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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses produksi bisa berjalan bila persyaratan faktor produksi yang 

dibutuhkan sudah terpenuhi. Menurut Daniel (2004) faktor produksi terdiri dari 

empat komponen, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau manajemen 

(pengelolaan). Dalam beberapa literatur, sebagian para ahli mencantumkan hanya 

tiga faktor produksi, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Masing-masing faktor 

mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Kalau salah 

satu faktor tidak tersedia maka proses produksi atau usaha tani tidak akan 

berjalan, terutama ketiga faktor seperti tanah, modal dan tenaga kerja. 

 Perkebunan teh rakyat pada umumnya disebabkan oleh praktik usahatani 

yang kurang baik, misalnya tidak menggunakan benih teh unggul, tidak 

menggunakan pupuk sesuai aturan, dan praktik  lainnya (Dallinger dan Claasen, 

2013). Praktik usahatani teh yang kurang baik tersebut mengakibatkan kualitas 

pucuk segar teh yang dihasilkan dari perkebunan teh rakyat menjadi rendah. 

Biasanya kualitas pucuk teh yang rendah akan membuat harga jualnya menjadi 

rendah. Dengan demikian pendapatan bersih petani teh dari hasil penjualan pucuk 

segar teh juga sedikit sehingga mereka tidak mampu menyisihkan uangnya untuk 

berinvestasi dalam pengembangan perkebunan tehnya, seperti mengganti tanaman 

teh yang sudah tua dengan klon-klon unggul teh baru, membeli pupuk, dan untuk 

biaya perawatan kebun teh lainnya.  

 Perkebunan Indonesia mempunyai jenis komoditas yang beragam, salah 

satunya adalah teh. Pada awal nya teh digunakan sebagai tanaman hias dan 

pemanfaatannya berkembang menjadi bahan minuman. Kandungan utama teh 

yang berhasiat untuk meningkatkan kesehatan tubuh adalah polifenol. Menurut 

Nitha (2005), manfaat kandungan polifenol pada teh diantaranya adalah sebagai 

berikut: (1) Mengurangi resiko penyakit jantung (2) membunuh sel tumor (3)  

menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru; (4) menghambat pertumbuhan 
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sel kanker khusus; (5) menghambat pertumbuhan sel kanker kulit; dan (6) 

membantu melancarkan proses pencernaan makanan.  

 Selain berperan dalam bidang kesehatan, komoditas teh juga memiliki 

peran yang cukup strategis dalam perekonomian nasional yaitu, sebagai pengasil 

devisa, dampak berantai yang besar terhdap perkembangan industri lain, sumber 

pendapatan petani, dan fungsi konservasi lingkungan (Radius, 2017). 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.  

Menurut Sinaga (2011) perkebunan teh juga menjadi sektor usaha unggulan yang 

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.  

Daerah penanaman teh yang cocok di Indonesia adalah daerah 

pegunungan. Iklim dan tanah adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman teh. Menurut Suryadi dan Abdullah (2009) faktor 

iklim yang sangat penting diperhatikan bila berusaha tanaman teh adalah suhu 

udara (temperatur), curah hujan, sinar matahari dan angin. Faktor lain yang sangat 

erat kaitannya dengan faktor iklim adalah elevasi (ketinggian tempat dari 

permukaan laut  

 Luas lahan dan produksi teh Indonesia berfluktuasi dan cenderung 

menurun. Produksi teh di Indonesia pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 

1 berikut ini :  

Tabel. 1 Luas Lahan Dan Produksi Teh Perkebunan Rakyat Indonesia pada 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Luas Lahan 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1 2014 53.358 50.856 
2 2015 52.806 50.723 
3 2016 52.448 50.692 

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas 

Menurut Suswono (2014) produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke 

tahun cenderung menurun. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena 

sebagian besar areal tanaman teh belum menggunakan benih unggul, umurnya 
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sudah tua/rusak/tidak menghasilkan, populasi perhektar tidak penuh dan 

pemeliharaan tanaman teh kurang intensif. 

Dalam pengembangannya, komoditas teh masih menghadapi berbagai 

kendala dan tantangan.  Beberapa kendala dan tantangan tersebut diantaranya 

seperti produktivitas tanaman belum optimal,peningkatan biaya produksi, harga 

jual teh rendah, dan tingkat kosumsi teh perkapita didalam negeri masih rendah 

bila dibandingkan dengan negara lain (Deptan, 2007). Menurut Ghani (2005) 

untuk mempertahankan teh sebagai komoditas perdagangan dalam menghadapi 

tantangan kedepan yang semakin kompetitif maka perlu upaya pengkajian. 

Adapunn upaya tersebut dapat berupa: 

1. Meningkatkan produktivitas tanaman dan tenaga kerja melalui penemuan 

klon baru yang unggul dan sistem mekanisasi yang menghemat penggunan 

tenaga manusia. 

2. Menciptakan kualitas teh jadi sesuai sasaran pasar yang seragam.  

3. Upaya menciptakan biaya produksi yang bersaing.  

Sektor produksi usahatani merupakan sektor pusat dalam agribisnis. 

Apabila ukuran, tingkat keluaran, dan efisiensi sektor ini bertambah, sektor lain 

juga akan ikut bertambah. Baik buruknya keadaan sektor ini akan berdampak 

langsung terhadap situasi keuangan sektor masukan dan sektor keluaran agribisnis 

(Downey and Ericson,1995). 

Tingkat produksi dan produktivitas usahatani sangat dipengaruhi oleh 

teknik budidaya yang rneliputi varietas yang digunakan, pola tanam, penyiangan 

dan perneliharaan, pemupukan dan pasca panen. Ketersediaan berbagai sarana 

produksi di lingkungan petani sangat rnendukung teknik budidaya. Berbagai 

sarana produksi yang perlu diperhatikan yaitu luas lahan, pupuk dan umur 

tanaman 

Salah satu daerah produksi teh yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah 

Kecamatan Takokak. Wilayah yang memiliki Luas areal perkebunan teh terbesar 

kedua setelah Kecamatan Sukanagara. Pada tahun 2015  yaitu sebesar 6.678,21 

hektar dengan tingkat produksi sebesar 5.856,00 ton pada tahun yang sama. Luas 
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areal perkebunan, produksi dan produktivitas tanaman teh pada masing-masing 

Kecamatan di Kabupaten Cianjur. 

Tabel 2. Luas Areal Perkebunan dan Produksi  Kabupaten Cianjur pada  

   Tahun  2015 

No Kecamatan Luas Area 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1 Sukanegara 6.678,21 7.423,46 

2 Takokak 5.678,21 5,856,00 

3 Campaka 4.520,03 4.239,25 

4 Cibeber 1.500,40 1.720,44 

5 Kadupandak 1.182,74 356,37 

Surnber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2016 

Pada Tabel. 2 diatas terlihat bahwa produktivitas teh di Kecarnatan 

Takokak menepati urutan kedua terbesar di Kabupaten Cianjur setelah Kecamatan 

Sukanegara. Pada tahun 2015. Produktivitas yang rendah juga diikuti oleh kualitas 

pucuk teh yang rendah dan ha1 ini rnengakibatkan pendapatan petani teh rakyat 

juga rendah (Dinas Perkebunan, 2016) 

Kecamatan Takokak khususnya Desa Hegarmanah merupakan salah satu 

sentra produksi teh yang belum maksimal. Petani yang ada di Kecamatan Takokak 

khususnya Desa Hegarmanah belum bisa memahami kebutuhan tanaman teh 

tersebut disebabkan pengetahuan dan keterampilan yang dilimiki oleh petani yang 

ada di Desa Hegarmanah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu 

faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi produksi teh di Desa Hegarmanah 

Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi produksi teh di Desa 

Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

  1.4.1  Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

khususnya terkait dengan menggunakan produksi yang dalam penelitian ini 

dikaitkan dengan faktor- faktor produksi pada tanaman perkebunan teh. Hasil  ini 

diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis tentang faktor- faktor yang 

mempengaruhi produksi suatu komoditas tanaman perkebunan. 

 

1.4.2.  Aspek Guna Praktis 

a. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

dalam melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah.  

b. Bagi petani atau pengusaha tani komoditi teh, dapat menjadi pertimbangan 

dalam melaksanakan usaha taninya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor 

produksi yang berpengaruh dalam meningkatkan produksi teh.  

c. Bagi pemerintah atau pemegang kebijakan, sebagai rekomendasi dalam 

membuat kebijakan terkait dengan produksi teh.  


