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Perkebunan teh merupakan salah satu bidang usaha agribisnis yang 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia Teh menempati umtan 
keempat sesudah karef kelapa sawit dan kopi yang melupakatl sumber devisa. 
Disamping itu perkebunan teh membantu membuka lapangan ke j a  karena merupakan 
usaha padat karya, pengembangan teknologi untuk menjaga kesuburan tanah dan 
membantu kondisi lingkungan. Untuk mempertahankan kondisi perkebunan 
diperlukan adanya perbaikan fisik tanaman. Usaha untuk mencapai sasaran tersebut 
dilakukan dengan dua cam, pertama mengadakan intensifikasi pemeliharaan tanaman 
produktif, dan kedua mengadakan penanaman baru dengan menggunakan bibit 
unggul yang berproduktivitas tinggi.Untuk meningkatkan produktivitas tanaman 
perlu adanya peremajaan tanaman, metode peremajaan tanaman dapat dilakukan 
dengan cara mengganti tanaman yang ada dengan tanaman baru atau melakukan 
dengan cara pemangkasan leher akar. Perkebunan Gunung Mas &lam peremajaan 
tanaman, menghadapi permasalahan-permasalahan baik secara teknis maupun non 
teknis. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan teh adalah memperbaiki 
segera potensi ekonomi pemsahaan dengan cara peremajaan tanaman. Lambatnya 
perkebunan melaksanakan peremajaan tanarnan teh karena tingginya biaya investasi, 
kelangban modal, lambatnya arus pendapatan kebun, resiko pemasaran serta keragu- 
raguan pihak pengusaha, bank dan p e m e ~ t a h  dalam pengadaan dam untuk investasi 
peremajaan tanaman teh. Permasalahan yang dapat dimuskan adalah faktor-faktor 
apa yang mempengaruhi nilai investasi peremajaan tanaman teh dan apakah 
peremajaan tanaman teh layak untuk dilaksanakan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai investasi peremajaan tanaman teh dan menganalisis metode 
peremajaan tanaman teh yang layak untuk dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan secara finansial dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 
efisiensi penggunaan modal terhadap optimasi pencapaian peremajaan tanaman teh.. 

Penelitian dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara Vm, Perkebunan 
Gunung Mas Desa Tugu selatan Kecamatan Cisadane Kabupaten Bogor. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu mengkaji 
secala mendalam tentang investasi peremajaan tanarnan teh di Perkebunan Gunung 
Mas Bogor. Jenis data yang diperlukan adalah arus penerimaan (revenue) dari 
tanaman bam, dan arus pengeluaran biaya untuk investasi tanaman (investment 
costs), serta alus pengeluaran biaya untuk eksploitasi tanaman selama kebun 
berproduksi (cost of production). Untuk menilai kelayakan investasi peremajaan 
tanaman digunakan metode discounted dengan menghitllng Net Present Value, 
Discounted Payback Period clan internal Rate of Return. 
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Nilai investasi dalam peremajaan tanaman dipengaruhi oleh keadaan fisik 
lahan, bahan tanaman, efisiensi penerapan teknologi dan periode tanaman belum 
menghasilkan yang bervariasi. Nilai Investasi untuk peremajaan tanaman teh seluas 
35,25 ha dengan menggunakan penanaman baru jenis klon GMB 3 dan GMB 7 
(metode I) sebesar Rp. 1.366.770.672,- sedangkan dengan metode pangkasan leher 
akar (metode II), biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 266.781 .I 82,-. Nilai NPV 
untuk penanaman barn (metode I) Rp. 720.597.606,- dan nilai NPV dengan 
pangkasan leher akar (metode II) Rp.918.029.078,-. Keduanya layak untuk 
dilaksanakan karena kedua-duanya memberikan nilai positif tetapi lebih 
menguntungkan pada metode I karena nilai NPV lebih besar. kalau diliiat dari 
payback period, metode I adalah 3 tahun 11 bulan dan discounted payback period 8 
tahun 8 bulan , sedangakan untuk metode 4 payback periodnya 1 tahun 9 bulan dan 
discounted payback period 2 tahun 3 bulan. Sedan- nilai IRR peremajaan 
tanaman teh dengan tanaman baru sebesar 21,39% dan pangkasan leher akar IRRnya 
37,62%.Peremajaan tanaman baik dengan metode I maupun metode JI layak untuk 
dilaksanakan karena IRRnya lebih besar dari pada discount Eactornya. 

Analisis sensitivitas membenkan hasil, apabila ada penurunan harga lo%, 
produksi dan biaya produksi tetap maka peremajaan tanaman dengan tanaman baru 
nilai NPV turun menjadi Rp. 684.754.860,- demikian juga apabila ada penurunan 
harga dan produksi 10% juga NPVnya turun menjadi Rp. 516.200.406,-. demikian 
juga pangkasan leher akar nilai NPVnya turun menjadi Rp. 532.802.683,-. 
Sedangkan apabila a& penurunan produksi 10% dan harga dan biaya produksi tetap 
maka akan meningkatkan nilai NFV baik untuk penanaman baru dari Rp 
720.597.606,- menjadi Rp 905.872.254,-sedangkan pangkasan leher akar turun dari 
Rp 918.029.078,- menjadi Rp. 808.217.097,- Dengan adanya penurunan harga lo%, 
produksi dan biaya produksi tetap maka payback periodnya lebih lama dari 3 tahun 
11 bulan menjadi 5 tahun 6 bulan untuk metode I dan 1 tahun 9 bulan menjadi 2 
tahun 5 bulan untuk metode 4 demikian juga apabila harga clan produksi turun, biaya 
produksi tetap. Sedangkan penurunan harga 10% Discounted payback period metode 
I sebesar 8 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun 2 bulan dan metode II dari 2 tahun 3 
bulan menjadi 3 tahun 2 bulan. Apabila ada penurunan harga lo%, produksi dan 
biaya produksi tetap maka peremajaan tanaman dengan tanaman baru nilai IRR twun 
menjadi 2028% demikian juga apabila a& p e n m a n  harga dan produksi 10% juga 
IRRnya turun menjadi 20,28% demikian juga pangkasan leher akar nilai IRRnya 
turun menjadi 35,12%. Sedangkan apabila ada p e n m a n  produksi lo%, harga dan 
biaya produksi tetap maka akan meningkatkan nilai IRR menjadi 21,96%. 
Sedangakan untuk pangkasan leher akar nilai IRR akan turun dari 37,62% menjadi 
37,23%. Pertimbangan lain dalam peremajaan tanaman teh adalah prospek dari 
pengelolaan budidaya tanaman teh, teknologi yang digunakan, sumberdaya 
manusianya dan pengembangan agrowisata di perkebun& ~ h u n ~   as. 

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh rnaka oeremaiaan tanaman teh 
sebaiknya dilakukan deng& penanaman bibit baru denim jedis bibit unggul 
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misalnya GMB 3 dan GMB 7 dengan kualiltas prima (A) yang sexagam. Dalam 
perernajaan tanaman teh harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
investasi peremajaan tanaman misalnya teknologi yang digunakan dan bahan 
tanaman atau pemilihan jenis bibit yang cocok dengan kondisi lahannya. Melakukan 
kejasama dengan Balai penelitian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusianya terutama dalam persemaian dan pemeliharaan dengan cara 
sering dilakukan pelatihan-pelatihan. 
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