
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Teh 

Berdasarkan daerah asal, tanaman teh berasal dari wilayah dataran tinggi di 

China, yang merupakan daerah dengan iklim subtropis, sehingga untuk dapat 

dibudidayakan di Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia, daerah pegunungan 

merupakan wilayah yang sesuai untuk tanaman teh (Suryadi dan Abdullah, 2009). 

Tanaman teh dapat tumbuh di suhu antara 130 - 250 C, dan suhu pertumbuhan 

optimal antara 130 - 150 C. Suhu maksimal untuk tanaman teh adalah 300, diatas 

suhu tersebut maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Kualitas dan aroma teh 

pada dataran tinggi lebih baik daripada dataran rendah. Curah hujan rata-rata yang 

ideal untuk tanaman teh adalah 2.000 mm dan kelembaban relatif >70%. Tanaman 

teh dapat tumbuh di daerah rendah, yaitu 400 - 800 meter diatas permukaan laut, 

namun dibutuhkan tanaman pelindung. Di daerah tropis ketinggian wilayah yang 

baik bagi tanaman teh adalah antara 800 - 1.500 meter diatas permukaan laut, 

namun teh akan dapat tumbuh secara optimal di ketinggian diatas 1.300 mdpl (Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010). 

Hasil dari tanaman teh adalah pucuk daun (peko) dan daun muda yang 

dipanen dengan cara dipetik. Pemetikan teh bertujuan untuk memetik daun-daun 

teh yang cocok untuk pengolahan, dan bertujuan untuk mengkondisikan tanaman 

untuk dapat berproduksi secara berkesinambungan (Murti, 2009). Pemetikan daun 



teh akan memacu pertumbuhan tunas baru, yang dapat dipetik kembali dalam kurun 

waktu sekitar 1-2 minggu setelah pemetikan terakhir. Produktivitas perkebunan teh 

ditentukan oleh jumlah dan kualitas para pemetiknya. Tanaman teh akan siap 

dipetik ketika sudah memiliki ketinggian antara 80 cm - 120 cm. Pemetikan daun 

teh menggunakan cara pemetikan semi mekanis (gunting dan waring), pemetikan 

mekanis (mesin petik), dan pemetikan manual. Bagian dari tanaman teh yang 

dipetik adalah pucuk daun (peko) beserta 2 atau 3 daun muda dibawahnya (p+2, 

p+3) dan pucuk burung beserta 1, 2, atau 3 daun dibawahnya (b+1, b+2, b+3) 

(Suswono, 2014).   

 

2.2.  Kontribusi Pendapatan 

 Kontribusi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu contribute, 

contribution, yang memiliki makna yaitu keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan 

diri maupun sumbangan (Pusat Bahasa, 2011). Kontribusi dalam pengertian sebagai 

tindakan adalah berupa perilaku yang dilakukan oleh individu kemudian 

memberikan dampak baik itu positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sektor 

pertanian memiliki kontribusi yang cukup signifikan yang tercermin penciptaan ilai 

tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Nawiruddin, 2017).   

Dalam mengukur kondisi perekonomian suatu keluarga, pendapatan 

merupakan salah satu tolak ukur yang umum digunakan. Pendapatan atau income 

adalah uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, 

sewa, bunga dan laba, serta dalam bentuk tunjangan seperti kesehatan dan pensiun 

(Mausyaroh, 2010). Pendapatan merupakan indikator utama terhadap tingkat 



kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan 

yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, maupun bulanan (Sukirno, 2006).  

Upah didefinisikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada pekerja kasar 

yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang, 

buruh dan lain sebagainya (Sulistiawati, 2012). Sistem pengupahan yang diberikan 

kepada pemetik daun teh adalah berdasarkan jumlah petikan (kg) daun teh yang 

diperoleh pemetik dalam 1 hari kerja, dan akan dibayarkan tiap 2 minggu sekali 

(Mausyaroh, 2010). Upah Minimum merupakan pendapatan terendah yang 

diijinkan oleh pemerintah kepada pengusaha untuk diberikan kepada pekerja dan 

bersifat normatif. Dengan demikian, pengusaha diperbolehkan memberikan 

pendapatan lebih tinggi daripada ketentuan tersebut, bahkan pengusaha yang telah 

memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari ketentuan ini dilarang menurunkan 

pendapatan karyawan baik pendapatan pokok maupun tunjangan tetap (Sasono, 

1994).  

Penetapan nominal upah minimun dilaksanakan setiap tahun berdasarkan 

kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Kebutuhan hidup layak dapat diartikan sebagai standar kebutuhan 

seorang pekerja / buruh untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 

selama 1 bulan. Penetapan upah minimum kabupaten / kota dapat dilakukan oleh 

Gubernur dengan standar bahwa upah minimum harus lebih besar dari upah 

minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan (PP No 78 Tahun 2015). 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 



tentang Upah Mininum di 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, nominal dari upah 

minimum regional Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp.1.774.867 (SK Gub No. 

560-50 Tahun 2016). 

 

2.3.  Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan kegiatan produksi 

barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja 

meliputi orang yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak 

menerima bayaran, orang yang bekerja untuk mendapatkan upah. dan orang yang 

menganggur (tidak bekerja) tetapi sesungguhnya bersedia untuk bekerja 

(Djojohadikusumo, 1995). Usia prima bagi tenaga kerja berkisar antara umur 25 

tahun sampai dengan 54 tahun (Badan Pusat Statistik, 2008).  

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja 

merupakan obyek atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri maupun orang lain. Tenaga 

kerja perempuan identik dengan pekerjaan - pekerjaan tertentu yang membutuhkan 

keluwesan, kerapian, kerajinan, dan monoton (Mausyaroh, 2010).  

 

2.3.1.  Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 18 - 65 tahun yang mempunyai 

pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi, serta mereka yang sedang tidak 

bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terbagi menjadi golongan 

yang bekerja dan tidak bekerja. Golongan yang bekerja adalah angkatan kerja yang 



sudah aktif dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Golongan yang bekerja dapat 

dikategorikan menjadi golongan yang bekerja penuh dan setengah menganggur. 

Golongan yang bekerja penuh adalah orang yang cukup dimanfaatkan dalam 

bekerja dari jumlah jam kerja produktivitas dan pendapatan yang diperoleh. 

Golongan yang setengah menganggur adalah orang yang kurang dimanfaatkan 

dalam bekerja baik dilihat dari segi produktivitas, jam kerja, maupun pendapatan. 

Golongan pencari kerja (penganggur) adalah sebagian orang yang siap bekerja dan 

sedang berusaha mencari kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah 

permintaan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah penawaran tenaga kerja 

(Simanjuntak, 1998). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang mempunyai 

pekerjaan tetap, pekerjaan sementara, dan penduduk yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetapi sedang mencari kerja. Dalam sebuah negara, semakin banyak 

penduduk dalam usia anak-anak, maka semakin sedikit jumlah penduduk yang 

tergolong dalam angkatan kerja (Subri, 2003).  

 

2.3.2.  Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan 

dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, 

eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, 

pengangguran, dan tingkat suku bunga. Faktor internal antara lain tingkat upah, 

produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah 

(Zamrowi, 2007). Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang 

dipekerjakan dalam suatu unit usaha. Tujuan dari penyerapan tenaga kerja adalah 



untuk mengurangi jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam golongan pencari 

kerja (penganggur). Penyerapan tenaga kerja terdiri dari adanya tenaga kerja dan 

peluang kesempatan kerja (Susiati, 2013).  

Kesempatan kerja adalah setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang 

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kesempatan kerja adalah 

banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja dalam suatu perusahaan 

atau instansi (SK Menteri Tenaga Kerja, 2003). Kesempatan kerja adalah 

kesempatan yang tersedia untuk seseorang bekerja di sebuah posisi akibat dari suatu 

kegiatan ekonomi (Susiati, 2013). 

 

2.4.  Dampak Perkebunan Terhadap Masyarakat 

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup secara bersama 

dan bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat 

memposisikan diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu bagian dari 

sebuah kesatuan sosial dengan batas-batas yang sudah dirumuskan (Soekanto, 

2006). Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan 

diikat oleh suatu perasaan identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dampak 

adanya perkebunan terhadap kehidupan masyarakat sekitar dilihat dari dampak 

sosial, dampak ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 

Dampak dari adanya perkebunan dan industri perkebunan juga dibedakan menjadi 

dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak sosial ekonomi dari adanya 

perkebunan terhadap masyarakat yaitu (a) penyerapan tenaga kerja, (b) 



Berkembangnya struktur ekonomi, (c) Meningkatkan pendapatan masyarakat, (d) 

Menciptakan lapangan kerja baru, dan (e) Terbukanya akses desa ke desa lain 

(Nawiruddin, 2017). 

 

2.4.1. Dampak Sosial 

Keberadaan perkebunan teh memberi dampak yang signifikan terhadap 

kehidupan masyarakat sekitarnya, terutama pada sektor penyerapan tenaga kerja 

masyarakat yang tinggal di sekitar daerah perkebunan. Hal ini merupakan dampak 

sosial dari adanya perkebunan teh. Variasi sosial ekonomi para pekerja dipengaruhi 

oleh status pekerjaan dan jabatan di perkebunan tersebut. Status pekerjaan maupun 

jabatan akan berpengaruh terhadap status sosial masing-masing individu di 

lingkungan tempat tinggalnya. Semakin tinggi jabatan seseorang pada perkebunan 

akan semakin disegani oleh warga lainnya (Imama dan Parwata, 2014).  

 

2.4.2. Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi dari perkebunan teh terhadap masyarakat sekitar dilihat 

dari dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari adanya 

industri perkebunan yaitu adanya penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah 

sekitarnya serta pendapatan masyarakat khususnya bagi yang bekerja di perkebunan 

tersebut. Pendapatan yang diterima oleh pekerja ditentukan dari posisi / jabatan 

pekerja tersebut di perkebunan (Imama dan Parwata, 2014). Dampak perkebunan 

teh secara tidak langsung dapat dilihat dari tumbuhnya usaha-usaha kecil di wilayah 

perkebunan teh. Penduduk yang tidak bekerja di pabrik umumnya mendirikan usaha 



sendiri sebagai sumber penghasilan utama. Usaha-usaha kecil yang didirikan 

penduduk di lingkungan perkebunan teh umumnya berupa rumah makan dan 

warung kecil, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang 

berkunjung ke perkebunan teh. Pendapatan yang diterima pedagang di wilayah 

perkebunan teh cenderung fluktuatif, dimana pendapatan tertinggi didapat pada saat 

musim libur dan akhir pekan (Kartika, 2014).  

 

2.4.3. Sarana dan Prasana 

Pada sarana dan prasana di lingkungan perkebunan teh, selain hamparan 

tanaman teh, terdapat pula unit bangunan lainnya untuk keperluan pemrosesan teh 

seperti pabrik, tempat penimbangan, gudang untuk menyimpan hasil produksi, 

bengkel, dan lain sebagainya. Selain bangunan penunjang produksi teh, terdapat 

pula fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh penduduk sekitar, karyawan 

perusahaan, maupun pendatang/wisatawan yang berkunjung. Sarana dan prasarana 

yang dimaksud adalah Masjid sebagai tempat ibadah, perumahan bagi para staf dan 

karyawan, transportasi untuk mengangkut pemetik ke lokasi pemetikan dan pulang 

kembali kerumah, saluran air bersih, listrik, sekolah, balai warga, posyandu, 

maupun MCK. Fasilitas yang disediakan pihak perusahaan bertujuan untuk 

menunjang kelancaran proses produksi, memenuhi kebutuhan mendasar karyawan 

maupun masyarakat umum serta mencerminkan suatu komunitas yang agak 

terpisah dari dunia luar. Kehidupan para pekerja di lingkungan perkebunan 

didedikasikan sepenuhnya untuk urusan kebun (Imama dan Parwata, 2014). 

Dampak lain dari adanya sebuah perusahaan di lingkungan masyarakat adalah 



terbukanya akses antar desa satu dan desa lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan 

membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mendistribusikan hasil 

perkebunannya kedalam dan keluar wilayah perusahaan. Akses jalan dan bangunan 

lain yang didirikan perusahaan juga dapat digunakan oleh penduduk sekitar dan 

wisatawan yang berkunjung. Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

perusahaan juga bertujuan untuk memudahkan baik pihak perusahaan maupun 

masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, sehingga tidak 

perlu membuang waktu dan materi untuk pergi ke desa lainnya (Nawiruddin, 2017). 

 


