
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia saat ini telah 

menyebabkan ekonomi dan sektor industri di Indonesia mengalami kemunduran. Sektor 

pertanian yang pada waktu sebelumnya kurang diperhatikan, saat ini menjadi sektor 

yang paling mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis. Hal tersebut disebabkan 

sektor pertanian memiliki potensi pasar yang besar karena penggunaannya yang intensif 

dan kontinyu oleh lapisan masyarakat. Selain itu, dalam usaha di sektor pertanian 

digarap dengan usaha kecil oleh petani dengan skala modal dan lahan terbatas sehingga 

dampak krisis tidak menjadikan eksis tidak seperti usaha dengan skala besar.     

Dewasa ini, tanaman jambu mete dikembangkan secara besar-besaran di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Beberapa daerah Kawasan Timur Indonesia yang 

merupakan penghasil  utama jambu mete dengan sumbangan terhadap produksi mete 

nasional adalah Sulawesi Tenggara (47,5%), Sulawesi Selatan (20,4%), Nusa Tenggara 

Timur (5,0%) dan Bali (3,5%) (Nogoseno, 1990).  

Sebagian besar produksi jambu mete Indonesia adalah untuk di ekspor, dalam 

bentuk gelondongan. Kontribusi ekspor mete gelondongan dalam jajaran ekspor 

komoditas perkebunan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada Tabel 1 terlihat 

bahwa volume ekspor biji mete pada tahun 1991 sebesar 23 ton dengan nilai US.$ 

90.000 meningkat dengan angka tertinggi 36.820 ton dengan nilai ekspor sebesar US.$ 

43.401.000 ekspor pada tahun 1998. Biji mete ini mempunyai nilai ekonomis tinggi 

sebagai komoditi ekspor atau sesudah diolah menjadi kacang mete yang digunakan 

dalam industri makanan (Rochim, 1997). 
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Tabel 1. Perkembangan  Ekspor dan Impor Biji Mete 

Tahun 
Ekspor Impor 

Volume (Ton) Nilai (US $) Voleme (Ton) Nilai (US $) 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

23 

367 

3.800 

3.218 

14.600 

19.278 

18.155 

36.820 

25.764 

27.886 

29.666 

30.287 

90.000 

1.643.000 

4.104.000 

8.243.000 

24.561.000 

24.854.000 

23.144.000 

43.401.000 

21.653.000 

23.751.000 

19.152.000 

34.998.000 

0 

0 

0 

1 

94 

75 

424 

203 

215 

197 

5 

16 

0 

0 

0 

2.000 

194.000 

147.000 

293.000 

157.000 

149.000 

168.000 

13.000 

72.000 

Sumber: Statistik Departemen Pertanian (2000 – 2003). 

 

Pada umumnya harga komoditas perkebunan di dalam negeri dipengaruhi oleh 

perkembangan harga dari luar negeri, sebagai pertanda semakin terkaitnya 

perekonomian kita dengan pasar internasional, dan hal ini telah terjadi sejak lama 

(ASMENDO, 1996). Dari Tabel 2 terlihat bahwa harga biji mete meningkat dengan laju 

15 persen per tahun selama kurun waktu 1990 – 2000. Pada tahun 1990 harga biji mete 

hanya Rp. 3.910 per kg kemudian meningkat menjadi Rp. 12.380 per kg pada tahun 

2000. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2003 yang mencapai harga sebesar Rp. 

34.390 per kg. Dari data yang terlihat di atas dapat disimpulkan bahwa prospek 

perkembangan komoditas jambu mete cukup baik di masa mendatang, demikian juga 

terhadap perkembangan harga biji mete. 
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Tabel 2. Perkembangan Harga Rata-Rata Biji Mete di Pasar Dalam Negeri. 

Tahun Harga Biji Mete (Rp. 000 per kg) 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003*) 

3,01 

7,67 

8,70 

8,03 

7,96 

8,14 

9,1 

9,9 

10,07 

11,39 

12,38 

14,15 

15,13 

34,39 

Sumber: Statistik Perkebunan  (1990-2003). 

*) Angka Sementara 

 

Di Nusa Tenggara Timur, pengusahaan tanaman jambu mete memiliki skala 

yang cukup besar. Hal ini didukung oleh jumlah desa di propinsi tersebut yang sebagian 

besar mengandalkan usaha pertanian dalam arti luas.  Sementara itu, lahan pertanian 

perkebunan di Kabupaten Flores Timur, salah satu kabupaten terluas kesembilan di 

NTT yang menjadi obyek penelitian, memiliki 1/15 bagian dari seluruh luas perkebunan 

di NTT dan memiliki tegal atau kebun hampir 1/20 bagian dari seluruh lahan tegal atau 

kebun di NTT.  

Menurut Disbun Kabupaten Flores Timur (2004), Luas lahan tanaman jambu 

mete di Kabupaten Flores Timur pada tahun 1999 mencapai 11.959,86 hektar, yang 

terdiri dari 4346,80 hektar tanaman jambu mete untuk TBM (Tanaman Belum 

Menghasilkan) dan 7.613,06 hektar untuk TM (Tanaman Menghasilkan), dengan 

tingkat produksi mencapai 5.883.653 kg. Akhir tahun 2003 terkumpul data TBM untuk 
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komoditas ini adalah 15.306,81 hektar dan 7.349,14 hektar untuk TM, sehingga total 

luas lahan adalah 22.655,95 hektar. Tingkat produksi pada tahun tersebut adalah 

6.159.339 kg. Berikut adalah data lengkap perkembangan areal dan produksi komoditi 

perkebunan di Kabupaten Flores Timur dari tahun1999-2003 (Tabel 3.) 

 

Tabel 3. Perkembangan Areal dan Produksi Jambu Mete di Kabupaten Flores Timur 

Tahun 1999-2003. 

 
 

Tahun 

Luas Areal (Ha) dan Produksi (Kg) 

TBM (Ha) TM (Ha) Total (Ha) 
Produksi 

(kg/th) 

1999 14.345,80 7.613,06 20.959,86 5.883.653 

2000 15.206,67 8.349,15 23.555,82 6.730.131 

2001 15.206,67 8.349,15 23.555,82 6.730.131 

2002 14.346,80 7.615,06 20.959,86 5.883.653 

2003 15.306,81 7349,14 22.655,95 6.159.339 

Sumber : Data Kecamatan  Kabupaten Flores Timur, Tahun 1999-2004 

Keterangan : TBM : Tanaman Belum Menghasilkan 

          TM  : Tanaman Menghasilkan 

 

 

Sistem pemasaran di Kabupaten Flores Timur masih terhambat pada seputar 

permasalahan saluran pemasaran, budaya kerja sama dan kelembagaan lokal, dukungan 

kebijakan pemerintah dalam hal permodalan dan strategi pemasaran, peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan teknologi, serta pengembangan sarana 

dan prasarana penunjang. Akibat dari semua itu muncul masalah-masalah lain yang 

secara tak sadar semakin merusak sistem pemasaran yang terjadi. 

 Pada kondisi yang lain, rantai pemasaran yang panjang akan menyebabkan 

konsumen menerima harga yang tinggi, karena sebelum sampai ke tangan konsumen 

pemasaran hasil pertanian pada umumnya harus melalui pedagang pengumpul dan 

pedagang antar pulau terlebih dahulu. Sementara, masing-masing petani memiliki 

tingkat bargaining position yang berbeda tergantung dari informasi pasar yang dimiliki 
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oleh petani tersebut, sehingga petani masih berperan sebagai penerima harga (Price 

taker), sedangkan pada lembaga pemasaran yang lainnya mempunyai kekuatan 

mengendalikan harga (price maker). Dalam hal ini, petani hanya tergantung dari harga 

lokal atau harga yang dibayarkan oleh pedagang perantara, sedangkan harga yang 

berlaku setempat sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem pemasaran yang 

menghubungkan antara tempat-tempat produsen dengan konsumen akhir atau pasar.   

Kecilnya modal yang dimiliki petani, rendahnya pengetahuan dan keterampilan 

serta terbatasnya fasilitas dan informasi pasar yang diterima petani, menyebabkan petani 

tidak mampu menjual hasil produksinya langsung ke pasar atau ke konsumen akhir, 

Wardiyati (2002). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu upaya pengendalian 

saluran pemasaran hasil jambu mete dari petani sampai ke konsumen sehingga dari 

pihak petani dapat menerima harga produk yang cukup tinggi dan di pihak konsumen 

dapat membeli produk dengan harga yang tidak terlalu tinggi.  

Distribusi pemasaran jambu mete dari produsen ke konsumen berlangsung 

dalam rantai yang cukup panjang, menyebabkan, tingginya biaya pemasaran. Dengan 

demikian, maka produsen maupun konsumen kurang memperoleh harga yang layak. 

Pada dasarnya petani mengharapkan pendapatan yang wajar, namun seringkali petani 

tidak dapat memiliki peluang dan kesempatan serta kemampuan untuk melaksanakan 

kegiatan hasil pertanian sampai kepada konsumen, sehingga petani dalam posisi yang 

lemah dalam penentuan harga dan tidak ada kepastian harga yang diterima petani. 

Pola pemasaran jambu mete yang panjang melibatkan beberapa lembaga 

pemasaran, mulai dari pasar di tingkat petani sampai pasar pada tingkat pedagang antar 

pulau. Dalam hal ini petani mengalami kendala dalam pemasaran karena produksi harus 

dipasarkan ke pusat-pusat pasar yang sebenarnya jauh dari jangkauan petani itu sendiri. 
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Sistem pemasaran jambu mete perlu ditata lebih baik. Untuk itu, perlu menelusuri dari 

kelembagaan pasar yang ikut serta membebani sistem pemasaran itu sendiri, baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung dari pedagang pengumpul, pedagang antar 

pulau dan petani. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pokok masalah tersebut di atas dapat dirinci dengan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana struktur, perilaku dan keragaan pasar dalam  sistem pemasaran jambu 

mete. 

2.  Bagaimana distribusi penyebaran marjin masing-masing lembaga pemasaran dan 

bagian harga yang diterima petani selaku produsen. 

3.  Bagaimana integrasi antar pasar  yang terlibat dalam pemasaran komoditi jambu 

mete. 

4.  Bagaimana perubahan harga jambu mete di suatu pasar dapat ditransmisikan ke 

tingkat harga pasar sebelumnya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis struktur, perilaku dan keragaan pasar dalam sistem pemasaran jambu 

mete. 

2. Menganalisis distribusi penyebaran marjin masing-masing lembaga pemasaran dan 

bagian harga yang diterima petani. 

3. Menganalisis integrasi pasar pada pemasaran  jambu mete. 
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4. Menganalisis perubahan harga di suatu pasar dapat ditransmisikan ke tingkat harga 

pasar sebelumnya. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui sejauhmana efesiensi saluran pemasaran komoditi jambu mete, 

sehingga dapat memberikan informasi kepada para petani, pedagang dan masyarakat 

maupun pemerintah setempat. Selain itu agar dapat dijadikan landasan dalam 

pengembangan serta pengambilan keputusan kebijakan pada sistem pemasaran 

jambu mete yang akan datang. 

2. Bagi penulis sebagai wahana latihan untuk mengaplikasikan teori dan             

konsep-konsep manajerial di kondisi obyektif  dalam lingkungan kerja.  

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengkajian efisiensi saluran 

pemasaran komoditi jambu mete di Kabupaten Flores Timur, dengan menggunakan 

indikator penelitian dalam sistem pemasaran, yaitu, struktur, perilaku dan keragaan 

pasar. Struktur pasar dilakukan dengan menganalisis kemudahan masuk keluarnya 

pasar. Sedangkan perilaku pasar dilakukan dengan menganalisis penetapan dan 

pembentukan harga jambu mete. Keragaan pasar dilakukan dengan menganalisis marjin 

pemasaran dan farmer`s share, elestisitas transmisi dan keterpaduan pasar. Analisis 

marjin pemasaran dengan memperhatikan kegiatan dari masing-masing lembaga 

pemasaran yang terlibat mulai dari tingkat petani sampai dengan tingkat pedagang antar 

pulau. 




