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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
•

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah
engkau berharap (Q.S Al- Insyirah, 6-8)

•

Jangan menunggu, Tidak pernah ada waktu yang tepat (Napoleon Hilll)

•

Akhir dari upaya terbaik kita, adalah awal dari campur tangan Tuhan (Avi)
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SARI

Sofi Arina Rochil, Avi. 2019.Kontribusi PT. RUMPUN SARI MEDINI Terhadap
Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Bagi Masyararakat Desa
Ngesrepbalong Limbangan Kabupaten Kendal. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu
Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dr. Ir. Ananto Aji, M.S., Dr. Eva Banowati,
M.Si
Kata kunci: Kontribusi Perusahaan, Pendapatan Tenaga Kerja, Penyerapan
Tenaga Kerja
Permasalahan utama yang dihadapi oleh perkebunan teh dewasa ini adalah
ketersediaan tenaga kerja yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini
disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat dengan sektor lain yang
membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.. Peran perkebunan teh diharapkan
mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat untuk
mendapatkan manfaat dari perusahaan berupa penghasilan dan pekerjaan untuk
menopang kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui kontribusi PT. Rumpun Sari Medini terhadap
pendapatan masyarakat Desa Ngesrepbalong dan untuk mengetahui persentase
penyerapan tenaga kerja oleh PT. Rumpun Sari Medini terhadap angkatan kerja di
Desa Ngesrepbalong.
Variabel dalam penelitian ini yaitu kontribusi PT. Rumpun Sari Medini
dan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis
pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja diolah dengan
menggunakan rumus yang telah ditentukan.
Total Pendapatan rumah tangga Rata-rata pegawai secara keseluruhan
adalah Rp.2.843.501 dan rata-rata Total pendapatan pegawai dari perusahaan
sebesar Rp.1.495.588, jika dihitung menggunakan rumus diatas maka didapatkan
besar kontribusi perusahaan terhadap pendapatan masyarakat sebesar 52%.
Jumlah ini masuk kategori sedang untuk tingkat pendapatan karena meskipun
banyaknya masyarakat yang bekerja disana dominan adalah sebagai Pegawai
Harian Lepas, dan 29 dari 51 responden mendapat pemasukan tambahan dari
pasangan kemudian 13 dari 51 responden memiliki pekerjaan sampingan.
Saran yang dapat diberikan adalah: 1) Perlu adanya metode lain untuk
menghitung besarnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan masyarakat
untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu perlu adanya suatu upaya
untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan masyarakat agar
masyarakat desa Ngesrepbalong tidak bekerja di luar desa sehingga penyerapan
tenaga kerja maksimal. 2) Perlu adanya tindakan yang melibatkan pihak
perusahaan dan pemerintah daerah seperti pihak kelurahan ataupun pihak
kecamatan agar penyerapan tenaga kerja bisa maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Teh merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan tanaman
perkebunan nasional yang berperan strategis dalam perekonomian, ekologis
dan sosial budaya Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan dan devisa
negara, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, maupun dalam rangka
pengembangan

wilayah

(Rukmana

Yudirachman,

2015:1).

Saat

ini

perkebunan teh hampir tersebar luas pada wilayah di Indonesia seperti
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa
Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur serta Banten. Potensi
komoditas teh di Indonesia memiliki prospek yang baik karena cuaca dan
iklim Indonesia sangat cocok untuk budidaya teh (Direktorat Jendral
Perkebunana,2017).
Sebagai salah satu komoditas yang mempunyai peran strategis dalam
meningkatkan devisa negara, teh juga bersifat padat karya karena banyak
menyerap tenaga kerja. Pada akhir abad ke 20, industri teh di Indonesia pada
Tahun 1999 diperkirakan menyerap tenaga kerja sebesar 300.000 orang dan
menghidupi sekitar 1,2 juta jiwa. Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto
(PDB), secara nasional industri teh telah memberikan sumbangsih sekitar 1,2
triliyun rupiah, atau 0,3% dari total PDB di sektor non migas. Selain itu
industri teh juga menyumbang devisa bersih kepada negara sekitar 110 juta
dollar AS per tahunnya (Asosiasi Teh Indonesia dalam Sukarno, 2017).
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Perkembangan produksi daun teh kering di Indonesia dari tahun 2015
sampai dengan 2017 cenderung mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2015
produksi daun teh kering sebesar 83.142 ton, naik menjadi 91.030 ton pada
tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 9,49 persen. Pada tahun 2017
produksi daun teh kering kembali mengalami kenaikan sebesar 91.930 ton
atau naik sebesar 0,99 persen. Sejumlah 54.195 ton teh hasil produksi tersebut
diekspor ke luar negeri, sementara sisanya dikonsumsi dalam negeri.
Perkebunan teh di Indonesia terdiri dari beberapa kepemilikan, yaitu oleh
perkebunan swasta, perkebunan negara serta perkebunan rakyat. Produsen teh
tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat dengan menyumbang
kontribusi sebesar 70,54% dari total produksi nasional dengan luas lahan
sebesar 85.531 hektar dan total produksi 99.051 ton. Provinsi Jawa Tengah
menempati peringkat kedua nasional penghasil teh terbesar di Indonesia
dengan produksi teh sebesar 12.019 ton dengan luas lahan 9.253 hektar
(Badan Pusat Statistik, 2017).
Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan
tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam analisis ketenagakerjaan dalam bidang
pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga
kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif
yang dipakai (Banowati, Sriyanto, 2013). Permasalahan utama yang dihadapi
oleh perkebunan teh dewasa ini adalah ketersediaan tenaga kerja yang
cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh
persaingan yang semakin ketat dengan sektor lain yang membutuhkan tenaga
kerja lebih banyak. Persaingan tersebut membawa dampak negatif bagi
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perkebunan teh (Priyono, dkk, 2016). Tenaga kerja merupakan faktor yang
terpenting dalam proses produksi, sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih
penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air
dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber –
sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak dalam Bakir,
1984:29)
PT. Rumpun Sari Medini merupakan salah satu perusahaan perkebunan
teh yang ada di Desa Ngesrepbalong Kecamatan Limbangan Kabupaten
Kendal. Luas areal perkebunan teh milik PT. Rumpun Sari Medini sebesar
276,61 hektar, dengan jumlah produksi teh yang cukup besar dan berfluktuasi
dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2014 produksi teh basah pada PT.
Rumpun Sari Medini sebesar 2.784 ton sedangkan produksi teh kering 622
ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan total produksi teh
2.462 ton dan teh kering 542 ton, lalu Tahun 2016 produksi teh basah pada
PT. Rumpun Sari Medini mengalami kenaikan sebesar 2.795 ton dan 616 ton
teh kering (Data PT. Rumpun Sari Medini, 2019). Salah satu faktor yang
mempengaruhi besar kecilnya produksi teh adalah sumber daya manusia yang
berperan sebagai tenaga kerja. Sumber saya manusia yang berkualitas
memberikan pengaruh yang sangat baik apabila dimanfaatkan dengan sebaik
– baiknya. Kualitas sumber daya manusia (mutu manusia) merupakan
kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam
yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan
kesejahteraan (Banowati, 2012:158-259). Dalam hal ini peranan alam sebagai
ruang dalam menyediakan sumber daya alam sangat penting seiring dengan
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banyaknya sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam
yang ada. Saat ini perkebunan teh medini memlilki tenaga kerja sejumlah 257
orang, yang terdiri dari staff, karyawan bulanan, karyawan harian tetap dan
karyawan harian lepas. Perkebunan membutuhkan sumberdaya manusia yang
cukup banyak untuk mengelola serta melakukan produksi teh baik itu
pemetikan teh maupun proses pembuatan teh itu sendiri. Tenaga kerja pada
PT. Rumpun Sari Medini merupakan penduduk yang berasal dari wilayah di
sekitar perkebunan, namun ada juga yang berasal dari luar Desa
Ngesrepbalong seperti Bandungan, Temanggung, Boja dan sekitarnya.
Pembicaraan mengenai masalah tenaga kerja dalam perkebunan akan
selalu menarik. Hal ini karena aspek tenaga kerja dalam perkebunan rakyat
ataupun perkebunan besar bukan saja merupakan salah satu faktor produksi
penting, tetapi sekligus menjadi sarana pembangunan perkebunan di
Indonesia. Kenyataan ini muncul karena dalam proses pembangunan
perkebunan sejak jaman Hindia Belanda hingga kini, tenaga kerja perkebunan
selalu berada pada pihak yang lemah (Mubyarto, dkk, 1992:164).
Dalam hal ini peran perkebunan teh diharapkan mampu menciptakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat
dari perusahaan berupa penghasilan dan pekerjaan untuk menopang
kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana kontribusi PT. Rumpun Sari Medini terhadap pendapatan
masyarakat Desa Ngesrepbalong?
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2.

Bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja oleh PT. Rumpun Sari
Medini terhadap angkatan kerja di Desa Ngesrepbalong?

C. Tujuan Penelitian
1.

Menganalisis kontribusi PT. Rumpun Sari Medini terhadap pendapatan
masyarakat Desa Ngesrepbalong.

2.

Menganalisis persentase penyerapan tenaga kerja oleh PT. Rumpun Sari
Medini terhadap angkatan kerja di Desa Ngesrepbalong.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah atau
memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta sebagai sumber
informasi atau referensi bagi penelitian – penelitian yang relevan dengan
tema seperti ini.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
dan informasi bagi PT Rumpun Sari Medini dalam penyerapan tenaga
kerja.
E. Batasan Istilah
Penegasan istilah digunakan untuk mempermudah pembaca dalam
memahami isi dan gambaran dari penelitian. Selain itu juga untuk membatasi
ruang lingkup dalam penelitian ini. Penegasan dan pembatasan istilah yang
digunakan adalah sebagai berikut :
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1. Kontribusi
Kontribusi berasal dari bahasa inggris contribute, contribution yang
memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan yang
kemudian memberikan dampak positif maupun negatif bagi seseorang.
Dengan kontribusi berarti individu tersebut berusaha untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas hidupnya. Kontribusi tersebut dapat diberikan
dalam

berbagai

bidang

antara

lain

pemikiran,

kepemimpinan,

profesionalisme, finansial dan lainnya (Anne Ahira dalam Yudi, 2012).
Dalam penelitian ini memfokuskan pada PT. Rumpun Sari Medini selaku
perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat Desa
Ngesrepbalong
2. Pendapatan
Pendapatan merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari
pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut
meliputi sewa, upah atau gaji, bunga serta hasil usaha (Suryanto dalam
Luhung, 2016). Dalam penelitian memfokuskan pada tingkat pendapatan
dari masyarakat Desa Ngesrepbalong yang bekerja di PT. Rumpun Sari
Medini.
3. Tenaga Kerja
Tenaga Kerja (Man Power) ialah besarnya bagian dari penduduk
yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Mantra, 2003:224
4. Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja
yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu, dengan kata lain
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penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja
dalam suatu unit usaha (Zamrowi, 2007). Dalam penelitian ini
memfokuskan pada tenaga kerja yang berasal dari Desa Ngesrepbalong
yang bekerja di PT. Rumpun Sari Medini.
5. Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja
dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan
kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan
kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap penambahan
angkatan kerja (Permendagri No.54 Tahun 2010).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis
1. Tanaman Teh
Teh merupakan tanaman untuk minuman yang terdiri atas dua
varietas yaitu tipe Cina yang berdaun kecil dan tipe India yang berdaun
lebar atau disebut tipe Assam, keduanya termasuk dalam satu spesies
yaitu Camellia Sinensis. Populasi tanaman teh komersial berasal dari
polimorfik yaitu diperoleh dari Camellia sinensis (L) O. Ktze., C.
assamica var. assamica (Masters) Weight, dan C. assamica var.
lasiocalyx (Planch) Wight atau hibrida dari berbagai varietas (M. Luc,
dkk 1995 : 544).
Sejak dulu, teh terkenal memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.
Dengan minum teh dapat membuat tubuh lebih rileks dalam menjalani
aktivitas. Teh dapat dikonsumsi dengan berbagai cara seperti diseduh
dengan air panas atau dapat pula diminum dengan es. Bahkan ada jenis
daun teh yang dapat dimakan.
Tanaman teh merupakan tanaman tahunan yang diberi nama seperti
Camellia theifera, Thea sinensis, Camellia thea dan Camellia sinensis.
Tanaman teh terdiri dari banyak spesies yang tersebar di Asia Tenggara,
India, Cina Selatan, Laos Barat Laut, Muangthai Utara, dan Burma
Timur dan India Timur Laut yang merupakan vegetasi hutan daerah
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peralihan tropis dan subtropis. Tanaman teh pertama kali masuk ke
Indonesia tahun 1684, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh
seorang Jerman bernama Andreas Cleyer dan ditanam sebagai tanaman
hias di Jakarta. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh di
daerah Simalungun, Sumatera Utara.
Teh memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan
klorin dan flour. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh disamping
sebagai bahan minuman, sifat antiseptik dapat menjaga kesehatan mulut
dan gigi, tenggorokan, menjaga keseimbangan mikroflora sistem
pencernaan dan meningkatkan penyerapan kalsium untuk pertumbuhan
tulang. Dengan ditemukannya berbagai khasiat yang terkandung pada teh
maka pada akhir dekade 90-an, PBB memberi bantuan kepada 30 negara
penghasil teh untuk melakukan program promosi teh dalam rangka
meningkatkan konsumsi teh dunia. Di Indonesia program ini dilakukan di
kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Pada tabel 2.1 berikut disajikan
jenis polifenol pada teh.
Tabel 2.1 Jenis Polifenol pada Teh dan Kandungan Rata - rata
No
1
2
3
4

Jenis Polifenol
Katekin
Flavanol
Tearubigin
Polifenol lainnya

Kandungan rata-rata (mg%)
63-210
14-21
0-28
266-273

Sumber : Chairani Hanum, 2008

Kemampuan pencegahan dari polifenol teh adalah sebagai berikut :
a. Anti oksidan
1) Mencegah pembentukan radikal (bebas) oksigen dalam tubuh
2) Melindungi lemak dalam plasma darah
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3) Melindungi kerusakan minyak dan lemak makan, dapt digunakan
sebagai pewarna alami.
b. Anti radiasi
c. Anti mutasi gen
d. Anti tumor
1) Menekan pertumbuhan sel tumor
2) Menekan pemrosesan bentuk tumor
e. Menekan kanker payudara yang tumbuh spontan
1) Menghambat aktivitas enzim
f. Anti peningkatan kolestrol
g. Anti peningkatan tekanan darah
h. Anti peningkatan kadar gula darah
i. Anti koreng
j. Anti bakteri
Menurut Graham dalam W. D. Herawati (2007 : 31), tanaman teh
(Camellia sinesis) diklasifikasikan sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Diviso

: Spermatophyta

Sub Diviso

: Angieospermae

Class

: Dicotyledoneae

Ordo

: Clusiales

Famili

: Theaceae

Genus

: Camellia

Spesies

: Camellia sinesis
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2. Syarat Tumbuh Tanaman Teh
Tanaman teh merupakan tanaman subtropis yang sejak lama telah
dikenal dalam peradaman manusia. Karena tanaman teh berasal dari
subtropis maka cocok ditanam di daerah pegunungan. Garis besar syarat
tumbuh untuk tanaman teh adalah kecocokan iklim dan tanah.
a. Iklim
Faktor iklim yang harus diperhatikan seperti suhu udara yang baik
berkisar 13℃ – 15℃, dengan kelembaban relatif pada siang hari
>70%, curah hujan tahunan tidak kurang dari 2.000 mm tidak lebih 2
bulan. Dari segi penyinaran matahari sangat memepengaruhi
pertanaman teh. Semakin banyak sinar matahari, semakin tinggi pula
suhu udara,

jika suhu udara mencapai

30℃ maka akan

mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Pada ketinggian 400 –
800 m kebun – kebun teh memerulukan pohon pelindung tetap atau
sementara. Disamping itu perlu mulsa sekitar 20 ton/ha untuk
menurunkan suhu tanah. Suhu tanah yang tinggi dapat merusak
perakaran tanaman, terutama akar bagian atas. Faktor iklim lain yang
harus diperhatikan adalah tiupan angin yang terus menerus dapat
menyebabkan daun rontok. Angin dapat mempengaruhi kelembaban
udara serta berpengaruh pada penyebaran hama dan penyakit.
b. Cahaya Matahari
Sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman teh, semakin banyak sinar matahari, pertumbuhan tanaman
teh semakin cepat, sepanjang curah hujan mencukupi apabila suhu
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mencapai 30℃, maka pertumbuhan tanaman teh akan terhambat.
Fungsi pohon pelindung di daerah dataran rendah adalah mengurangi
intensitas sinar matahari, sehingga suhu tidak meningkat terlalu
tinggi (Tindaon, 2009).
c. Elevasi
Sepanjang iklim dan tanah bagi tanaman teh, elevasi tidak
menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman teh. Terdapat
kesinambungan antara elevasi dan unsur iklim seperti suhu udara.
Semakin rendah elevasi wilayah tersebut, maka suhu udara akan
meningkat. Oleh sebab itu pada daerah di dataran rendah diperlukan
pohon pelindung untuk mempengaruhi suhu udara menjadi lebih
rendah agar dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman teh. Menurut
keserasian elevasi di Indonesia terdapat 3 daerah, yaitu :
1)

Daerah rendah < 800 m di atas permukaan laut

2)

Daerah sedang 800 – 1.200 m di atas permukaan laut

3)

Daerah tinggi > 1.200 m di atas permukaan laut

Suhu udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
teh sehingga mutu yang dihasilkan tergantung dari tempat teh itu
ditanam. Umumnya aroma teh yang dihasilkan pada daerah dataran
tinggi lebih baik daripada teh yang dihasilkan dari dataran rendah.
Perkebunan teh di Indonesia terdapat pada keserasian elevasi cukup
luas, sekitar 400 – 2000 mdpl (Rukmana, Yudirachman, 2015:72)
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d. Tanah
Tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman teh adalah tanah
yang subur, banyak mengandung bahan organik, tidak terdapat cadas
dengan derajat keasaman 4,5 – 5,6. Tanah yang baik untuk
pertanaman teh terletak di lereng gunung, tanah ini dinamakan tanah
andosol. Selain tanah andosol terdapat jenis tanah lain yaitu latosol
dan podzolik (Rukmana, Ydirachman, 2015:74).
Berikut penyajian tabel syarat tumbuh teh dan dan perolehan
data dari lapangan.
Tabel 2. 2 Perbandingan Syarat Tumbuh Teh dengan Keadaan
Lapangan
Unsur Geografi

Syarat Tumbuh

Keadaan Lapangan

Temperatur (℃)
Curah hujan
Intensitas matahari
Kelembaban
Drainase
Kedalaman solum
Tekstur tanah
Ph H2O
Jenis Tanah
Ketinggian tempat
Kemiringan lereng

13℃ - 15℃
1.500 – 2000 mm
6 Jam/ hari
>70%
Baik
1–2m
Lempung berdebu
5,0 – 7,0
Andosol
400 - 2000 mdpl
-

Topografi

-

12℃ - 24℃
92%
Baik
50 cm
Hitam berpasir
6,7
Andosol
700 - 1600 mdpl
20% - 80%
Landai hingga
bergelombang

Sumber: Arsip Kantor

3. Produksi Teh
Penanaman teh dapat dilaksanakan sebagai penanaman baru (new
planting), penanaman ulang (replanting), konservasi ataupun rehabilitasi.
Tanaman teh dapat ditanam dengan berbagai jarak tanam. Jarak tanam
yang optimal dipengaruhi beberapa faktor, jarak tanam antar barisan
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tanaman 120 cm dan jarak tanam dalam barisan beragam antara 60 cm
sampai 90 cm (Setyamidjaja, 2000). Tanaman teh dapat tumbuh sekitar 6
sampai dengan 9 meter tingginya. Di perkebunan-perkebunan, tanaman
teh dipertahankan hanya sekitar 1 meter tingginya dengan pemangkasan
secara berkala. Tanaman teh umumnya dapat dipetik secara terusmenerus setelah umur 5 tahun dan dapat memberi hasil daun teh cukup
besar selama 40 tahun, kemudian diadakan kegiatan peremajaan tanaman
teh (Spillane, 1992).
Untuk terus meningkatkan produksi perlu ditempuh upaya-upaya
khusu jangka pendek dan jangka panjang berupa :
a. Pelaksanaan rehabilitasi tanaman tua, baik berupa penyulaman
maupun peremajaan/penanaman dengan menggunakan bahan
tanaman unggul yang lebih responsif terhadap pemupukan berat,
dan memiliki kuantitas serta kualitas produksi tinggi.
b. Pemberian pupuk pada seluruh penanaman dengan dosis optimal,
tidak hanya pupuk N, P, dan K tetapi juga dengan pupuk yang
mengandung unsur hara lainnya ( antara lain Mg dan Zn ).
c. Pengendalian hama, penyakit dan gulma secara lebih efektif
dengan menggunakan pestisida dan herbisida yang cocok.
d. Penerapan

cara-cara

pemangkasan

dan

pemetikan

yang

disesuaikan dengan tindakan-tindakan intensif tersebut diatas,
sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil optimal rata-rata tiap
tahunnya.
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e. Pengusahaan bahan tanaman (Klon dan bibit kultur jaringan) yang
tinggi produktifitas dan kualitas produksinya
f. Pembinaan petani teh secara lebih terkoordinasi, agar mampu
menghasilkan bahyan olah yang lebih baik.
4. Usaha Perkebunan
Perkebunan merupakan areal tanah yang ditanami tanaman keras
dengan satu jenis tanaman yang dominan, yang mencakup perkebunan
besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar diusahakan oleh
perorangan atau badan usaha dengan bentuk penguasaan tanahnya
Hak Guna Usaha (Mulyono Sadyohutomo, 2016:84).
Menurut (Rahardi, dkk, 1993:2) Potensi yang sangat mendukung
bisnis tanaman perkebunan di Indonesia, yakni :
a. Lahan
Tersedianya lahan yang cukup luas, terutama di luar Pulau Jawa,
dan belum dimanfaatkan secara optimal.
b. Tenaga Kerja
Karunia tenaga kerja yang murah ini jelas akan memperkecil
biaya produksi bisnis tanaman perkebunan. Perlu diketahui bahwa
kelangkaan tenaga kerja yang murah dapat menyebabkan banyak
negara yang mengalihkan usaha agribisnisnya ke bidang industri.
c. Teknologi
Adanya teknologi dan keahlian yang siap memperlancar bisnis
tanaman perkebunan.
d. Dukungan Politik dan Moneter
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Badan – badan internasional, seperti FAO, UNDP, World Bank,
dan Asian Develpoment Bank, mengakui bahwa situasi politik dan
moneter Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga kini dalam
keadaan stabil. Keadaan tersebut merupakan jaminan tidak
langsung bagi kelangsungan bisnis tanaman perkebunan.
e. Potensi Pasar
Adanya potensi pasar, dalam dan luar negeri yang masih bisa
dikembangkan dalam usaha perkebunan
5. Penggunaan Tanah di Desa
Penggunaan tanah adalah salah satu informasi yang penting,
karena

banyak

diperlukan

untuk

dasar

penyusunan

rencana

pembangunan wilayah. Penggunaan tanah secara umum dibedakan
menjadi dua, yaitu penggunaan tanah di pedesaan dan penggunaan
tanah di perkotaan. Ciri khas penggunaan tanah pedesaan adalah
dominasi penggunaan untuk kegiatan pertanian yang mencakup
pertanian tanaman pangan, perkebunan, kebun, hutan perikanan dan
peternakan. Unit – unit kegiatan pertanian biasanya memerlukan tanah
yang cukup luas dengan intensitas penggunaan tanah tidak setinggi
kegiatan perkotaan. Oleh keran itu, klasifikasi penggunaan tanah di
pedesaan biasanya tidak sedetail penggunaan tanah di perkotaan
(Mulyono Sadyohutomo, 2016:79-80). Penggunaan tanah pada Desa
Ngesrepbalong sebagian besar digunakan sebagai pertanian rakyat
seperti kopi, teh, kakao, cengkeh dan tanaman kebun lainnya.
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6. Ketenagakerjaan
Dalam

perencanaan

pembangunan,

data

mengenai

ketenagakerjaan memegang peranan penting, tanpa adanya data
tersebut tidak mungkin program pembangunan dapat terlaksana,
dengan kata lain faktor manusia memiliki peran yang cukup penting
dalam pembangunan (Mantra, 2012:223).
Konsep tenaga kerja berdasarkan UU No.13, tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendir maupun untuk
masyarakat (Muta’ali, 2015:34).
a.

Angkatan Kerja
Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja
adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang secara
aktif melakukan kegiatan ekonomi. Angkatan Kerja terdiri
dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap
namun sementara tidak bekerja, dan tidak memiliki pekerjaan
sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka
yang berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencarai
pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun,
atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk
bekerja tidak dimasukkann dalam angkatan kerja. Jumlah
angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah penduduk usia kerja
atau struktur umur penduduk (Mantra, 2012:230-231)
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b.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut (Mantra, 2012:229) Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan
jumlah penduduk usia kerja. Angka Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai dasar untuk
mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari
pekerjaan.

Semakin

tinggi

angka

Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja, semakin besar pula bagian dari penduduk
usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini
dikarenakan adanya faktor – faktor yang memperngaruhi
tingkat partisipasi angkatan kerja, diantaranya yaitu faktor
demografis, sosial dan ekonomi (Bakir, Manning, 1984:29)
c.

Kesempatan Kerja
Semakin meningkatnya pembangunan, semakin besar pula
kesempatan kerja yang tersedia. Hai ini berati semakin besar
pula permintaan akan tenaga kerja, sebaliknya semakin besar
jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan
kesempatan kerja. Secara umum, kesempatan kerja diartikan
sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total
angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam
kegiatan perekonomian.

7. Penyerapan Tenaga Kerja
Penyediaan tenaga kerja saat ini bersifat terbatas karena tidak
semua penduduk merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah
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mencapai umur minimum tertentu baru bisa dianggap sebagai tenaga
kerja potensial atau angkatan kerja (Bakir, Manning, 1984:29). Pada
dasarnya penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi
jumlah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja terdiri dari adanya
tenaga kerja dan peluang kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja
adalah salah satu faktor penunjang berlangsungnya pembangunan
ekonomi dan pembangunan industri (Susiati, 2013).
Sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan memiliki
peranan penting dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor tersebut
membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengolah komoditas
perkebunan seperti cengkeh, kopi, sawit, teh, dan lain sebagainya.
Adanya tenaga kerja yang terserap dalam berbagai sektor dapat
mengurangi jumlah pengangguran, sehingga masyarakat mendapatkan
peluang kerja dan dapat meningkatkan jumlah pendapatan.
8. Kontribusi Pendapatan
Pendapatan bisa diartikan sebagai penerimaan yang dihasilkan
atas suatu usaha atau kegiatan. Menurut Iskandar Putong (2002)
Pendapatan adalah semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan
yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang
diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan secara umum adalah
uang yang diterima seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji
(wages), upah (salaries), sewa (rent), bunga (interes), laba (profit),
dan sebagainya. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan
konsep pendapatan yang menunjukan jumlah seluruh uang yang
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diterima oleh seorang selama jangka waktu tertentu (Pass, 1997).
Menurut Bambang, S. (1994) pendapatan atau perolehan merupakan
suatu kesempatan mendapatkan hasil dari setiap usaha yang
dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan
secara langsung diterima oleh setiap orang yang berhubungan
langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak langsung
merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara.
Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha
meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan
dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian
mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.
Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran,
kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira,
2012)
9. Peran Perkebunan terhadap Masyarakat
Di Indonesia komoditas perkebunan merupakan komoditas
pertanian yang penting. Komoditi ini dapat dikembangkan melalui
peningkatan potensi lahan perkebunan yang memiliki potensi dan
didukung oleh kondisi iklim serta tanah yang sesuai dengan syarat
tumbuh tanaman (Nurleli, 2008). Tanaman perkebunan memiliki
peran terhadap pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat nasional maupun
8 regional. Komoditi tanaman perkebunan dapat menghasilkan devisa
bagi negara yang mengekspor hasil produksi perkebunan. Peran
tanaman perkebunan lainnya adalah pemenuhan ketersediaan pangan,
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menurut Parulian (2008) minyak goreng dan gula merupakan produk
perkebunan yang mempunyai peran penting dalam memelihara
ketahanan pangan dimana, ketahanan pangan merupakan salahsatu
syarat penting ketahanan nasional. Menurut Natalia (2004) peran
subsektor

perkebunan

dalam

pembangunan

wilayah

adalah

mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku,
meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil perkebunan,
menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan
kesejahterahan petani serta menunjang pembangunan daerah. Pada
umumnya perkebunan berkembang di wilayah pedesaan dan wilayah
terpencil, sehingga perkembangan subsektor perkebunan akan
berpengaruh pada wilayah tersebut. Pengaruh dari berkembangnya
perkebunan yaitu dengan berkembangnya produksi serta mutu dari
produk perkebunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan
perluasan pangsa pasar. Munculnya berbagai industri pendukung
perkebunan di daerah sekitar perkebunan juga akan memberikan
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini
terjadi

akibat

perkembangan

wilayah

berkaitan

erat

dengan

perkembangan sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan, karena
kegiatan ekonomi merupakan sumber aktivitas dalam suatu daerah
(Parulian, 2008).
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Banyak
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penelitian-penelitian lain yang telah membuat penelitian mengenai
kontribusi perusahaan terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
Penelitian ini merujuk dan mengkombinasikan dari beberapa penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian dahulu yang
menjadi rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 5 penelitian,
baik

yang

membahas

mengenai

kontribusi

perusahan

terhadap

pendapatan atau juga kontribusi perusahaan terhadap penyerapan tenaga
kerja.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu
No
1.

Peneliti
Rosyita
Mausyaroh,
dkk
(2014)

Judul
Kontribusi
Pendapatan
Pemetik Daun Teh (Camellia
sinesis) terhadap Pemenuhan
Kebutuhan Hidup Rumah
Tangga di Desa Kemuning
Kecamatan
Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar

Tujuan Penelitian
Mengetahui
besarnya
kontribusi yang diberikan
oleh pemetik daun teh
terhadap
pemenuhan
kebutuhan rumah tangga
sebagai strategi dalam
mencukupi
kebutuhan
hidup.

Metode Penelitian
Metode
dasar
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah
metode
deskriptif
analisis.
Penentuan
sampel
dilakukan
dengan
menggunakan
purposive sampling.
Sumber
data
pada
penelitian
ini
yaitu
wawancara
dengan
kuesioner
sebagai
alatnya.

Hasil Penelitian
Curahan waktu kerja
pemetik
pada
pekerjaan pokok dan
pendapatan
pokok
pemetik teh dalam
kategori tinggi.
Keluarga pemetik teh
belum
mampu
memenuhi kebutuhan
hidup minimumnya.

2.

Ary Rahmadi
Pratama dan
Dwi Retno
Andriani
(2015)

Analisis Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Produktivitas
Kerja Pemetik Teh di PTPN
XII (Persero) Kebun Wonosari

Mengetahui karakteristik
umum
karyawan
khususnya tenaga kerja
bagian pemetikan di PTPN
XII
(Persero)
Kebun
Wonosari
Menganalisi
faktor
–
faktor yang signifikan dan
paling
dominan
mempengaruhi

Metode
penentuan
responden
dalam
penelitian
ini
menggunakan
teknik
simple random sampling,
karena banyaknya tenaga
pemetik teh yang tidak
tetap,
dimana
pengambilan
sample
anggota
populasi
dilakukan secara acak

Karakteristik
umum
tenaga kerja bagian
pemetikan the yang
ada di PTPN XII
(PERSERO)
Kebun
Wonosari
memiliki
tingkat produktivitas
per individu tenaga
kerja tergolong rendah.
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3.

Muhammad
Nawiruddin,
2017

Dampak
Keberadaan
Perkebunan Kelapa Sawit
dalam
Peningkatan
Pendapatan Masyarakat di
Kecamatan
Long
Kali
Kabupaten Paser

produktivitas
kerja
pemetik di PTPN XII
(Persero) Kebun Wonosari
Mengetahui
tingkat
perubahan
pendapatan
masyarakat dengan adanya
perkebunan kelapa sawit
di Kecamatan Long Kali
Kabupaten Paser

4.

Basuki Sigit Faktor
–
Faktor
Yang
Priyono, dkk, Berhubungan
Dengan
2006
Produktivitas dan Kontribusi
Penghasilan Tenaga Kerja
Wanita Pemetik Teh Di PTP.
Nusantara VI Kayu Aro
Kabupaten Kerinci Propinsi

Mengetahui
tingkat
produktivitas,
tingkat
pendapatan dan kontibusi
pendapatan waita pemetik
the yang bekerja di PTP.
Nusantara VI Kayu Aro
Kabupaten

tanpa
memperhatikan
strata yang ada dalam
populasi itu.

Penentuan
lokasi
dilakukan secara sengaja
dengan
pertimbangan
bahwa tenaga pemetik
cukup banyak.
Pengambilan
sample
menggunakan
metode
acak sederhana dimana
tiap
unit
populasi

Peneliti
menggunakan
metode
deskriptif
dengan
melakukan
oendekatan
kualitatif
untuk
mengetahui
dampak
keberadaan
perkebunan kelapa sawit
selanjutnya data yang
diambil
menggunakan
teknik
purposive
sampling.

Dengan
adanya
perkebunan
kelapa
sawit di Kecamatan
Long Kali masyarakat
mampu meningkatkan
pendapatan
dan
memberikan peluang
baru
kepada
masyarakat
yang
belum
memiliki
pekerjaan
serta
berkembangnya
struktur
ekonomi
masyarakat yang dapat
dilihat dari sumber
mata pencaharian baru.
Produktivitas tenaga
kerja pemetik the di
PTP. Nusantara VI
Kayu Aro memiliki
rata – rata 5,5 kg/jam
Kontribusi penghasilan
wanita pemetik the
terhadap
keluarga
cuukup besar yaitu
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5.

Susiati, 2013

Jambi

Kerinci Provinsi Jambi

memiliki peluang yang
sama untuk terpilih
sebagai sample.

Penyerapan Tenaga Kerja Bagi
Masyarakat Desa Perangat
Selatan Pada PT. Kutai Sawit
Plantation Kecamatan Marang
Kayu

Menjelaskan
dan
mendeskripsikan
serta
untuk mengetahui kendala
yang dihadapi industry
dalam Penyerapan Tenaga
Kerja Bagi Masyarakat
Desa Perangat Selatan
Pada PT. Kutai Sawit
Plantation
Kecamatan
Marang Kayu

Metode analisis yang
digunakan
adalah
deskriptif
kualitatif,
yaitu metode penelitian
yang dilakukan dengan
tujuan utama membuat
gambaran
tentang
deskripsi suatu keadaan
secara obyektif yang
berhubungan
sejauh
mana
berjalannya
Penyerapan
Tenaga
Kerja Bagi Masyarakat
Desa Perangat Selatan
Pada PT. Kutai Sawit
Plantation
Kecamatan
Marang Kayu

58,31%
Rata – rata penghasilan
wanita pemetik the di
PTP. Nusantara Kayu
Aro dari hasil memetik
the
sebesar
727.637/bulan
Hasil dari penelitian ini
adalah
tingkat
penyerapan
tenaga
kerja
memberikan
interpretasi yang baik
terhdapa peningkatan
pendapatan masyarakat
dan dapat mengurangi
pengangguran.
Masyarakat
desa
Perangat Selatan yang
terserap
yakni
sebanyak 10.6% lebih
sedikit disbanding dari
daerah lainnya.
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C. Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2009 : 60).
3

Peran Perusahaan
Peran Perusahaan
Perkebunan
Teh (PT.Perkebunan
Rumpun Sari
Teh
Medini

4
5

6
7

Faktor
Sosial
Ekonomi
Sosial
Ekonomi

Faktor
Demografi
Demografi

8
9

10
11

Masyarakat
MasyarakatSekitar
Desa
Ngesrepbalong

12
13
14
15
16

Peningkatan
Pendapatan

Penyerapan Tenaga
Kerja

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi tentang
Kontribusi PT. Rumpun Sari Medini terhadap Pendapatan dan Penyerapan
Tenaga Kerja Bagi Masyarakat Desa Ngesrepbalong, maka dapat ditarik
simpulan
1. Kontribusi perusahaan PT. Rumpun Sari Medini berada pada tingkat
persentase yang berbeda disebabkan jumlah sumber pendapatan tenaga
kerja. Total Pendapatan rumah tangga rata-rata pegawai secara
keseluruhan adalah Rp.2.843.501 dan rata-rata total pendapatan
pegawai dari perusahaan sebesar Rp.1.495.588, dari hasil perhitungan
maka didapatkan besarnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan
masyarakat sebesar 52%. Jumlah ini termasuk kategori sedang untuk
tingkat pendapatan karena meskipun banyaknya masyarakat yang
bekerja disana dominan adalah sebagai Pegawai Harian Lepas.
2. Masyarakat desa Ngesrepbalong umumnya bekerja di daerah luar Desa
Ngesrepbalong antara lain Semarang, Boja, Ungaran dan salah satunya
bekerja di PT. Rumpun Sari Medini untuk menghitung jumlah angkatan
kerja yang terserap ke perusahaan teh menggunakan data jumlah
karyawan menurut daerah asal yang didapatkan dari perusahaan.
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Didapatkan besaran tenaga kerja yang berasal dari desa Ngesrepbalong
sebanyak 51 orang. Dari perhitungan yang dilakukan, maka didapatkan
hasil penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sebesar 3,7%.
B. SARAN
1.

Perlu adanya metode lain untuk menghitung besarnya kontribusi
perusahaan terhadap pendapatan masyarakat untuk memperoleh hasil
yang lebih akurat. Selain itu perlu adanya suatu upaya untuk
meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan masyarakat
agar masyarakat Desa Ngesrepbalong tidak bekerja di luar desa
sehingga penyerapan tenaga kerja maksimal.

2.

Perlu adanya tindakan yang melibatkan pihak perusahaan dan
pemerintah daerah seperti pihak kelurahan ataupun pihak kecamatan
agar penyerapan tenaga kerja bisa maksimal.
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