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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitan Terdahulu 

 Penelitian dari Deasy Hollylucia (2008) yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Teh Indonesia” hasil analisis menggunakan 

Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

variabel-vatiabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap volume ekspor 

adalah harga ekspor, harga domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai 

koefisien dari LHX (Variabel harga Ekspor) adalah 0,69 yang artinya bila terjadi 

peningkatan harga ekspor sebesar satu persen maka akan meningkatkan volume 

ekspor (0,69%). Nilai koefisien dari LHD (Variabel Harga Domestik) adalah -

0,87 yang artinya bila terjadi peningkatan harga domestik sebesar satu persen 

maka akan menurunkan volume ekspor sebesar (0,87%). Nilai koefisien dari LER 

(Variabel Harga Tukar) adalah 0,50 yang artinya bila terjadi peningkatan nilai 

tukar sebesar satu persen maka akan meningkatkan volume ekspor sebesar 

(0,50%). 

 Jurnal penelitian dari Rohayati Suprihartini (2005) tentang “Daya Saing 

Ekspor Teh Indonesia Di Pasar Teh Dunia” dari hasil analisis Constant Market 

Share (CMS) didapatkan hasil pertumbuhan ekspor teh Indonesia jauh di bawah 

pertumbuhan ekspor teh dunia bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi 

tersebut dikarenakan (1) komposisi produk teh yang diekspor Indonesia kurang 

mengikuti kebutuhan pasar yang tercermin dari angka komposisi komoditas teh 

Indonesia yang bertanda negatif (-0,032). (2) negara-negara tujuan ekspor teh 
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Indonesia ditujukan ke negara-negara pengimpor teh yang memiliki pertumbuhan 

impor teh tinggi yang tercermin dari angka distribusi yang bertanda negatif (-

0,045). (3) daya saing teh Indonesia di pasar teh dunia yang cukup lemah yang 

tercermin dari angka faktor persaingan yang bertanda negatif (-0,211). 

 Penelitian yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekspor Komoditi Teh 

Indonesia Di Pasar Internasional” oleh Sri Anna Febrianthi (2008). Penelitian 

tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis Herfindahl Index (HI) dan 

Concentration Ratio (CR4) yang dimana untuk mengetahui struktur pasar dan 

pangsa pasar yang dimiliki oleh komoditi teh Indonesia di pasar internasional. 

Berdasarkan analisis keunggulan komparatif menunjukkan bahwa komoditi teh 

Indonesia memiliki daya saing kuat, tetapi bila dilihat dari analisis keunggulan 

kompetitif, komoditi teh Indonesia justru berdaya saing lemah.  

 Disertasi yang berjudul “daya Saing Kopi Indonesia Di Pasar Domestik 

dan Pasar Internasional” oleh Istis Baroh (2014). Penelitian Tersebut dilakukan 

dengan menggunakan analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) dan 

Pendekatan Model Armington. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan daya 

saing kopi Indonesia diantara 10 komoditas perkebunan yang di Pasar domestik 

tahun 1990-2011 ada di urutan ke 6 setelah komoditas, pinang; sawit; lada; 

kelapa; kakao; yang ditunjukan oleh nilai RCA lebih dari 1. Sedangkan komoditas 

tembakau; tebu; dan karet tidak mempunyai daya saing yang ditunjukan oleh nilai 

RCA kurang dari 1. 
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2.2 Tanaman Teh 

2.2.1 Sejarah Tanaman Teh  

Tanaman teh pertama kali ditemukan di daratan cina, di perkirakan di 

provinsi Szechewan. Daerah tersebut berbatasan dengan wilayah Cina bagian 

barat daya. Pada awal penemuannya, minuman teh dipergunakan oleh bangsa 

Cina sebagai obat yang mujarab untuk berbagai macam penyakit. Tahun 589, 

masa permulaan dinasti Sui untuk pertama kalinya minuman teh disajikan sebagai 

hidangan yang bermakna sosial dan religius. 

Pada tahun 593 segala pengetahuan mengenai teh telah menyebar ke 

Jepang seiring dengan pengenalan kebudayaan Cina serta penyebaran ajaran 

agama Budha. Awal pengenalan teh di Jepang, para pendeta menyebutnya sebagai 

obat keramat yang selanjutnya menjadi suatu minuman yang cukup disukai untuk 

disajikan dalam berbagai acara. 

Minuman teh dari Cina dibawa oleh bangsa Belanda untuk diperkenalkan 

di Eropa pada tahun 1610. Kemudian, kebiasaan minum teh di kalangan orang 

Eropa diperkenalkan oleh para pendeta Jesuit yang datang ke Cina dan Jepang 

pada abad ke-16. Barulah pada tahun 1635 minuman teh menjadi sajian yang 

disukai di lingkungan istana di negeri Belanda, sementara di Inggris kebiasaan 

minum teh menjadi mode di lingkungan istana setelah kedatangan Chatherine of 

Braganza, permaisuri raja Charles II. 

Sekitar pertengahan abad ke-17, teh dikenal di benua Amerika, setelah 

seorang bangsawan dari negeri Belanda menjabat pimpinan di negeri tersebut. 
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Jenis teh hitam merupakan teh yang dibawa dari Negara asal dengan 

menggunakan peralatan minum teh, mengakibatkan percepatan perkembangan 

industri-industri keramik diberbagai Negara. 

2.2.2 Aspek Budidaya Teh 

 Tidak jauh berbeda dengan tanaman perkebunan yang lain, tanaman teh 

juga memerlukan tempat tumbuh khusus yang harus diperhatikan secara tepat 

mulai dari kondisi lingkungan fisik sampai syarat-syarat tumbuh. Dalam 

penanaman teh memerlukan berbagai aspek yang perlu diperhatikan antara lain 

tanah, iklim, dan curah hujan yang tertentu. 

 Adakalanya satu jenis tanaman teh cocok dan dapat tumbuh dengan baik 

disuatu tempat tetapi belum tentu cocok tumbuh di tempat lain. Dikarenakan sifat 

fisiknya yang tidak tahan disimpan terlalu lama, dimana pucuk daun teh tidak 

akan bisa bertahan lebih dari 1 sampai 1,5 hari maka penentuan lokasi penanaman 

dengan lokasi pabrik pengolahan haruslah cukup dekat. Kualitas pucuk yang 

dihasilkan biasanya akan sangat berpengaruh pada kualitas hasil akhir. 

Berikut adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi syarat tumbuh 

tanaman teh: 

1) Tanah  

Tanaman teh merupakan tanaman yang berasal dari daerah subtropis, oleh 

karenanya teh setidaknya harus ditanam di lereng-lereng gunung. Ketinggian yang 

ideal yang menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman teh biasanya antara 

450-1200 meter di atas permukaan laut. Sederhanya semakin tinggi suatu letak 
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kebun teh di dataran tinggi maka, akan semakin baik kualitas teh yang dihasilkan. 

Akan tetapi, bila tempat penanaman terlalu tinggi kebanyakan akan terjadi 

pembekuan. 

Dudun A. Sudarma dan Zuhdi Sri Wibowo (1990) mengatakan, tanah yang 

serasi untuk tanaman teh adalah tanah yang mempunyai keserasian sifat fisika 

seperti struktur kedalaman efektif tanah untuk tingkat tinggi (ordo) dan sifat kimia 

seperti kadar N total (bahan organik) serta. P total untuk tingkat rendah (sub-ordo 

dan kelas).  

Sebagai salah satu faktor yang cukup penting untuk pertumbuhan tanaman 

teh, maka tanah yang dibutuhkan adalah tanah yang subur tidak bercadas dan 

masih menyimpan zat-zat organik. Umumnya tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman teh terletak di lereng-lereng gunung berapi. Tanah yang terletak dilereng 

gunung berapi ini ini mempunyai sifat tanah yang subur. Untuk itulah mengapa 

sebaik-baiknya tanah jenis ini harus selalu di pertahankan. 

Tabel 2.1 Dosis Optimal Dalam Tanah Yang Dianjurkan (Kg/Ha) 

unsur hara jenis tanah 
Andosol/Regosol Latosol/Podzolik 

N 250 – 300 250 - 350 
P 60 – 120 15 - 40 
K 60 – 150 100 - 180 

Mg 30 – 75 50 – 75 
S 25 25 – 40 

Zn 5 – 10 5 – 10 
Sumber: Makalah, Simposium Teh V 1990. 
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2) Iklim 

Iklim menjadi faktor yang haruslah medapat perhatian khusus, antara lain 

faktor iklim yang harus mendpatkan perhatian khusus tersebut meliputi 

temperatur, curah hujan, sunar matahari, serta angin. 

3) Temperatur 

Teh adalah tanaman yang tumbuh di daerah subtropis, dan memerlukan 

tempat tumbuh pada ketinggian antara 450–1.200 meter di atas permukaan laut, 

maka temperatur yang cukup ideal untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar 

antara 14 -25ºC. 

4) Curah Hujan 

Tanaman teh memerlukan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang 

tahun. Minimal jumlah curah hujan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang 

baik adalah 1.150–1.400 mm pertahun. Karena itulah mengapa tanaman teh ini 

tidak boleh sampai mengalami krisis air atau kekeringan lebih dari 2 bulan. 

5) Sinar Matahari 

Panas matahari berpengaruh besar pada proses asimilasi. Sinar matahari 

yang penuh akan mengakibatkan asimilasi yang lebih banyak dan pembentukan 

karbohidrat lebih banyak juga sehingga akan semakin banyak tunas yang 

terbentuk. Sementara bila tanaman teh hanya mendapat sinar matahari yang 

sedikit akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Biasanya untuk 
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mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman teh didapat pada saat bulan 

permulaan dan penghabisan musim hujan. 

2.3 Teori Permintaan 

 Staffan Linder (1931) dalam buku ekonomi internasional & globalisasi 

ekonomi, 2005, menjelaskan bahwa perdagangan internasional yang identitas 

faktor produksi yang sama, maka polanya sangat ditentukan oleh ‘Struktur 

Permintaan’. Struktur permintaan adalah ukuran kualitas perbedaan barang yang 

diminta oleh masyarakat suatu negara. 

 Dalam prakteknya, permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu 

barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1) Harga barang itu sendiri 

2) Harga barang-barang lain 

3) Pendapatan rata-rata masyarakat. 

4) Selera masyarakat 

5) Jumlah penduduk 

6) Ramalan keadaan dimasa mendatang 

Dalam analisa ekonomi, permintaan terhadap suatu barang atau jasa 

terutama dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, 

dalam teori permintaan yang akan dianalisa adalah perkaitan antara permintaan 

suatu barang dengan harga barang itu sendiri (Ida Nuraini, 2001). 
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2.4 Teori Penawaran 

 Menurut Tomek dan Robinson (1990), penawaran (supply) diartikan 

sebagai hubungan statis yang menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang 

ditawarkan (untuk dijual) pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai 

tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. 

 Sedangkan menurut Sukirno (2004), menerangkan hukum penawaran 

adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga 

suatu banrang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Hukum 

penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang 

maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual 

dan sebaliknya bila makin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit 

jumlah barang yang ditawarkan. 

Soekartawi (1993) menjelaskan, jumlah yang ditawarkan (quantity 

supplied) adalah jumlah tertentu dari suatu barang yang diharapkan untuk dijual 

oleh perusahaan, pada suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

beberapa jumlah yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli adalah: 

1) Harga barang itu sendiri 

Jika hal-hal lain tidak berubah maka kenaikan harga barang itu sendiri akan 

menyebabkan produsen menaikkan jumlah yang ditawarkan. Akibatnya jika 

harganya naik jumlah yang ditawarkan juga naik, sebaliknya jika harganya turun 

maka jumlah yang dibayarkan juga turun. 

2) Harga dari barang-barang lain 
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Produksi sesuatu barang, tentunya produsen juga melihat harga barang lain. Hal 

ini karena harga barang yang lain dapat memberikan petunjuk yang berguna, 

apakah barang yang diproduksi sekarang masih menguntungkan atau tidak. Harga 

barang yang disubstitusikan menjadi relatif lebih mahal di banding barang yang 

diproduksi, maka produsen akan cenderung beralih pada barang yang lebih mahal 

harganya itu. 

3) Biaya produksi (input) yang digunakan 

Biaya produksi sangat dipengaruhi oleh harga faktor produksi (input), apabila 

harga faktor produksi naik, maka biaya produksi akan ikut naik. Hal ini dapat 

menurunkan keuntungan perusahaan. Produsen menjadi tidak tertarik untuk 

memproduksi barang tersebut. Akibatnya, jumlah yang ditawarkan menjadi lebih 

kecil karena produsen beralih pada barang lain yang menggunakan biaya input 

lebih murah. 

4) Tingkat pengetahuan dan teknologi 

Saat kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat dewasa ini. Proses 

produksi yang modern telah memungkinkan untuk memproduksi barang secara 

massal dengan harga yang rendah. Dengan demikian maka keuntungan yang 

didapatkanpun tentu saja akan ikut bertambah. 

5) Curah hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor eksternal yang kegiatan budidaya atau 

usahanya tergantung dari alam yang cukup berpengaruh bagi banyak tidaknya 
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produksi khususnya produksi teh juga kualitasnya dan secara otomatis juga akan 

mempengaruhi penawaran teh. 

2.5 Teori Perdagangan Internasional 

 Adam Smith dalam buku Dr.Hamdy Hady (2004), menjelaskan teori 

keunggulan mutlak (absolute advantage) keunggulan mutlak dimana, setiap 

negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internsional (gain from trade) 

karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara 

tersebut memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage), serta mengimpor 

barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak (absolute 

disadvantage) teori absolute advantage dijelaskan oleh Adam Smith ini 

didasarkan oleh beberapa asumsi antara lain :  

a) Faktor produksi hanya tenaga kerja 

b) Kualitas banrang yang diproduksi kedua negara sama. 

c) Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. 

d) Biaya transport diabaikan. 

Namun dalam teori Adam Smith ini masih terdapat kelemahan yaitu 

dimana perdagangan internasional akan terjadi dan akan saling menguntungkan 

kedua negara apabila masing-masing dari negara tersebut memiliki keunggulan 

absolut yang berbeda. Jadi apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan 

absolut untuk kedua jenis produk (teh dan kopi), maka tidak akan ada 

perdagangan internasional yang menguntungkan. 
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 David Ricardo seorang tokoh beraliran klasik menyatakan dalam teorinya 

yang didasarkan pada tenaga kerja atau theory of labor value yang menyatakan 

bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja 

yang diperlukan untuk memproduksinya. David Ricardo mengemukakan dalam 

model satu faktor produksi (Single Faktor), seperti tenaga kerja suatu negara yang 

berbeda karakteristik, produktivitas, dan kualitas dengan negara lainnya. 

Perbedaan ini terjadi disebabkan karena berbagai latar belakang, antara lain adalah 

pendidikan, etos kerja, perkembangan perbedaan dalam tingkat penguasaan 

teknologi. (Prof. Dr. R. Hendra Halwani, M.A., 2005) 

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan 

dengan baik. Teori H-O adalah model analisis perdagangan antara dua negara 

yang tiap-tiap negara memiliki karakteristik tersendiri, menurut H-O perbedaan 

opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi 

karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor poduksi yang dimiliki 

masing-masing negara. Model H-O lebih menekankan pada keseimbangan 

perdagangan antara dua kutub ekonomi neoklasik. Ide dasar model H-O adalah 

negara yang melimpah tenaga kerja, secara relatif akan memanfaatkan 

kemampuan dirinya untuk memproduksi barang dengan faktor produksi padat 

karya yang relatif lebih murah, dengan demikian, negara itu akan mempunyai 

keunngulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut. (Prof. Dr. R. Hendra 

Halwani, M.A., 2005) 

 Ball (2000) menjelaskan, perdagangan internasional timbul, utamanya 

karena perbedaan-perbedaan yang berasal dari perbedaan dalam biaya produksi 
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yang diakibatkan oleh antara lain peebedaan dalam karunia Tuhan atas faktor 

produksi, perbedaan dalam tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor 

yang digunakan, perbedaan dalam efisiensi pemanfaatan faktor-faktor tersebut dan 

kurs valuta asing. Meskipun demikian perbedaan selera dan variabel. 

Menurut Sobri (2000), Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai 

transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek 

ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun 

subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara 

biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan 

negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca 

perdagangan. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alamnya yang begitu 

melimpah, tanaman teh adalah satu tanaman perkebunan unggulan indonesia 

untuk pasar ekspor selain tanaman perkebunan lain seperti Karet kering, Minyak 

sawit, Biji sawit, Coklat, Kopi, Dan Tembakau. Sebagai salah satu tanaman 

perdagangan, tamanan teh Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia sebagai 

negara pengekspor tanaman teh ini.  

 Produksi teh Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu mengalami 

fluktuasi, hal tersebut sebenarnya bukan tanpa sebab, lahan perkebunan teh yang 

semakin menyusut, dan kurang lebih selama 6 tahun terakhir ini industri teh 

semakin lesu, semakin meningkatnya biaya produksi, mengakibatkan PT. 
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perkebunan nusantara IV di Medan, Sumatera Utara, membongkar 4000 hektar 

kebun teh dan menggantinya dengan kelapa sawit. Imbasnya jelas, produksi teh 

tidak mengalami peningkatan.  

 Agroindustri teh di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak abad ke 18 

dan komoditas teh pernah tercatat sebagai penghasil devisa Negara yang cukup 

penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan bentuk dan sifat 

pengusahaannya, perkebunan teh di Indonesia sebagian besar berupa perkebunan 

rakyat (46%), perkebunan besar Negara (30%), dan perkebunan besar swasta 

(24%).  

 Sebenarnya bila melihat lebih jauh produk teh Indonesia masih unggul 

dibandingkan China, keunggulan inilah yang seharusnya bisa dimanfaatkan 

Indonesia. Berdasarkan data dari dewan teh Indonesia, pada tahun 2000 produk 

teh Indonesia dapat menyumbang devisa negara hingga USD 110 juta per tahun. 

 Industri teh Indonesia sebenarnya memerlukan dukungan dari pemerintah 

dalam hal revitalisasi perkebunan teh, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah 

untuk kembali menggenjot devisa negara di sektor ekspor teh dan mengembalikan 

martabat bangsa Indonesia sebagai negara agraris. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis  

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini dapat di 

hipotesiskan sebagai berikut: 

1. Diduga perkembangan teh Indonesia mengalami penurunan pertahun. 

2. Diduga teh dalam negeri, harga teh, dan konsumsi dalam negeri secara 

serentak mempengaruhi ekspor teh Indonesia. 


