
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak lndonesia merdeka, sektor agribisnis menempati tempat yang 

strateyis sebagai salah satu sektor penghasil devisa negara. Salah satu komoditi 

agribisnis yang semakin meningkat permintaannya dan memiliki prospek yang 

baik untuk terus dikembangkan adalah teh. lndustri teh di lndonesia terus 

berkembang, karena teh mempunyai peranan penting sebagai komoditi ekspor 

penghasil devisa negara. Pada tahun 1995, produksi teh dunia telah mencapai 

2,5 juta ton. Dua negara produsen teh terbesar adalah lndia dan Cina, masing- 

masing memberikan kontribusi produksi sebesar 753.922 ton (30,l %) dan 

588.423 ton (23,5 %). Srilangka dan Kenya merupakan dua negara produsen 

teh dengan kontribusi produksi yang tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing 

246.424 tbn (9,8 %) dan 244.525 ton (9,7 %), sedangkan lnd~nesia hanya 

sebagai produsen peringkat kelima dengan kontribusi sebesar 141.084 ton 

(5,6 %). Dari segi ekspor, negara pengekspor teh terbesar dunia saat ini adalah 

Srilangka dengan jumlah ekspor sebesar 235.026 ton dengan pangsa pasarnya 

22,2 %. Negara pengekspor teh berikutnya adalah Kenya, Cina dan lndia 

dengan volume ekspor masing-masing sebesar 217.091 ton (21),6 %), 168.543 ton 

(16,O %) dan 162.761 ton (15,4 %). Sementara lndonesia pada tahun 1995 

hanya sebagai negara eksportir peringkat kelima dengan jumlah ekspor sebesar 

79.227 ton dengan pangsa pasar 7,5 % (Risrizal, 1996). Perkembangan ekspor 

teh lndonesia pada tahun 1992 sampai dengan 1997 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perkembangan EksporTeh lndonesia Tahun 1992 - 1997 

I I I I I 

BPS (1998) diolah dalam CIC (1998) 

Sebagai produsen teh utama dunia, lndonesia mengekspor sebagian 

besar (65 %) dari teh yang dihasilkan dalam bentuk teh hitam dan teh hijau, dan 

sisanya (35 %) diolah lebih lanjut menjadi berbagai bentuk produk olahan teh 

(Rachman, 1998). Situasi pasar teh dunia saat ini rnerupakan tantangan bagi 

Tahun 

pengusaha teh lndonesia agar tetap eksis dipasaran dunia. Upaya untuk 

mengantisipasinya adalah dengan melakukan aliansi atau kernitraan, baik 

dengan pengusaha teh dari dalam negeri rnaupun dari luar negeri, karena 

dengan melakukan aliansi, pihak yang bermitra akan mendapatkan kekuatan dan 

rneminimalkan kelemahan. Pada industri teh, aliansi tersebut saat ini lebih 

tepat diiujukan pada upaya memperoleh akses pasar dan akses terhadap 

teknologi. 

Teh merupakan salah satu minuman selain kopi yang terkenal di 

Indonesia, yang diperoleh dari pengolahan pucuk teh. Tanaman teh (Camellia 

sinensis L.) adalah salah satu tanaman perdu yang selalu berdaun hijau 

(evergreen shrub) yang dapat tumbuh secara baik di daerah tropis musim hujan 

(monsoon) dengan ketinggian tempat kira-kira 1.600 meter diatas permukaan 

laut. Oleh karena itu tanaman teh di lndonesia hanya turnbuh dengan baik di 
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daerah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan merata (Spillane, 1992). 

Teh yang berasal dari hasil pengolahan pucuk teh (daun muda) tanarnan 

teh merupakan minuman yang menyegarkan dan rnenyehatkan, karena teh 

dapat menjaga kesehatan manusia terutama dari penyakit jantung dan kanker 

(Soedjoko, 1998). Konsumsi teh di lndonesia setiap tahunnya cenderung 

rneningkat walaupun tingkat konsumsi domestik masih tergolong rendah yaitu 

281 gramlkapitdtahun, bila dibandingkan dengan Srilangka yaitu 1.270 gram1 

kapitd tahun (Risrizal, 1996). Oleh karena itu konsumsi teh dalam negeri 

dapat terus ditingkatkan, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk lndonesia yang 

terus bertambah. Pertambahan jumlah penduduk tersebut merupakan pasar 

potensial bagi perkembangan industri teh di dalam negeri. Selain itu khasiat 

minurn teh perlu disosialisasikan agar dapat rnemberikan motivasi konsumen 

untuk membiasakan minurn teh. Tingkat konsumsi teh masyarakat lndonesia 

pada akhir-akhir ini terus meningkat, karena adanya pergeseran selera 

konsumen dari teh bungkus (package tea) ke teh instan celup (tea bag). 

Sementara itu untuk konsumsi jenis teh bubuk, perkembangan konsumsi per 

kapitanya terlihat rendah. Selarna lima tahun terakhir rata-rata perturnbuhan 

per kapita untuk teh bubuk hanya sebesar 2,l % per tahun. Narnun demikian 

konsumsi per kapitanya jauh lebih besar, yaitu pada tahun 1997 rnencapai 220,5 

gram (CIC, 1998). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Teh per Kapita Tahun 1992 - 1997 

Rata-rata pertumbuhan (%) 
Sumber : CIC (1998). 

Memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, maka untuk 

memenuhi jumlah perrnintaan pasar (dalam ha1 ini terutama PT. Sosro Indonesia) 

yang terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, PT. Cibuniwangi terus 

berupaya meningkatkan perrnintaan tersebut. Memasuki era pasar bebas PT. 

Cibuniwangi akan menghadapi persaingan yang semakin kompetiiif, baik dari 

dalam negeri sendiri maupun pesaing dari luar negeri yang akan memasuki 

pasar Indonesia. Dalam upaya untuk mengantisipasi keadaan tersebut, PT. 

Cibuniwangi perlu memanfaatkan teknologi yang tersedia dalam perusahaan 

seoptimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola komponen 

teknologi yang terdiri dari perangkat teknologi itu sendiri, sumber daya 

manusia yang tersedia, informasi yang dimiliki dan pengelolaan organisasi 

perusahaan, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kualias dan kuantiias 

yang diharapkan perusahaan. Dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen 

teknologi yang terpadu maka perusahaan diharapkan dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. 

Jenis teknologi yang digunakan akan berhubungan dengan penggunaan 

peralatan yang mempengaruhi pengolahan teh yang pada akhirnya 
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mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk teh. Oleh karena itu, pemilihan 

teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas teh yang 

dihasilkan. Untuk menentukan pemilihan teknologi tersebut, perlu dikaji 

kemampuan perusahaan saat ini dalam mengelola pabrik dan peralatan yang 

digunakan. 

Pada saat ini PT. Cibuniwangi, Kebun Gunung Satria mempunyai 

peralatanlmesin pengolah teh dengan kapasitas terpasang sebesar 15 tonlhari, 

sedangkan kapasitas tergunakan hanya 13 tonlhari pada keadaan normal, 

sedangkan pada keadaan minimum hanya berkisar antara 4 - 5 tonlhari. 

Keadaan diatas menunjukkan belum optimalnya pengelolaan teknologi di PT. 

Cibuniwangi, khususnya kebun Gunung Satria. Untuk lebih meningkatkan 

kuantitas dan kualitas produk, maka perlu diketahui sampai dimana tingkat 

kemampuan teknologi yang dimiliki perusahaan. Dengan mengkaji perangkat 

teknologi, perangkat surnber daya manusia, perangkat informasi dan perangkat 

organisasi perusahaan, diharapkan dapat mengembangkan teknologi yang lebih 

sesuai sehingga daya saing perusahaan meningkat dan perrnintaan pasar dapat 

terpenuhi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang dihadapi perusahaan tersebut diatas dan dalam 

rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka rumusan masalah 

pada geladikarya ini difokuskan pada "Bagaimana strategi teknologi yang 

diterapkan oleh PT. Cibuniwangi dalam upaya meningkatkan mutu teh yang 

diproduksi untuk meningkatkan daya saing". 
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C. Tujuan Geladikarya 

Geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi status komponen teknologi perusahaan. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan teknologi perusahaan dalam upaya peningkatan mutu teh. 

3. Memberikan alternatif strategi teknologi dalam rangka meningkatkan mutu 

produk teh yang dihasilkan. 

D. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, terutama untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada 

rnanajemen PT. Cibuniwangi, khususnya kebun Gunung Satria dalam 

pengelolaan teknologi di perusahaan tersebut. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup geladikarya ini dibatasi pada kedua ha1 di bawah ini. 

1. Kajian terhadap elemen-elemen internal dan eksternal perusahaan serta 

terhadap perangkat teknologi (technoware), perangkat manusia 

(humanware), perangkat informasi (infoware) dan perangkat organisasi 

(orgaware) untuk penentuan strategi teknologi pengolahan teh yang 

dilaksanakan oleh perusahaan , dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Kajian hanya dilakukan pada tahap pemberian altenatif, sedangkan 

implementasi strategi selanjutnya diserahkan pada manajemen PT. 

Cibuniwangi, kebun Gunung Satria. 
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