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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi terutama memasuki perdagangan bebas (AFTA 

2003) yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dagang antara 

negara-negara di seluruh dunia, Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk 

menghadapinya dengan mengembangkan komoditi-komoditi ekspor yang 

dapat diandalkan dan mempunyai daya saing yang kuat baik di pasar dalam 

negeri maupun pasar internasional. 

Dalam upaya menopang pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia 

tidak dapat terlalu berharap pada sektor migas yang persediannya semakin 

menipis. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan 

devisa negara. Salah satu upaya alternatif yang dapat dikembangkan dan bisa 

diharapkan selain sektor industri adalah sektor perkebunan. Karena tanaman 

perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis sangat 

tinggi. Sebagai penghasil komoditi ekspor, sub sektor perkebunan menduduki 

urutan ketiga setelah sub sektor pertambangan minyak dan gas serta 

kehutanan, dan berbeda dengan minyak dan gas bumi, perkebunan merupakan 

sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources). Selain itu sektor 

perkebunan juga dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena yang dikelola 

adalah tanaman hidup yang sulit digarap secara mekanis, terutama tanaman 

keras / tahunan (Biro Pusat Statistik, 1986). 
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Di samping itu upaya pengembangan perkebunan teh juga  tidak  bisa 

terlepas dari faktor tenaga kerja yang merupakan faktor utama dalam 

menunjang kelangsungan hidup perusahaan, terutama pada bagian pemetikan 

teh dimana daun teh merupakan bahan baku utama dalam proses produksi 

sehingga keberadaan pekerja pemetik teh sangat dibutuhkan. Pada bagian 

pemetikan teh ini, tenaga kerja yang digunakan sebagian besar adalah tenaga 

kerja wanita. Karena wanita dianggap mempunyai ketrampilan dan ketelitian 

yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga hasil pemetikannya 

lebih baik dan berkualitas. Oleh karena itu jumlah penduduk wanita yang 

sangat besar merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang patut dipertimbangkan dalam keberhasilan pembangunan  ekonomi suatu 

negara. 

Penduduk wanita yang jumlahnya mencapai setengah dari total 

penduduk Indonesia merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. 

Partisipasi aktif pria dan wanita dalam proses pembangunan akan 

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya salah 

satu pihak, pria atau wanita akan memperlambat proses pembangunan itu 

sendiri. 

Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja 

wanita yang secara aktif ikut dalam sektor ekonomi produktif, maka usaha 

peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita menjadi sangat penting sebab 

peningkatan produktivitas tersebut akan meningkatkan hasil produksi secara 

keseluruhan dan dapat mendorong laju pertumbuhan perusahaan. 
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Tetapi apabila ditinjau dari segi manusia bahwa kemampuan dan 

kemauan setiap orang  dalam bekerja tidak sama, maka hasil yang diperoleh 

setiap pekerja wanita sangat beragam. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja antara lain  faktor demografis, sosial 

budaya dan ekonomi. Selain itu diduga ada faktor lain yang mempengaruhi 

produktivitas kerja wanita seperti usia, jumlah anggota keluarga serta masa 

kerja wanita tersebut. Usia produktif yang didukung dengan kondisi fisik yang 

kuat dapat menciptakan cara kerja yang cepat dan tepat sehingga produktivitas 

kerja dapat ditingkatkan. Begitu juga halnya dengan jumlah anggota keluarga 

yang dimiliki, apabila pekerja wanita memiliki jumlah anggota keluarga yang 

besar akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh para pekerja 

wanita  rata-rata bekerja karena alasan ekonomi, terutama apabila suami 

mereka berpenghasilan rendah sehingga mereka merasa ikut 

bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya dan masa depan 

anak-anak mereka. Masa kerja diduga ikut mempengaruhi produktivitas kerja 

wanita, semakin lama masa kerja mereka di perusahaan maka diharapkan 

produktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja wanita yang 

baru atau masih belum lama bekerja. Karena pada umumnya para pekerja 

wanita yang sudah lama bekerja lebih berpengalaman dalam menjalankan 

aktivitas kerjanya, bahkan mereka memiliki cara-cara yang cepat dan  tepat 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai 
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yaitu keuntungan maksimal yang diperoleh dari produktivitas kerja yang 

tinggi.  

B. Perumusan Masalah 

Sektor perkebunan telah menyerap banyak tenaga kerja, terutama 

pekerja  wanita yang dipandang mempunyai ketrampilan dan ketelitian 

yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Dengan semakin 

meningkatnya jumlah pekerja wanita yang ikut aktif dalam proses 

produksi, maka usaha peningkatan produktivitas kerja wanita menjadi 

sangat penting. Tetapi, ditinjau dari segi manusia bahwa kemampuan dan 

kemauan setiap pekerja tidak sama, menyebabkan produktivitas kerja 

wanita sangat beragam.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

“ Seberapa besar pengaruh usia, jumlah anggota keluarga serta masa kerja 

terhadap produktivitas kerja wanita pemetik teh pada sektor perkebunan?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor usia, 

jumlah anggota keluarga serta masa kerja terhadap produktivitas kerja 

wanita pemetik teh pada sektor perkebunan. 

D. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada sektor perkebunan. Sektor 

perkebunan yang diteliti adalah bagian pemetikan teh 
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- produktifitas → diukur dari jumlah daun teh yang berhasil 

di petik ( dalam satuan kg/hari ) 

- masa kerja  →  yaitu lamanya responden telah bekerja 

sebagai pemetik daun teh 

- usia  →  yaitu masa dimana seorang responden 

mulai dilahirkan sampai sekarang       

- jumlah anggota keluarga → banyaknya jumlah tanggungan 

keluarga dari seorang responden  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang produktivitas kerja wanita di sektor perkebunan. 

2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

3. Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

peningkatan produktivitas kerja wanita.  

 


