
1 
 

1 
Sarah Nur Hamidah, 2019 
PELESTARIAN TEH KEJEK SEBAGAI WARISAN GASTRONOMI KABUPATEN GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia|repositori.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan pariwisata 

yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. 

Berbagai macam tempat-tempat wisata di Indonesia yang berpartisipasi dalam 

pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Keanekaragaman yang ada 

memberikan pilihan kepada wisatawan untuk memilih daerah mana yang akan 

menjadi tujuan wisata.  

Menurut Republik Indonesia (2009) tentang Kepariwisataan pada Pasal 1, 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan dukungan berbagai 

fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah Daerah. Salah Wahab (2003:5) menyatakan bahwa pariwisata adalah 

salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam 

mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerimaan wisatawan.  

Salah satu jenis pariwisata yang relatif baru adalah pariwisata gastronomi, 

Chaney & Ryan (2012). Pariwisata gastronomi (gastronomy tourism) sebagai 

bagian dari pariwisata budaya dalam NIOS (2018) adalah jenis pariwisata yang 

dirancang dengan tujuan utama yang menjadikan makanan dan minuman sebagai 

faktor motivasi utama seseorang untuk melakukan perjalanan tersebut.  

Garut merupakan salah satu tempat destinasi wisata gastronomi yang ada di 

Indonesia, salah satunya adalah wisata gastronomi Teh Kejek. Teh Kejek 

merupakan teh khas Cigedug yang proses pengolahannya masih dilakukan secara 

manual dan menggunakan alat tradisional. Dari sekian banyak produsen Teh Kejek, 

kini hanya menyisakan satu pabrik Teh Kejek, maka dari itu perlu adanya upaya 

pelestarian yang dilakukan. Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari 

kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Menurut 

Endarmoko (2006) dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe
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 dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau 

upaya (kata kerja). 

Teh Kejek adalah teh hijau khas Garut yang berbeda dengan proses 

pembuatan teh di tempat lain yang sudah menggunakan mesin pemanas dan 

penggilingan yang digerakkan oleh listrik. Kelebihan yang dimiliki Teh Kejek ini 

ada pada proses pembuatannya yang masih tradisional yaitu dengan cara di-kejek 

(diinjak-injak). Teh ini memiliki rasa dan aroma teh yang khas. Meski dibuat secara 

tradisional, banyak yang menggemari Teh Kejek. Kegemaran ini bahkan secara 

perlahan telah melahirkan kebiasaan minum teh baru, yaitu Tradisi Nyaneut. 

Tradisi minum teh ini berguna untuk menghangatkan tubuh di tengah dinginnya 

udara malam.  

Ledakan komoditas teh yang tak bertahan lama membuat kualitas teh 

mengalami penurunan. Rendahnya harga jual teh diduga menjadi salah satu 

penyebabnya. Teh menjadi usaha yang tidak menguntungkan bagi petani, hal ini 

menyebabkan banyak petani yang menelantarkan kebun. Sebagian petani lebih 

memilih menggantinya dengan tanaman sayuran yang dinilai lebih 

menguntungkan.  

Kondisi ini diperparah dengan perlakuan pascapanen yang buruk dari kebun 

teh yang masih tersisa. Jika sebelumnya pemetikan pucuk daun teh dilakukan 

dengan teliti menggunakan tangan, saat ini sebagian petani tergoda menggunakan 

mesin pemotong dengan alasan efisiensi. Tak jarang ada petani yang membabat teh 

menggunakan parang. Semua ini mengakibatkan sulitnya mendapat bahan baku teh 

dengan kualitas yang baik.  

Hal ini membuat banyak usaha pembuatan Teh Kejek baik yang berada di 

Cigedug maupun di Cikajang tutup. Di Cigedug, kini hanya menyisakan satu tempat 

produksi Teh Kejek yang dimiliki keluarga Pak Oos. Padahal sebelumnya, terdapat 

ratusan usaha pembuatan teh. Pak Oos percaya bahwa usaha ini layak diteruskan 

karena dapat memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. 

Terlebih, Teh Kejek memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan teh lainnya. 

Hal ini membuat Teh Kejek memiliki pasarnya sendiri. Teh Kejek juga menjadi 

pengingat kejayaan usaha teh di Kecamatan Cikajang dan Cigedug di masa lalu. 
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Harapan yang ada orang-orang akan termotivasi untuk mengembangkan usaha ini 

kembali. 

Usaha-usaha unik seperti ini terbukti dapat menjadi andalan daerah untuk 

memberdayakan warganya. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “PELESTARIAN TEH KEJEK SEBAGAI WARISAN 

GASTRONOMI KABUPATEN GARUT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: dokumentasi penulis, 2019 

Gambar 1. 1 

Teh Kejek 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan muncul pada penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana Eksistensi Teh Kejek? 

2. Bagaimanakah Komponen Gastronomi yang digunakan dalam pembuatan Teh 

Kejek? 

3. Bagaimana Pelestarian Teh Kejek? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Eksistensi Teh Kejek 

2. Untuk Mengetahui Komponen Gastronomi yang digunakan dalam pembuatan 

Teh Kejek 

3. Untuk Mengetahui Pelestarian Teh Kejek 

1.4 Manfaat Penelitian 

    Manfaat Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

          Manfaat akademis penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Untuk mempertahankan keeksisan minuman tradisional Indonesia yaitu Teh 

Kejek yang hampir punah sehingga menjadi eksis kembali yang pada dasarnya 

penelitian ini bermanfaat bagi seseorang yang ingin mencari informasi tentang 

minuman tradisional Garut dan mahasiswa Manajemen Industri Katering.  

2. Secara Praktek 

Penelitian ini dapat memberikan ilmu dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dengan untuk mengetahui pelestarian dan eksistensi minuman tradisional 

Teh Kejek, untuk mengetahui cara pengolahan minuman tradisional Teh Kejek di 

Garut, untuk mengetahui potensi minuman tradisional Teh Kejek yang hampir 

punah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 

1.4.2 Manfaat Keilmuan 

1. Membantu melestarikan kembali minuman tradisional yaitu Teh Kejek yang 

merupakan salah satu gastronomi nusantara dan ikut serta menjaga tradisi dan 

budaya minum Teh di Jawa Barat. 

2. Membantu dalam mendokumentasikan salah satu kuliner tradisional Khas 

Indonesia dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI).


