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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

(Administrator, 2015)Komoditas perkebunan yang memiliki kontribusi yang 

tinggi dalam penerimaan negara adalah salah satunya jambu mete. Jambu mete 

yang dikenal dalam bahasa latin (Anacardium occidentale ) memiliki karakteristik 

yang unik yang mampu tumbuh dilahan kurang subur dan iklim kering. 

Karakteristik jambu mete yang demikian membuat para petani di Indonesia 

tertarik untuk membudidayakan jambu mete untuk menambah penghasilan petani. 

Penghasilan petani jambu mete sangat  menggiurkan  karena permintaan pasar 

yang tinggi.  

Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang memberikan kontribusi sebesar 

11% terhadap produksi mete nasional. Tabel 1 pada lampiran halaman 61 

menunjukan penghasil produksi perkebunan jambu mete yang cukup potensial 

terdapat didaerah pantura (pantai utara). 

(Dinas, 2015)Pulau Madura didukung dengan lahan seluas 30.167 hektar 

yang tersebar 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Bangkalan memliki 

lahan jambu mete seluas 9027 hektar dengan produksi 1674.00 ton. Kabupaten 

Sampang seluas 10643 hektar dengan produksi 2832.00 ton. Kabupaten 

Pamekasan memiliki lahan seluas 2053 hektar dengan produksi 631.00 ton, dan 

Kabupaten Sumenep 11301 hektar dengan hasil produksi 3342.00 ton. 
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Data luas dan hasil produksi perkebunan jambu mete di Madura pada tahun 

2013 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Luas dan Hasil Produksi jambu mete di pulau Madura 

No  Kabupaten Luas 2013 (Ha) Produksi (Ton) 

1. Bangkalan 9027 1674.00 

2. Sampang 10643 2832.00 

3. Pamekasan 2053 631.00 

4. Sumenep 11301 3342.00 

Sumber: Data diolah  https://jatim.bps.go.id 

Kabupaten Sumenep dengan luas 11301 hektar dengan hasil produksi 

3342.00 ton memungkinkan menambah  pendapatan para Kelompok Tani jambu 

mete di Sumenep. Aspek sumber daya manusia secara tradisional Petani Sumenep 

sudah terbiasa dalam melaksanakan budidaya mete sehingga upaya pembinaan 

untuk meningkatkan produksi produktifitas dan kualitas produk tidak terlalu sulit.  

Kelompok Tani jambu mete di Kabupaten Sumenep selama ini  menjual 

produknya dalam bentuk biji atau gelondong mete mentah saja tanpa adanya 

proses produksi pengolahan lebih lanjut. Kelompok Tani jambu mete di 

Kabupaten Sumenep sebenarnya memiliki potensi lebih atas jambu mete yang 

diolah menjadi produk yang siap makan  yang bernilai ekonomis.  

Faktor penghambat Kelompok Tani dalam pengolahan jambu mete di 

Kabupaten Sumenep disebabkan karena berbagai keterbatasan kelompok tani, 

antara lai perlu cepat mendapat uang, skala produksi yang kecil atau tidak efisien, 

kekurangan sarana pengolahan produksi, untuk pengolahanya selama ini masih 

dilakukan perusahaan atau eksportir mete. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis 

nilai tambah pengolahan kacang mete goreng studi kasus Kelompok Tani Balang 

Kondang di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru  Kabupaten Sumenep” untuk 

https://jatim.bps.go.id/
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digunakan bahan pertimbangan memperbaiki sistem pengolahan jambu mete di 

studi kasus pada Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep agar 

dapat memperbaiki taraf ekonomi petani jambu mete. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapat rumusan masalah antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Kendala apa saja yang dihadapi Kelompok Tani Balang Kondang dalam 

mengolah kacang mete goreng ? 

2. Berapa rupiah nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan kacang mete  

goreng pada Kelompok  Tani Balang Kondang ?  

3. Berapa besarnya biaya, penerimaan, dan keuntungan pengolahan kacang 

mete goreng pada Kelompok Tani Balang Kondang 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Rumusan masalah diatas didapat tujuan penelitian antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kendala petani dalam mengolah kacang mete goreng pada 

Kelompok Tani Balang Kondang. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya nilai tambah yang 

dihasilkan dari proses pengolahan kacang mete goreng pada 

Kelompok Tani Balang Kondang 

3. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan keuntungan pengolahan 

kacang mete goreng pada Kelompok tani Balang Kondang  

1.4 Manfaat penelitian 

          Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat bagi 

1. Kelompok Tani jambu mete sebagai referensi dalam mengambil 

keputusan dalam hal yang berhubungan dengan kacang mete 

2. Masyarakat umum, sebagai referensi ilmiah bila ingin mendalami 

bidang budidaya dan pengolahan kacang mete 

3. Pemerintah daerah Kabupaten sumenep Kecamatan Rubaru Desa 

Pakondang, sebagai referensi ilmiah bagi pihak-pihak dalam tata 

pemerintahan terkait yang bertujuan kacang mete sebagai salah satu 

komoditas unggulan Kecamatan Pakondang. 

4. Menjadi penelitian untuk penelitian selanjutnya 

1.5  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Jambu mete (Anacardium occidentale) adalah sejenis tanaman dari suku 

Anacardiaceae yang berasal dari Brasil dan memiliki “buah” yang dapat 

dikonsumsi (Kg). 
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2. Gelondong mete terdiri dari kacang mete berbelah dua yang dibalut oleh 

kulit ari dan dilindungi oleh kulit yang keras berwarna keabuabuan dan 

kusam. 

3. Kacang mete merupakan kacang yang berasal dari dalam biji Gelondong 

Mete (Kg). 

4. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang 

menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian 

dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasrkan 

keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar 

petani. 

5. Analisis Nilai tambah 

Nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena 

mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam 

suatu produksi. Nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara 

nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak 

termasuk tenaga kerja (Rp/Kg). 

6. Biaya Tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan peningkatan atau 

penurunan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Biaya tetap adalah 

biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis (Rp) 

7. Biaya variabel adalah biaya yang berfluktuasi secara proporsional dengan 

kuantitas output. Biaya variabel dapat berhubungan dengan biaya bahan 

baku, tenaga kerja, dan margin penjualan (Rp) 

8.  Biaya total produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam 

produksi (Rp) yang terdiri dari Biaya Tetap dan Biaya Variabel 
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9. Nilai produk penerimaan merupakan hasil faktor konversi dengan harga 

produk satuannya (Rp/Kg). 

10. Keuntungan adalah hasil yang didapat dari nilai tambah dikurangi dengan 

imbalan tenaga kerja yang diberikan (Rp) 

11. Kendala adalah keadaan yang dapay menyebabkan pelaksanaan terganggu 

dan tidak terlaksana dengan baik. 

 


