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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan peternakan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di 

Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,14 persen atau setara dengan nilai 1.786 

triliun rupiah pada tahun 2017 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri 

Pengolahan 20,16 persen atau setara dengan nilai 2.739 triliun rupiah. Pada saat 

terjadinya krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat 

menghadapi goncangan ekonomi dan dapat diandalkan dalam pemulihan 

perekonomian nasional. Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah 

sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 

3,47 persen pada tahun 2017 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, 

Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia 

bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa  

(Haris, 2017).  

Teh merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunya i 

peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Teh juga salah 

satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa 

negara selain minyak dan gas. Sebagai bahan minuman, teh memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan minuman lainnya, mengingat teh kaya akan mineral dan 

vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Berbagai manfaat teh untuk kesehatan juga 

telah diakui oleh para pakar gizi. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, 

pasar teh dalam negeri masih cukup besar meskipun belum digali secara maksimal. 

Peluang pasar dalam negeri semakin terbuka, bila diikuti dengan peningkatan mutu 

teh, perluasan jangkauan pemasaran ke daerah-daerah dan yang tidak kalah 

pentingnya melakukan diversifikasi produk yang sesuai dengan perubahan selera 

masyarakat (Maulidina, 2019).  
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Peranan komoditas teh dalam perekonomian di Indonesia cukup strategis. 

Industri teh Indonesia diperkirakan menyerap sekitar 300.000 pekerja dan 

menghidupi sekitar 1,2 juta jiwa. Selain itu, secara nasional industri teh 

menyumbang produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1,2 triliun (0,3% dari total 

PDB non-migas) dan menyumbang devisa bersih sekitar 110 juta dolar AS per 

tahun. Dari aspek lingkungan, usaha budidaya dan pengolahan teh termasuk jenis 

usaha yang mendukung konservasi tanah dan air (Suprihatini dan Karyudi, 2014).  

Pada subsistem agroindustri, produk-produk teh mampu menghasilkan nilai 

total produksi sebesar Rp2,1 triliun, penyerapan tenaga kerja mencapai 51.422 

orang, dan nilai tambah mencapai Rp1,2 triliun. Demikian pula agribisnis teh 

memiliki nilai keterkaitan kedepan dan kebelakang, langsung dan tidak langsung 

yang lebih besar daripada 1 yang mencapai angka 1,5 hingga 3. Peningkatan 

permintaan di agroindustri teh curah dan teh olahan sebesar satu satuan akan 

meningkatkan output di semua industri, termasuk terhadap dirinya sendiri yang 

relatif besar, yaitu 1,5 hingga 3 kali lipat (Santoso dan Suprihatini, 2007).  

 

Tabel 1.1  Jumlah Kontribusi Terhadap Produksi Teh Nasional tahun 2017 di 
Indonesia 

 

Sumber : (BPS, 2017) 
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Tabel 1.2. Jumlah Satuan Produksi Teh Tahun 2017 di Indonesia 

 

 

Sumber : (BPS, 2017) 

Tabel 1.1 dan 1.2. menunjukan bahwa provinsi Jawa Barat memilik i 

kontribusi yang sangat signifikan terhadap jumlah keseluruhan produksi teh 

nasional Hal ini menunjukan bahwa pemerintah beserta para pelaku usaha ini terus 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap komoditas teh. Perkembangan 

usaha ini secara tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 

cukup banyak, karena semakin luas lahan yang digunakan maka kebutuhan tenaga 

kerja akan meningkat dengan sendirinya.  

Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghasi lkan 

komoditas teh dalam jumlah yang paling besar. Potensi komoditas teh di Jawa Barat 

lebih terkonsentrasi pada beberapa daerah, menurut data dinas perkebunan Jawa 

Barat, konsentrasi produksi komoditas teh di Jawa Barat terdapat di daerah seperti 

Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, 

Sumedang, Subang dan Purwakarta. Konsentrasi produksi komoditas teh yang 

hanya ada di beberapa daerah di Jawa Barat menuntut para produsen untuk 

memperhatikan pasokan komoditas teh agar permintaan pasar tidak terkendala oleh 

pasokan produksi. Tuntutan konsumen untuk mendapatkan teh yang aman untuk 

dikonsumsi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi dan 

penanganan pasca panen dan pemasarannya (Mayrowani, 2013).  
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CV. Sumber Daun merupakan salah satu penghasil atau produsen komoditas 

teh yang berlokasi di sentra produksi teh, yakni di Desa Bunga Melur Kabupaten 

Cianjur. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang tersebar diberbagai daerah 

bukanlah tanpa masalah, Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak 

CV. Sumber Daun mengenai permasalahan dalam yang dihadapi oleh perusahaan 

adalah terkait dengan manajemen rantai pasokan (supply chain management) yakni 

distribusi masih bersifat konvensional dengan infrastruktur yang tidak mendukung 

yaitu menggunakan transportasi darat dengan hambatan jalan yang rusak dan 

minimnya penerangan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas logistik, selain 

itu tidak tersedianya layanan customer services. Kepuasan customer tentu menjadi 

hal yang diinginkan oleh setiap perusahaan demi menjaga kelangsungan bisnisnya. . 

Rantai pasokan berkaitan dengan aliran dan transformasi barang dan jasa mulai dari 

tahapan penyediaan bahan baku hingga produk akhir sampai di tangan konsumen. 

Seluruh faktor tersebut dapat dicapai apabila terkelola dengan baik, proses 

penciptaan nilai tambah barang dan jasa yang berfokus pada bagaimana eksperimen 

sistem rantai pasok  efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai Rantai Pasok di CV. Sumber Daun 

perlu dilakukan untuk mengkaji rantai pasokan yang terjadi di perusahaan dan 

lingkungan terkaitnya, serta melakukan penilaian kinerja dari persepsi pelaku rantai 

pasokan yang terkait dengan CV. Sumber Daun. Dengan demikian, diharapkan 

nantinya perusahaan dan lingkungan terkaitnya mendapatkan manfaat dari 

penelitian ini untuk mengembangkan usahanya. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil adalah 

1. Bagaimana aliran rantai pasokan teh pada CV. Sumber Daun (Desa 

Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur). 

2. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam pengelolaan bahan baku, proses 

produksi dan pendistribusian produk ke tangan konsumen pada CV. Sumber 

Daun (Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur). 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan aliran rantai pasokan teh pada CV. Sumber Daun (Desa 

Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur). 

2. Mendeskripsikan pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan 

pendistribusian produk ke tangan konsumen pada CV. Sumber Daun (Desa 

Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur). 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :  

1. Bagi CV. Sumber Daun, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dan pertimbangan dalam menjalankan operasional perusahaan dan dalam 

membuat rencana kerja selanjutnya.  

2.  Bagi penelitian-penelitian selanjutnya guna sebagai bahan referensi atau 

sumber informasi.  

3.  Bagi penulis, sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi diri dalam hal 

menganalisis potensi dan permasalahan riil dalam sektor agribisnis secara 

sistematis, serta sebagai syarat kelulusan sarjana dan untuk menerapkan ilmu-

ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.  

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

Analisa rantai pasok teh dilakukan terhadap produk teh, kondisi rantai pasok 

yang ada saat ini diidentifikasi dan dideskripsikan melalui studi pustaka dan 

pengamatan secara langsung pada rantai pasok teh. Ruang lingkup perancangan 

rantai pasok diawali dari petani teh sampai perusahaan mitra, dengan mengambil 

studi kasus pada CV. Sumber Daun (Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, 

Kabupaten Cianjur). 

 


