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 Penurunan kegiatan yang terjadi pada banyak perusahaan akibat 
adanya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, telah membuat banyak 
sektor industri penghasil barang dan jasa yang tidak mampu untuk 
bertahan. Beberapa perusahaan yang bertahan, umumnya merupakan 
perusahaan yang berbasis pada pertanian, khususnya bidang agribisnis. 
Perusahaan di sektor ini mampu bertahan karena pengolahannya 
dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan bahan baku yang 
berasal dari dalam negeri dan tenaga kerja yang tersedia relatif murah 
serta media berupa tanah yang subur. Selain itu para pelaku juga 
bergerak untuk melakukan perdagangan berupa ekspor sehingga dengan 
tingginya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah, para pelaku mampu 
mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar. 

Teh salah satu primadona dari usaha agribisnis perkebunan di 
Indonesia. Pada masa krisis permintaannya terus bertambah di pasaran 
global dan dalam negeri. Permintaan yang tinggi ini tentunya harus diiringi 
dengan mutu produk yang baik dengan grade yang tinggi. Perkebunan 
jenis ini selain menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, juga  
memerlukan perlakuan tertentu dalam perawatan serta pengolahannya.  
 PT. Chakra Holding Company, salah satu grup perusahaan 
berbasis agribisnis, mempunyai beberapa anak perusahaan yang 
mengelola perkebunan teh. Salah satu anak perusahaannya yaitu PT. 
Ratnapura Bianka merupakan perusahaan yang memproduksi teh hitam 
(Black Tea) serta teh hijau (Green Tea) dari perkebunan teh Negara 
Kanaan.  

Produksi teh sangat dipengaruhi oleh pemetikan terhadap pucuk 
teh yang akan diolah. Dikenalkannya penggunaan teknologi baru dalam 
pemetikan pucuk berupa teknologi petik gunting disamping pemetikan 
melalui cara manual atau konvensional, bertujuan untuk meningkatkan 
produksi guna mencapai efisiensi serta efektifitas kerja.   

Efisiensi dengan adanya petik gunting yaitu terbukti dengan 
sedikitnya dipakai tenaga kerja pada tiap hektar lahan yang diolah (dari 
indeks tenaga kerja rata-rata sebesar 1,2 sampai 2 pada petik manual 
menjadi sekitar 0,8 sampai 0,9 pada petik gunting),  serta turunnya harga 
pokok produksi dari Rp. 4.414,58/kg pada petik manual, menjadi Rp. 
4.266,48/kg pada petik gunting (realisasi tahun 2000). Penurunan harga 
pokok produksi ini dikarenakan adanya peningkatan produksi komoditi 
produk teh jadi yang dihasilkan dengan petik gunting dari rata-rata 3.000 
kg/ha/thn pada petik manual menjadi 5.000 kg/ha/thn. 

Biaya pada petik gunting dalam satu tahun perlakuan akan lebih 
tinggi dibandingkan dengan petik manual untuk ukuran lahan yang sama 



 

yaitu satu hektar serta pada populasi pohon yang sama (65.000 pohon per 
hektar) dan pada kondisi lahan serta umur pangkas yang relatif tidak jauh 
berbeda. Kenaikan biaya ini disebabkan adanya beberapa perlakuan 
tambahan yang diperlakukan pada petik gunting berupa : 

1. Penambahan dosis pupuk pada pemeliharaan tanaman yaitu pupuk 
buatan serta adanya tambahan pupuk kandang pada perlakuan 
petik gunting ini 

2. Perlakuan garpuhan terhadap tanah sebelum dilakukan petik 
gunting 

3. Penambahan alat berupa gunting yang dimodifikasi 
4. Peningkatan kuantitas pucuk basah pada saat panen sehingga 

akan ada peningkatan biaya pada panen dan angkutan  
Biaya pemetikan pucuk basah per-kilonya pada petik gunting lebih 

kecil dibandingkan dengan petik manual. Tetapi dari sisi pendapatan 
pemetik yang dihitung per-kilo pucuk basah yang mampu mereka petik 
perharinya akan mampu memberikan tambahan pendapatan karena 
jumlah kuantitas yang mereka petik akan lebih besar bila dibandingkan 
dengan petik manual. Untuk biaya lainnya relatif sama dengan biaya yang 
dikeluarkan pada petik manual. 

Efektifitas kerja dapat dilihat dari produksi yang semakin tinggi dan 
mutu teh yang dihasilkan mampu untuk bersaing di pasaran. Untuk mutu 
teh ini, persentase grade yang dihasilkan pada petik manual masih lebih 
baik dibandingkan petik gunting. Ini dapat dilihat pada harga jual rata-rata 
dalam ukuran satu kilogram teh yang dihasilkan. Untuk teh hijau (Green 
Tea) harga rata-rata di pasaran saat ini menurut grade yang dihasilkan 
dengan kurs 1 US$ = Rp. 10.000, yaitu Rp. 8.265/kg (petik manual) 
dibandingkan dengan Rp. 7.955/kg (petik gunting). Sementara untuk 
komoditi teh hitam (Black Tea), Rp. 7.796/kg (petik manual) dibandingkan 
Rp. 7.590 (petik gunting). 

Adanya peningkatan kuantitas pucuk basah pada petik gunting yang 
meningkatkan produksi komoditi teh tetap memberikan tambahan 
keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan dengan petik 
manual. Untuk satu hektar lahan, petik gunting akan mampu memberikan 
pendapatan rata-rata sebesar Rp. 39.775.000, sementara petik manual 
hanya Rp. 24.795.000, pada komoditi teh hijau atau ada selisih 
pendapatan sebesar Rp. 14.980.000,-. Sementara untuk komoditi teh 
hitam, petik gunting mamberikan pendapatan/ha  sebesar Rp. 16.648.600, 
dan manual hanya menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 
10.179.330, atau selisih pendapatan sebesar  Rp. 14.652.000/ha. 

Dari pendapatan tersebut, petik gunting menghasilkan laba penjualan 
sebesar Rp. 18.473.600, sementara petik manual sebesar Rp. 11.586.330 
(untuk teh hijau) atau adanya selisih laba sebesar Rp. 6.887.270/ha. 
Untuk komoditi teh hitam dihasilkan akan memberikan kontribusi laba rata-
rata/ha sebesar Rp. 16.648.600 (petik gunting) dan Rp. 10.179.330 (petik 
manual) atau ada penambahan laba rata-rata/ha pada petik gunting 
sebesar Rp. 6.469.270. 

Bila dihubungkan antara satu siklus pangkas tanaman teh (empat 
tahunan) dengan pengaruh waktu terhadap uang (Time Value Of Money) 



 

melalui pendekatan penggunaan rumusan nilai uang sekarang (Present 
Value atau PV), maka dengan tingkat bunga sebesar 12,5%, petik gunting 
akan memberikan nilai selisih PV yang lebih besar dibandingkan dengan 
petik manual. Selisih PV pada komoditi teh hijau antara petik gunting 
dengan petik manual untuk empat tahun atau satu siklus pangkas 
tanaman teh yaitu sebesar Rp. 20.380.272,76 (PV petik gunting sebesar 
Rp. 54.665.637,75 dan PV petik manual sebesar Rp. 34.285.364,99). 
Sementara untuk selisih PV petik gunting dengan petik manual pada 
komoditi teh hitam yang dihasilkan dalam satu hektar lahan yaitu sebesar 
Rp. 19.143.359,73 (PV petik gunting sebesar Rp. 49.265.239,95 dan PV 
petik manual sebesar Rp. 30.121.880,21). 

Perhitungan sensitivitas dari keuntungan pada petik Gunting dan 
Manual dilakukan terhadap tiga variabel yang dianggap cukup 
berpengaruh bila terjadi kenaikan biaya (variabel pupuk, variabel upah 
petik, variabel pembelian alat gunting) dan variabel lainnya dianggap tidak 
berubah. Pada kedua komoditi teh baik teh hijau (Green Tea) dan teh 
hitam (Black Tea) ternyata tingkat sensitivitas yang terjadi sangat tinggi 
sekali melebihi angka 225% pada tiap tahun umur pangkas (dalam empat 
tahun). Ternyata tingkat sensitivitas yang terjadi tidak terlalu sensitif dalam  
mempengaruhi keuntungan petik gunting terhadap petik manual. 
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