
 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Jangka Panjang tahap I  Indonesia telah mengubah struktur 

perekonomian nasional. Bila pada tahun 1969 pangsa sektor pertanian primer 

dalam PDB masih sekitar 40 persen, maka pada tahun 1995 pangsanya hanya 16 

persen. Sementara itu, pangsa sektor industri dalam PDB telah meningkat dari 

sekitar 10 persen pada tahun 1969 menjadi sekitar 23 persen pada tahun 1995 

(Saragih,2001).  Lebih lanjut Saragih (2001) menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia ternyata masih menampilkan sisi yang kurang menggembirakan dan 

kondisi yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam memilih strategi 

industrialisasi.  Kondisi di atas mempunyai implikasi, bahwa dalam pilihan 

industrialisasi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta 

peningkatan devisa negara, selain itu bersamaan pula dengan upaya menekan 

impor yang menguras devisa dapat diwujudkan, maka pilihan industrialisasi yang 

dianggap tepat adalah industri yang mempunyai basis pertanian (agroindustri). 

Agroindustri sebagai pilihan industrialisasi, secara otomatis akan menarik 

pertumbuhan sektor pertanian primer sebagai penyedia bahan mentah dan bahan 

baku yang dibutuhkan.  Hal ini juga berarti akan membuka peluang 

dikembangkannya industri pertanian pada sektor hulu, sehingga pada gilirannya 

agroindustri berkembang menjadi sektor pemimpin dalam industrialisasi di 

Indonesia.  Berkaitan    dengan   agroindustri    seperti      yang      dikemukakan      

oleh Gumbira-Sa’id (2001), bahwa usaha di bidang pertanian di Indonesia 

bervariasi dalam corak dan ragam, dari segi usaha, ada yang berskala besar 
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(seperti perusahaan perkebunan, industri minyak sawit, dan lain-lain), ada yang 

berskala menengah (seperti beberapa agroindustri menengah dan perkebunan 

menengah), serta ada yang berskala kecil (seperti usaha-usaha tani dengan luas 

lahan di bawah 25 hektar dan berbagai industri skala rumah tangga). Namun 

apabila dikaji dari jumlah usaha berskala kecil adalah yang paling banyak. 

Diperkirakan jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agribisnis di Indonesia. 

Alasan yang kuat untuk mengangkat agroindustri sebagai sektor utama 

dalam industrialisasi di Indonesia adalah untuk membantu komoditi pertanian 

dimana sebagai barang primer, yang apabila produksi tinggi maka harga menjadi 

turun atau sebaliknya. Jadi untuk menjadi sektor yang akan menyambung antara 

petani dengan pasar diperlukan suatu industri yang akan memberikan nilai tambah 

serta mampu menekan kehilangan dengan lebih baik. 

Salah satu sub sektor pada sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan. 

Sub sektor ini semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional, mengingat makin terbatasnya peranan minyak bumi yang selama ini 

merupakan sumber utama devisa negara. Dalam tahun 1994/1995 sub sektor 

perkebunan menyumbang sekitar 12,7% dari perolehan devisa yang dihasilkan 

dari sektor non-migas (Bank Indonesia, 2002).  Salah satu keunggulan komparatif 

sub sektor perkebunan dibandingkan dengan sub sektor lain dalam sektor non 

migas adalah disebabkan tersedianya lahan yang belum termanfaatkan secara 

optimal dan berada di kawasan dengan iklim menunjang, serta ketersediaan tenaga 

kerja, sehingga bisa secara kompetitif dimanfaatkan. Kondisi tersebut merupakan 

hal yang dapat memperkuat daya saing harga produk perkebunan Indonesia di 

pasaran dunia. 

http://www.bi.go.id/


 

 3

Salah satu komoditas perkebunan yang cukup penting dalam menyumbang 

perolehan devisa negara adalah komoditi jambu mete (Anacardium occidentale 

L).    Pada tahun 1997, ekspor biji jambu mete dari Indonesia telah mencapai 

29.666 ton dengan nilai US$ 19.152.000 meliputi luas areal tanaman jambu mete 

di Indonesia sekitar 499.279 ha dengan produksi 76.656 ton per tahun, dijelaskan 

pula bahwa   Indonesia  tercatat di dunia sebagai salah satu negara pengekspor  

jambu mete, namun  negara pemasok jambu mete utama di dunia adalah negara 

Brazil, Kenya, dan India (Bank Indonesia, 2002).   

Jambu mete merupakan salah satu komoditas yang tidak diatur tata niaganya 

oleh pemerintah, sehingga harga biji jambu mete di tingkat petani ditentukan 

mekanisme pasar bebas. Petani juga bebas menjual hasil panennya kepada para 

pedagang pengumpul, baik berupa biji berkulit (gelondong) maupun biji tanpa 

kulit (kernel). 

Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penghasil terbesar 

komoditi jambu mete di Indonesia,  bersama dengan Popinsi Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, serta Sulawesi Selatan memberikan kontribusi 

sebesar 93,67% dari produksi jambu mete Indonesia (Deptan, 2002).  Sementara 

dari data yang di peroleh menunjukan bahwa pada tahun 2002 propinsi Sulawesi 

Tenggara untuk komoditi ini menghasilkan sebesar  30.000 ton (Kompas Cyber 

Media, 2002), sedangkan menurut Ditjen Industri Primer dan Pemasaran Hasil 

Pertanian Departemen Pertanian (2001) bahwa dari wilayah Propinsi Sulawesi 

Tenggara  yang   sebesar  38.140 km2,   sekitar  134.599 ha  dari  luas  wilayahnya  

adalah area penanaman jambu mete. 

http://www.bi.go.id/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
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Situasi perdagangan jambu mete di Propinsi Sulawesi Tenggara, sampai saat 

ini  para pelaku bisnis jambu mete masih mengandalkan sistem penjualan dalam 

bentuk gelondongan,  sedangkan penjualan dalam bentuk komoditi olahan jambu 

mete belum nampak ditangani secara serius.  Keadaan ini menyebabkan nilai 

tambah yang ada dari komoditi ini tidak maksimal tergali.  Komoditi jambu mete 

dalam bentuk gelondongan di pasaran seharga Rp. 15.000 sampai Rp. 25.000 per 

kilogram, setelah diolah menjadi kacang mete harganya menjadi Rp. 30.000 

sampai Rp. 45.000 per kilogram (Kompas Cyber Media, 2002). 

Gambar 1.  Menanti tangan-tangan kreatif untuk peningkatan added value. 
 

Pengembangan agroindustri jambu mete yang memberikan nilai tambah 

lebih besar disamping berupa hasil olahan gelondong mete menjadi kacang mete, 

diantaranya juga adalah dengan memanfaatkan potensi kulit mete yang selama ini 

terbuang.  Beberapa jenis produk dapat dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut 

dari kulit mete tersebut, seperti yang dapat disebutkan antara lain adalah; ampas 

cangkang yang sudah diambil minyaknya untuk bahan baku komponen otomotif, 

http://www.kompas.com/
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karbon aktif, bahan obat-obatan, pupuk organik (kompos) dan cashewnut shell 

liquid (CNSL)  yang  merupakan  minyak  hasil  ekstraksi  kulit mete  (PDII-LIPI,  

2001).  

CNSL merupakan salah satu by product jambu mete yang paling banyak 

memiliki turunan, dari pohon industri CNSL (Gambar 3)  terlihat beragam produk 

turunan dari CNSL.  Belum diketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan bahan 

CNSL yang diperlukan oleh kalangan industri dalam negeri, namun melihat 

banyaknya produk turunan dari bahan ini yang dihasilkan oleh berbagai industri, 

seperti yang paling sering dijumpai antara lain;  minyak pelumas rem, cat, 

campuran perekat kayu lapis, pelitur/vernis dan kampas rem/kopling, merupakan 

fakta yang menunjukkan potensi yang dimiliki oleh CNSL. 

CNSL selama ini dianggap sebagai salah satu kendala dalam proses 

pengolahan pascapanen jambu mete,  sifatnya yang korosif, toksik dan iritan akan 

menyebabkan timbulnya noda-noda hitam pada kacang mete.  Sifat yang dimiliki 

oleh CNSL ini dapat pula menyebabkan radang, bengkak, maupun peradangan 

apabila terkena kulit manusia (Saragih dan Haryadi, 2000). 

Lebih lanjut oleh Saragih dan Haryadi (2000), dikemukakan bahwa 

penanganan pascapanen jambu mete yang antara lain berupa proses pelembapan, 

penyangraian maupun penggorengan yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk 

menghilangkan CNSL dimaksud yang terdapat pada kulit mete.   Proses 

pascapanen yang dilakukan selama ini dianggap efektif untuk menghilangkan atau 

sekurangnya menekan seminimal mungkin minyak tersebut, sehingga dapat 

diperoleh kacang mete yang bebas CNSL. 
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Melihat potensi yang dimiliki berupa melimpahnya limbah kulit mete yang 

tidak termanfaatkan, maka  sangat  disayangkan  apabila CNSL  yang  sebenarnya  

dapat dijadikan by product dalam agroindustri jambu mete menjadi hilang begitu 

saja.  Penanganan limbah kulit mete sebenarnya dapat dipertimbangkan dengan 

lebih fokus pada alternatif pemanfaatannya untuk dijadikan sebagai suatu produk 

CNSL yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Secara ringkas, identifikasi permasalahan yang ditemui dalam upaya 

ekstraksi CNSL adalah : 

a. Kulit jambu mete masih dianggap sebagai limbah dari industri 

pengolahan komoditi ini, karena informasi mengenai manfaat dan 

kegunaan CNSL masih sangat kurang bagi masyarakat. 

b. Proses pengolahan jambu mete menjadi kacang mete yang selama ini 

dilaksanakan oleh masyarakat,  justru mengakibatkan hilangnya 

kandungan CNSL yang ada.  Keadaan ini disebabkan proses 

pengolahan yang dipakai lebih mengutamakan hasil berupa komoditi 

kacang mete. 

c. Ekstraksi CNSL, secara umum masih merupakan kegiatan usaha yang 

langka di Indonesia serta belum dikenal secara luas oleh masyarakat.  

Hal ini disebabkan antara lain belum diketahuinya proses ekstraksi 

CNSL dikalangan pengusaha jambu mete. 

d. Pendirian ekstraksi CNSL dianggap membutuhkan dana investasi 

yang relatif besar.  Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan penelitian 
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yang secara khusus meneliti kelayakan investasi dalam menghasilkan 

produk ini. 

 
Masalah yang dikaji dalam analisis pemanfaatan CNSL untuk meningkatkan 

pendapatan petani jambu mete di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna  ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana secara tehnis proses ekstraksi CNSL, sehingga dapat 

menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi. 

b. Berapa besar investasi yang harus ditanam untuk melakukan kegiatan 

ekstraksi   CNSL    agar    menjadi   sebuah   proyek  yang  layak   dan  

menguntungkan. 

c. Bagaimana potensi pasar bagi produk CNSL di tingkat nasional. 

d. Bagaimana hasil CNSL dapat meningkatkan pendapatan petani. 

 
1.3. Tujuan 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

pendapatan petani jambu mete dengan memanfaatkan CNSL.  Tujuan penelitian 

secara rinci adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji aspek potensi pasar produk CNSL 

b. Mengetahui aspek teknis ekstraksi CNSL. 

c. Menilai kelayakan investasi usaha ekstraksi CNSL. 

d. Mengkaji aspek peningkatan pendapatan petani dari hasil CNSL 
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