesar 1 akan mempunyai arti 

kesesuaian yang sempurna. Maksudnya seluruh variasi dalam 
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variabel tergantung (variabel Y) dapat diterangkan oleh model 

regresi. Sebaliknya jika R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan 

linier antara variabel bebas (variabel  X) dan variabel tergantung 

(variabel Y). 

7) Terdapat hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel 

tergantung (Y) 

8) Data harus berdistribusi normal 

9) Data berskala interval atau rasio 

10) Terdapat hubungan  dependensi, artinya satu variabel merupakan 

variabel tergantung yang tergantung pada variabel (variabel) lainnya.  

 

c. Istilah-Istilah Dasar 

1) Uji Asumsi klasik dalam regresi 

Asumsi klasik adalah beebrapa persyaratan yang harus ditaati saat 

kita menggunakan prosedur regresi linier, diantaranya ialah: 

a) Uji Normalitas 

 Adalah untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual yang terdistribusi normal. Beberapa peneliti sering 

melakukan kesalahan dalam memenuhi asumsi normalitas ini 

dikarenakan datanya tidak terdistribusi normal,  penyebabnya 

adalah para peneliti tersebut melakukan pengujian noarmalitas 

pada data pervariabel. Tentunya itu sangat sulit sebab sebenarnya 
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untuk regresi linear berganda, asumsi normalitas tidak pada 

pervariabel, melainkan pada residual. Jadi seharusnya asumsi 

normalitas akan mudah dicapai apabila kita mengikuti aturan yang 

benar, yaitu pengujian normalitas pada residual. 

b) Uji Multikolinieritas  

Digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi 

hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel 

bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-

variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan 

regresi tersebut tidak saling berkolerasi. Menurut Gujarati(2009) 

untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolinearitas yaitu dengan 

melihat pada matriks korelasi yaitu jika korelasi antar variabel 

melebihi 0,80 diduga terdapat gejala multikolinearitas.  

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 
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2) Signifikan/ probabilitas  

Signifikan atau disebut juga probabilitas merupakan tingkat 

ketepatan (presisi) dalam kaitanya dengan kesalahan pengambilan 

sampel (sampling error), merupakan jangkauan dimana nilai populasi 

yang tepat diperkira. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2 Tabel Penelitian Terdahulu  

 
No  Nama dan 

Tahun 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Topik penelitian Hasil Penelitian 

1 Ary Rahmady 

Pratama dan 

Dwi Retno 

Andriani (2015) 

Variabel 

Independen: usia, 

pengalaman kerja, 

gaji, jaminan sosial, 

hubungan sesama 

pemetik, dan 

hubungan atasan 

bawahan 

 

Variabel dependen: 

produktivitas kerja  

Penelitian ini 

menganalisis faktor-

faktor yang 

signifikan dan paling 

dominan 

mempengaruhi 

produktivitas 

Kerja 

usia, pengalaman kerja, 

dan 

tingkat upah 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

2 Fadhila firdha A 

dan Dwi Retno 

Andriani (2011) 

variabel 

independen: Usia, 

Pengalaman kerja, 

Jumlah 

tanggungan, 

Tingkat pendapatan 

suami 

 

variabel dependen: 

Perolehan Kuantum 

Pucuk Teh 

Penelitian ini 

menganalisis 

hubungan antara 

usia, pengalaman 

kerja, jumlah 

tanggungan, tingkat 

pendapatan suami 

dengan perolehan 

kuantum pemetik 

pucuk teh 

Terdapat hubungan 

yang kuat antara faktor 

sosial ekonomi dengan 

perolehan jumlah 

kuantum pucuk teh. 

3 Mr. Abdul 

Hameed, 

Muhammad 

Ramzan,  

Hafiz M. Kashif 

Zubair,  

Ghazanfar Ali, 

dan 

Muhammad 

Arslan(2014) 

Variabel 

Independen: gaji, 

Imbalan dan 

Kompensasi 

langsung. 

 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 

kompensasi terhadap 

kinerja karyawan 

Kompensasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

4 M.K.D. 

Padmasiri, dan 

W.G.S. 

Mahalekamge 

Variabel 

Independen: Jenis 

kelamin, status 

perkawinan, tingkat 

gender, status 

perkawinan terbaik 

dan terburuk  

 

Variabel Dependen:  

Saldo Kehidupan 

Kerja 

Penelitian ini 

menganalisis dampak 

faktor demografi 

terhadap Saldo 

Kehidupan Kerja di 

antara staf akademik 

Universitas Kelaniya 

 

Jenis kelamin dan 

status perkawinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap saldo 

kehidupan kerja. 
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