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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Komoditas teh merupakan salah satu komoditas pertanian subsektor 

perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian 

Indonesia. Industri teh berperan sebagai sumber pendapatan dan devisa, penyedia 

lapangan kerja, dan pengembangan wilayah. Pada tahun 1999, secara nasional 

industri teh menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 1,2 triliun atau 

0,3% dari total PDB nonmigas. Industri teh juga berkontribusi terhadap devisa 

negara sekitar 110 juta dolar Amerika per tahun. Di tahun yang sama, industri teh 

Indonesia diperkirakan menyerap sekitar 300.000 pekerja. Selain itu, industri teh 

juga telah mengembangkan daerah di sekitar perkebunan teh melalui industri 

pendukungnya. Sebagai contoh, wilayah di sekitar perkebunan teh dapat 

dikembangkan industri pariwisata dan kuliner. 

Di Indonesia, komoditi teh diusahakan oleh Perkebunan Rakyat (PR), 

Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Menurut 

data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (2016), komposisi 

areal teh terbesar adalah perkebunan rakyat dengan kontribusi sebesar 45,17% 

terhadap total areal teh di Indonesia. Sementara itu, komposisi areal perkebunan 

besar negara dan swasta masing-masing 31,34% dan 23,48%. Pengusahaan teh di 

Indonesia semakin meluas dari mulai Sumatera Utara sampai ke Jawa Timur. 

Namun, jumlah areal perkebunan teh terus menurun selama kurun waktu 2012-

2016, yakni turun 0,96% per tahun. Pada tahun 2015, jumlah areal perkebunan 

yang tersisa hanya seluas 118.441 hektar. Salah satu penyebab berkurangnya areal 

perkebunan teh adalah adanya konversi lahan untuk pembangunan proyek-proyek 

infrastruktur. Sebagai contoh, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengambil 

areal perkebunan seluas 1.270 hektar. 

Seiring dengan penurunan areal tanah, produksi teh pun menurun. Rata-rata 

pertumbuhan produksi teh di Indonesia selama lima tahun terakhir (2012-2016) 

turun 0,32% per tahun untuk perkebunan rakyat. Sementara itu, perkebunan besar 

negara dan swasta rata-rata pertumbuhannya masing-masing naik 0,06% dan 2,91% 

per tahun. Perkebunan rakyat telah lama dikembangkan sejak 1980-an. Namun, 

peremajaan tanaman teh atau replanting tidak dilakukan. Akibatnya, kondisi 

tanaman semakin menua bahkan rusak, sehingga produktivitasnya menurun. 

Kementerian Pertanian (2013) mengungkapkan, sudah saatnya dilakukan perbaikan 

budidaya untuk perkebunan rakyat, di antaranya melalui rehabilitasi dan 

intensifikasi tanaman. 

Perkebunan rakyat memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan 

perkebunan rakyat belum menggunakan benih unggul, terbatasnya penguasaan 

teknologi pengolahan produk, dan belum mampunya petani mengikuti teknologi 

yang direkomendasikan, serta standar kualitas produk sebagaimana yang 

disyaratkan oleh ISO (Kementerian Pertanian 2014). 

Masalah berikutnya yang dihadapi industri teh Indonesia adalah biaya 

produksi yang relatif tinggi dibanding dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan 

harga jual teh menjadi tinggi. Harga sejumlah faktor produksi seperti tenaga kerja, 

pupuk, dan obat-obatan mengalami kenaikan. Akibatnya, biaya produksi ikut naik. 
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Kondisi ini tidak menguntungkan petani dan produsen karena kenaikan harga teh 

selama bulan November 2015 diikuti dengan tingginya biaya produksi. Secara rata-

rata, harga teh Indonesia pada periode Januari-November tahun 2015 melalui 

Jakarta Tea Auction mencapai harga US $154,54 Cts/kg. Biaya produksi yang terus 

meningkat mengakibatkan produktivitas teh Indonesia menurun. 

Sejumlah petani dan produsen teh memutuskan untuk mengonversi sebagian 

perkebunan teh menjadi tanaman buah-buahan. Langkah ini ditempuh karena harga 

teh yang menurun, sementara biaya produksi tetap tinggi. Para petani dan produsen 

teh menilai tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan ramah 

lingkungan. Sebagai contoh, perkebunan teh milik perusahaan Walini telah 

mengonversi tanaman teh ke buah-buahan. Bahkan, langkah ini telah disetujui oleh 

Kementerian BUMN sebagai induk perusahaan. 

Selama periode 2009-2013, terdapat lima negara yang memberikan kontribusi 

luas tanaman yang menghasilkan teh terbesar di dunia, yakni Tiongkok sebesar 

47,35%, India 17,58%, Sri Lanka 6,67%, Kenya 5,45%, dan Indonesia 3,70%. 

Namun pada periode yang sama, Indonesia tidak masuk dalam lima negara sentra 

produksi terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat kedelapan sebagai 

negara produsen teh di dunia (Kementerian Pertanian 2016).  

Dengan luas areal tanaman teh yang menempati urutan kelima dunia, 

Indonesia masih tertinggal dengan negara lain dalam memproduksi teh dengan 

menempati urutan kedelapan. Kondisi ini menunjukkan produktivitas teh di 

Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara eksportir lain. Tahun 2010, 

produktivitas teh di Indonesia mencapai 1.206 Kg/Ha. Pada tahun yang sama, 

produktivitas teh di Vietnam mencapai 1.753 Kg/Ha. Meskipun Indonesia memiliki 

sumberdaya yang besar, rendahnya produktivitas ini menyebabkan daya saing 

industri teh lemah (Rahmi 2014). Perkembangan produktivitas teh di Indonesia 

yang diusahakan oleh Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara, dan 

Perkebunan Swasta ditunjukkan oleh Gambar 1. 

                      

 
Sumber: Kementerian Pertanian (2016) 

Gambar 1 Perkembangan produktivitas teh di Indonesia tahun 2003-2016 
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Produktivitas teh yang menurun berimbas pada penurunan ekspor. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2016), volume ekspor teh terus 

mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2014 dengan rata-rata penurunan 

tiap tahun sebesar 6%. Penurunan volume ekspor teh diikuti juga oleh penurunan 

nilai ekspornya dengan rata-rata penurunan tiap tahun sebesar 7%. Selama periode 

1980-2015, perkembangan volume ekspor teh memiliki rata-rata pertumbuhan 

0,36% per tahun. Pada tahun 1980, volume ekspor teh tercatat sebesar 75 ribu ton. 

Namun pada tahun 2015, volume ekspor teh menurun hingga 62 ribu ton. 

Sementara itu, pada tahun 2015, data Internasional Tea Committee 

menunjukkan bahwa volume ekspor teh Indonesia hanya sekitar 4% dari total 

ekspor teh dunia sebesar 1.757 juta kg. Dengan potensi yang besar tersebut, sangat 

disayangkan jika volume ekspor teh Indonesia jauh tertinggal dengan Tiongkok 

dan India yang sama-sama memiliki pola konsumsi teh yang meningkat setiap 

tahun.  

Jumlah konsumsi teh Indonesia menempati peringkat kesebelas dunia. Pada 

tahun 2015, jumlah konsumsi teh Indonesia mencapai 84 juta kilogram dari total 

konsumsi teh dunia sebesar 4.944 juta kilogram.  Tingginya konsumsi teh dalam 

negeri mendorong pemerintah melakukan impor. Dari tahun 2006-2012, volume 

impor teh terus meningkat. Namun, volume impor ini mulai menurun pada tahun 

2013 dan naik lagi pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 10 tahun, yakni selama 

periode 2007-2016 yang ditunjukkan oleh Gambar 2, perkembangan nilai impor teh 

cenderung naik, dengan rata-rata pertumbuhan 14,93% per tahun. 

 

 
Sumber: International Trade Center (2017) 

 

Gambar 2 Perkembangan nilai ekspor dan impor teh Indonesia tahun 2006-2016  
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Berbagai dinamika di atas telah menempatkan daya saing industri teh 

Indonesia  pada posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini mengukur daya 

saing industri teh Indonesia di dunia berdasarkan kinerja produksi dan perdagangan 

internasional. Untuk mengukur seberapa besar daya saing teh Indonesia di dunia, 

penelitian ini menggunakan Relative Trade Advantages (RTA). Namun, mengukur 

saja tidak cukup. Penelitian ini juga menganalisis daya saing teh Indonesia. Untuk 

itu, penelitian ini menggunakan model Diamond Porteruntuk mengidentifikasi dan 

membandingkan faktor-faktor yang berkontribusi pada daya saing tersebut, guna 

menentukan faktor mana yang perlu menjadi perhatian utama oleh stakeholder 

yang berperan dalam meningkatkan daya saing industri teh Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, khususnya 

komoditi teh. Dari sisi keunggulan komparatif, Indonesia memiliki prospek yang 

baik karena iklim dan cuaca Indonesia yang cocok untuk budidaya teh. Namun, 

modal keunggulan komparatif saja belum cukup bagi Indonesia untuk dapat 

bersaing di pasar internasional.  

Dengan modal keunggulan komparatif, sayangnya Indonesia belum bisa 

mengoptimalkan produksi teh dalam negeri. Produksi teh bahkan terus menurun 

seiring dengan berkurangnya lahan untuk pengusahaan teh. Oleh karena itu, 

identifikasi sumber permasalahan ini perlu dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan 

melalui analisis daya saing, salah satunya dengan alat analisis model Diamond 

Porter. Dari analisis ini, berbagai faktor dapat ditemukan dan diidentifikasi faktor 

mana yang menjadi penyebab utama. Faktor inilah yang kemudian menjadi 

rekomendasi penulis untuk para stakeholder industri teh Indonesia..   

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam peneilitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana posisi daya saing industri teh Indonesia? 

2. Bagaimana korelasi daya saing teh Indonesia dengan daya saing teh negara 

eksportir lain? 

3. Faktor-faktor apa saja menghambat atau mendorong daya saing industri teh 

Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengukur dan menganalisis daya saing industri teh Indonesia 

2. Menguji korelasi antara daya saing teh Indonesia dan daya saing teh negara 

eksportir lain 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor menghambat atau mendorong daya saing 

industri teh Indonesia 
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Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi atau 

peneliti tentang faktor yang memengaruhi produktivitas dan daya saing industri 

teh Indonesia.  

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Indonesia dan 

perusahaan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui 

pengembangan industri teh. 

3. Dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi peneliti di bidang agribisnis, khususnya industri teh. 

4. Dapat juga menjadi bahan rujukan dalam mengembangkan ide untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis daya saing berdasarkan data 

perdagangan ekspor dan impor teh dari tahun 2007 hingga 2016. Selain itu, faktor-

faktor yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mengacu pada 

Model Diamond Porter. Stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini antara lain 

pemerintah sebagai pemangku kebijakan, BUMN, perusahaan swasta, dan asosiasi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Karakteristik Tanaman Teh 

 

 Teh (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) termasuk tanaman penyegar yang 

mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Tiga kandungan utama dalam daun 

teh antara lain senyawa polifenol yang dikenal sebagai katekin, zat nutrisi yang 

terdiri dari berbagai mineral dan vitamin, serta alkaloid antara lain kafein, dan 

theofilin. Selain itu, daun teh juga mengandung minyak atseri, thiamin, dan pigmen 

klorofil (Wibowo 2007). Senyawa katekin dapat meningkatkan daya tahan terhadap 

virus dan bakteri. Vitamin B-kompleks yang terkandung dalam daun teh 

bermanfaat menjaga kesehatan mulut, lidah, dan bibir, serta flouride yang baik 

untuk gigi (Ghani 2002). Minuman teh juga sangat digemari oleh masyarakat di 

dunia karena mempunyai rasa yang khas. Tanaman teh tumbuh subur di daerah 

tropis dan daerah sub-tropis dengan menuntut cukup sinar matahari dan hujan 

sepanjang tahun. 

Teh dapat tumbuh dengan baik pada daerah dengan suhu 15-30 derajat 

celcius. Jenis tanah yang baik ditanami teh adalah andosol, latosol, dan beberapa 

jenis laterit. Teh menyukai tanah dengan derajat keasaman kurang dari 5.5. 

Berdasarkan pengolahannya teh dikelompokkan menjadi (1) Teh putih yaitu teh 

yang dibuat dari pucuk daun yang tidak mengalami proses oksidasi dan sewaktu 

belum dipetik dilindungi dari sinar matahari untuk menghalangi pembentukan 

klorofil. (2) Teh hijau yaitu daun teh yang dijadikan teh hijau biasanya langsung 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




