
 

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN JAMBU METE DI DESA 

UJUNG  KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

 

 

 

OLEH 

 

FIRDAUS 

         105 96 102 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2014 



 

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN JAMBU METE DI DESA 

UJUNG  KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

OLEH 

 

FIRDAUS 

         105 96 102 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2014 



 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete di 

Desa Ujung  Kecamatan Pasimasunggu Timur  

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Nama Mahasiswa : Firdaus  

Nomor Induk Mahasiswa : 10596 102 09 

Konsentrasi :  Penyuluh dan Komunikasi Pertanian  

 

Disetujui 

Pembimbing I                 Pembimbing II 

 

Ir. Nailah Husain, M.Si      Amruddin, S.Pt, M.Si 

Diketahui 

Dekan Fakultas Pertanian               Ketua Prodi Agribisnis 

 

Ir.Saleh Molla, M.M.      Amiruddin, S.Pt, M.Si 

 

 



 

 

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI 

Judul Skripsi : Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete di 

Desa Ujung  Kecamatan Pasimasunggu Timur  

Kabupaten Kepulauan Selayar  

Nama  : Firdaus 

Stambuk : 10596 102 09 

Konsentrasi :  Penyuluh dan Komunikasi Pertanian  

Fakultas  : Pertanian   

 

SUSUNAN PENGUJI 

 Nama         Tanda  Tangan

     

1. Ir. Nailah Husain, M.Si         

       Ketua 

 

 

 

2. Amruddin, S.Pt, M.Si         

Sekretaris                 

 

 

3. Ir. Saleh Molla, M.M          

Anggota  

4. Firmansyah, SP. M.Si         

Anggota  

 

Tanggal lulus :      2014 



 

ABSTRAK 

 

Firdaus, 105 96 102 09 Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete Di Desa 

Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur  Kabupaten Kepulauan Selayar dibawah 

bimbingan oleh NAILAH HUSAIN dan AMRUDDIN . 

Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi pengembangan tanaman jambu 

mete di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar.  Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan 

Januari sampai dengan Maret 2014. 

Populasi petani jambu mete yang berjumlah 2 kelompok tani yang terlibat 

dalam pengembangan jambu mete yakni kelompok tani sinar tani 10 petani, dan 

kelompok tani bontosunggu 10 petani. Jadi jumlah populasi petani adalah 20 petani 

yang ikut dalam pengembangan usaha  jambu mete bersama penyuluh pertanian. 

Sementara untuk penentuan sampel dilakukan dengan teknik sensus yakni dengan 

menjadikan keseluruhan populasi di jadikan sampel yakni 20 orang petani. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan jambu mete 

dengan indikator kesesuaian iklim yang berada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

2,15, Kesesuaian iklim sangat menentukan bagi petani dalam mengembangkan jambu 

mete, agar produksinya dapat meningkat sesuai dengan kemampuan dalam menjaga 

dan memelihara jambu mete agar tetap berproduksi. Kesesuaian lahan yang berada 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,40, karena kondisi lahan yang subur dan cukup 

baik untuk beberapa komoditas dimana Jenis tanah paling cocok untuk pertanaman 

jambu mete adalah tanah berpasir, tanah lempung berpasir, dan tanah ringan berpasir. 

Sistem produksi jambu mete  yang berada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,45, 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1    Latar Belakang 

   Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian 

nasional, terutama perekonomian rakyat. Petani mampu eksis pada usahatani tanpa 

merasakan dampak krisis ekonomi, bahkan pada saat krisis justru banyak petani 

meningkat pendapatannya. Daya tahan yang dimiliki sektor pertanian memacu 

pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian baik perkebunan, kehutanan, dan 

tanaman pangan. 

 Upaya pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara dunia ketiga 

termasuk di Indonesia masih menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian. 

Salah satu tugas pokok di dalam pembangunan pertanian adalah menemukan cara 

berusaha tani yang dapat dipraktekkan dengan efektif oleh petani yang mempunyai 

kemampuan rendah, asal saja mereka mau belajar sedikit dan mengembangkan 

ketrampilan yang lebih baik. Pengetahuan dan keterampilan petani harus terus 

meningkat dan berubah agar pembangunan pertanian dapat terlaksana. Petani 

mengembangkan sikap baru yang berbeda terhadap pertanian, terhadap alam sekitar 

dan terhadap diri mereka sendiri.  Dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

produksi dan mempertinggi rasa percaya diri ( Zaubin R., 2008). 

 Jambu mete merupakan tanamnan buah berupa pohon yang berasal dari Brasil 

Tenggara. Tanaman ini dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 tahun yang lalu, 



 

kemudian menyebar ke daerah tropis dan subtropis lainnya seperti Bahana, Senegal, 

Kenya, Madagaskar, Mozambik, Srilangka, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di 

antara sekian banyak negara produsen, Brasil, Kenya, dan India merupakan negara 

pemasok utama jambu mete dunia. 

Tanaman jambu mete pertumbuhannya sangat cepat, dapat tumbuh di dataran 

rendah hingga tinggi, baik tanah subur maupun tandus. Bahkan tanaman jambu mete 

dapat tumbuh dimana tanaman buah-buahan lainnya tidak dapat tumbuh. Dilihat dari 

segi manfaatnya tanaman jambu mete merupakan tanaman penghijauan, hidro logis 

dan berperan dalam meningkatkan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja terutama 

bagi penduduk daerah minus (Rismunandar, 2004). 

Komoditi jambu mete adalah merupakan komoditas perkebunan yang 

bernilai penting, tapi masih kurang dikembangkan di Sulawesi Selatan dimana 

pengembangannya baru berada di Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Pangkajene, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam prospek pengembangan tanaman jambu mete ini petani mampu 

mendukung pengembangan tanaman jambu mete khususnya di Kecamatan 

Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu peranan 

kelompok tani tersebut adalah memberikan motivasi atau dorongan kepada semua 

anggota kelompok untuk melakukan kegiatan baik budidaya komoditi tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Dengan adanya hal tersebut 

maka kelompok tani telah dapat dianggap sebagai wadah kerjasama antara 

pengurus dan anggota kelompok tani agar mereka mampu menciptakan kerjasama 

dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian yang tersedia. 



 

Pengembangan tanaman jambu mete merupakan salah satu usaha  tani 

yang berwawasan agribisnis yang meliputi pengadaan sarana produksi, penerapan 

berbagai inovasi, pengelolaan dan pemasaran hasil yang dilaksanakan dengan 

biaya murah serta produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang tinggi 

sehingga keuntungan usaha tani yang diperoleh masing – masing anggota 

kelompok meningkat. Potensi pengembangan jambu mete khususnya di 

Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya 

besar. 

Kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan benih bermutu  

khususnya jambu mete terus menunjukkan peningkatan. Untuk tahun 2006, 2007 

dan 2008 meningkat dari 39 persen, 49 persen menjadi 56-62 persen. Penggunaan 

benih yang baik dapat mengurangi jumlah pemakain benih, serta memiliki daya 

kecambah dan tumbuh yang tinggi sehingga pertanaman kelihatan seragam dan 

menjadi lebih baik 

Dalam pelaksanaan pengembangan jambu mete memerlukan kerjasama yang 

baik serta kedisiplinan yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, khususnya petani 

karena mereka senantiasa terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh 

penyuluh pertanian, tetapi animo masyarakat untuk menanam jambu mete di Desa 

Bontobulaeng masih kurang karena belum adanya kepastian pasar sampai saat ini 

Petani di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan 

Selayar selama ini dalam meningkatkan produksi jambu mete di bantu oleh tenaga 

penyuluh pertanian yang secara aktif memberikan bantuan berupa informasi tentang 

kondisi iklim, lahan, dan  produksi. Ini semuanya di berikan kepada petani dalam rangka 



 

mengembangkan jambu mete di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping itu, 

pemerintah setempat juga membantu menyediakan bibit unggul jambu mete serta 

saprodi dan lain-lain.  

Pada kenyataan di lapangan, penilaian petani terhadap pengembangan jambu 

mete belum berjalan dengan baik, sebab instansi setempat dalam menjalankan tugasnya 

kurang memberikan perhatian kepada petani dalam memberikan informasi mengenai 

kesesuaian iklim, kondisi lahan dan produksi jambu meta, sehingga mengakibatkan 

petani belum mampu melakukan pengembangan jambu meta dengan baik, disamping 

komunikasi antara penyuluh dan petani dilapangan kurang begitu aktif dikarekan antara 

petani dan penyuluh sudah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. 

Kemudian penyuluh pertanian belum mampu memberikan informasi yang baik tentang 

pengembangan  jambu mete  yang benar kepada petani.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diteliti potensi pengembangan tanaman 

jambu mete di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian tersebut, terdapat permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam 

penelitian ini, yakni bagaimanakah potensi pengembangan tanaman jambu mete di Desa 

Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 



 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui potensi pengembangan tanaman jambu mete di Desa Ujung 

Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, agar dapat memahami lebih jauh tentang persepsi petani dalam 

pengembangan jambu mete sehingga diharapkan dapat memberi masukan 

pengetahuan tentang jambu mete. 

2. Bagi pemerintah dan instansi yang terkait diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. 

3. Bagi petani, dapat memberikan pengetahuan mengenai persepsi petani dalam 

mengembangkan jambu mete. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1   Potensi 

Potensi  dalam arti sempit ialah cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan 

dalam arti luas ialah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu 

(Leavitt, 2006). Persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh penginderaan 

yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

reseptornya kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf otak dan terjadilah 

proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan 

sebagainya. 

Potensi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasi dan 

menafsirkan kesan-kesan penginderaan mereka untuk memberi makna kepada 

lingkungannya. Penelitian mengenai persepsi secara konsisten menunjukkan 

bahwa individu-individu dapat melihat hal yang sama, namun merasakannya 

secara berbeda. Maksudnya adalah tak seorangpun mampu melihat realita, 

individu menafsirkan apa yang ia lihat dan menyebutnya realita. Dan tentu saja ia 

akan bertindak menurut persepsinya tersebut (Robbins dan Coulter, 2004). 

Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang 

tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. 

Tanah dan dirinya adalah bagian dari satu hal, suatu kerangka hubungan yang 

telah berdiri lama. Suatu masyarakat petani bisa terdiri sebagian atau bisa juga 



 

seluruhnya dari para penguasa atau bahkan menggarap paksa tanah bila mana 

mereka menguasai tanah sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka 

menjalankan cara hidup biasa dan tradisional yang di dalamnya pertanian, mereka 

masuk secara intim, akan tetapi bukan sebagai penanam modal usaha demi 

keuntungan.  

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas 

yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk 

penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut. Peranan petani sebagai pengelola 

usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisasi faktor-faktor 

produksi yang diketahui. Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani adalah 

seseorang yang mempunyai lahan sendiri maupun tidak dan sementara waktu 

atau tetap menguasai satu atau beberapa cabang usaha di bidang pertanian 

dalam arti luas baik itu dengan tenaga sendiri atau tenaga bayaran dalam 

pengelolaannya (Hernanto, 2003). 

Menurut Rakhmat (2001), potensi tentang sejauh mana lingkungan 

memuaskan atau mengecewakan akan mempengaruhi perilaku dalam lingkungan 

tersebut. Lingkungan dalam persepsi lazim disebut sebagai iklim (climate). Studi 

tentang komunikasi organisasional menunjukkan bahwa iklim organisasi 

mempengaruhi hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan, atau di antara 

orang-orang yang menduduki posisi yang sama. Sementara dalam lingkungan 

masyarakat secara keseluruhan, pola-pola kebudayaan yang dominan atau ethos, 

ideologi dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat akan mempengaruhi 



 

seluruh perilaku sosial. Salah satu bentuk perilaku sosial adalah kinerja, dan 

sebagaimana perilaku sosial lainnya, kinerja seseorang dalam melakukan suatu 

pekerjaan juga dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut terhadap lingkungan 

pekerjaan, seperti hubungan antar bagian, rekan kerja, dan semua hal yang terkait 

dengan produktivitas kerja.  

2.2   Pengembangan Tanaman Jambu mete  

 Survei memperlihatkan minat tinggi masyarakat untuk mengembangkan 

tanaman jambu mete), khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun 

masa panen yang berbeda-beda, masyarakat bersedia menanam jambu mete ini 

karena menganggapnya sebagai bentuk simpanan untuk masa depan. Masyarakat 

memang sudah lama mengenal jambu mete dan menghargainya dengan tinggi 

(Anonim, 2008).  

  Pengembangan tanaman jambu mete merupakan salah satu usaha – tani 

yang berwawasan agribisnis yang meliputi pengadaan sarana produksi, penerapan 

berbagai inovasi, pengelolaan dan pemasaran hasil yang dilaksanakan dengan 

biaya murah serta produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang tinggi 

sehingga keuntungsn usaha tani yang diperoleh masing – masing anggota 

kelompok meningkat. Potensi pengembangan jambu mete khususnya di 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya besar, namun yang menjadi masalah 

utama adalah ternak sapi yang sering mengganggu tanaman jambu mete. 

 Jambu mete merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari 

Brasil Tenggara. Tanaman ini dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 tahun yang 



 

lalu, kemudian menyebar ke daerah tropis dan subtropis lainnya seperti Bahama, 

Senegal, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Srilanka, Thailand, Malaysia, Filipina, dan 

Indonesia. Diantara sekian banyak negara produsen, Brasil, Kenya, dan India 

merupakan negara pemasok utama jambu mete dunia (Anonim, 2009). 

 Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang 

tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. 

Tanah dan dirinya adalah bagian dari satu hal, suatu kerangka hubungan yang 

telah berdiri lama. Suatu masyarakat petani bisa terdiri sebagian atau bisa juga 

seluruhnya dari para penguasa atau bahkan menggarap paksa tanah bila mana 

mereka menguasai tanah sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka 

menjalankan cara hidup biasa dan tradisional yang di dalamnya pertanian, mereka 

masuk secara intim, akan tetapi bukan sebagai penanam modal usaha demi 

keuntungan.  

 Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas 

yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk 

penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut. Peranan petani sebagai pengelola 

usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisasi faktor-faktor 

produksi yang diketahui (Hernanto, 2003). 

 Yang dimaksud petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak 

mempunyai lahan sendiri, yang matapencaharian pokoknya adalah 

mengusahakan tanah pertanian. Khusus petani di Indonesia pada umumnya 

bukan termasuk farmer dengan berhektar-hektar tanah pertanian tetapi 



 

kebanyakan merupakan peasant dengan sebidang kecil sawah atau ladang, 

bahkan kadang-kadang hanya sekedar bauruh tani saja (Moertopo, 1995). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani adalah seseorang yang mempunyai 

lahan sendiri maupun tidak dan sementara waktu atau tetap menguasai satu atau 

beberapa cabang usaha di bidang pertanian dalam arti luas baik itu dengan tenaga 

sendiri atau tenaga bayaran dalam pengelolaannya. 

Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang 

tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. 

Tanah dan dirinya adalah bagian dari satu hal, suatu kerangka hubungan yang 

telah berdiri lama. Suatu masyarakat petani bisa terdiri sebagian atau bisa juga 

seluruhnya dari para penguasa atau bahkan menggarap paksa tanah bila mana 

mereka menguasai tanah sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka 

menjalankan cara hidup biasa dan tradisional yang di dalamnya pertanian, mereka 

masuk secara intim, akan tetapi bukan sebagai penanam modal usaha demi 

keuntungan (Robert, 1995). 

Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan karena dapat ditanam di daerah marjinal seperti di 

pegunungan kapur.  Selain itu minat petani cukup baik, karena bernilai ekonomi 

baik. 

Jambu mete terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani dan 

menambah lapangan pekerjaan. Di sentra produksi jambu mete terdapat usaha 

pengacipan gelondong secara manual, sehingga otomatis menyerap. Beberapa 

kecamatan yang menjadi sentra produksi gelondong kering mete. Pada awal 



 

pengembangannya, jambu mete di sebagai tanaman konservasi. Mengingat nilai 

keekonomiannya yang cukup  baik maka seiring berjalannya waktu jambu mete 

mulai ditanam di kebun milik rakyat. Hal ini dimaksudkan agar petani masih tetap 

bisa menanam tanaman budidaya yang lain diantara tanaman jambu mete. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pada budidaya jambu mete di 

Kabupaten Kepulauan Selayar petani umumnya telah menerapkan pola tanam 

sesuai anjuran dengan menanam tanaman semusim atau tanaman pangan di sela-

sela tanaman jambu mete. (Anonim, 2008). 

Jambu mete merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal 

dari Brasil Tenggara. Tanaman ini dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 

tahun yang lalu, kemudian menyebar ke daerah tropis dan subtropis lainnya 

seperti Bahama, Senegal, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Srilanka, 

Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Diantara sekian banyak negara 

produsen, Brasil, Kenya, dan India merupakan negara pemasok utama 

jambu mete dunia (Rismunandar, 2004). 

Jambu mete tersebar di seluruh nusantara dengan nama berbeda – 

beda (di Sumatera Barat disebut jambu money/jambu erang, di Lampung 

dijuluki gayu, di daerah Jawa Barat dijuluki jambu mede, di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur diberi nama jambu monyet, di Bali jambu jipang atau 

jambu dwipa, dan di Sulawesi Utara disebut buah yaki.  (Zaubin R. dan 

Rudi Suryadi, 2000). 

Tanaman jambu mete banyak tumbuh di Jawa Tengah (Jepara, 

Wonogiri), Jawa Timur (Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pasuruan, dan 



 

Ponorogo), dan di Yogyakarta (Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman). Di luar 

Pulau Jawa, Jambu mete banyak ditanam di Bali (Karangasem), Sulawesi 

Selatan (Kepulauan Pangkajene, Sidenreng, Soppeng, Wajo, Maros, Sinjai, 

Bone, dan Barru), Sulawesi Tenggara (Muna), dan NTB (Sumbawa Besar, 

Dompu, dan Bima). (Anonim, 2009). 

Tanaman jambu mete merupakan komoditi ekspor yang banyak 

manfaatnya, mulai dari akar, batang, daun, dan buahnya. Selain itu juga biji 

mete (kacang mete) dapat digoreng untuk makanan bergizi tinggi. Buah 

mete semu dapat diolah menjadi beberapa bentuk olahan seperti sari buah 

mete, anggur mete, manisan kering, selai mete, buah kalengan, dan jem 

jambu mete. Tanaman jambu mente sangat prospektif untuk di kembangkan 

di Indonesia, karena memiliki daya adaptasi yang sangat luas terhadap 

faktor lingkungan. Tanaman jambu mente tahan terhadap kekeringan dan 

dapat tumbuh serta menghasilkan buah walaupun ditanam di daerah yang 

kering dan tandus (gersang). 

Tanaman ini sudah cukup lama dikenal di Indonesia, tetapi tanaman 

ini belum di budidayakan secara intensif. Padahal hasil utama tanaman ini, 

yaitu kacang mente yang merupakan salah satu jenis makanan ringan yang 

banyak digemari serta merupakan rasa penyedap rasa produk-produk, 

seperti es krim dan coklat batangan. buah semunya pun dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan olahan. 

Tanaman jambu mente mendapatkan prioritas utama dalam 

pengembangan di lahan kering adalah, karena tanaman ini tergolong 



 

tanaman yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan 

sehingga tanaman ini sangat dianjurkan untuk di budidayakan. Adapun 

syarat tumbuhnya yaitu:  

1. Ketinggian tempat 

Di Indonesia jambu mete dapat ditemukan pada tempat – tempat dengan 

ketinggian 1 – 1200 meter diatas permukaan laut. Di luar negeri pun 

terdapat jambu mete pada tempat dengan ketinggian yang hampir sama pula. 

Jelaslah bahwa tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran 

tinggi.  

2. Iklim 

Mengingat bahwa jambu mete dapat tumbuh di dataran rendah maupun 

dataran tinggi, maka tidak perlu disangsikan lagi bahwa tanaman ini dapat 

mentolerir suhu udara yang lebih tinggi dari 30 o C dan suhu yang rendah 

rata – rata 20o C serta curah hujan yang terendah hingga yang tertinggi. 

Dengan perkataan lain, jambu mete dapat bertahan terhadap kekeringan. 

3. Tanah 

Faktor ketinggian tempat merupakan suatu petunjuk bahwa jambu mete 

dapat tumbuh pada tanah yang beraneka ragam sifatnya. Tanah yang terbaik 

untuk jambu mete adalah tanah yang cerul, mengandung pasir, dan air tidak 

mudah tergenang. Jambu mete dapat tumbuh dengan baik pula di tanah – 

tanah kapur, tempat – tempat yang berbatu, yang tandus, di tempat pohon 

buah – buahan lainnya tidak dapat tumbuh.  (Anonim, 2009). 

4. Pengairan 



 

Walaupun jambu mete dapat tumbuh dimana saja, tidak berarti bahwa 

tanaman ini tidak menyukai air. Dalam perkebunan khusus, misalnya, bila 

ada pengairan, pertumbuhan jambu mete tentu akan lebih baik. 

5. Pemeliharaan Tanaman 

a. Penyiraman 

Bibit yang baru ditanam memerlukan banyak air. Oleh karena itu 

tanaman perlu disiram pada pagi dan sore hari. Penyiraman dilakukan 

secukupnya dan air siraman jangan sampai menggenangi tanaman. 

b. Penyulaman  

Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 2-3 tahun. Apabila 

tanaman berumur lebih dari 3 tahun maka pertumbuhan tanaman sulaman 

umumnya kurang baik atau akan terhambat. 

c. Penyiangan dan penggemburan 

Bibit jambu mete berdaun dan bertunas setelah 2-3 bulan ditanam. 

Pembasmian gulma sebaiknya dilakukan sekali dalam 45 hari. Tanah 

yang disiram setiap hari tentu semakin padat dan udara didalamnya 

semakin sedikit. Akibatnya, air tanaman tidak leluasa menyerap unsur 

hara. Untuk itu tanah di sekitar tanaman perlu digemburkan. 

d. Pemupukan  

Tanaman jambu mete dipupuk dengan pupuk kandang, kompos, atau 

pupuk buatan. Pemberian pupuk kandang/kompos dilakukan dengan cara 

menggali parit melingkar, diluar tajuk sebanyak kurang lebih 2 blek 



 

minyak tanah (20 kg). Pupuk dituangkan kedalam parit dan ditutup 

dengna tanah. Pemupukan berikutnya dilakukan dengan pupuk buatan.   

e. Pemangkasan 

Cara pemangkasan tanaman jambu mete dilakukan sebagai berikut : 

- Tunas – tunas samping pada bibit terus – menerus dipangkas sampai 

tinggi cabang mencapai 1-1,5 m dari tanah. 

- Pilih 3-5 cabang sehat dan baik posisinya terhadap batang pokok. 

- Pemangkasan ini dilakukan sebelum tanaman berbungam. 

Pemangkasan untuk pemeliharaan dilakukan setelah tanaman berbuah. 

f. Penjarangan 

Penjarangan dilakukan bertahap pada saat tajuk tanaman saling 

menutupi. Apabila jarak tanaman 6x6 m dan ditanam secara monokultur 

maka tajuk tanaman diperkirakan sudah bersentuhan pada 6-10 tahun. 

Pada saat itu penjarangan mulai dilakukan. (Anonim, 2009) 

1. Ciri dan umur panen 

Ciri – ciri buah jambu mete yang sudah tua adalah sebagai berikut : 

- Warna kulit buah semu menjadi kuning, oranye, atau merah tergantung 

pada jenisnya. 

- Ukuran buah semu lebih besar dari buah sejati. 

- Tekstur daging semu lunak, rasanya asam agak manis, berair, dan aroma 

buahnya mirip aroma stroberi. 

- Warna kulit bijinya menjadi putih keabu – abuan dan mengilat. 

2. Cara panen 



 

Sampai saat ini ada dua cara panen yang lazim dilakukan di berbagai sentra 

jambu mete di dunia, yaitu cara lelesan dan cara selektif. 

a. Cara lelesan 

Dilakukan dengan membiarkan buah jambu mete yang telah tua tetap di 

pohon dan jatuh sendiri atau para petani menggoyang – goyangkan 

pohon agar buah yang tua berjatuhan.  

b. Cara selektif 

Dilakukan secara selektif (buah langsung dipilih dan dipetik dari pohon). 

Apabila buah tidak memungkinkan dipetik secara langsung, pemanenan 

dapat dibantu dengan galah dan tangga berkaki tiga. 

2.3   Kerangka Pikir 

 Perkembangan kehidupan petani selalu terkait dengan kapasitas diri dan 

pengaruh lingkungan yang melingkupi keberadaan petani. Setiap individu termasuk 

petani secara alamiah selalu memiliki kapasitas yang melekat pada dirinya. Kapasitas 

petani merupakan daya-daya yang dimiliki pribadi seorang petani untuk dapat 

menetapkan tujuan usahatani secara tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara yang tepat pula. Dengan demikian kapasitas merupakan aspek-aspek yang 

terinternalisasi dalam diri petani yang ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap dan 

keterampilan untuk menjalankan kegiatan usahatani. Dalam kegiatan usahatani agar 

petani dapat berhasil dalam melakukan usahatani diperlukan kapasitas petani yang 

tinggi agar mampu dalam mengidentifikasi potensi dan minat yang dimiliki agar 

usahatani yang dilakukan sesuai dengan tujuan usahatani yang telah ditetapkan dan 

mencapainya tujuan tersebut secara tepat. Adapun kerangka pikir sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kerangka Pikir Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Desa Ujung 

Kecamatan Pasimasunggu  Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

 

 

 

 

Petani Jambu Mete di Desa Ujung 

1. Iklim 
2. Tanah 
3. Produksi 

 

Potensi Tanaman Jambu 

Mete 

Pengembangan Jambu Mete 



 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar.  Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan 

Januari sampai dengan Maret 2014.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi petani jambu mete di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang berjumlah 2 kelompok tani yang terlibat dalam 

pengembangan jambu mete yakni kelompok tani Sinar Tani 10 petani, dan kelompok 

tani Bontosunggu 10 petani. Jadi jumlah populasi petani adalah 20 petani yang ikut 

dalam pengembangan jambu mete bersama penyuluh pertanian. Sementara untuk 

penentuan sampel dilakukan dengan teknik sensus yakni dengan menjadikan 

keseluruhan populasi di jadikan sampel yakni 20 orang petani. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data akan dilakukan dengan dua metode pengumpulan 

data yakni : 

1. Pengamatan langsung atau observasi terutama dipakai untuk melihat perilaku 

dan keberadaan manusia dalam hubungan-hubungan sosial yang berkaitan 



 

dengan objek penelitian yaitu pengembangan jambu mete di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

2.  Dokumentasi. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi 

terkait yaitu profil potensi Desa Ujung , Peta lokasi, Program Penyuluhan 

Pertanian, serta mengambil foto-foto objek dan kegiatan yang berhubungan 

dengan topik penelitian. 

3.4     Jenis data 

 Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1)  Data Primer 

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung dari responden dan 

atau informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) dan 

wawancara langsung untuk mendapatkan data-data. Peneliti akan terjun secara 

langsung melakukan kunjungan dari rumah ke-rumah dari setiap respon terpilih 

dengan tehnik observasi dan wawancara. 

2)  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelahaan 

studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada 

hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder yang 

dikumpulkan antara lain meliputi, gambaran umum mengenai desa penelitian, 

keadaan geografi dan kependudukan, status dan stuktur kepemilikan tanah. 

 



 

 

 

3.5   Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah secara tabulasi dan dianalisis secara statistik, 

maka data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode untuk 

mengetahui dan memberikan gambaran mengenai data primer dan data sekunder yang 

telah dikumpulkan. Setelah data-data dapat dikumpulkan dan diolah secara sistematis, 

maka langkah berikutnya sebagai tahap yang sangat penting adalah bagaimana data-

data dianalisis sehingga dapat mewujudkan suatu jawaban yang dikehendaki dalam 

penelitian tersebut.  

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus persentase (Sugiyono,2005) 

Kelas kategori :     
kelasjumlah

terendahnilaitertingginilai 
 

3.6   Definisi Operasional  

 Definisi operasional dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:  

a.  Kelompok tani adalah kumpulan sejumlah petani yang terlibat langsung dalam 

kegiatan pengembangan tanaman jambu mete 

b. Petani adalah orang mengusahakan tanaman jambu mete 

c. Pengembangan jambu mete adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan 

petani yang melihat dari sisi iklim tanah dan produksi. 



 

d. Potensi adalah sesuatu yang dimiliki  daerah/wilayah seperti penduduk, sumber 

daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya social yang ada di Desa Ujung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

5.1 Karakteristik Responden 

 

Berdasarkan data primer yang diperoleh, dapat diketahui karakteristik 

responden petani di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Hal ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

5.1.1 Umur Responden 

Tingkat umur petani sangat mempengaruhi terhadap kemampuan fisik petani 

dalam mengelola usahatani terutama pengembangan jambu mete, yang mana di daerah 

penelitian selalu ada permasalahan dalam pembudidayaan jambu mete yang erat 

kaitannya dengan tingkat umur petani, sehingga mempengaruhi kualitas kentang dan 

menurunnya produktifitas jambu mete yang dihasilkan. Distribusi responden 

berdasarkan tingkat umur petani di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di lihat pada Tabel 6 

Tabel 6. Responden Berdasarkan Tingkat Umur Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu 

Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Umur (Thn) Jumlah (orang) Persentase (%) 

35 – 41 8 40.00 

42 – 48 8 40.00 



 

49 – 55 4 20.00 

Total  20 100.00 

Sumber ; Data Primer setelah diolah, 2014 

 

Tabel 6 terlihat bahwa usia responden terbanyak berdasarkan tingkat umur 

adalah berumur 42 - 48 tahun yaitu sebesar 8 orang atau 40,00 %. Sedangkan yang 

paling sedikit adalah tingkat umur 49 - 55 tahun yaitu sebesar 20,00 %, sudah tidak 

produktif lagi tapi mereka mempunyai pengalaman berusaha tani yang sangat lama. Hal 

ini menunjukkan bahwa umumnya responden berada dalam kategori produktif, 

sehingga diharapkan mampu petani dapat menyerap informasi dalam pengembangan 

jambu mete. 

5.1.2   Tingkat Pendidikan 

Dalam mengelola usahatani tingkat pendidikan petani akan berpengaruh 

dimana tingkat pendidikan pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pola pikir 

petani. Petani yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi akan lebih cepat menyerap 

inovasi dan perubahan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku dalam menangani 

hama di lapangan. Adapun petani responden dapat dilihat pada Tabel 7  

Tabel 7  Pendidikan Petani Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

SD 13 65.00 

SMP 5 25.00 



 

SMA 2 10.00 

Total 20 100,00 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2014 

 

 Tabel 7 menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling tinggi adalah SD 

sebanyak 13 orang atau 65,00 %, dan yang terendah adalah SMA sebanyak 2 orang atau 

10,00%. Hal ini menunjukkan bahwa petani responden rata-rata memiliki pendidikan 

rendah yang akan berpengaruh terhadap daya serap petani responden dalam menerima 

dan mengaplikasikan pengembangan jambu mete. Tingkat pendidikan lebih tinggi 

mempunyai daya serap atau tingkat penangkapan informasi pengembangan jambu mete 

lebih cepat dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikannya rendah. Namun 

pendidikan formal bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan petani tahu, mau dan 

mampu menerapkan usahataninya, tetapi juga didukung oleh fisik, pengalaman 

usahatani, luas lahan dan jumlah tanggungan keluarga yang mau tidak mau akan 

memaksa petani responden untuk berupaya dalam meningatkan produksi dan 

pendapatan usahataninya. 

5.1.3  Pengalaman Petani  

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seorang petani menekuni dan 

mengetahui perkembangan pertanian di wilayahnya. Suatu keterampilan dan keahlian 

dalam menentukan cara yang lebih tepat untuk mengembangkan usaha pengalamannya 

secara efektif dan efisien.  

Tabel 8 Pengalaman Responden Petani di Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 



 

Pengalaman (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

4 – 9 7 35.00 

10 – 15 13 65.00 

Total 20 100.00 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2014 

Tabel 8 menunjukan bahwa pengalaman petani terbanyak yaitu 10 - 15 tahun 

sebesar 65,00 persen, dengan pengalaman mengikuti setiap kegiatan penyuluhan 

pertanian dapat menambah wawasan dan keterampilan tentang inovasi pertanian. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai pengalaman 

berusahatani lebih dari 20 tahun, sehingga secara otomatis tingkat pengetahuan dan 

keterampilannya dalam pengembangan jambu mete.    

5.1.4 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga adalah semua anggota keluarga yang biaya 

hidupnya ditanggung oleh responden. Jumlah tanggungan keluarga petani cenderung 

turut berpengaruh pada kegiatan operasional usahatani, karena keluarga yang relatif 

besar merupakan sumber tenaga keluarga.Keadaan tanggungan keluarga petani 

responden dapat dilihat dari Tabel 9 : 

Tabel 9 Tanggunggan Responden Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1– 3 8 40,00 

4 – 6 12 60,00 



 

Total 20 100.00 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2014 

  Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga petani responden 

yang terbanyak mempunyai tanggungan yaitu 4 – 6 orang berjumlah 12 orang (60,00%), 

sedangkan jumlah tanggungan terkecil adalah jumlah tanggungan 1- 3 orang berjumlah 

8 orang (40,00 %). Keadaan demikian sangat mempengaruhi terhadap tingkat 

kesejahteraan keluarga dan untuk peningkatan produksi dalam memenuhi 

kebutuhannya. Banyaknya jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap 

peningkatan usaha pengembangan jambu mete. 

 

5.2 Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete 

Potensi pengembangan merupakan suatu proses, mengenai individu itu 

kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikannya sehingga individu menyedari 

tentang apa yang diinderanya. Ketika individu petani mendengar atau melihat suatu 

inovasi teknologi, maka muncul stimulus yang diterima alat inderanya, kemuadian 

melalui proses persepsi suatu inovasi teknologi baru yang ditangkap oleh indera sebagai 

sesuatu yang berarti dan bermanfaat baginya. Melalui suatu interpretasi dan 

pemaknaan dari suatu teknologi maka muncul keyakinan dan kepercayaan terhadap 

inovasi teknologi tersebut. Akan tetapi individu petani masih memerlukan pembuktian 

terhadap kebenaran inovasi tersebut melalui uji coba atau melihat kepada sesama 

petaninya yang telah mencoba.  



 

Penyuluh merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan petani. Di mana 

penyuluh menjadi faktor utama yang penting untuk memberikan pengetahuan bagi 

petani padi khususnya penggunaan benih unggul serta keberadaan penangkar benih 

yang bermanfaat bagi petani. Seorang penyuluh haruslah memiliki kualifikasi tertentu, 

baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan menyuluh dan 

keahlian sebagai penyuluh yang profesional. Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha 

atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui 

dan mempunyai kemampuan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam 

usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya 

Minat masyarakat menganggap pengembangan jambu mete merupakan 

tanaman yang sangat potensi dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, masyarakat 

seharusnya dapat ikut memanfaatkan jambu mete secara langsung. Usaha 

meningkatkan potensi dan minat petani terhadap pengembangan jambu mete di Desa 

Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 

dimungkinkan dapat dilakukan dengan cara pemberian motivasi yang tepat dari 

penyuluh, perbaikan lingkungan di sekitar serta pemberiaan penghargaan kepada petani 

yang berhasil dalam meningkatkan pengembangan Jambu Mete. Adapun potensi dalam 

pengembangan tanama jambu mete disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10 Potensi Pengembangan Tanaman Jambu Mete 

No Indikator Skor Rata-Rata Kategori 

1 Iklim 86 2,15 Sedang 

2 Lahan 96 2,40 Tinggi 



 

3 Produksi 147 2,45 Tinggi 

Sumber : Data telah diolah, 2014. 

 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa potensi dalam pengembangan jambu mete 

dengan indikator kesesuaian iklim yang berada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

2,15, Kesesuaian lahan yang berada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,40, Sistem 

produksi jambu mete  yang berada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,45. Hal ini 

menunjukkan bahwa Desa Ujung memiliki potensi untuk pengembangan jambu mete, 

dimana iklim dan kesesuaian lahan sangat memenuhi untuk dibudidayakan jambu mete, 

disamping itu produksi dan pemasaran jambu mete cukup menjanjikan di wilayah ini, 

sehingga petani berminat untuk mengelola dan mengembangkan jambu mete sesuai 

arahan petugas setempat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengembangkan jambu mete. 

5.2.1 Kesesuaian Iklim 

 Berdasarkan kondisi dilapangan petani dapat menilai bahwa iklim yang sesuai di 

Desa Ujung memiliki rata-rata hujan sebesar  250 mm/ tahun dan berada pada 

ketinggian tempat 0 - 100 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata  20 °C – 30 oC. 

Tanaman jambu mete sangat menyukai sinar matahari. Apabila tanaman jambu mete 

kekurangan sinar matahari, maka produktivitasnya akan menurun atau tidak akan 

berbuah bila dinaungi tanaman lain. 

Jambu mete paling cocok dibudidayakan di daerah-daerah dengan kelembaban 

nisbi antara 70-80%. Akan tetapi tanaman jambu mete masih dapat bertoleransi pada 

tingkat kelembaban 60-70%.   Angin kurang berperan dalam proses penyerbukan putik 



 

tanaman jambu mete. Dalam penyerbukan bunga jambu mete, yang lebih berperan 

adalah serangga karena serbuk sari jambu mete pekat dan berbau sangat harum. 

Kesesuaian iklim sangat menentukan bagi petani dalam mengembangkan jambu 

mete, agar produksinya dapat meningkat sesuai dengan kemampuan dalam menjaga 

dan memelihara jambu mete agar tetap berproduksi. 

5.2.2  Kesesuaian Lahan    

    Berdasarkan kondisi dilapangan dimana persepsi petani menganggap bahwa 

jambu mente termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan tahan kering 

karena mempunyai perakaran yang dalam. Karena itu tanaman ini banyak digunakan 

sebagai tanaman untuk rehabilitasi lahan kritis sebagai tanaman penghijauan dan 

pencegah erosi. Selain itu tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi 

karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan.  

Bagian-bagian tanaman tersebut yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah biji 

mente (cashew nut), buah semu (cashew apple), kulit biji, batang serta daun. 

Lahan yang digunakan untuk penanaman mente dapat berasal dari lahan alang-

alang semak belukar, lahan primer atau lahan konversi. Pada lahan alang-alang dan 

semak belukar cara pembukaan lahan dilakukan dengan pembabatan secara manual 

atau menggunakan herbisida. Pada lahan primer dilakukan dengan cara menebang 

pohon-pohon, sedangkan yang dari konversi dilakukan dengan menebang atau 

membersihkan tanaman yang terdahulu. 



 

Berdasarkan kondisi dilapangan Desa Ujung merupakan suatu daerah yang 

cukup potensial untuk dijadikan daerah perkebunan dan pertanian dengan komoditas 

yang beragam, hal ini disebabkan  karena kondisi lahan yang subur dan cukup baik untuk 

beberapa komoditas dimana Jenis tanah paling cocok untuk pertanaman jambu mete 

adalah tanah berpasir, tanah lempung berpasir, dan tanah ringan berpasir serta jambu 

mete paling cocok ditanam pada tanah dengan pH antara 6,3 - 7,3, tetapi masih sesuai 

pada pH antara 5,5 - 6,3. 

Di Indonesia tanaman jambu mete dapat tumbuh di ketinggian tempat 1-1.200 

m dpl. Batas optimum ketinggian tempat hanya sampai 700 m dpl, kecuali untuk tujuan 

rehabilitasi tanah kritis. 

5.2.3   Sistem Produksi 

  Ketepatan masa panen dan penanganan buah mete selama masa pemanenan 

merupakan faktor penting. Tanaman jambu mete dapat dipanen untuk pertama kali 

pada umur 3-4 tahun. Buah mete biasanya telah dapat dipetik pada umur 60-70 hari 

sejak munculnya bunga. Masa panen berlangsung selama 4 bulan, yaitu pada bulan 

November sampai bulan Februari tahun berikutnya. Agar mutu gelondong/kacang mete 

baik, buah yang dipetik harus telah tua 

Berdasarkan kondisi dilapangan dimana banyaknya hasil panen tergantung dari 

umur tanam. Jambu mete yang berumur 3-4 tahun dapat menghasilkan gelondong 

kering 2-3 kg/pohon. Hasil ini meningkat menjadi 15-20 kg/pohon pada umur 20-30 

tahun. Tanaman jambu mete sebenarnya masih dapat berproduksi sampai umur 50 

tahun, tetapi masa paling produktifnya adalah pada umur 25-30 tahun. 



 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi pengembangan jambu mete dengan 

indikator kesesuaian iklim yang berada kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,15, 

Kesesuaian iklim sangat menentukan bagi petani dalam mengembangkan jambu mete, 

agar produksinya dapat meningkat sesuai dengan kemampuan dalam menjaga dan 

memelihara jambu mete agar tetap berproduksi. Kesesuaian lahan yang berada kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata 2,40, karena kondisi lahan yang subur dan cukup baik untuk 

beberapa komoditas dimana Jenis tanah paling cocok untuk pertanaman jambu mete 

adalah tanah berpasir, tanah lempung berpasir, dan tanah ringan berpasir. Sistem 

produksi jambu mete  yang berada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,45,  

6.2 Saran 

1. Hendaknya pembinaan secara tepat dan berkesinambungan oleh petugas Penyuluh 

Pertanian dalam kegiatan pengembangan jambu mete 

2. Diharapkan kerjasama yang baik antara penyuluh pertanian dengan petani dalam 

upaya peningkatan pengetahuan, dan keterampilan dalam menumbuhkan minat 

dalam pengembangan jambu mete. 

 

 



 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 

POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN JAMBU METE DI DESA UJUNG 

KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN 

SELAYAR 

 

 

 

No Responden : 

Tgl Wawancara : 

 

I. Identitas Responden 
Nama : 

Umur : 

Pendidikan : 

Luas Lahan : 

Pengalaman Usaha Tani : 

 

II. Potensi Pengembangan Jambu Mete 
a. Kesesuaian Iklim Lokasi Pengembangan Jambu Mete 

 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kondisi iklim yang sesuai bagi 

pengembangan jambu mete ? 

 a.  ya, sesuai   3 

 b.  kadang-kadang sesuai  2 



 

 c. tidak, sesuai   1 

2. Apa bapak/ibu sering memperoleh informasi tentang iklim yang sesuai bagi 

pengembangan jambu mete oleh penyuluh pertanian ? 

 a.  ya, sering   3 

 b.  kurang sering   2 

 c. tidak, pernah   1 

 

b. Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Jambu Mete 
 

1. Apa Bapak/Ibu sangat mengetahui lahan yang cocok bagi bagi 

pengembangan jambu mete ? 

 a.  ya, sangat tahu   3 

 b.  kurang tahu    2 

 c. tidak, sama sekali  1 

2. Untuk pengembangan jambu mete, Menurut bapak/ibu jenis lahan yang 

sesuai untuk jambu mete? 

 a.  Lahan kering   3 

 b.  Lahan basah   2 

 c. Lahan kering dan basah 1 

c. Sistem produksi Jambu Mete 
 



 

1. Apakah petani selama ini memakai bibit unggul yang dianjurkan pemerintah 

guna pengembangan jambu mete? 

 a.  ya     3 

 b.  kadang-kadang  2 

 c. tidak    1 

 

2. Apakah selama ini harga bibit jambu mete yang ditawarkan ke petani masih 

mahal ? 

 a.  ya     3 

 b.  kadang-kadang  2 

 c. tidak    1 

 

 

 

3 Apakah penyuluh pertanian terus memberikan inovasi dan dorongan 

kepada petani untuk mengembangkan jambu mete? 

 a.  ya     3 

 b.  kadang-kadang  2 

 c. tidak    1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2  Identitas Responden 

No Nama 

Umur 

(tahun) Pendidikan 

Pengalaman 

Berusahatani 

(tahun) 

Jumlah 

Tanggungan 

(orang) 

1 Andi Kasman 47 SD 12 4 

2 Patta Bira 47 SD 12 4 

3 Amrullah 48 SD 10 4 

4 Densi Rungka 45 SD 10 3 

5 Baso Eja 37 SD 15 6 

6 Syamsul Bahri 35 SMA 5 2 

7 Amiruddin  54 SMP 10 4 

8 Ahmad Rabu 40 SMP 5 2 

9 Andi Azis 51 SD 10 5 

10 Anwar Salam 47 SD 10 4 

11 Baso lama 40 SD 5 4 

12 Nursalam 40 SD 4 4 

13 Baso tallu 49 SMP 10 2 

14 Siga 46 SMP 15 6 

15 Tanri 46 SD 15 4 

16 Dg manojengang 47 SD 10 2 

17 Mursalim 39 SD 12 3 

18 Tasri 55 SD 9 4 

19 Dg situju 35 SMP 4 1 



 

20 Muslimin 40 SMA 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 Potensi Pengembangan dalam Kesesuaian Iklim Lokasi 

 

Responden 

Iklim Lokasi 

Jumlah Rata-rata 

I II 

Andi Kasman 3 2 5 2,50 

Patta Bira 2 3 5 2,50 

Amrullah 2 2 4 2,00 

Densi Rungka 2 3 5 2,50 

Baso Eja 1 2 3 1,50 



 

Syamsul Bahri 2 1 3 1,50 

Amiruddin  2 2 4 2,00 

Ahmad Rabu 3 3 6 3,00 

Andi Azis 1 1 2 1,00 

Anwar Salam 3 3 6 3,00 

Baso lama 2 2 4 2,00 

Nursalam 1 3 4 2,00 

Baso tallu 2 2 4 2,00 

Siga 1 3 4 2,00 

Tanri 3 1 4 2,00 

Dg manojengang 2 3 5 2,50 

Mursalim 3 1 4 2,00 

Tasri 2 2 4 2,00 

Dg situju 2 2 4 2,00 

Muslimin 3 3 6 3,00 

Jumlah 42 44 86 43,00 

rata-rata 2,1 2,2 4,30 2,15 

 

Keterangan  :   1,00  -  1,66   =  rendah 

   1,67  -  2,33   =  sedang 

                         2,34  -  3,00   =  tinggi 

 

 

 



 

 

Lampiran 4  Potensi Pengembangan Dalam Kesesuaian Lahan 

Responden 

Kesesuain lahan 

Jumlah 
Rata-

rata 
I II 

Andi Kasman 2 2 4 2,00 

Patta Bira 3 2 5 2,50 

Amrullah 1 3 4 2,00 

Densi Rungka 3 2 5 2,50 

Baso Eja 2 3 5 2,50 

Syamsul Bahri 3 2 5 2,50 

Amiruddin  2 1 3 1,50 

Ahmad Rabu 3 2 5 2,50 

Andi Azis 1 3 4 2,00 

Anwar Salam 3 2 5 2,50 

Baso lama 3 3 6 3,00 

Nursalam 2 2 4 2,00 

Baso tallu 3 3 6 3,00 

Siga 3 3 6 3,00 

Tanri 2 3 5 2,50 

Dg manojengang 3 2 5 2,50 

Mursalim 1 3 4 2,00 

Tasri 3 3 6 3,00 

Dg situju 3 2 5 2,50 

Muslimin 2 2 4 2,00 

Jumlah 48 48 96 48,00 



 

rata-rata 2,4 2,4 4,80 2,40 

 

Keterangan  :   1,00  -  1,66   =  rendah 

   1,67  -  2,33   =  sedang 

                         2,34  -  3,00   =  tinggi 

 

 

 

 

Lampiran 5  Potensi Pengembangan dalam Sistem Produksi 

Responden 

Sistem Produksi 

Jumlah 
Rata-

rata 
I II III 

Andi Kasman 2 3 3 8 2,67 

Patta Bira 2 3 3 8 2,67 

Amrullah 3 2 3 8 2,67 

Densi Rungka 2 3 2 7 2,33 

Baso Eja 1 3 3 7 2,33 

Syamsul Bahri 3 2 2 7 2,33 

Amiruddin  3 3 3 9 3,00 

Ahmad Rabu 2 2 3 7 2,33 

Andi Azis 3 1 3 7 2,33 

Anwar Salam 3 2 1 6 2,00 



 

Baso lama 3 3 3 9 3,00 

Nursalam 2 2 3 7 2,33 

Baso tallu 3 2 2 7 2,33 

Siga 1 3 3 7 2,33 

Tanri 3 3 2 8 2,67 

Dg manojengang 3 2 3 8 2,67 

Mursalim 2 3 2 7 2,33 

Tasri 2 1 2 5 1,67 

Dg situju 3 2 1 6 2,00 

Muslimin 3 3 3 9 3,00 

Jumlah 49 48 50 147 49,00 

rata-rata 2,45 2,4 2,5 7,35 2,45 

 

Keterangan  :   1,00  -  1,66   =  rendah 

   1,67  -  2,33   =  sedang 

                         2,34  -  3,00   =  tinggi 

 


