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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas rahmat dan izin-Nya Prosiding Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II ini dapat
diterbitkan. Benih bermutu dalam bidang pertanian, memiliki fungsi yang sangat penting dan
strategis.
Komoditas jambu mete memiliki nilai yang cukup strategis untuk pengembangan pertanian di
wilayah berlahan sub optimal khususnya lahan kering beriklim kering (seperti NTT, NTB, dan Sultra).
Sejauh ini cara budidaya jambu mete belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan, menyebabkan
produktivitas rata-rata nasional masih sangat rendah yakni pada kisaran 250-350 kg
gelondong/ha/tahun. Demikian juga perkembangan industri jambu mete nasional masih lambat,
sehingga nilai tambah yang ada tidak terambil dengan mayoritas ekspor yang masih dalam bentuk
bahan mentah berupa gelondong mete. Kondisi agribisnis jambu mete yang lemah ini musti segera
diakhiri dengan pendekatan yang lebih koordinatif dan berbagi peran diantara stakeholder jambu
mete nasional.
Harapan saya agar Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II benar-benar dijadikan sebagai
media komunikasi yang efektif bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan praktis
dan kearifan lokal dalam mengelola agribisnis jambu mete di daerah masing-masing.
Kita perlu mulai memikirkan format sinergi diantara stakeholder jambu mete nasional baik
pemerintah, akademisi, pelaku bisnis untuk bersama-sama berjuang demi kajayaan agribinis jambu
mete nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan secara riil para petani jambu mete
kita.
Bila selama ini ada stigma bahwa agribisnis jambu mete kita kurang terkelola dan kurang
berprospek, mari kita jawab bersama atas ketidakbenarannya salah satunya dengan menampilkan
karya nyata yang lebih inovatif dan solutif untuk kemajuan agribisnis jambu mete ke depan.
Kepada Kepala Puslitbang Perkebunan dan Kepala Balittro yang telah dengan baik
menyelenggarakan Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II ini, saya ucapkan terima kasih.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II ini agar segera
dipersiapkan program aksi yang sinergis dengan pihak stakeholder lainnya.
Akhirnya, dengan iringan bacaan “Basmalah” Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II saya
nyatakan resmi dibuka.
Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan semua urusan kita. Amiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, 31 Oktober 2016
FKNJM 2016
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SAMBUTAN KETUA PANITIA
Assalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala,
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat
berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memikirkan pengembangan agribinis jambu mete
nasional secara berkelanjutan ke depan.
Forum pertemuan ini merupakan lanjutan dari Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete I yang
diselenggarakan 20 tahun silam pada tahun 1996 bertempat di yang sama yakni Auditorium Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. Tentunya akan sangat menarik mengetahui
perkembangan penting perjambu metean nasional setelah 20 tahun penyelenggaraan Forum
Komunikasi Nasional Jambu Mete I. Adapun tujuan utama penyelenggaraan Forum Komunikasi
Nasional Jambu Mete II ini diantaranya adalah:
1. Mendiskusikan bersama terkait dengan strategi kebijakan dan operasional pengembangan
agribisnis jambu mete ke depan;
2. Melihat perkembangan terkini teknologi pemuliaan, budidaya, proteksi tanaman, pascapanen ,
dan sosial ekonomi;
3. Mencermati kondisi terkini industri dan perdagangan jambu mete nasional serta tingkat daya
saing menghadapi implementasi perdagangan bebas tingkat global.
Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian, dan Bapak/Ibu Peserta Forum Komunikasi Nasional Jambu
Mete II yang kami Hormati
Kami selaku panitia, pada kesempatan ini mohon izin untuk melaporkan pelaksanaan Forum
Komunikasi Nasional Jambu Mete II kali ini. Berdasarkan catatan kami, Forum pada hari pertama ini
dihadiri oleh 163 peserta yang berasal dari berbagai institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perguruan tinggi, pelaku industri dan bisnis mete nasional, perwakilan kelompok tani, LSM, peneliti,
penyuluh, dan teknisi. Pada hari pertama ini, selain mendengarkan uraian Keynote Speech dari bapak
Kepala Badan Litbang Pertanian, akan dilakukan diskusi panel untuk membahas bentuk dan tindak
lanjut secara konkrit dari strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta
operasional nyata di lapangan yang perlu dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku binis
dan industri jambu mete nasional, LSM, dan lembaga penelitian nasional. Sementara pada hari kedua
akan dilakukan ekspose berbagai hasil penelitian dan kajian penting dari lembaga penelitian dan
perguruan tinggi, dengan mempresentasikan 33 judul terpilih.
Terakhir, kami selaku panitia penyelenggara Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II
berharap semoga Bapak/Ibu para peserta dapat mengikuti seluruh rangkain diskusi dengan baik.
Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian kami mohon berkenan
memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Forum Komunikasi Nasional Jambu Mete II ini.
Demikian, bila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamu’ alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.
Bogor, 12 Oktober 2016
Ketua Panitia
Dr. Joko Pitono
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KERAGAMAN MORFOLOGI DAN PRODUKSI GELONDONG POHON INDUK TERPILIH (PIT)
JAMBU METE DI KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN
Wawan Haryudin dan Otih Rostiana
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111
wharyudini@yahoo.com

ABSTRAK
Pertanaman jambu mete tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Terutama pada lahan dan iklim kering.
Jambu mete sebagian besar (97 %) diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat. Dalam rangka penyediaan
benih tanaman tahunan dengan keterbatasan sumber benih bina, dapat menggunakan varietas unggul lokal
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan melalui seleksi Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Penentuan
Pohon Induk Terpilih (PIT). Tujuan penelitian adalah menyeleksi PIT pada BPT jambu mete di Kabupaten
Pangkep sebagai dasar penetapan kebun benih sumber. Kegiatan dilakukan pada BPT jambu mete di Desa
Padang Lampe, Kecamatan Abakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jumlah populasi yang diamati
sebanyak 52 calon pohon induk jambu mete dari total 369 tanaman (6,1 ha), berumur sekitar 17 tahun.
Metode penelitian secara observasi langsung berdasarkan Petunjuk Teknis Penetapan BPT jambu mete.
Parameter yang diamati adalah karakter morfologi daun, warna buah, lebar kanopi, jumlah gelondong, jumlah
2
tangkai buah per m bobot gelondong dan kacang, dan ukuran gelondong (panjang, lebar dan tebal). Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa karakter yang tidak bervariasi adalah karakteristik daun (bentuk, pangkal,
ujung, tepi dan permukaan), warna buah dan bentuk kanopi. Sedangkan karakter yang menunjukan variasi
adalah panjang, lebar dan tebal daun, lebar kanopi, jumlah gelondong per tangkai, bobot gelondong dan
kacang, produksi gelondong, panjang dan lebar gelondong. Tingkat keragaman pada PIT berkisar antara 84,4999,97 % yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok I dan II yang dipisahkan oleh karakter produksi.
Produksi tertinggi yaitu pada kelompok I (21-60,9 kg) dan terkecil pada kelompok II (16,9-17,1 kg). Berdasarkan
data tersebut PIT jambu mete di Kabupaten Pangkep secara genetik homogen karena karakter kualitatif pada
sifat morfologi daun (bentuk, pangkal, ujung, tepi dan permukaan) serta warna buah tidak bervariasi.
Keragaman sifat kuantitatif pada morfologi daun, buah dan produksi merupakan pengaruh faktor lingkungan
yang beragam.
Kata kunci: Anacardium occidentale, keragaman, PIT

ABSTRACT
Cashew nut plants scattered throughout provinces in indonesia. Especially on land and dry climates. Cashew nut
most (97 %) commonly found in the form of people 's plantation. In order provision of seed plants annual with
limited source seed development, can use varieties superior local set by the Direktur Jenderal Perkebunan
selection Block Producer High (BPT) and the determination of Trees Parent Elected (PIT). Research aim is to
select PIT on BPT cashew in Kabupaten Pangkep as the basis for determining seeds source. The research was
done in BPT cashew nut in the village Padang Lampe, district Abakang, regency Pangkep, Sulawesi Selatan. A
population of observed 52 candidates tree parent cashew nut of the total 369 plant (6.1 ha ), was about 17
years. The methodology in direct observation according to the technical guidelines BPT cashew determination.
Parameters observed is character morphology leaves, the color of a, wide canopy, the number of gelondong,
2
the number of the fruit stalk square m , gelondong weight and peanuts, the size of gelondong (long, wide and
thick). Our observations showed that character that does not vary is characteristic leaves (a form, the trunk, the
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end of, the edge of and a surface), fruit color and a canopy shape. While character that is indicative of variaisi is
a long, wide and thick leaves, wide canopy, the number of gelondong per stalk, gelondong weight and peanuts,
gelondong production, length and breadth gelondong. The diversity in pit ranged from 84.49-99.97 % divided
into two groups, are the groups of I and II separated by characters production. Highest production at group I
(21-60.9 kg) and in the smallest II (16.9-17.1 kg). Based on the data pit cashew nut in Kabupaten Pangkep.
Genetically homogenous qualitative because the characters on the nature of morphology leaves (form, trunk,
tips, edge ang surface) and the color of a not varied. Diversity of the nature of quantitative morphology leaves,
fruit and production of the influence of environment factor is diverse.
Key words: Anacardium occidentale, diversity, PIT

PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan salah satu sumber devisa negara yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani di lahan marginal. Selain itu juga
tanaman jambu mete merupakan komoditas ekspor yang banyak manfaatnya mulai dari akar,
batang, daun dan buahnya dapat dimanfaatkan (Warintek 2015). Jambu mete pada awalnya
dikembangkan di Indonesia sebagai tanaman penghijauan di lahan marginal, dimana komoditas lain
tidak dapat tumbuh. Pengembangannya sampai saat ini menyebar di seluruh provinsi di Indonesia
dengan kondisi lahan dan iklim yang kering. Penanaman jambu mete di Indonesia sebagian besar (97
%) diusahakan oleh rakyat dalam bentuk perkebunan rakyat baik secara monokultur maupun
polikultur. Keadaan lingkungan (lahan dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan tanaman jambu
mete pada umumnya adalah pada ketinggian tempat 0-600 m dpl, dengan curah hujan 900-2.000
mm.th-1 dengan bulan kering yang berurutan selama 4-6 bulan/th (Abdullah 1994).
Jumlah produksi jambu mete dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009
jumlah produksi 147.403 ton gelondong dengan luas areal 572.870 ha. Pada tahun 2010 jumlah
produksi 115.149 ton gelondong dengan luas areal 570.930 ha. Pada tahun 2011 produksi mengalami
penurunan menjadi 114.789 ton gelondong dengan luas areal 575.841 ha (Ditjenbun 2012). Pada
tahun 2012 jumlah produksi menjadi 116.737 ton gelondong dengan luas areal 574.900 ha
(Ditjenbun 2013). Pada tahun 2013 jumlah produksi menjadi 115.969 ton dengan luas areal 553.166
ha (Ditjenbun 2014). Pada tahun 2014 jumlah produksi gelondong 131.178 ton dengan luas areal
529.809 ha (Ditjenbun 2015). Meskipun beberapa varietas unggul telah di-lepas, namun sebagian
besar pertanaman jambu mete di sentra produksi di Indonesia sudah tua dan banyak yang kurang
produktif sehingga perlu dilakukan peremajaan dengan pemilihan pohon induk terpilih (PIT) di Blok
Penghasil Tinggi (BPT) sebagai sumber benih. Selain itu juga rendahnya produktivitas jambu mete
diakibatkan kurangnya pemeliharaan dan budidaya anjuran tidak diadopsi dengan baik. Hal yang
sama juga di temukan di India yang sampai tahun 1980 produktivitasnya hanya 600 kg.ha-1, tetapi
dengan penggunaan bahan tanaman unggul dan penerapan teknologi budidaya yang memadai
produktivitasnya meningkat menjadi 1.112 kg.ha-1 (Rao 1998). Upaya serupa sedang berlangsung di
beberapa negara penghasil jambu mete seperti di Thailand (Chaikiattiyos 1998), China (Kangde et al.
1998), Myanmar (Lay 1998) dan Filipina (Magboo 1998). Selain itu produktivitas yang rendah pada
tanaman jambu mente disebab-kan adanya serangan hama Helopeltis spp. Peningkatan produktivitas
dan kualitas jambu mete di daerah marginal akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu, pengembangan jambu
mete ber-produksi tinggi perlu dipacu.

2

Wawan Haryudin dan Otih Rostiana : Keragaman Morfologi dan Produksi Gelondong Pohon Induk Terpilih (PIT) Jambu Mete ...

Peningkatan keragaman tanaman (variabilitas) mempunyai arti yang sangat penting dalam
pemuliaan tanaman, karena tanpa adanya keragaman tanaman peluang keberhasilan program
pemuliaan melalui seleksi sangat rendah. Keragaman tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain faktor lingkungan, faktor genetik dan gabungan dari dua faktor tersebut.
Karakterisasi terhadap karakter morfologi dan produksi gelondong perlu dilakukan, karena untuk
mengetahui tingkat keragaman dari masing-masing PIT (Pohon Induk Terpilih).
Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi jambu mete dengan luas areal 16.526
ha dengan total produksi 57.035 ton yang dimiliki oleh 69.969 petani (Ditjenbun 2015). Daerah sentra
produksi tersebut tersebar di beberapa kabupaten terutama yaitu : Kab. Pangkep, Jeneponto, Luwu,
Enrekang, Sidenreng Rappang, Kota Pare Pare, Sopeng, Bone, Pangkajene Kepulauan, Kota Makasar,
Gowa, dan Kepulauan Selayar. Total luas lahan jambu mete yang sudah digunakan 63.818 ha, dengan
jumlah produksi 24.435 ton (2008), 24.420 ton (2009) dan 19.773 ton (2010) (BPS Provinsi Sulawesi
Selatan 2012). Tujuan penelitian adalah menyeleksi Pohon Induk Terpilih pada Blok Penghasil Tinggi
jambu mete di Kab. Pangkep sebagai dasar penetapan kebun benih sumber.

BAHAN DAN METODE
Pengamatan dilakukan pada tanggal 6-10 September 2015, di lokasi BPT yang telah
ditetapkan yaitu Desa Padang Lampe, Kecamatan Abakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Bahan tanaman yang digunakan adalah populasi tanaman yang ada di Kab. Pangkep benihnya berasal
dari Muna, luas areal 6,1 ha, jumlah populasi 369 tanaman, tanaman terpilih 52 pohon (tegakan)
yang ditanam pada tahun 1998 dengan jarak tanam 10 m x 10 m dimiliki oleh 5 petani. Pelaksanaan
pemilihan pohon induk menggunakan metode observasi langsung di lapang mengacu kepada
Petunjuk Teknis dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (Ditjenbun 2013). Dengan cara seleksi masa
positif yaitu dengan memilih tanaman yang berpenampilan bagus serta mempunyai produksi tinggi
dengan mengamati karakter morfologi daun, warna buah, bentuk kanopi, lebar kanopi, jumlah
gelondong, jumlah tangkai buah per meter, bobot gelondong, bobot kacang, jumlah gelondong per
pohon, produksi gelondong, panjang gelondong, lebar gelondong dan tebal gelondong. Pengamatan
pada karakter morfologi daun dan gelondong mengacu kepada Tjitrosoepomo (1998); Harris dan
Haris (1953). Deskriptor jambu mete IBPGR (1986). Pengamatan pada lebar tajuk diukur dari ujung
tajuk sampi ke ujung tajuk berikutnya. Pengmatan pada karakter daun diambil pada daun yang sudah
dewasa yaitu daun ke 4 dari pucuk. Sedangkan pengamatan pada karakter gelondong diambil pada
buah yang sudah matang atau tua. Untuk data produksi/pohon/tahun dilakukan pengamatan jumlah
tangkai bunga atau buah per meter persegi yang diambil dari 4 arah mata angin yaitu : utara, selatan,
timur dan barat. Data rata-rata diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis gerombol (cluster
analisys) single lingkage dengan konsep jarak euclidean (Minitab 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter morfologi daun
Pertanaman jambu mete yang ada di Kabupaten Pangkep pada umumnya seragam dengan
bentuk kanopi setengah bulat atau setengah lingkaran, sama pada umumnya dengan daerah lain
dengan bentuk kanopi setengah bulat atau setengah oval (Haryudin dan Rostiana 2016; Haryudin
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2016). Tinggi tanaman berkisar antara 8-10 meter, lebar kanopi berkisar antara 13-21 meter. Pada
karakter morfologi daun tidak bervariasi terutama pada karakter bentuk daun, bentuk pangkal daun,
bentuk ujung daun, bentuk tepi daun, bentuk permukaan atas dan bawah daun, bentuk tajuk warna
buah muda dan buah tua. Sedangkan pada karakter panjang, lebar dan tebal daun bervariasi.
Karakter morfologi daun ke 52 pohon induk terpilih yang ada di Kabupaten Pangkep antara lain
bentuk daun bulat telur terbalik, bentuk pangkal daun runcing, bentuk tepi daun rata, bentuk permukaan atas dan bawah daun halus. Panjang daun berkisar antara 11,5-18,6 cm, lebar daun 7,3-11,4
cm dan tebal daun 1,1-2,5 (Tabel 1).
Karakter morfologi dan produksi gelondong mete
Gelondong atau kacang mete merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh tanaman
jambu mete yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena dari tahun ketahun harga kacang mete
terus meningkat. Pada tahun 2007 harga kacang mete sebesar Rp. 39.394.kg-1, tahun 2008 Rp.
47.500.kg-1, tahun 2009 Rp. 65.000.kg-1, tahun 2010 Rp. 70.000.kg-1, tahun 2011 Rp. 72.162.kg-1,
tahun 2012 Rp. 73.475.kg-1, tahun 2013 Rp. 79.195.kg-1 dan tahun 2014 Rp. 77.876.kg-1 (Ditjenbun
2015). Sehingga sangat penting untuk mengetahui karakter gelondong atau kacang mete pada

Tabel 1. Karakter morfologi daun dan warna buah jambu mete di Kabupaten Pangkep.
Panjang
daun
(cm)

Lebar
daun
(cm)

Tebal
daun
(mm)

Daun

Pangkal
daun

Ujung
daun

1

11,75

8,5

1,3

Runcing

Membulat

2

12,5

10,4

1,6

Runcing

3

13,5

8,6

1,2

4

14,7

8,7

1,2

5

11,5

7,7

1,2

6

12,6

8,7

1,3

7

17,6

9,5

2,0

8

16,6

11,4

2,0

9

16,5

11

2,0

10

14,5

8,5

1,9

11

16,6

8,6

1,6

12

17,7

8,7

1,6

13

18,5

10,5

1,3

14

12,3

7,3

1,4

15

13,5

7,6

1,8

16

11,5

7,7

1,9

17

12,8

7,8

2,0

18

14,7

7,7

2,0

19

15,6

7,7

2,1

Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik

Nomor
pohon
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Bentuk
Tepi
daun

Permukaan atas
daun

Permu
kaan
bawah
daun

Rata

Halus

Halus

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Tumpul

Rata

Halus

Halus

Runcing

Tumpul

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Tumpul

Rata

Halus

Halus

Runcing

Tumpul

Rata

Halus

Halus

Tajuk

Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat

Warna
Buah
Buah
muda
tua

Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Merah
Merah

Merah
Merah
Marah
Merah
Merah
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Tabel 1. Lanjutan ...
Panjang
daun
(cm)

Lebar
daun
(cm)

Tebal
daun
(mm)

Daun

Pangkal
daun

20

15,6

7,5

2,3

Runcing

Tumpul

21

15,7

8,3

1,5

Runcing

22

11,8

7,5

1,8

23

17,6

8,8

1,9

24

17,5

8,4

1,6

25

14,5

7,5

1,9

26

17,8

7,5

1,6

27

115

7,7

2,0

28

15,7

8,4

2,1

29

16,5

8,8

2,3

30

18,6

9,7

1,5

31

17,5

9,6

1,8

32

16,6

9,3

1,9

33

14,6

8,5

1,6

34

16,5

8,6

2,0

35

16,6

8,5

1,6

36

13,6

7,7

2,0

37

13,5

7,3

2,3

38

18,4

10,6

1,5

39

17,6

9,6

1,8

40

14,3

8,6

2,0

41

13,4

7,6

2,5

42

12,7

7,6

1,5

43

14,5

8,6

1,8

44

16,6

8,3

2,0

45

17,5

8,8

2,3

46

13,5

7,6

1,8

47

17

9,7

1,6

48

16

8,8

2,0

49

13

7,6

2,0

50

17,7

10,9

1,9

51

13,5

9,5

1,1

52

12,5

8,5

1,5

Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik
Bulat telur
terbalik

Rata2
Min
Max
Stadev
KK (%)

15,09
11,5
18,6
2,16
0,14

8,63
7,3
11,4
1,04
0,13

1,78
1,1
2,5
0,33
0,19

Nomor
pohon

Ujung
daun

Bentuk
Tepi
daun

Permukaan atas
daun

Permu
kaan
bawah
daun

Rata

Halus

Halus

Tumpul

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Runcing

Membulat

Rata

Halus

Halus

Tajuk

Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat
Setengah
bulat

Warna
Buah
Buah
muda
tua

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Marah

Hijau

Merah

Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keungu-an
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau
keunguan
Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Merah

Merah
Marah
Merah
Merah
Merah
Marah
Merah
Merah
Merah
Marah
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Masing-masing daerah penyebaran. Hasil pengamatan menunjukan bahwa bentuk gelondong mete
yang ada di Kabupaten Pangkep pada pada umumnya berbentuk seperti ginjal, warna gelondong abu
abu (grey) sampai coklat terang, panggul pada bagian gelondong atau kacang menonjol, ujung
lekukan kacang pada bagian atas dan bawah tidak sejajar, dengan posisi belahan satu arah dari
pangkal (puncak) gelondong/kacang, bentuk lobus atau lekukan bagian tengah gelondong dangkal.
Rata-rata panjang gelondong berkisar antara 2,8-3,6 cm, lebar gelondong antara 1,8-2,9 cm dan tebal
gelondong antara 1,5-2,1 cm dengan rata-rata bobot kacang kering 2,66 g. Warna kacang putih
mengkilat, dengan rasa kacang gurih agak sedikit manis. Warna kulit ari bagian luar putih aga sedikit
kemerahan sedangkan bagian dalam kuliat ari berwarna hitam (Gambar 1).
Karakter warna buah muda dan buah tua tidak begitu bervariasi. pada muda berwarna hijau
sampai hijau keunguan, sedangkan buah tua berwarna merah. Pada karakter lainnya seperti lebar
kanopi, jumlah gelondong per tangaki, jumlah tangkai per meter persegi, bobot gelondong, bobot
kacang dan produksi gelondong per pohon sangat bervariasi. Lebar kanopi berkisar antara 13-21 m,
jumlah gelondong per tangkai 2-7,5 gelondong, jumlah tangkai yang berbuah dalam meter persegi 921 tangkai, bobot gelondong 5-9,6 g. Menurut Haryudin dan Rostiana (2016); Ditjenbun (2013) bobot
gelondong pada tanaman jambu mete dibagi ke dalam dua tipe yaitu tipe kecil dan besar. Tipe bobot
kecil berisar antara 5-7 g dan bobot besar 7-8,5 g. Bobot kacang mete berkisar antara 2-3,5 g. Jumlah
gelondong berkisar antara 2.220-8.710 gelondong dengan rata-rata jumlah gelondong per pohon
5.670 gelondong. Sehingga potensi produksi gelondong per puhon berkisar antara 16,9-60,9 kg
dengan rata produksi per pohon 39,59 kg (Tabel 2).
Keragaman pohon induk terpilih di Kabupaten Pangkep
Keragaman antar PIT jambu mete di Kabupaten Pangkep yang dianalisa dengan sidik
gerombol (cluster analysis) berdasarkan karakter morfologi dan prduksi gelondong sangat bervariasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa keragaman populasi PIT jambu mete di Kab. Pangkep berkisar
antara 84,49-99,97 % terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok I dan II, hampir sama dengan di
Kabupaten Jeneponto 93,14-99,95 % (Haryudin 2016), Kelompok I terdiri dari dua sub kelompok yaitu
sub 1 dan sub 2, kelompok sub 1 terbagi lagi menjadi dua sub-sub yang lebih kecil yang teridiri 47
nomor PIT (Pohon Induk Terpilih). Sedangkan pada kelompok sub 2 terdiri dari tiga nomor PIT yaitu 4,
28 dan 37. Pada kelompok II terdiri dari dua nomor PIT yaitu 5 dan 6 (Gambar 2).

Gambar 1.
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Tabel 2. Karakter morfologi dan produksi gelondong jambu mete jambu mete di Kabupaten Pangkep.
Table 2. The character of morphology and the production of gelondong cashew nut in district Pangkep.
Lebar
kanopi
(m)

Jumlah
gelondong/
tangkai

Jumlah
tangkai/
meter

Bobot
gelondong
(gram)

Bobot
kacang
mete
(gram)

Prod. gelondong/pohon
(kg)

Jumlah
gelondong/pohon

Panjang
gelondong
(cm)

Lebar
gelondong
(cm)

Tebal
gelondong (cm)

1
2
3
4
5

14
17
14,6
17
17

5,2
3,4
5
3
2

13,5
11
10
11
11

5,6
5
6
5,7
6,8

2,3
2,1
2,2
2,5
2,6

30,2
21,2
25,1
21,3
16,9

5.400
4.242
4.183
3.743
2.495

3,1
3,2
3,1
3,3
3,2

2,2
2,7
2,6
2,4
2,5

1,7
1,8
1,7
1,6
1,6

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Rata2
Min
Max
Stadev
KK (%)

15
15
18
16
13
14
15
16
16
18
16
16
18
13
16
15
18
19
16
18
16
19
17
19
18
19
17
14
15
14
13
14
14
17
15
16
18
20
18
18
18
19
21
18
17
19
18
16,56
13
21
2,12
12,8

2,8
4,2
3,4
5
7,5
4
3
3
3,5
3,4
3,5
3
3,3
5,4
2,5
4,8
4,1
2,8
5
4,2
4,5
3,2
3,3
3
5,5
4,8
4,3
5,6
4
3
3,8
3,5
4
3,4
3,4
3,8
4,4
3,8
3,8
3,3
3,7
2,75
3,2
3,4
5
4,25
3,7
3,87
2
7,5
1,27
32,86

9
11
12
13
14
16
18,6
15,7
17,3
12
14
15,7
11
12
21
14,5
16,7
13,7
13,5
11,5
13
12
10
13
11
12
12,5
14
14,3
20
19
13
15,7
19
14
16
14,3
12
17
13,5
15,5
14
12,5
14,5
13
14
15
13,89
9
21
1,77
12,72

7,7
5,8
6,6
5,2
6,6
9
8,5
9,4
8,3
8,2
9,2
6,7
6,1
9,6
6,4
7
7
6
6
7
7
7
6
7
6
5
7
8
5,8
7,4
7,2
6
7
7,8
8
8,6
6,8
7
7,4
7
6,1
9
7,3
7,3
7,5
6,1
7
7,01
5
9,6
0,42
6,05

2,7
2,2
2,4
2,0
2,5
3,3
3,0
2,9
2,8
2,7
3,2
2,6
2,3
3,5
2,7
2,9
2,8
2,2
2,3
2,4
2,6
2,9
2,4
2,6
2,5
2,2
2,8
2,9
2,4
2,9
2,8
2,2
2,7
2,9
3,0
3,5
2,4
2,7
2,9
2,6
2,5
3,3
2,8
2,6
2,8
2,5
2,9
2,66
2
3,5
0,14
5,32

17,1
23,7
34,2
33,9
45,9
44,3
41,9
44,5
50,5
42,5
45,3
31,7
28,2
41,3
33,8
43
60,9
32,6
40,7
42,9
41,2
38,1
22,5
38,7
46,2
40,8
42,7
48,3
29,3
34,2
34,5
21
33,8
57,2
33,6
52,5
54,4
50
60,8
39,7
44,5
49,1
50,5
45,8
55,3
51,4
49,4
39,59
16,9
60,9
6,36
16,07

2.225
4.080
5.188
6.531
6.964
4.923
4.927
4.732
6.084
5.188
4.923
4.732
4.616
4.297
5.275
6.146
8.707
5.435
6.782
6.142
5.878
5.440
3.743
5.526
7.693
8.161
6.096
6.031
5.051
4.615
4.789
3.500
4.831
7.327
4.203
6.109
8.001
7.159
8.215
5.665
7.293
5.455
6.923
6.269
7.373
8.430
7.057
5.670
2.220
8.710
0,81
14,44

3,3
3,2
3,2
3,6
3,2
3,3
3,4
3,3
3,5
3,2
3,1
3,2
3,3
3,1
3,1
3,3
3,2
3,3
3,2
3,3
3,5
2,9
3,2
3,4
3,2
3,1
3,5
2,8
3,4
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
2,9
3,5
3,2
3,3
3,3
3,2
3,1
3,2
3,4
3,4
3,3
3,2
3,4
3,67
2,8
3,6
0,1
2,18

2,7
2,8
2,5
2,9
2,2
2,1
2,2
2,2
2,1
2,3
2,2
2
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2
2,1
2,3
2,1
2,1
2,1
2,2
2,1
2,1
1,9
2,
2,2
2,1
2,3
2,1
2
2,1
2,3
2
2,1
2,1
2
2,2
2,3
2,1
1,9
2,1
2,2
1,8
2,21
1,8
2,9
0,4
16,02

1,6
1,9
1,5
2,1
1,6
1,9
1,7
1,8
2,1
1,9
1,6
1,9
2,1
1,7
1,6
1,7
1,8
1,7
1,7
1,8
1,9
1,7
1,6
1,7
1,6
1,9
1,7
1,6
1,9
1,6
1,9
1,7
1,9
1,7
1,6
2,0
1,8
1,9
2,1
1,6
1,6
1,8
1,9
1,7
1,5
1,5
1,8
1,76
1,5
2,1
0,1
4,03

No
pohon

Keterangan : Data rata-rata individu PIT Kabupaten Pangkep.

Pengelompokan antar individu pohon induk terpilih
Hasil analisis cluster ke 52 pohon induk terpilih jambu mete di lokasi Blok Penghasil Tinggi
(BPT) dillakukan berdasarkan karakter morfologi dan produksi gelondong, Hasil analisis cluster
menunjukkan pada kelompok I dan II yang terdiri dari 52 nomor PIT dipisahkan oleh karakter
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produksi gelondong dan jumlah gelondong. Pada kelompok I dipisahkan oleh karakter produksi
gelondong tertinggi berkisar antara 21-60,9 kg.pohon-1 dan jumlah gelondong tertinggi 3.500-8.707
gelondong.pohon-1. Pada kelompok II dipisahkan oleh karakter produksi gelondong terkecil berkisar
antara 16,9-17,1 kg.pohon-1 dan jumlah gelondong terkecil 2.225-2.495 gelondong.pohon-1 yang
terdiri dari dua PIT yaitu nomor 5 dan 6.
Kelompok sub 1 dan sub 2 pada kelompok I dipisahkan oleh karakter jumlah gelondong,
jumlah gelondong. Karakter jumlah gelondong tertinggi terdapat pada kelompok sub 1 berkisar
antara 4.080-8.707 gelondong.pohon-1. Sedangkan jumlah gelondong terkecil terdapat aba kelompok
sub 2 berkisar antara 3.500-3.743 gelondong.pohon-1 yang terdiri dari 6 pohon induk terpilih yaitu 22,
30, 31, 42, 44 dan 51.
Kelompok sub-sub 1 dan sub-sub 2 pada kelompok sub 1 dipisahkan oleh karakter jumlah
gelondong, jumlah gelondong terkecil terdapat pada kelompok sub-sub 1 berkisar antara 4.080-7.373
gelondong.pohon-1. Jumlah jumlah gelondong tertinggi berkisar antara 7.693-8.707
gelondong.pohon-1 (Tabel 3).

I

II

84.50

Tingkat Keragaman : 84,49 - 99,97 %
Karakter prod gel dan jumlah gel tertinggi dan terendah

Keragaman

89.66

Sub-sub 1

94.83

Sub 1

Sub 2
Sub-sub 2

100.00
1 2 3 2 7 47 2 9 8 1 5 20 11 1 6 12 1 3 17 3 6 3 8 18 3 5 34 4 5 14 32 4 1 21 2 5 33 4 9 2 6 9 1 0 48 5 2 43 3 9 4 6 50 2 4 2 3 4 0 19 7 22 3 1 44 4 2 5 1 30 4 28 3 7 5 6

OBSERV A SI

Gambar 2. Dendogram 52 populasi PIT jambu mete di Kabupaten Pangkep.

Tabel 3. Pemisahan kelompok antar individu PIT jambu mete pada karakter morfologi dan produksi gelondong.
Kelompok

Kelompok
Sub

Kelompok
sub-sub

Nomor aksesi

I

Sub 1
Sub-sub 1

Sub-sub 2
Sub 2
II
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1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
dan 52
2, 3, 4, 7, 28 dan 37
22, 30, 31, 42, 44, dan 51
5 dan 6

Karakter yang memisahkan
Prod. Gelondong tertinggi 21-60,9
-1
kg.pohon , Jumlah gelondong
-1
tertinggi 3.500-8.707 gel.pohon
Jumlah gelondong tertinggi 4.080-1
8.707 gel.pohon
Jumlah gelondong terkecil 4.080-1
7.373 gel.pohon

Jumlah gelondong tertinggi 7.693-1
8.707 gel.pohon
Jumlah gelondong terkecil 3.500-1
3.743 gel.pohon
Prod. Gelondong terkecil 16,9-17,1
-1
kg.pohon . Jumlah gelondong
-1
terkecil 2.225-2.495 gel.pohon

Wawan Haryudin dan Otih Rostiana : Keragaman Morfologi dan Produksi Gelondong Pohon Induk Terpilih (PIT) Jambu Mete ...

KESIMPULAN
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa karakter yang tidak bervariasi adalah karakteristik
daun (bentuk, pangkal, ujung, tepi, dan permukaan), warna buah dan bentuk kanopi tanaman.
Sedangkan karakter yang menunjukan variaisi adalah panjang, lebar, dan tebal daun, serta lebar
kanopi, jumlah gelondong per tangkai, bobot gelondong dan kacang, produksi gelondong, panjang
dan lebar gelondong.
Tingkat keragaman pada PIT berkisar antara 84,49-99,97 % yang terbagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok I dan II yang dipisahkan oleh karakter produksi. Produksi tertinggi yaitu
pada kelompok I (21-60,9 kg) dan terkecil pada kelompok II (16,9-17,1 kg). Jumlah gelondong per
pohon berkisar antara 2.220-8.710 gelondong dengan rata-rata jumlah gelondong per pohon 5.670
gelondong. Sehingga potensi produksi gelondong per pohon 39,59 gelondong.
Berdasarkan data tersebut PIT jambu mete di Kab. Pangkep secara genetik homogen karena
karakter kualitatif pada sifat morfologi daun (bentuk, pangkal, ujung, tepi dan permukaan) dan warna
buah tidak bervariasi. Keragaman sifat kuantitatif pada morfologi daun, buah dan produksi
merupakan pengaruh faktorlingkungan yang beragam.
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OPTIMASI AMPLIFIKASI DNA UNTUK ANALISIS MARKA MOLEKULER JAMBU METE
Optimation of DNA Amplification For Molecular Analysis in Cashew
Tias Arlianti, Jajat Darajat dan Otih Rostiana
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111
misstias@yahoo.com

ABSTRAK
Amplifikasi (perbanyakan) DNA merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan analisis molekuler, semakin
baik kualitas amplifikasi yang dihasilkan maka akan semakin akurat analisis molekuler yang dilakukan. Kualitas
amplikon (hasil amplifikasi) ditentukan antara lain oleh konsentrasi DNA, pemilihan primer dan reagen serta
program PCR yang digunakan. Annealing (penempelan primer) dan jumlah siklus merupakan tahapan PCR yang
sangat menentukan hasil amplifikasi. Untuk mendapatkan hasil PCR yang optimal maka perlu dilakukan
optimasi proses PCR dengan cara mengkondisikan polimerasi DNA, suhu, konsentrasi dan siklus PCR. Penelitian
ini bertujuan untuk mengoptimalisasi amplifikasi DNA jambu mete untuk memperoleh pola pita yang tajam dan
dapat diulangi (reprodicible). Penelitian dilakukan di Laboratorium Pemuliaan Balittro dan Laboratorium Biologi
Molekuler BB Biogen, Bogor mulai bulan April-Desember 2013. Bahan tanaman yang digunakan adalah koleksi
aksesi jambu mete asal Kebun Percobaan Cikampek. Isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan buffer CTAB
metode Doyle-Saghai yang dimodifikasi. Amplifikasi DNA dilakukan menggunakan empat primer (OPA2, OPN14,
UBC 185 dan UBC 186) dan templat DNA yang sama. Program PCR menggunakan metode dasar Shobha dan
Thimmapappaiah, yaitu: denaturasi 92 C selama 3,5 menit, annealing pada 35 C selama 1 menit dan ekstensi
pada 72 C selama 2 menit, dengan jumlah siklus 44. Modifikasi dilakukan pada konsentrasi DNA templat (5,10
-1
o
o
dan 15 ug.ɱl )dan suhu annealing (35; 37,8 dan 40,8 C). Hasil penelitian menunjukan suhu 40,8 C merupakan
suhu annealing ideal untuk amplifikasi DNA jambu mete, dimana semua primer terseparasi pada konsentrasi
DNA 5 dan 10 ug. Sementara konsentrasi 5 ug merupakan konsentrasi templat DNA terbaik untuk amplifikasi
DNA jambu mete.
Kata kunci: Amplifikasi DNA, suhu annealing, konsentrasi template DNA

ABSTRACT
Amplification (multiplication) DNA is one of the determinants of the success of molecular analysis, the better the
quality of the resulting amplification will be more accurate molecular analysis performed. The quality of the
amplicon (amplification result) is determined, among other things, by the concentration of DNA, the primary
selection and the reagents and the PCR program used. Annnealing (the primary attachment) and the number of
cycles are the stages of PCR that determine the amplification results. To obtain optimal PCR results it is
necessary to optimize the PCR process by conditioning the DNA polymeration, temperature, concentration and
PCR cycle. This study aims to optimize the amplification of cashew DNA to obtain a sharp and repeatable
reproduction pattern. The research was conducted at Balittro Breeding Laboratory and Biology Molecular
Biology Laboratory, Bogor from April to December 2013. The plant material used was a collection of cashew
accession from Cikampek Experimental Garden. DNA isolation was performed using a modified CTAB method of
Doyle-Saghai buffer. DNA amplification was performed using four primers (OPA2, OPN14, UBC 185 and UBC
186) and the same DNA template. The PCR program used the basic methods of Shobha and Thimmapappaiah,
0
0
0
namely: denaturation of 92 C for 3.5 minutes, annealing at 35 C for 1 minute and extension at 72 C for 2
minutes, with number of cycles 44. Modifications were made to the temple DNA concentration (5.10 and 15
-1
0
0
ug.ɱl ) and annealing temperatures (35, 37.8 and 40.8 C). The results showed that temperature of 40.8 C was
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the ideal annealing temperature for cashew DNA amplification, where all the primers were concentrated at 5
and 10 ug DNA concentrations. While the concentration of 5 ug was the best DNA template concentration for
cashew DNA amplification.
Key words: Amplification, DNA, annealing temperature, concentration of template DNA

PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardium occidentale) merupakan komoditas ekspor perkebunan yang
potensial sebagai devisa negara. Masalah utama dalam pengembangan tanaman jambu mete antara
lain adalah rendahnya produksi dan mutu. Pengembangan pemuliaan jambu mete sampai saat ini
umumnya masih dilakukan secara konvensional, termasuk dalam karakterisasi plasma nutfah.
Analisis marka molekuler merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mempercepat
proses pemuliaan jambu mete. Keberhasilan dan keakuratan analisis molekuler sangat ditentukan
oleh kualitas amplifikasi Polymerase Chain Reaction (PCR).
Polymerase Chain Reaction adalah metode penggandaan DNA, dengan menggunakan enzim
polimerase dan perubahan fisik DNA terhadap suhu sehingga diperoleh sekuen DNA yang diinginkan
dalam jumlah yang cukup memudahkan dalam menganalisanya (Yuwono 2006). Program PCR sendiri
meliputi tiga tahap utama yaitu (1) denaturasi (pemisahan DNA menjadi utas tunggal); (2) annealing
(proses penempelan primer) dan (3) extension (proses pemanjangan DNA baru) (Handoyo dan
Rudiretna 2000).
Wintzingerode et al. (1997) menyatakan bahwa setiap tahap dalam analisis molekular dapat
mengakibatkan bias atau error. Oleh karena itu perlu dilakukan optimasi program PCR agar diperoleh
pola pita yang tebal dan spesifik. Strategi optimasi PCR menurut Hsu et al. (1996) adalah melalui
optimasi suhu annealing, konsentrasi Mg+, DNA awal, konsentrasi enzim dan panjangnya siklus PCR.
Hal ini senada dengan Becks (1998) yang menyatakan variasi komponen reaksi PCR seperti:
konsentrasi primer, templat DNA, dNTP, garam dalam bufer, unit DNA polimerase dan profil
temperatur siklus PCR dilakukan untuk mencapai kondisi reaksi yang optimal bagi semua fragmen
yang diamplifikasi.
Suhu annealing (Ta) adalah suhu dimana terjadi proses penempelan primer. Pemilihan suhu
annealing, konsentrasi template DNA dan jumlah siklus secara signifikan mempengaruhi hasil
amplifikasi (Ishii dan Fukui 2001; Dohrmann dan Tebbe 2004). Kisaran suhu annealing sangat
ditentukan oleh besarnya Melting Temperature (TM) dari primer yang digunakan (Asy’ari et al. 2005).
Apabila suhu annealing terlalu rendah maka akan terjadi mispriming (salah pasang) pada primer dan
menempel pada daerah templete lain yang tidak dikomplemen sehingga hasilnya adalah produk PCR
yang tidak spesifik. Pencarian suhu annealing optimum akan mengoptimalkan proses PCR sehingga
diperoleh DNA hasil dalam jumlah maksimum pada daerah target.
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi amplifikasi DNA jambu mete untuk
memperoleh pola pita yang tajam dan dapat diulangi (reprodicible).

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Laboratorium Mokuler Pemuliaan Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat (BALITTRO) dan Laboratorium Biologi Molekuler BB BIOGEN, Bogor sejak April sampai
Desember 2013. Penelitian menggunakan aksesi jambu mete koleksi Kebun Percobaan Cikampek.
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Bahan kimia dan reagen yang digunakan dalam penelitian adalah N2 cair, CTAB (N-cetyl-N,N,Ntrimethylammonium bromide) (Merck), trizma base (Sigma), PVP (polyvinyl pyrrolidone), larutan
bufer tris-HCl 1 M pH 8.0, larutan EDTA 0.5 M pH 8.0, NaCl 5 M, Etanol 70 %, Isopropanol, ddH2O,
larutan kloroform : isoamilalkohol : Chlofoform (24:1), loading bufer TBE, etidium bromida 1 % (w/v),
Agarosa, Taq DNA Polimerase dan random primer dari Operon Tech.
Isolasi dan pengenceran DNA
Ekstraksi DNA dilakukan menggunakan daun ketiga (fase pertumbuhan sedang) (Rostiana et
al. 2013). Sebelum proses ekstraksi, daun dibersihkan dari tulang daun, ditimbang 0,3 g.sampel-1
kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan nitrogen cair. Ekstraksi DNA menggunakan buffer
CTAB metode Doyle-Saghai (Tabel 1) dengan penambahan PVP (Polivinilpolipirolidon) sebanyak 1 %
dan Mercaptoethanol 20 µl. Persipitasi DNA dilakukan menggunakan Chlorofom:Iso-amylalkohol
(24:1) sebanyak dua kali tanpa Phenol: Iso-amylalkohol. Tingkat kemurnian dan konsentrasi DNA hasil
ekstraksi diukur menggunakan spektrofotometer dengan membandingkan standar DNA lambda atau
dengan kuantifikasi spektrofotometrik pada panjang gelombang A260 dan A 280 menurut metode
Sambrook et al. (1989). Berdasarkan nilai tersebut, kemudian dipilih DNA dengan nilai kemurnian
tinggi, yaitu berkisar antara 1,8-2,0 (Sambrook et al. 1989) untuk digunakan sebagai DNA template.
DNA template kemudian diencerkan hingga konsentrasi 5, 10 dan 15 ug.ml-1.
Amplifikasi DNA dan penentuan suhu Annealing (Ta)
Amplifikasi DNA dilakukan menggunakan metode dasar Shobha dan Thimmapap-paiah
(2011), yaitu: denaturasi 92 C selama 3,5 menit, annealing pada 35 C selama 1 menit dan ekstensi
pada 72 C selama 2 menit, tahap kedua sebanyak 44 siklus, denaturasi 92 C selama 1 menit,
annealing pada 35 C selama 1 menit dan ekstensi pada 72 C selama 2 menit, ekstensi akhir pada 72
C selama 7 menit. Modifikasi dilakukan pada konsentrasi DNA templat dan suhu anneling.
Optimasi suhu annealing dilakukan dengan menggunakan metode touchdown, dimana suhu
optimum annealing ditentukan dengan menggunakan kisaran suhu annealing dari suhu terendah
sampai dengan suhu tertinggi dari primer yang digunakan. Agar primer dapat menempel secara
spesifik, suhu annealing yang digunakan adalah 3-5 oC dibawah TM primer atau menggunakan nilai
rata-rata TM. Untuk menentukan suhu annealing ideal digunakan empat primer RAPD sebagai
berikut:

Primer
OPA 2
5-TGCCGAGCT-3
OPN 14
5-TCGTGCGGGT-3
UBC 184
5-CAAACGGCAC-3
UBC 185
5-GTGTCTTCAC-3

Melting Temperature (TM)
40,7

TM Rata-rata

43, 8

Annealing Temperature
TM – 3 C
TM – 5 C
37,7
35,7
40,8

38,2

35, 1

32, 1

30,1

27,3

24,3

19,3

37, 8
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Berdasarkan perhitungan tersebut, dipilih tiga suhu annealing untuk memperoleh Ta optimal,
yaitu 35; 37,8 ; 40,8 C. Suhu annealing yang tidak optimal akan terlihat pada produk amplifikasi yang
tidak spesifik. Produk amplifikasi dianalisis dengan elektrofo-resis menggunakan 1,2 % gel agarose
didalam bufer asam borat/TBE (0,05 % Trisboric acid yang mengandung 1 mM EDTA). Gel produk
elektroforesis kemudian diwarnai dengan etidium bromida menurut Sambrook et al. (1989) dan
didokumentasi dengan kamera digital di bawah lampu UV transiluminator.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi DNA
Isolasi DNA dilakukan pada lima belas aksesi jambu mete, hasil pengukuran spektofotometrik memperlihatkan nilai kualitas (kemurnian) DNA yang diperoleh berkisar antara 0,82-1,73
dengan konsentrasi rata-rata 1,790 ug.ul-1 (Tabel 2).
Sambrook dan Russell (2001) menyatakan bahwa tingkat kemurnian DNA yang baik berkisar
antara 1,8-2. Nilai Optical Density (OD) diatas nilai kisaran murni menunjukkan kontaminasi RNA
sementara rasio dibawah 1,8 menunjukkan adanya kontaminasi protein. Berdasarkan kriteria
tersebut maka DNA dengan nilai kemurnian dan konsentrasi rendah tidak digunakan untuk tahap
selanjutnya. Sebagai template DNA yang akan digunakan dalam optimasi suhu annealing dipilih DNA
aksesi BO2 dengan nilai kemurnian 1,83 dan konsentrasi 10.000 (ug.ul-1) yang termasuk dalam
kategori kualitas DNA yang baik. Penyeleksian template DNA yang digunakan dalam tahap
selanjutnya bertujuan memperbesar tingkat keberhasilan amplifikasi, dengan demikian diharapkan
jika amplifikasi tidak terbentuk pada tingkat suhu tertentu, murni karena pengaruh suhu.
Amplifikasi DNA dan penentuan suhu Annealing (Ta)
Amplifikasi dilakukan menggunakan empat primer (OPA2, OPN14, UBC 185 dan UBC 186) dan
template DNA yang sama dengan konsentrasi 5, 10 dan 15 ug.ul-1. Berdasarkan hasil elektroforesis,

Tabel 2. Kualitas dan kuantitas DNA sampel daun jambu mete.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A260

A280

A260:A280

Oniki 1.1
Oniki 1.2
Oniki 1.3
Oniki 1.4
BO2
Oniki 1.1 x BO2
Oniki 1.2 x BO2
Oniki 1.3 x BO2
Oniki 1.4 x BO2
BO2 x Oniki 1.2
Nigeria 6
Nigeria 8
SM no 5
SM 9 no 1
Larantuka 4

0,121
0,118
2,043
0,235
0,268
0,086
0,181
0,033
0,031
0,094
0,032
0,148
0,048
0,979
0,056

0,080
0,078
1,847
0,136
0,146
0,050
0,110
0,036
0,046
0,076
0,39
0,108
0,060
0,057
0,48

1,52
1,51
1,11
1,73
1,83
1,70
1,64
0,93
0,70
1,23
0,82
1,36
0,80
1,40
0,77

605,10
591,70
10.214,50
10.175,80
13.38,03
428,20
901,04
167,20
155,09
469,70
158,80
737,90
239,70
396,70
277,50

1,27

1.790

Rata-rata
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pada suhu annealing 35 oC, amplifikasi DNA hanya tampak pada konsentrasi DNA 15 ug.ul-1 (Gambar
1c). Suhu 35 oC merupakan suhu terendah yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Ishii dan
Fukai (2001) bias yang disebabkan karena perbedaan energi ikatan primer dapat diminimalisir dengan menggunakan suhu annealing yang rendah. Amplifikasi PCR sebaiknya dioptimumkan hingga
mencapai suhu annealing terendah sepanjang reaksi masih berjalan spesifik dan tidak muncul
mispriming produk (Sipos et al. 2007).
Amplifikasi menggunakan suhu annea-ling 37,8 oC pada semua konsentrasi DNA (5, 10 dan 15
-1
ug.ul ) tidak memperlihatkan adanya separasi DNA pada semua primer. Suhu annea-ling merupakan
Ta
o
( C)

5

Konsentrasi TemplateDNA (ug/ul)
10

15

35

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

37,8

40

o

o

o

Keterangan: (a) Suhu 35 C, konsentrasi 5 ug, (b) Suhu 35 C konsentrasi 10 ug, (c) Suhu 35 C, konsentrasi 15 ug, (d) Suhu
o
o
o
37,8 C konsentrasi 5 ug, (e) Suhu 37,8 C konsentrasi 10 ug, (f) Suhu 37,8 C konsentrasi 15 ug, (g) Suhu 40,8
o
o
o
C, konsentrasi 5 ug, (h)Suhu 40,8 C, konsentrasi 10 ug, (i) Suhu 40,8 C, konsentrasi 15 ug.

Gambar 1. Amplifikasi DNA jambu mete pada berbagai konsentrasi DNA dan suhu anneling.
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titik kritis reaksi PCR, dimana primer harus dapat menempel pada template DNA agar dapat
dilakukan elongasi oleh enzim Taq Polimerase. Penerapan suhu annealing yang tidak tepat akan
menghasikan produk PCR yang tidak teramplifikasi (kosong) (Gambar 1d-1f).
Suhu 40,8 oC merupakan suhu annealing ideal pada penelitian ini. Separasi DNA tampak jelas
pada semua primer yang digunakan, baik pada konsentrasi 5 dan 10 ug (Gambar 1.g dan 1.h).
Menurut Ahmed (2006) suhu annealing yang umum digunakan untuk PCR adalah 40-60 oC, dimana
suhu anealing yang tepat dapat meminimalkan pelekatan primer pada sekuens nonspesifik dan
meningkatkan produk PCR spesifik (Sambrook and Russel 2001). Penelitian Hecker and Roux (1996)
memperlihatkan hasil yang sama dimana produk spesifik meningkat pada suhu annealing yang lebih
tinggi dan berkurang ketika suhu mencapai nilai melting temperature. Pada konsentrasi 10 ug.ul-1,
tampak hasil amplifikasi tidak terseparasi dengan optimal sementara pada konsentrasi 5 ug.ul-1 hasil
lebih baik, dimana pita DNA terseparasi dengan jelas hingga tampak polimorfisme yang ada antar
primer (Gambar 1.h). Hanegariu et al. (1997) menyatakan bahwa konsentrasi optimal DNA cetakan
pada proses PCR sebesar 30-50 ug, nilai ini setara dengan komposisi PCR mix satu kali reaksi dengan
menggunakan pengenceran DNA 5 ug.ml-1, dimana untuk satu kali reaksi PCR digunakan 6 ul DNA
atau setara dengan 30 ug.
Untuk menguji tingkat reprodicible perlakuan, dilakukan pengulangan PCR menggunakan
suhu annealing 40,8 oC dan konsentrasi template DNA 5 ug.ul-1 pada empat primer dan template DNA
lain. Hasil amplifikasi tampak jelas tanpa smear pada keempat primer (Gambar 2).

o

Gambar 2. Amplifikasi DNA jambu mete menggunakan suhu annealing 40 suhu annealing 40,8 C dan
-1
konsentrasi templateDNA 5 ug.ul pada primer RAPD OPA2,OPC2, OPN 14 dan UBC 185

16

Tias Arlianti et al. : Optimasi Amplifikasi DNA untuk Analisis Marka Molekuler Jambu Mete

Pola pita pada OPA 2, OPC 2 dan OPN 14 memperlihatkan polimorfisme sedangkan pola pita
monomorfis tampak pada primer UBC 15. Hasil ini membuktikan bahwa suhu annealing 40,8 oC dan
konsentrasi templateDNA 5 ug.ul-1 dapat diaplikasikan untuk mendapatkan hasil amplifikasi PCR yang
tajam, jelas dan dapat diukur. Penggunaan perlakuan tersebut juga terbukti dapat diterapkan secara
pada beberapa primer secara bersamaan (satu tahap PCR), dengan demikian maka analisis molekuler
yang dilakukan dapat lebih efisien dari sisi waktu dan sumberdaya.

KESIMPULAN
Suhu 40,8 oC merupakan suhu annealing ideal untuk amplifikasi DNA jambu mete, dimana
semua primer terseparasi pada pengenceran DNA 5 dan 10 ug.ul-1. Sementara pengenceran 5 ug.ul-1
merupakan konsentrasi templat DNA terbaik untuk amplifikasi DNA jambu mete.
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ABSTRAK
Perbanyakan vegetatif melalui kultur jaringan potensial untuk penggandaan bibit dalam jumlah banyak dengan
waktu relatif cepat dan sifat sama dengan induknya. Perbanyakan vegetatif jambu mete melalui kultur in vitro
dapat dilakukan melalui jalur organogenesis pembentukan tunas adventif maupun tunas lateral dan
embriogenesis somatik. Tujuan penelitian adalah mendapatkan formulasi media yang tepat untuk
pembentukan struktur hati dari kalus primer dan perkembangannya membentuk struktur torpedo, pada
embriogenesis somatik jambu mete dengan asal eksplan jaringan nuselar. Pembentukan struktur hati dari kalus
embriogenik dilakukan subkultur kalus embriogenik pada media MS dan media Hevea yang di perkaya dengan
-1
-1
ZPT 2,4D (1; 2; 3; 4; dan 5 mg.l ) yang di kombinasikan BA (0: 0,5 ; dan 1 mg.l ) atau Kinetin (0: 0,5 ; dan 1
-1
mg.l ) selama lima minggu atau sampai terbentuk struktur globular. Pada tahap selanjutnya kalus yang telah
membentuk struktur globular disub kultur pada media MS dan media Hevea yang diperkaya dengan zat
pengatur tumbuh BA, kinetin dan ABA. Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) Media terbaik untuk pembentukan
struktur hati adalah MS + 2,4-D 1 + BA 0,5 (2) Media terbaik untuk pembentukan struktur torpedo adalah MS +
-1
BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3 g.l .
Kata kunci: Anacardium occidentale. L, Kultur jaringan, 2,4-D, BA, Kinetin

ABSTRACT
Vegetative propagation through tissue culture potential for seed multiplication in large quantities with a
relatively quick time and the same properties as its parent. Cashew vegetative propagation through in vitro
culture can be done through the establishment organogenesis of adventitious buds and lateral buds and
somatic embryogenesis. The research objective is to get the appropriate media formulations for the formation
of callus primary liver structure and developments shaping the structure of the torpedo. on somatic
embryogenesis cashew with primary callus explant origin. The formation of liver structure of the embryogenic
callus do subculture of embryogenic callus on MS medium and media Hevea is enriched with plant growth
-1
-1
-1
regulator 2,4D (1; 2; 3; 4; and 5 mg.l ) in the combined BA (0, 0.5; and 1 mg.l ) or Kinetin (0, 0.5, and 1 mg.l )
diving 5 weeks or until it forms a globular structure. At a later stage callus has formed the structure of globular
subcultured on MS medium and media Hevea enriched with plant growth regulators BA, kinetin and ABA. From
-1
-1
this study showed (1) The best medium for the formation of liver structure is MS + 2,4-D 1 mg.l + BA 0.5 mg.l
-1
-1
(2) The best medium for the formation of the structure torpedo is MS + BA 0.5 mg.l + ABA 0.05 mg.l +
-1
AA 3 g.l .
Key words: Anacardium occidentale L., Tissue Culture, 2,4-D, BA, Kinetin
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PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan salah satu tanaman industri
potensial untuk di kembangkan terutama di daerah marginal beriklim kering. Nilai ekonomi kacang
atau kernel sebagai produk utama jambu mete memiliki harga cukup tinggi. Disamping produk
utama, produk sampingan juga dapat dimanfaatkan seperti minyak CNSL yang berasal dari kulit
gelondongan dan dari buah semu juga dapat di buat olahan seperti sirup dan selai. Kacang mete
sebagai bahan baku industri makanan, menempati posisi yang superior dibandingkan komoditas lain
yang sejenis seperti kacang tanah, almond, hazelnut dan walnut. Kondisi demikian memberikan
prospek yang cukup potensial untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor (Rusmin et al. 2006).
Daerah penghasil utama jambu mete di Indonesia adalah propinsi Sulawesi Tenggara dengan
luas 237.007 ha, NTT 126.832 ha, Sulawesi Selatan 71.894 ha, Jawa Timur 57.794 ha, NTB 50.053 ha,
Jawa Tengah 30.815 ha dan Bali 17.080 ha. Sebagai daerah sentra produksi utama adalah propinsi
Sulawesi Tenggara karena cakupan areal tanam mencapai 30,3 % dari total areal secara nasional
(Anon 2000). Akan tetapi produktifitasnya sekitar 164-350 kg/ha/th, masih sangat rendah bila
dibandingkan dengan negara lain yang bisa mencapai 800 kg/ha/th (Darwis 2008).
Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dapat dilakukan melalui perbanyakan tunas
adventif maupun tunas lateral dan embriogenesis. Pada embriogenesis akan diperoleh pembentukan
dan pertumbuhan embrio yang berasal dari sel-sel somatik bukan dari peleburan gamet jantan dan
betina. Terbentuk struktur yang bipolar dan kondisi fisiologis yang menyerupai embrio zigotik maka
perbanyakan melalui pembentukan embrio somatik lebih menguntungkan dari pada pembentukan
tunas adventif yang unipolar (Mariska et al. 2001). Teknologi ini juga berpotensi untuk pengadaan
bibit dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif cepat. Menurut Dixon dan Gonzales
(1994) keberhasilan teknologi ini pada tanaman berkayu umumnya masih ren-dah untuk itu
diperlukan manipulasi pada media kultur.
Lambatnya pertumbuhan tunas dan sulitnya induksi akar merupakam masalah yang sering
ditemukan pada kultur jaringan tanaman berkayu. Masalah lain yang sering ditemui adalah gugurnya
tunas dan daun yang terjadi lebih dini (Mariska et al. 1998). Untuk mengatasi masalah tersebut maka
pemilihan formulasi media yang tepat dan pengunaan zat pengatur tumbuh merupakan faktor
penting untuk diferensiasi jaringan tanaman. Untuk meningkatkan laju pertunasan disamping
sitokinin, dapat pula menggunakan thidiazuron. Thidiazuron merupakan senyawa organik derivat
urea yang tidak mengandung rantai purin yang umumnya dimiliki oleh sitokinin. Oksidasi fenol pada
tanaman berkayu cukup tinggi sehingga sering menghambat pertumbuhan eksplan. Penambahan
senyawa yang dapat mengantisipasi aktifitas ini menjadi sangat diperlukan (Kosmiatin et al. 2005).
Namun demikian perbanyakan jambu mete dengan cara in vitro diharapkan dapat menyediakan bibit
jambu mete secara masal, seragam dan sepanjang tahun. Seperti pada tanaman jati (Litbang
Kehutanan 2002) dan tanaman Paulownia sp (El-Showk dan El-Showk 2003).
Tanaman jambu mete adalah tanaman berkayu sehingga perbanyakannya jauh lebih sulit
dibandingkan tanaman berdinding lunak. Banyak kendala yang menghambat perbanyakan mikro
tanaman tersebut antara lain daya regenerasinya yang sangat lambat. Penelitian telah di peroleh
formulasi media induksi kalus primer tanaman jambu mete adalah Hevea + 2,4D 20 mg.l-1 + BA 0,5
mg.l-1 dengan menggunakan eksplan jaringan meristem. Untuk meningkatkan ukuran kalus, kalus
tersebut disubkultur pada media Hevea yang mengadung 2,4D 20 mg.l-1 + glutamin 100 mg.l-1 + arang
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aktif 2 g.l-1. Tujuan penelitian adalah mendapatkan formulasi media yang tepat untuk pembentukan
struktur hati dari kalus primer dan perkembangannya membentuk struktur torpedo.

BAHAN DAN METODE
Kalus primer embrogenik yang berstuktur globular yang di peroleh dari penelitian tahun 2009
di sub kultur pada media pendewasaan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan
struktur globular ke struktur hati dan torpedo. Media dasar yang digunakan untuk pendewasaan
kalus adalah media dasar MS dan Hevea yang diperkaya dengan 2,4D (1; 2; 3; 4 dan 5 mg.l-1) yang di
kombinasikan BA (0; 0,5 dan 1 mg.l-1) atau Kinetin (0; 0,5 dan 1 mg.l-1). Percobaan disusun secara
faktorial. Faktor pertama adalah macam media dasar dan faktor kedua adalah zat pengatur tumbuh.
Masing-masing perlakuan terdiri atas 20 ulangan dan parameter yang di amati adalah jumlah struktur
hati yang terbentuk dan penampakan visual biakan.
Kalus yang telah membentuk struktur hati di sub kultur pada media untuk membentuk
struktur torpedo. Media dasar yang di gunakan untuk pembentukan struktur torpedo adalah media
dasar MS dan Hevea. Media dasar ini di perkaya dengan zat pengatur tumbuh BA, kinetin dan ABA.
Kombinasi formulasi media dari perlakuan adalah sebagai berikut:
1) MS + BA 0,5 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
2) MS + BA 0,5 mg.l-1 + ABA 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
3) MS + BA 0,5 mg.l-1 + K 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
4) MS + BA 0,5 mg.l-1 + K 0,05 mg.l-1 + ABA 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
5) Hevea + BA 0,5 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
6) Hevea + BA 0,5 mg.l-1 + ABA 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
7) Hevea + BA 0,5 mg.l-1 + K 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
8) Hevea + BA 0,5 mg.l-1 + K 0,05 mg.l-1 + ABA 0,05 mg.l-1 + arang aktif 3 g.l-1
Masing-masing perlakuan terdiri atas 20 ulangan dan parameter yang di amati adalah jumlah
kalus membentuk struktur torpedo dan penampakan visual biakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalus primer embrogenik yang berstuktur globular yang diperoleh dari penelitian tahun 2009
di sub kultur pada media pendewasaan. Media dasar yang digunakan untuk pendewasaan kalus
adalah media dasar MS dan Hevea yang diperkaya dengan 2,4D (1; 2; 3; 4 dan 5 mg.l-1) yang di
kombinasikan BA (0; 0,5 dan 1 mg.l-1) atau Kinetin (0; 0,5 dan 1 mg.l-1). Dari semua perlakuan yang di
cobakan kalus yang di kulturkan pada semua media Hevea mengalami pencokalatan dan mati begitu
juga kalus yang di kulturkan pada MS yang di perkaya 2,4D dan kinetin. Sedangkan kalus struktur
globular yang di tumbuhkan pada media MS yang diperkaya dengan 2,4D (1; 2; 3; 4 dan 5 mg.l-1) yang
di kombinasikan BA (0; 0,5 dan 1 mg.l-1) ada perlakuan yang membentuk struktur hati.
Respons eksplan pada media MS yang diberi 2,4D (1; 2; 3; 4 dan 5 mg.l-1) di kombinasikan
dengan BA (0; 0,5 dan 1,0 mg.l-1), hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa pada penelitian ini media yang terbaik untuk pembentukan struktur hati adalah MS + 2,4-D 1 + BA 0,5. Kalus yang tidak membentuk struktur hati
menjadi coklat akan tetapi ukuran kalus terus bertambah. Kalus jenis ini juga akan sangat sulit
diregenerasikan. Mencoklatnya kalus ini disebabkan karena kandungan fenol
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Tabel 1. Jumlah kalus membentuk struktur hati pada media MS yang diberi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BA.
Media
MS + 2,4-D 1
MS + 2,4-D 2
MS + 2,4-D 3
MS + 2,4-D 4
MS + 2,4-D 5
MS + 2,4-D 1
MS + 2,4-D 2
MS + 2,4-D 3
MS + 2,4-D 4
MS + 2,4-D 5
MS + 2,4-D 1
MS + 2,4-D 2
MS + 2,4-D 3
MS + 2,4-D 4
MS + 2,4-D 5

+ BA 0,5
+ BA 0,5
+ BA 0,5
+ BA 0,5
+ BA 0,5
+ BA 1
+ BA 1
+ BA 1
+ BA 1
+ BA 1

Jumlah eksplan

Jumlah struktur hati

Jumlah kalus mencoklat

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
3
1
2
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1

5
5
5
5
7
2
5
5
4
4
3
4
3
3
2

Gambar 1. Kalus yang membentuk struktur hati.

yang cukup tinggi pada jaringan sehingga mengakibatkan kultur menjadi mencoklat. Senyawasenyawa fenol ini bila berikatan dengan auksin akan membentuk kompleks auksinfenol, yang
menyebabkan hormon atau zat pengatur tumbuh tidak aktif bekerja (Jaya 1994). Di samping itu,
oksidasi fenol akan menghasilkan senyawa quinon yang dapat menghambat proliferasi sel somatik
(Ozygit 2008; Vaton-poor–Azahamdi et al. 2001). Fenomena pencokelatan karena proses oksidasi
senyawa fenolik dapat diatasi dengan penambahan senyawa antioksidan ke dalam medium. Senyawa
antioksidan yang dimaksud antara lain arang aktif, polivinil pirolidon, asam askorbat, sistein dan lain
sebagainya (George dan Sherington 1984).
Kalus yang telah membentuk struktur hati di subkultur pada media baru untuk membentuk
struktur torpedo. Hasil dari kegitan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Kalus yang di kulturkan pada media MS umumnya lebih banyak membentuk struktur torpedo
dari pada kalus yang di kulturkan pada media Hevea. Kalus yang di tumbuhkan pada media MS yang
di perkaya dengan ZPT BA, Kinetin dan ABA mampu membentuk struktur torpedo lebih banyak dari
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Tabel 2. Kalus yang membentuk struktur torpedo pada media MS dan Hevea.
Perlakuan
-1

MS + BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3 g.l
-1
MS + BA 0,5 + K 0,05 + AA 3 g.l
-1
MS + BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3 g.l
-1
MS + BA 0,5 +K 0,05+ ABA 0,05 + AA 3 g.l
-1
Hevea + BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3 g.l
-1
Hevea + BA 0,5 + K 0,05 + AA 3 g.l
-1
Hevea+ BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3 g.l
-1
Hevea + BA 0,5+K 0,05+ ABA 0,05 + AA 3 g.l

Jumlah kalus

Jumlah terpedo

10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
4
6
1
1
0
0

Penampakan visual
Kalus kuning
Kalus kuning.
Kalus kuning
Kalus kuning
Kalus menghitam
Kalus menghitam
Kalus menghitam
Kalus menghitam

Gambar 2. Kalus yang membentuk struktur torpedo Pada media MS.

pada kalus yang di tumbuh pada media hevea yang diperkaya dengan ZPT yang sama (Tabel 2). Selain
itu kalus yang dihasilkan pada media Hevea menjadi menghitam dan mati, struktur yang terbentuk
sangat sedikit dan ada perlakuan yang tidak membentuk struktur torpedo sama sekali, sedangkan
pada media MS kalus yang dihasilkan berwarna putih kekuningan dan struktur torpedo yang
dihasilkan lebih banyak (Gambar 2). Pada penelitian ini media yang paling optimum untuk
membentuk struktur torpedo adalah MS + BA 0,5 + K 0,05+ ABA 0,05 + AA 3 g.l-1, dimana dari 10
kalus yang dicobakan 6 kalus diantaranya mampu mem-bentuk struktur torpedo.

KESIMPULAN
Formulasi media terbaik untuk pem-bentukan struktur hati adalah MS + 2,4-D 1 + BA 0,5.
Formulasi media terbaik untuk pem-bentukan struktur torpedo adalah MS + BA 0,5 + ABA 0,05 + AA 3
g.l-1.
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SECARA IN VITRO
Maturation of Anacardium occidentale L. Somatic Embryo Through In Vitro
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 1 Bogor 16111
nuryayuniyati@yahoo.com

ABSTRAK
Jambu mete merupakan salah satu tanaman perkebunan yang potensial untuk dikembangkan. Perbanyakan
benih jambu mete secara massal dapat dilakukan dengan teknik embriogenesis somatik. Pada tanaman
tahunan berkayu, regenerasi melalui embriogenesis somatik umumnya melewati beberapa tahapan dengan
formulasi media yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan media yang terbaik pada tahap
pendewasaan yang membentuk struktur torpedo. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Unit Pengembangan
Benih Unggul Pertanian (UPBUP), Cimanggu Bogor sejak Januari sampai Desember 2015. Eksplan yang
digunakan adalah nuselus yang telah diinduksi kalus embriogenik dan membentuk embrio somatik globular.
Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Lengkap yang terdiri atas 9 perlakuan, yaitu kombinasi sukrosa (3, 4
-1
dan 5 %) dan glutamin (0, 100 dan 200 mg.l ) yang ditambahkan dalam media MS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa media terbaik untuk pendewasaan embrio somatik jambu mete adalah media MS +
-1
sukrosa 4 % + glutamin 100 mg.l . Struktur embrio dewasa torpedo terbentuk, selanjutnya sebagian torpedo
membentuk kotiledon yang sempurna.
Kata kunci: Jambu mete, embriogenesis somatik, torpedo, sukrosa, glutamin

ABSTRACT
Cashew known as a potential estate crop to be improved. Mass propagation can be done by somatic
embryogenesis technique. In woody plant, regeneration through somatic embryogenesis passes several stages
with different formulated medium. This study aims to obtain the best medium at the maturation stage that
forms the torpedo structure. The research was conducted at the Laboratorium Unit Pengembangan Benih
Unggul Pertanian (UPBUP), Cimanggu Bogor from January to December 2015. Nucellus used as an explants that
have been induced by embryogenic callus and had a globular form. The experimental was design in a
Randomixed Completely Block Design that consisting of 9 treatments, there were combination of sucrose (3, 4
-1
and 5 %) and glutamine (0, 100 and 200 mg.l ) added in MS medium. The result showed that the best media for
-1
maturation of somatic embryo was MS + sucrose 4 % + glutamine 100 mg.l . Maturing embryo structure
(torpedo) is formed, then some of them form cotyledon.
Key words: Cashew, somatic emnryogenesis, torpedo, sucrose, glutamine

PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang
potensial untuk dikembangkan, khususnya di wilayah Indonesia Timur untuk pemberdayaan lahan
suboptimal. Keperluan varietas unggul harus tersedia untuk mendukung rencana kerja Ditjenbun
(Ferry 2012). Pengadaan benih melalui biji tidak dapat mempertahankan sifat unggul dari pohon
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induknya. Dengan demikian harus diperbanyak secara klonal dimana embriogenesis somatik
merupakan salah satu teknik regenerasi tanaman jambu mete secara kultur in vitro.
Jalur embriogenesis somatik terbagi menjadi embriogenesis langsung (tanpa melalui kalus)
dan embriogenesis tak langsung (melalui kalus). Embriogenesis tak langsung dipilih karena jumlah
embrio somatik yang dihasilkan lebih banyak dan strukturnya bipolar (memiliki meristem tunas dan
meristem akar). Nuselus dipilih sebagai eksplan yang berpotensi untuk tujuan mendapatkan embrio
somatik. Jaringan nuselus jambu mete lebih respon dalam membentuk kalus embriogenik (Ananthakhrisnan et al. 1999). Setiap tahapan membutuhkan komposisi media yang berbeda. Metode yang
tepat untuk produksi planlet yang seragam dan terjaga kontinuitasnya masih perlu diteliti.
Penelitian mengenai embriogenesis somatik menggunakan kombinasi zat pengatur tumbuh
pada jambu mete telah dilakukan (Martin 2003; Nadgauda dan Gogate 2005), tetapi pengaruh variasi
sukrosa dan glutamin pada media belum pernah dipelajari. Gula (salah satunya sukrosa) dalam kultur
in vitro digunakan sebagai sumber energi, senyawa pengatur osmotik, pelindung stress dan berfungsi pula sebagai sinyal biokimia pada tanaman (Lipavska dan Konradova 2004). Ramage dan
Williams (2002) menyatakan hal yang lebih spesifik, khususnya pada spesies tanaman yang sulit
diperbanyak secara in vitro, bahwa keseimbangan hormon dalam jaringan tanaman tidak dapat
mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan eksplan secara in vitro tanpa pemberian
komponen lain seperti karbohidrat.
Karbohidrat memiliki peran yang mendasar pada proliferasi tunas dan mempengaruhi
pertumbuhan tunas dan ketahanan hidupnya (Priyakumari et al. 2002). Sukrosa merupakan salah
satu jenis sumber karbon dan energi yang telah banyak diaplikasikan dan digunakan dalam
perbanyakan in vitro (Priyakumari et al. 2002; Ramage dan Williams 2002; Lipavska dan Konradova
2004). Konsentrasi sukrosa 2-5 % merupakan konsentrasi yang paling umum digunakan dalam kultur
jaringan pada berbagai jenis tanaman.
Asam amino glutamin dengan konsentrasi 100 dan 200 mg.l-1 tetap memberikan pengaruh
pada pembentukan torpedo (Rasullah et al. 2013). Media kultur jaringan umumnya terdiri dari unsurunsur seperti hara makro, mikro, ZPT dan asam amino. Asam amino merupakan komponen organik
sederhana yang berfungsi untuk pembentukan protein juga sebagai sumber nitrogen yang mudah
diserap selain dari garam mineral serta dapat menghambat aktifitas enzim polifenol oksidase.
Glutamin yang digunakan dalam penelitian ini menghambat aktifitas etilen, yang
menyebabkan senescence pada biakan. Fungsi glutamin sebagai asam amino untuk pertumbuhan dan
perkembangan sel-sel somatik dalam kultur jaringan telah diketahui sejak tahun 1950-an. Dari
berbagai hasil penelitian dinyatakan bahwa glutamin dapat berperan untuk memacu proses
metabolisme pada eksplan yang dikulturkan secara in vitro dan mempengaruhi keberhasilan
regenerasi sel embriogenik baik melalui jalur organogenesis maupun embriogenesis somatik. Fungsi
sukrosa dan glutamin tidak hanya untuk proses metabolisme sel kultur saja tetapi juga sebagai
sumber karbon dan nitrogen untuk sintesis asam amino non esensial (Asharo et al. 2013). Kombinasi
keduanya diduga mampu memacu pendewasaan embrio somatik. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan media yang terbaik pada tahap pendewasaan yang membentuk struktur torpedo.
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BAHAN DAN METODE
Waktu dan tempat
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Unit Pengembangan Benih Unggul Pertanian,
Cimanggu, Bogor. Waktu penelitian sejak Januari sampai Desember 2015.
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan kimia pada komposisi dasar media MurashigeSkoog (MS), zat pengatur tumbuh 2,4-D 5 mg.l-1 dan BA 1,5 mg.l-1, KOH 1 N dan HCl 1 N untuk
mencapai pH 5,8. Penelitian ini menggunakan bagian nuselus jambu mete yang telah diinduksi kalus
embriogenik dan membentuk embrio somatik globular pada media MS dengan penambahan 2,4-D
dan BA. Hal ini didasarkan pada penelitian Ajijah et al. (2011) yang menambahkan zat pengatur
tumbuh untuk mendapatkan kalus jambu mete dari eksplan pada media MS. Sedangkan Aliyu dan
Awopetu (2005) mengunakan media MS yang ditambahkan sitokinin untuk meningkatkan respon dari
eksplan jambu mete yang ditanam dan diferensiasinya. Embrio somatik globular yang terbentuk
disubkultur pada media perlakuan pendewasaan. Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Lengkap
2 faktor yang terdiri atas 9 perlakuan, yaitu kombinasi sukrosa (3, 4 dan 5 %) dan glutamin (0, 100
dan 200 mg.l-1) yang ditambahkan dalam media MS. Setiap perlakuan terdiri dari 10 ulangan.
Metode pengumpulan data
Pengamatan dilakukan terhadap penampilan visual embrio somatik, jumlah embrio somatik
fase torpedo dan kotiledon, persentase keberhasilan perkembangan embrio somatik menjadi dewasa
(fase torpedo dan kotiledon).
Analisis data
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian (ANOVA). Jika terdapat pengaruh yang
berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada tingkat
kepercayaan 95 %. Analisis statistik dilakukan dengan program SAS 9.0.
 penampilan visual embrio somatik
 jumlah embrio somatik fase torpedo dan kotiledon
 persentase keberhasilan perkembangan embrio somatik menjadi dewasa (fase hati, torpedo dan
kotiledon).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh dari media MS + sukrosa
4 % + glutamin 100 mg.l-1 (Tabel 1). Pada media tersebut terlihat penampilan visual embrio somatik
dewasa terbentuk ditunjukkan oleh perkembangan globular ke fase hati kemudian torpedo. Ada
sebagian torpedo yang membentuk kotiledon sempurna. Sedangkan perlakuan media lainnya hanya
membentuk struktur embrio somatik fase hati saja bahkan ada yang populasi sel somatik dan embrio
somatiknya berubah menjadi kecoklatan, terutama pada perlakuan tanpa penambahan asam amino
glutamin.
Perlakuan tanpa glutamin menunjukkan tidak terjadi pendewasaan embrio somatik pada
massa globular yang dikulturkan. Populasi globular pada kultur tanaman berkayu terutama jambu
mete sulit terjadi secara serempak dan jumlahnya sedikit sekali yang mampu berkembang hingga
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Tabel 1. Pengaruh penambahan sukrosa dan glutamin terhadap persentase keberhasilan pendewasaan embrio
somatik.
-1

Glutamin (mg.l )
0
100
200

3
0
15±36,63
5±22,36

Sukrosa (%)
4
0
30±47,02
20±41,04

5
0
0
0

fase hati dan torpedo. Oleh karena itu perlu dilakukan percobaan untuk mendapatkan metode yang
tepat yang mampu menginduksi pendewasaan dalam jumlah lebih banyak.
Penambahan glutamin ke dalam media kultur pada batas konsentrasi yang dicoba tidak
memberikan pengaruh yang berbeda nyata baik terhadap persentase keberhasilan pendewasan
embrio somatik maupun jumlah torpedo yang terbentuk. Jumlah pembentukan torpedo pada
perlakuan tanpa glutamin secara keseluruhan tidak menunjukkan hasil. Torpedo relatif lebih banyak
pada perlakuan dengan glutamin 100 mg.l-1, penambahan konsentrasi glutamin menjadi 200 mg.l-1
menunjukkan jumlah torpedo yang lebih sedikit (Tabel 2). Interaksi antara sukrosa dengan glutamin
menunjukkan bahwa tampaknya peran glutamin terhadap pembentukan kalus lebih dominan
dibanding dengan peran sukrosa. Penggunaan sukrosa pada konsentrasi tinggi (5 %) tidak
menunjukkan pembentukan embrio somatik dewasa.
Dari tabel diatas terlihat penggunaan sukrosa 3 % dengan glutamin 100 mg.l-1 menunjukkan
persentase keberhasilan pembentukan torpedo mencapai 90 % dengan rata-rata jumlah torpedo 6
per populasi sel somatik. Konsentrasi sukrosa 3, 4 dan 5 % merupakan konsentrasi komponen gula
yang paling umum digunakan dalam kultur jaringan pada berbagai jenis tanaman.
Perlakuan yang dilakukan ada yang tidak menghasilkan torpedo yaitu pada kombinasi media
MS dengan penambahan sukrosa 5 % dan glutamin (100 dan 200 mg.l-1). Hal ini dikarenakan adanya
kandungan gula yang tinggi sehingga tekanan osmotik sel semakin tinggi yang dapat mengakibatkan
sebagian unsur hara makro maupun mikro tidak dapat diserap dengan baik, sehingga tidak diperoleh
fase torpedo pada populasi sel somatiknya.
Tahap pendewasaan embrio somatik jambu mete menunjukkan hasil yang baik pada media
MS dengan kombinasi sukrosa 4 % dan glutamin 100 mg.l-1 (Gambar 1). Proses dari embrio somatik
globular ke fase hati dan torpedo hingga terbentuknya kotiledon memerlukan waktu 6-8 minggu
setelah kultur pada setiap fasenya.
Secara kuantitas jumlah torpedo kecambah yang dihasilkan sedikit. Kendala inilah yang
dialami pada tanaman perennial berkayu yang bersifat rekalsitran seperti jambu mete. Namun,
pencapaian ini menjadikan harapan untuk perbanyakan jambu mete melalui kultur jaringan di masa
depan.
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Tabel 2. Pengaruh sukrosa dan glutamin terhadap pembentukan torpedo jambu mete.
MS modifikasi
-1
(mg.l )

Pembentukan torpedo
(%)

Rataan torpedo/
populasi somatik

Morfologi

-1

30

2

Putih kehijauan

-1

Sukrosa 3 % + Glutamin 200 mg.l
-1
Sukrosa 4 % + Glutamin 100 mg.l

10
90

2
6

Putih kehijauan
Putih kehijauan

-1

40

4

Putih kehijauan

-1

0

0

-

-1

0

0

-

Sukrosa 3 % + Glutamin 100 mg.l

Sukrosa 4 % + Glutamin 200 mg.l
Sukrosa 5 % + Glutamin 100 mg.l
Sukrosa 5 % + Glutamin 200 mg.l

Gambar 1. Tahapan embriogenesis somatik jambu mete (A) Pre Embryogenic Mass (PEM), (B) kumpulan embrio
somatik globular, (C) pertumbuhan globular yang belum dipisahkan, (D) torpedo, (E) perkembangan kotiledon dan (F) embrio somatik.

KESIMPULAN
Pendewasaan embrio somatik jambu mete terbaik diperoleh pada media MS + sukrosa 4 % +
glutamin 100 mg.l-1. Keragaan struktur embrio somatiknya sebagian besar sudah membentuk
torpedo. Kotiledon yang sempurna sudah terbentuk. Sementara itu perlakuan formulasi media
lainnya hanya terbentuk struktur globular saja atau bahkan populasi embrio somatiknya berubah
menjadi kecokelatan, terutama pada perlakuan tanpa penambahan asam amino glutamin tanpa
perkembangan lanjut.
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ABSTRAK
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah pengembangan jambu mete di Kawasan Timur Indonesia, dan
pengembangannya dimulai sejak tahun 1975 dengan luas areal 1.049 ha. Pada tahun 1996 pertambahan luas
areal tanam mencapai 125.777 ha, namun pada tahun 2015 hanya mencapai 117.749 ha dengan total luas areal
tanam 134.295 ha dan tingkat produksi yang rendah yaitu 15.225 ton. Rendahnya produktivitas disebabkan
oleh beberapa faktor, antara lain sebagian besar kondisi tanaman telah memasuki fase pertumbuhan tanaman
tua renta (TTR), biofisik lahan, pola tanam, gangguan hama dan penyakit, serta manajemen kebun yang bersifat
tradisional. Pemanfaatan teknologi seperti penggunaan bahan tanam unggul untuk menggantikan TTR,
perbaikan kesuburan tanah melalui teknologi pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan pola
tanam dan manajemen kebun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas. Makalah ini membahas
perkembangan dan strategi peningkatan produktivitas jambu mete di Sulawesi Tenggara yang dapat ditempuh
melalui dua pendekatan yaitu, (1) intensifikasi dengan menggunakan teknologi yang tersedia dan (2) perluasan
areal tanam pada lahan yang masih berpotensi untuk pengembangan jambu mete. Makalah ini merupakan
tinjauan dari beberapa hasil-hasil penelitian dan pengkajian jambu mete khususnya teknologi eksisting
ditingkat petani serta kondisi biofisik lahan berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan para penulis.
Tulisan ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi kalangan pemerhati jambu mete di Indonesia dan
khususnya para stakeholder yang terkait dengan pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara agar
komoditas ini tetap menjadi ikon Sulawesi Tenggara.
Kata kunci: Jambu mete, produktivitas, biofisik lahan, teknologi, Sulawesi Tenggara

ABSTRACT
Southeast Sulawesi is the largest planted area of cashew crop in eastern Indonesia which has been developed
since 1975 with the total of growing area about 1.049 ha. In 1996 the additional planting area reached 125.777
ha, but in 2015 the additional planting area decreased to 117.749 ha with the total growing area 134.295 ha
and total production about 15.225 ton. The problem of low production caused by several factors, such as the
majority of cashew trees stages have been growth elderly, biophysical, cropping patterns, pest and diseases and
low management skills. Advanced technology such as using high quality of seed as the good planting materials
to replace old crops, improving soil fertility through fertilizer recommendation, pest and disease control
management, improving crop pattern and farming system management. Those are in order to increase the
productivity. This paper discussed about the cashew development and its strategy to improve the productivity
through two approaches, viz. (1) The intensification system using advanced technology specific location, and (2)
The extensification system particularly on the potential land area to grow cashew trees. This paper is a review
study based on the body evidences which derived from the survey and trial of the research and assessment of
existing technology and biophysical conditions across the region of Indonesia. This study hopefully will be the
material as policy recommendation for the stakeholders associated with cashew development particularly in
Southeast Sulawesi.
Key words: Cashew commdity, productivity, land biophysic, technology, Southeast Sulawesi
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PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardiun occidentale L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang
memiliki nilai jual yang cukup tinggi, relatif stabil dan bahkan memiliki perkembangan harga yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun baik secara regional, nasional maupun internasional
(ekspor). Harga mete dalam bentuk gelondong pada level regional di Sulawesi Tenggara per kg di
tahun 2010 berkisar Rp. 5.000,- sampai Rp. 6.000,-, pada tahun 2013 harga gelondong mete
mengalami kenaikan berkisar Rp. 8.000,- sampai Rp. 10.000,- di tahun 2014 harga gelondong mete
berkisar Rp. 12.000,- sampai Rp. 13.000,- dan pada tahun 2015 harga gelondong mete menjadi Rp
15.000,- sampai Rp. 17.000,- (Rahman 2015). Kenaikan harga gelondong mete diikuti dengan
kenaikan harga kacang mete, dimana pada tahun 2010 harga kacang mete berkisar antara Rp.
70.000,- sampai Rp. 80.000,- per kg, pada tahun 2013 harga kacang mete meningkat menjadi sekitar
Rp. 90.000,- sampai Rp. 100.000,- per kg, pada tahun 2015 harga kacang mete mengalami kenaikan
berkisar Rp. 110.000,- sampai Rp. 115.000,- per kg (Dinas Perindag Sultra 2015). Sementara itu harga
kacang mete di level nasional, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang besar di kabupeten
Buton, Sulawesi Tenggara yang memasarkan langsung ke Surabaya dan Jakarta pada tahun 2013
senilai Rp. 120.000 per kg kacang mete, dan diprediksi harga kacang mete akan meningkat pada
tahun-tahun yang akan datang (Asmin dan Mehran 2014). Sementara di level inter-nasional, volume
ekspor kacang mete pada tahun 2013 sebesar 52.262.729 kg dengan harga US $. 90.794.902 (Statistik
Perkebunan Jambu Mete Indonesia 2013-2015). Adanya kecenderungan harga yang meningkat
karena adanya jumlah permintaan kacang mete dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, dan
jambu mete memiliki rantai pasar yang jelas (Loan et al. 2006; International Agri Commodity Trades
2014).
Tanaman jambu mete selain menghasilkan gelondong dan kacang mete, juga menghasilkan
buah semu yang bisa diolah menjadi berbagai aneka jus dan minyak laka (CNSL) dari kulit biji yang
memiliki nilai tambah ekonomi tinggi. Listyati dan Sudjarmoko (2011) dalam hasil penelitiannya
mengemukakan bahwa potensi nilai tambah jambu mete mencapai Rp. 8-11 juta.hektar-1, masingmasing Rp. 6-9 juta.hektar-1 (dari kacang mete), dan sebesar Rp. 2,016 juta.hektar-1 (dari CNSL).
Belum lagi sejumlah nilai tambah yang berasal dari makanan ternak (dari kulit ari kacang mete) dan
sejumlah produk lainnya yang berasal dari buah semu mete. Secara akumulatif, potensi kehilangan
nilai tambah tersebut mencapai Rp. 1.903.770,- sampai Rp. 2.855.655,- juta.tahun-1.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sentra produksi jambu mete terbesar di Kawasan
Timur Indonesia (Dirjenbun 2013). Pengembangan jambu mete di daerah ini mempunyai beberapa
kendala yang menyebabkan produktivitas rendah antara lain (1) sebagian lahan yang ditanami jambu
mete menggunakan bahan tanam bermutu rendah, (2) biofisik lahan, (3) sebagian tanaman sudah
memasuki fase tanaman tua rentah (TTR), (4) hama-penyakit dan (5) manajemen/pengelolaan kebun.
Apabila kendala tersebut bisa diatasi atau paling tidak dapat dikurangi maka produktivitas jambu
mete dapat ditingkatkan.
Tujuan penulisan ini adalah membahas perkembangan dan strategi peningkatan produktivitas jambu mete di Sulawesi Tenggara yang dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu, (1)
intensifikasi dengan menggunakan teknlogi yang tersedia dan (2) perluasan areal tanam pada lahan
yang masih berpotensi untuk pengembangan jambu mete. Makalah ini merupakan tinjauan dari
beberapa hasil-hasil penelitian dan pengkajian jambu mete khususnya teknologi eksisting ditingkat
petani serta kondisi biofisik lahan berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan para
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penulis. Tulisan ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi kalangan pemerhati jambu mete di
Indonesia dan khususnya para stakeholder yang terkait dengan pengembangan jambu mete di
Sulawesi Tenggara agar komoditas ini tetap menjadi ikon Sulawesi Tenggara.
Perkembangan dan produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara
Jambu mete telah ditanam oleh masyarakat Sulawesi Tenggara sejak tahun 1960an terutama
masyarakat Muna dan Buton dengan sumber bahan tanam dari biji yang dibawa oleh misionaris dari
Belgia yaitu Pastor Ka Theo dan ditanam dengan tujuan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga
(Eijnatten 2001). Sampai akhir tahun 1970-an jambu mete belum merupakan komoditas yang
memiliki nilai ekonomi yang tinggi (IFAD 1994).
Pengembangan jambu mete secara nasional di kembangkan pertama kali oleh peme-rintah
pada pertengahan tahun 1972, yang diawali dengan program penghijauan pada lahan-lahan kritis
oleh sub sektor kehutanan. Pengembangann jambu mete di Sulawesi Tenggara dimulai pada tahun
1974-1979, dengan tujuan selain sebagai penghijauan di lahan kritis tetapi juga sebagai sumber
pendapatan petani. Luas areal jambu mete di Sulawesi Tenggara pada tahun 1979 seluas 3.704 ha
dengan produksi 1.316 ton atau rata-rata produktivitas 355 kg.ha-1 (Gambar 1). Perluasan areal
tanam jambu mete di daerah ini berkembang terus dimana pada tahun 1979 Direktorat Jenderal
Perkebunan mengembangkan jambu mete melalui pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dengan
input terbatas, yaitu penyaluran benih jambu mete kepada petani. Program ini berjalan selama 10
tahun, meskipun bersifat sporadis, luas areal yang dicapai pada tahun 1990 dapat mencapai 115.250
ha dengan produksi 32.571 ton atau rata-rata produktivitas 283 kg.ha-1. Seiring dengan semakin
menariknya harga kacang mete dipasar internasional maka pengembangannya lebih diarahkan
kepada aspek produksi. Pada periode 1990-1994, Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan
program pengembangan perkebunan wilayah khusus (P2WK) di sejumlah wilayah di Indo-nesia
termasuk Sulawesi Tenggara (Alauddin 1996), dengan luas areal pada tahun 1994 seluas 124.875
dengan produksi 22.035 ton atau rata-rata produktivitas 176 kg.ha-1. Pengembangan jambu mete di
Sulawesi Tenggara tidak berhenti setelah berakhirnya program pengem-bangan perkebunan wilayah
khusus (P2WK), tetapi pada tahun 1996-2000, Direktorat Jenderal Perkebunan memperluas daerah
pengembangan jambu mete melalui proyek SADP (Bappeda TK. I Sultra 2001).
Dilihat dari progres perkembangan luas areal tanaman dan produksi jambu mete di Sulawesi
Tenggara, sejak tahun 1975 sampai tahun 1997 meningkat secara tajam yaitu dari 1.049 ha menjadi

Gambar 1. Luas Areal (ha) dan produksi (ton) tanaman jambu mete di Sulawesi Tenggara, Tahun 1975-2915.
Sumber : Sultra dalam Angka 1983; 1984; 1993; 1997; 1998; ; 2000; 2005;2010;
Statistik Perkebunan Indonesia 2011; 2012; 2013; 2014; 2015
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134.295 ha dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan luas areal sampai tahun 2015 menjadi
117.749 ha. Penurunan luas areal tanam sejak tahun 1998 sampai pada tahun 2015 diperkirakan
tanaman jambu mete telah banyak yang memasuki fase pertumbuhan yang tidak produktif atau
tanaman tua rentah (TTR). Sedangkan produksi jambu mete yang tertinggi diperoleh pada tahun
1991 dengan produksi 45.325 ton atau rata-rata produktivitas 375 kg.ha-1, kemudian pada tahun
berikutnya mengalami penurunan produksi mencapai 15.225 ton atau rata-rata produktivitas 129
kg.ha-1, produksi ini tergolong rendah.
Produktivitas jambu mete dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu mutu benih yang digunakan,
biofisik lahan (lingkungan tumbuh), hama-penyakit, sumberdaya manusia, dan pengelolaan kebun.
Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya sehingga sangat
sulit untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi produktivitas. Namun, rendahnya
produktivitas diduga bahwa pada awal pengembangannya tidak memperhatikan faktor lingkungan
tumbuhnya, penanaman tidak memperhatikan mutu benih yang gunakan, penanaman dilakukan
dengan jarak yang rapat (3 m x 2 m). Pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara terutama di
wilayah daratan yaitu di kabupaten Konawe Selatan dan Konawe ditanam tanpa memperhatikan
faktor lingkungan tumbuhnya sehingga produktivitas yang dicapai sangat rendah (Tufaila et al. 2014).
Faktor-faktor penyebab rendahnya produk-tivitas
Di daerah pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa faktor yang
memberikan kontribusi terhadap rendahnya produktivitas tanaman, yaitu biofisik lahan yang
mencakup lingkungan tumbuh, bahan tanaman, hama-penyakit, dan manajemen kebun. Untuk
mengenali faktor-faktor tersebut di daerah pengembangan jambu mete diuraikan sebagai berikut:
Biofisik lahan
Sifat fisik
Lingkungan tumbuh tanaman khusunya sifat fisik tanah diperkirakan mempunyai kontribusi
besar terhadap rendahnya rata-rata produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara. Sifat fisik tanah yang
berperan penting adalah kedalaman solum dan tekstur tanah. Kedalaman solum tanah di daerah
pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara bukan merupakan suatu kendala karena pada
umumnya memiliki kedalaman 100-150 cm dan bahkan lebih dari 150 cm (Gambar 2). Kedalaman
solum tanah tersebut sesuai bahkan sangat sesuai untuk perkembangan akar jambu mete. Secara
teknis kedalaman solum tanah 100-150 cm tergolong sesuai dan kedalaman solum tanah >150 cm
tergolong sangat sesuai untuk tanaman jambu mete (Djaenuddin et al. 2000).
Tekstur tanah di wilayah pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara dari beberapa
profil tanah yang diteliti tergolong kelas tekstur lempung liat berpasir, lempung berliat, lempung liat
berdebu, lempung, lempung berpasir, liat berdebu dan liat (Asmin et al. 2006). Tekstur sangat
berpengaruh dalam persentase ruang pori dan proses pengikatan air dalam tanah, dengan demikian
dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tanah yang berkelas tekstur liat merupakan
jenis tanah yang kurang sesuai dengan lingkungan tumbuh tanaman jambu mete, tetapi jenis tanah
ini dapat digunakan dengan syarat dilakukan pengelolaan lahan. Tekstur tanah yang sangat sesuai
adalah lempung berpasir dan tekstur tanah yang masuk kategori sesuai adalah pasir berliat dan pasir
lempung berdebu (Djaenuddin et al. 2000).
Hasil penelitian Pasolon et al. (2015) mengemukakan bahwa tekstur tanah yang baik untuk
pertumbuhan dan produksi jambu mete di kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara adalah tanah yang
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Gambar 2a. Profil tanah di Kecamatan Kabawo.

Gambar 2b. Profil tanah di Kecamatan Kontunaga.

Gambar 2c. Profil tanah di kecamatan Lawa.

Gambar 2d. Profil tanah di kecamatan Lawa.

Sumber: Asmin 2006.

memiliki komposisi tekstur lempung berpasir. Tekstur tanah tersebut memungkinkan pertumbuhan
akar yang lebih baik sehingga produktivitas tanaman juga lebih baik. Tanah yang memiliki tekstur
lempung liat berpasir, lempung, lempung berliat lempung liat berdebu, lempung liat berdebu dan liat
dapat direkomendasikan untuk tanaman jambu mete namun harus dikelola dengan pemberian
pupuk organik untuk memperbaiki ruang pori agar tebentuk drainase yang baik, sebab tanaman
jambu mete tidak toleran dengan kondisi drainase yang buruk (Widyatmaka et al. 2015).
Sifat kimia tanah
Sifat kimia tanah atau status kesuburan tanah sangat berkontribusi besar terhadap
rendahnya rata-rata produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara. Status kesuburan tanah di daerah
pengembangan jambu mete umumnya memiliki pH masam, kandungan bahan organik rendah
sampai sangat rendah, kation yang dapat dipertukarkan sebagian besar tergolong rendah, Kapasitas
Tukar Kation (KTK) tergolong rendah sampai sedang dan Kejenuhan Basa (KB) tergolong sedang
(Asmin et al. 2006). Sifat kimia di daerah pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara di
tampilkan pada Tabel 1.
Di areal pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara umumnya memiliki sifat kimia atau
status kesuburan tanah yang rendah, sehingga produktivitas jambu mete juga rendah. Partikel tanah,
kandungan bahan organik, pH, kandungan P dan K-tersedia, kation-kation yang dapat dipertukarkan,
KTK dan KB merupakan faktor-faktor indeks yang berpengaruh terhadap produktivitas jambu mete.
Pengaruh indeks partikel tanah terhadap produktivitas jambu mete mempunyai tingkat kepastian
68,87 %. Karakteristik lahan yang paling berpengaruh dalam indeks partikel tanah adalah fraksi liat,
fraksi pasir, bahan organik dan N-total. Sedangkan pengaruh indeks hara tersedia dan kemasaman
tanah terhadap produktivitas jambu mete mempu-nyai tingkat kepastian 83,8 % dan karakteristik
lahan yang paling berpengaruh dalan indek ini adalah P-tersedia, pH tanah dan K-tersedia (Hikmat
dan Widyatmaka 2011).
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Tabel 1. Sifat kimia tanah di areal pertanaman jambu mete di Sulawesi Tenggara.
Parameter
pH
- H2O
- KCl
Bahan Organik
- C-organik (%)
- N-total
- C/N rasio
-1
P-total HCl 25 % (mg.100 g )
-1
K-HCl 25 % (mg.100 g )
-1
Ca (me.100 g )
-1
Mg (me.100 g )
-1
K (me.100 g )
-1
Na (me.100 g )
-1
KTK (me.100 g )
KB (%)

Kecamatan Tongkuno
Nilai
Kriteria

Kecamatan Kabawo
Nilai
Kriteria

Kecamatan Kontunaga
Nilai
Kriteria

5,7
4,0

Masam

5,8
4,8

Masam

5,2
4,3

Masam

1,75
0,19
5
54,4
47,1
4,19
4,91
0,07
0,15
22,55
41

Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
S. rendah
Rendah
S
S

0,47
0,09
5
4,8
57,2
3,49
0,71
0,14
0,12
12,26
36

S.Rendah
S.Rendah
Rendah
S.Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
R
S

0,24
0,15
2
28,4
41,4
5,13
3,40
0,07
0,05
20,53
42

S.Rendah
S.Rendah
S.Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Tinggi
S. rendah
S.rendah
S
S

Sumber: Asmin 2006.

Hama penyakit
Faktor hama dan penyakit diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan hasil jambu mete di
Sulawesi Tenggara. Berbagai hama dan penyakit dilaporkan menyebabkan kehilangan hasil pada
jambu mete (Rao 1998). Hama yang sering menyerang tanaman jambu mete adalah hama pengisap
daun, nyamuk daun, penggerek daun, penggulung daun, ulat kipat, ulat hijau, dan ulat perusak
bunga. Dari kedelapan jenis hama yang menyerang jambu mete di Indo-nesia, yaitu Cricula
trifenestrata, Helopeltis spp., Acrocercops spp., Lawana candida, Sanurus indecora), Aphid sp., trips
(Selanotrips sp.), Pseudococcus sp., dan Adoretus spp. (Wikardi et al. 1996), Kedelapan jenis hama
tersebut yang paling dominan dan potensial menyebabkan kehilangan hasil adalah Helopeltis sp.,
trips (S. rubrocinctus), dan C. trifenestrata.
Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman jambu mete diperkirakan ada lima jenis
penyakit yang menyerang jambu mete, yaitu layu bakteri, gumosis, busuk tangkai bunga dan buah,
antraknosa, dan rebah bibit. Untuk mengurangi penyebaran penyakit ter-sebut dianjurkan
penggunaan varietas toleran serta sanitasi kebun dengan membongkar dan membakar tanaman yang
terserang. Penyakit lain pada jambu mete adalah busuk akar yang disebut jamur akar putih (JAP), dan
jamur akar coklat (JAC). Kedua jenis jamur penyebab penyakit busuk akar tersebut dapat mengancam
produktivitas tanaman mete di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan teknologi
penanggulangannya agar penyakit tersebut tidak menyebar luas ke daerah pengembangan lain di
Sulawesi Tenggara.
Umur tanaman
Faktor umur tanaman diperkirakan mempunyai kontribusi terhadap rendahnya rata-rata
produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara. Menurut SADI-ACIAR (2009) produktivitas jambu mete di
daerah ini tergolong rendah yaitu 250 kg.ha-1. Terdapat puluhan ribu hektar tanaman jambu mete
yang telah memasuki fase pertumbuhan tanaman tua rentah (TTR) (Gambar 3). Potensi produktivitas
jambu mete meningkat dari awal tanaman berumur muda sampai pada umur tertentu, dan
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mengalami penurunan produktivitas pada umur selanjutnya. Hasil pengamatan perkembangan
produktivitas jambu mete menunjukkan titik puncak produktivitasnya terjadi pada umur 24 tahun
dan mengalami kemerosotan pada umur selanjutnya (Eijnatten dan Akushanga 1983; Hammed et al.
2008; Adeigbe et al. 2015). Komposisi tanaman jambu mete yang sudah memasuki fase
pertumbuhan tanaman tua rentah (TTR) dalam lima tahun terakhir (tahun 2011-2015) jumlahnya
semakin meningkat yaitu 12.628 ha pada tahun 2011 menjadi 19.522 ha pada tahun 2015 (Gambar
4). Semakin meningkatnya jumlah TTR berdampak pada rendahnya produktivitas gelondong mete
dan hasil kacang mete (Gambar 5).
Tindakan peremajaan perlu dilakukan secara cepat untuk mengganti tanaman yang telah
rusak. Pelaksanaan peremajaan dapat dilakukan melalui penebangan tanaman secara bertahap
dengan pola “alternate” dan bisa juga dilakukan peremajaan pada tingkat 100 %, dengan
menggunakan pola diversifikasi tanaman semusim. Penerapan pola diversifikasi tanaman jambu
mete dengan tanaman semusim dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan (Vikram et al. 2015). Pola
tanam jambu mete dengan tanaman semusim seperti kedelai memberikan kondisi optimal dengan
keuntungan yang maksimum sehingga optimasi usahatani dapat tercapai. Pada kondisi optimal ini
juga dapat diturunkan penggunan tenaga kerja secara signifikan, sehingga efisiensi usahatani
terpenuhi dengan baik (Damanik 2008).

Gambar 3. Kondisi tanaman jambu mete di Sulawesi Tenggara yang telah memasuki fase tanaman Tua Renta
(TTR).
Sumber: Asmin 2006.

Gambar 4. Areal tanam jambu mete di Sulawesi Tenggara
(2009-2013).
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2015 dan BPS Sultra
2015.

Gambar 5. Produksi gelondongan dan kacang
mete di Sulawesi Tenggara, 20092013.
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Bahan tanaman
Faktor bahan tanaman juga diperkirakan yang menyebabkan rendahnya rata-rata
produktivitas jambu mete di Sulawesi Tenggara. Kemungkinan sebagian besar benih jambu mete
yang digunakan petani pada awal pengembangannya mulai dari saat program penghijauan pada
lahan kritis, pola pengembangan melalui Pola Unit Pengembangan (PUP), program pengembangan
wilayah khusus (P2WK) sampai pada pengembangan melalui proyek SADP berasal dari pohon induk
(tetua) yang tidak jelas asal usulnya (Alauddin 1996). Dengan demikian seluruh tanaman jambu mete
yang diusahakan petani saat ini bisa dikatakan berasal dari bibit asalan. Padahal di negara penghasil
jambu mete dunia seperti India dan Nigeria, petani mete telah menggunakan varietas atau klon
unggul (klonal) dengan produktivitas lebih tinggi (Desai et al. 2010; Akanbi et al. 2013). Dalam
pelaksanaan peremajaan tanaman jambu mete kedepan dapat menggunakan benih unggul yang
tersedia.
Manajemen kebun
Aspek lain yang penting dalam usahatani jambu mete adalah perawatan kebun. Usahatani
jambu mete di Sulawesi Tenggara diusahakan secara tradisional. Sebagian kecil petani jambu mete di
daerah ini memanfaatkan lahan di antara tanaman jambu mete untuk tanaman sela seperti padi
gogo, jagung, kacang tanah, kacang panjang, ubi jalar, dan ubikayu (Gambar 6).
Pada umumnya petani jambu mete tidak melakukan perawatan kebun dengan baik. Petani
melakukan sanitasi kebun jambu mete sekali dalam setahun yaitu pada saat tanaman memasuki
tanaman berbuah, dan selanjutnya selesai panen tanaman tidak mendapat perawatan lagi. Oleh
karena itu, sulit diharapkan tanaman dapat memberikan hasil yang optimal bila kondisi perawatan
kebun tidak dilakukan secara rutin. Di negara penghasil jambu mete di Afrika dilakukan perawat-an
kebun secara intensif sehingga produktivitasnya tinggi. Penataan jarak tanam jambu mete di negara
penghasil jambu mete tersebut ditata sedemikian baik yaitu 8 m x 10 m bahkan 10 m x 12 m sehingga
memungkinkan pola tanam intercroping sepanjang tahun (Ameyaw et al. 2011; Famaye dan Adeyemi
2011; Calo-Concha et al. 2012; Kidunda et al. 2013).
Ketersediaan teknologi peningkatan produktivitas jambu mete
Telah banyak hasil-hasil penelitian teknologi budi daya jambu mete, yang bisa dijadi-kan
acuan sebagai ketersediaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas jambu mete di Sulawesi
Tenggara. Apabila teknologi tersebut diterapkan dengan benar, maka produktivitas jambu mete di
daerah ini dapat ditingkatkan. Beberapa teknologi budidaya jambu mete yang bisa dijadikan acuan
dan setidaknya ditindaklanjuti pengkajian ulang dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi.

Gambar 6. Pemanfaatan lahan diantara tanaman jambu mete dengan tanaman sela.
Sumber: Asmin 2014.
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Varietas unggul
Varietas unggul menjadi pilihan yang harus dijadikan acuan untuk mengembangkan tanaman
jambu mete. Untuk memenuhi kebutuhan varietas unggul tanaman jambu mete ini, Balittro telah
menginventarisasi dan mengkarakterisasi pada koleksi nomor unggul lokal, dan telah didapatkan 11
nomor harapan jambu mete potensial yang memiliki keunggulan produksi dan dilepas sebagai
varietas unggul nasional (Tabel 2). Varietas-varietas unggul baru yang dilepas ini dapat digunakan
baik untuk perluasan areal (ekstensifikasi) maupun untuk digunakan pada rehabilitasi tanaman yang
sudah tergolong tanaman tua renata (TTR) melalui sistem usahatani intensifikasi.
Pemupukan
Petani jambu mete di Sulawesi Tenggara jarang bahkan tidak pernah melakukan pemupukan
tanaman jambu mete. Petani bukan berati tidak mau memupuk tanamannya tetapi teknologi
pemupukan jambu mete belum sampai ke petani, selain itu belum ada kelembagaan sarana produksi
pupuk ditingkat pedesaan. Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa pemupukan dapat
meningkatkan hasil mete (Ipinmoroti et al. 2011). Hasil penelitian Lubis (1997) di Sulawesi Tenggara,
pertumbuhan terbaik tanaman jambu mete yang dipupuk 1,05 kg NPK/pohon/tahun, terdiri atas 450
g N, 225 g P2O5, dan 330 g K2O.
Penanggulangan hama dan penyakit
Di Sulawesi Tenggara, tanaman jambu mete diserang sejumlah hama dan penyakit yang
mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup serius. Hama penting pada pertanaman jambu mete
seperti Helopeltis spp., S. rubrocinctus, dan S. Indecora Helopeltis spp. dapat dikendalikan dengan
insektisida. Insektisida yang dianjurkan antara lain: Tama-ron, Folidol, Lamnate, Basudin dan
Dimecron dengan dosis 2 cc atau 2 g.l-1 air. Teknik pengendalian lain juga dapat dilakukan melalui
teknik bercocok tanam, misalnya dengan mengurangi tanaman inang atau tanaman peneduh;
dengan insektisida Agroline dengan dosis 0,2 % atau Thiodan dengan dosis 0,02 %. Menurut
Karmawati dan Mardiningsih (2005) menyarankan pengendalian secara terpadu dengan tujuh
komponen, yaitu: (1) penggunaan bahan tanaman yang relatif tahan (toleran), (2) monitoring siklus
hidup hama, (3) sanitasi kebun dan pemangkasan cabang jika terlalu rimbun terutama pada musim
hujan, (4) penimbunan serasah di bawah tajuk agar tidak menjadi tempat berlindung hama terutama
Tabel 2. Galur harapan jambu mete.
No.

Lebar kanopi
(m)

F2-8
F2-10
A3-1
A3-2
A3-3
C6-5
III 4/2
M4-2
293
180
B-02

9,75
8,50
11,30
11,45
10,40
9,69
7,50
8,70
7,00
7,10
10,90

Produksi/pohon/
tahun
10,42
11,65
12,33
12,27
11,18
10,48
10,07
8,53
11,19
11,34
18,92

Produksi/ha/
tahun

Rendemen
(%)

Berat gel/
butir (g)

1.094,57
1.608,27
961,99
932,50
1.028,06
1.111,23
1.782,04
1.125,96
2.282,16
2.245,32
1.589,14

27,50
29,00
30,00
30,00
30,00
28,50
30,00
29,00
28,00
27,00
39,00

5,20
4,38
4,40
3,80
4,00
5,00
5,00
3,80
4,40
5,00
8,27

Jumlah
gel/kg
190-200
200-260
200-220
250-260
250-260
200
200
250-260
200-214
200-228
120-135

Sumber: Hadad dan Koerniati (1996).
Gel = gelondong, Rendemen = rasio berat kacang dengan berat total gelondong.
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pada musim kemarau, (5) stimulasi kehadiran predator (semut rangrang atau semut hitam) dengan
menyemprotkan air yang mengandung gula, (6) pemanfaatan agens hayati Beauveria bassiana, dan
(7) penggunaan pestisida nabati mimba dengan konsentrasi 200-300 biji mimba/10 liter air atau daun
mimba 1 kg/10 liter air. Sedangkan teknologi untuk mengendalikan penyakit yang menyerang
tanaman jambu mete dapat dilakukan dengan menggunakan varietas toleran dan sanitasi kebun
dengan membongkar dan membakar pohon mete yang sakit untuk mengurangi penyebaran
penyakit.
Strategi peningkatan produksi
Dari hasil identifikasi potensi sumber daya lahan, petani, teknologi budi daya yang tersedia,
dan peran sosial ekonomi jambu mete di Sulawesi Tenggara yang semakin penting dan strategis,
maka strategi peningkatan produktivitas jambu mete di Sulawesi Tenggara, dapat ditempuh melalui
dua pendekatan yaitu (1) intensifikasi dan (2) perluasan areal tanam pada lahan yang masih
berpotensi untuk pengembangan jambu mete.
Intensifikasi tanaman
Dari data luas areal tanam yang masih berproduksi 87.094 ha dan tanaman yang belum
menghasilkan 11.178 ha maka setidaknya perlu dilakukan beberapa penerapan teknologi spesifik
lokasi setempat. Dengan kata lain apapun kelas lahannya, tanaman mete harus dipelihara, agar
petani masih memperoleh keuntungan.
Pemupukan organik dan anorganik
Sumber bahan organik yang dapat dijadikan kompos banyak tersedia dan mudah diperoleh.
Bahan organik tersebut meliputi salah satunya adalah limbah kulit mete dapat dijadikan sebagai
bahan pembuatan kompos. Teknik sederhana yang dilakukan untuk pem-buatan pupuk organik dari
limbah kulit mete yaitu dibakar untuk menghilangkan CNSLnya dan setelah limbah kulit mete
menjadi arang bisa dicampur dengan kotoran sapi atau kotoran kambing kemudian dibuat menjadi
bokasi (Gambar 7). Potensi limbah kulit mete setiap tahun di Sulawesi Tenggara sekitar 26.226 ton.
Hasil penelitian Asmin (2014) pemanfaatan limbah kulit mete yang telah dihilangkan CNSLnya dengan
cara dibakar kemudian dibuat menjadi bokasi dapat meningkatkan produksi jagung, namun belum
diaplikasikan terhadap tanaman jambu mete dan diduga jika diaplikasikan terhadap tanaman jambu
mete akan meningkatkan kesuburan tanahnya. Pupuk organik umumnya mempunyai kandungan
hara rendah tetapi paling tidak dapat memperbaiki sturktur tanah sehingga kelembaban tanah
meningkat.
Rehabilitasi tanaman
Rehabilitasi tanaman dapat dilakukan dengan cara pengaturan jarak tanam dan penjarangan
pada (1) areal pertanaman hasil pengembangan reboisasi yang sistem penanamannya kurang terpola
dengan baik dengan tingkat produktivitas rendah, (2) pertanaman yang mengalami kerusakan akibat
serangan hama/penyakit dan (3) pertanaman yang memiliki produktivitas rendah secara permanen
akibat penggunaan bahan tanam yang tidak bermutu. Penjarangan pada tanaman jambu mete
bertujuan untuk memperoleh kerapatan populasi ideal yang memungkinkan terbentuknya kondisi
lingkungan mikro yang optimal sehingga individu tanaman jambu mete dapat mencapai produtivitas
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Gambar 7. Bokasi limbah kulit mete yang sudah
dibakar.

Gambar 8. Potensi lahan pengembangan jambu mete.

Sumber: Asmin 2014.

maksimal. Pada umumnya potensi produksi individu jambu mete berkorelasi negatif dengan
peningkatan populasinya, namun terhadap produktivitas persatuan luas lahan justru berkorelasi
positif (Ohler 1979).
Pengendalian hama dan penyakit
Teknologi penanggulangan hama dan penyakit pada jambu mete sebagian besar telah
tersedia, tetapi strategi penelitian jambu mete ke depan adalah : (a) melakukan inventarisasi parasit
dan predator dan cara perbanyakannya di laboratorium serta mencari varietas yang tahan terhadap
serangan hama, (b) melakukan penelitian teknologi dan stabilitas mutu pestisida nabati dan agens
hayati, (c) penelitian tidak terbatas pada tim perlindungan saja tapi multidisiplin, dan (d) penelitian
sosial ekonomi pendukung (Karmawati 2008).
Perluasan areal
Sulawesi Tenggara merupakan sentra pengembangan jambu mete di Kawasan Timur
Indonesia dengan luas areal yang tertinggi di capai pada tahun 1997 seluas 134. 295 ha, dan pada
tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan luas areal hingga mencapai luas areal 117.749 ha pada
tahun 2015. Luas areal pertanaman jambu mete di daerah ini masih bisa ditingkatkan selain
mengembalikan luas areal yang pernah dicapai pada tahun 1997 (134.295 ha), juga bisa dilakukan
perluasan areal dengan menggunakan lahan yang belum digunakan dengan potensi luasan sebesar
201.762 ha lahan kering yang belum digunakan, 88.695 ha lahan padang rumput/lahan
pengembalaan, 122.762 ha ladang/huma, 251.511 ha tegalan, dan 140.571 ha lahan ditanami
pohon/hutan rakyat (Gambar 8). Winarno et al. (2010) mela-porkan bahwa jambu mete dapat
ditanam diantara sela-sela tanaman jati.

KESIMPULAN DAN SARAN
Sulawesi Tenggara merupakan sentra produksi jambu mete, namun terdapat beberapa
kendala sehingga produktivitas yang dicapai rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap
rendahnya produktivitas adalah biofisik lahan, bahan tanaman, hama-penyakit, dan perawatan
kebun. Berdasarkan potensi wilayah dan ketersediaan teknologi, maka produktivitas jambu mete di
daerah ini masih bisa ditingkatkan dengan menerapkan teknologi budidaya yang sesuai kondisi
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spesifik lokasi. Untuk meningkatkan produktivitas jam-bu mete di Sulawesi Tenggara maka
penerapan teknologi mutlak diperlukan meliputi peng-gunaan varietas/klon unggul, perbaikan kesuburan tanah, pengendalian hama-penyakit, dan pelaksanaan manajemen kebun secara baik.
Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap teknologi yang tersedia agar supaya hasil
teknologi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi spesifik lokasi daerah Sulawesi Tenggara.
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ABSTRAK
Sampai akhir tahun 1970, jambu mete belum merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Penanaman
jambu mete pada awalnya bertujuan untuk penghijauan lahan marginal dan ditanam dengan jarak tanam rapat
agar tajuknya secepat mungkin menutup permukaan tanah. Pada saat itu, aspek produktivitas tanaman belum
menjadi perhatian. Pada Pelita II (1974-1979), harga kacang mete yang cukup baik telah mendorong petani
untuk mengusahakan tanaman tersebut. Oleh karena itu penanaman jambu mete tidak hanya untuk tujuan
konservasi tanah tetapi juga menjadi sumber pendapatan petani, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sampai tahun 2014, luas areal mete Indonesia telah mencapai 531.154 ha dengan produksi 131.302 ton.
-1
Namun, tingkat produktivitasnya dianggap masih rendah (350-416 kg.ha ), jauh dibawah India atau Vietnam
-1
pada kisaran 800-1.000 kg.ha . Banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas jambu
mete Indonesia, mulai dari mutu genetik bahan tanam yang rendah, gangguan OPT sampai pemeliharaan
tanaman yang kurang memadai. Dalam mengusahakan tanaman jambu mete, para petani umumnya tidak
melakukan pemangkasan dan penjarangan supaya produktivitasnya optimal. Program upsus pajale (padi,
jagung dan kedelai yang diluncurkan pemerintah melalui Permentan No.03/Permentan/OT.140/2/2015, April
2015 berdampak positip terhadap perilaku petani jambu mete. Harga jagung tingkat petani yang sangat
menarik, menyebabkan petani jambu mete kembali ke kebun. Anjuran melakukan pemangkasan dan
penjarangan tanaman untuk meningkatkan produktivitas jambu mete, awalnya diabaikan oleh petani,meskipun
menyadari produktivitas tanaman terus menurun dari tahun ke tahun. Akan tetapi untuk menyiapkan lahan
penanaman jagung diantara pertanaman jambu mete, petani bersedia melakukan pemangkasan dan
penjarangan tanaman. Upsus pajale, khususnya jagung, telah meningkatkan gairah petani jambu mete karena
sumber pendapatan tidak hanya diperoleh dari hasil panen jagung tetapi juga dari produksi jambu mete.
Dengan demikian, produktivitas lahan dan tanaman jambu mete, serta pendapatan petani meningkat.
Kata kunci: jambu mete, produktivitas, lahan, pemangkasan, penjarangan

ABSTRACT
Until the end of 1970, cashew was not a commodity with economic value. Cashew planting initially aims to
reforest the marginal land, and planted with a solid spacing so that the canopy as soon as possible to cover the
land surface. At that time, the aspect of crop productivity has not been a concern. In Pelita II (1974-1979), the
good price of cashew nuts has encouraged farmers to cultivate the crops. Therefore, cashew planting not only
for the purpose of soil conservation but also a source of income for farmers, especially in Eastern Indonesia
(KTI). Until 2014, the area of Indonesia's cashew has reached 531,154 ha with production of 131,302 tons.
-1
However, the level of productivity is considered low (416 kg.ha ), well below India or Vietnam in the range of
-1
800-1,000 kg.ha . Many factors contribute to the low productivity of cashew nuts in Indonesia, ranging from
low genetic quality of planting material, pest disturbance to inadequate plant maintenance. In cultivating
cashew trees, the farmers generally do not do the pruning and thinning for optimal productivity. The special
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effort of increasing production of rice, corn and soybean programs launched by the government through
Permentan No. 03/Permentan/OT.140/2/2015, April 2015 have a positive impact on the actions of cashew
farmers. The high price of maize at the farm level is very attractive, causing cashew farmers to return to the
gardens. The suggestion of pruning and thinning crops to increase cashew productivity, was previously
neglected by farmers, despite the fact that crop productivity continues to decline year by year. However, to
prepare the land for planting maize among cashew nut trees, farmers are willing to prun and thin the plants.
The special effort of increasing production of rice, corn and soybean programs, especially maize, has increased
the passion of cashew farmers because the source of income is not only obtained from corn harvest but also
from cashew nut production. Thus, the productivity of land and cashew, and farmers' income increases.
Key words: cashew, productivity, land, pruning, thinning

PENDAHULUAN
Jambu mete adalah salah satu komoditas perkebunan yang strategis di Indonesia karena
selain menghasilkan devisa juga banyak menyerap lapangan kerja. Volume ekspor jambu mete tahun
2014 adalah 27.000 ton dengan nilai US$ 61.097.000 (Ditjenbun 2015). Perkebunan jambu mete di
Indonesia 99,79 % adalah perkebunan rakyat dengan sentra produksi di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Pengembangan
tanaman jambu mete sangat pesat, yaitu dari 38.391 ha dengan produksi 9.123 ton pada tahun 1975
meningkat tajam menjadi 531.154 ha dengan produksi 131.302 ton pada tahun 2014 (Ditjenbun
2015). Pesatnya pengembangan jambu mete tetapi tidak diiringi dengan peningkatan prduktivitasnya
yang masih rendah yaitu 416 kg gelondong/ha/tahun (Ditjenbun 2015), jauh dibawah produktivitas di
India dan Vietnam yang mencapai 741 dan 1.000 kg gelondong/ha/tahun (CEPCI 2013; VTPA 2014).
Rendahnya produktivitas tanaman jambu mete ini antara lain disebabkan karena bahan tanaman
yang digunakan untuk pengembangan berasal dari biji dengan kualitas genetik yang rendah, tanah
dan iklim tidak sepenuhnya sesuai untuk pengembangan mete, banyaknya tanaman yang sudah tua
atau rusak, banyaknya serangan hama dan penyakit, dan pemeliharaan tanaman sangat terbatas
seperti jarangnya dilakukan pemupukan, anjur-an pemangkasan dan penjarangan tanaman kurang
diperhatikan.
Pemangkasan dan penjarangan pada tanaman jambu mete di Indonesia masih belum banyak
diterapkan oleh petani dan hal ini merupakan salah satu sebab rendahnya produktivitas tanaman. Di
India salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas jambu mete dan mengelola kanopi
tanaman adalah dengan melakukan pemangkasan yang disertai penyemprotan dengan pupuk daun
(Rani et al. 2011; Muralli et al. 2015). Wongnaa (2013) melaporkan bahwa pemangkasan tanaman
jambu mete sudah dilakukan oleh 52,9 % petani di Ghana. Meskipun kebutuhan tanaman akan unsur
hara dipenuhi melalui pemupukan, namun karena banyaknya bagian tanaman yang tidak produktif
dan bersifat sebagai “sink”, maka produksi tanaman tidak dapat meningkat dengan nyata. Penerapan
pemangkasan dan penjarangan yang baik disertai dengan pemupukan akan meningkatkan produksi
tanaman mendekati potensi produksinya. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
cukup mengenai pemangkasan yang baik dan penjarangan tanaman dalam upaya meningkatkan
produk-tivitas tanaman jambu mete dan lahan.
KARAKTER TANAMAN JAMBU METE
Tanaman jambu mete merupakan tanaman yang tumbuh tegak dengan tajuk yang rimbun
dan berbunga terminal. Tanaman ini sangat sensitif terhadap cahaya dan akan memproduksi daun,
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bunga, dan buah lebih banyak apabila terekspose cahaya (Adeigbe et al. 2015). Pada kondisi yang
terlindung berat, diameter batang tanaman akan kecil dan percabangannya akan mengering. Luas
permukaan tajuk yang menerima cahaya matahari antara lain dipengaruhi oleh bentuk tajuk, jarak
tanam, dan kondisi radiasi. Salah satu penentu produksi tanaman adalah indeks luas daun, yang
diartikan sebagai nisbah luas permukaan daun tanaman dengan unit luas lahan yang diteduhi
(Risdiyanto dan Setiawan 2007; Bhagawati et al. 2015).
Daun-daun yang menerima cahaya matahari penuh merupakan sumber (source) yang yang
sangat penting dalam proses fotosintesis yang menjamin kelangsungan hidup tanaman, termasuk
perkembangan bunga dan pengisian buah (Matloobi 2012; Selvaraj dan Bourlaye 2012). Daun-daun
yang sudah tua atau berada dalam tajuk dan kurang mendapatkan sinar matahari mempunyai laju
fotosintesis rendah (Leduc et al. 2014; Wang 2014), sehingga cenderung menjadi sink yang membutuhkan energi dari source yang ada, sehingga bunga-bunga pada percabangan di dalam tajuk pada
umumnya akan gugur.
Melihat karakter tanaman jambu mete tersebut di atas, maka pemangkasan dan penjarangan
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan bentuk pohon yang ideal dengan kapasitas produksi
yang tinggi.

PEMANGKASAN
Pemangkasan bentuk
Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk tajuk tanaman agar terjadi keseimbangan antara tajuk tanaman dengan batang pokoknya (Smile dan Kane 2006; Desai et al. 2010;
Eltayb et al. 2013). Apabila tajuk tanaman tidak diatur bentuknya, maka tanaman akan mudah roboh
diterpa angin kencang dan percabangan yang menutupi areal di bawah tajuk akan menyulitkan pada
saat pengumpulan buah, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan, dan kegiatan
pemeliharaan lainnya. Pemangkasan bentuk ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tinggi tanaman dan kerimbunan tajuk.
Menurut Pascal (1997), pemangkasan perlu dilakukan sebanyak 3 kali dan dimulai pada umur
tanaman 1 tahun dengan interval pemangkasan 1 tahun, sehingga pada umur 3 tahun diperoleh
pohon dengan satu batang pokok yang tegak dan percabangannya dimulai pada ketinggian 1,5-1,9
meter di atas permukaan tanah. Beberapa kelemahan dari cara ini adalah (1) waktu yang diperlukan
untuk membentuk kerangka pohon cukup lama, (2) hara yang diserap tanaman tidak dapat
digunakan tanaman secara efisien, karena cukup banyak cabang-cabang yang dipangkas. Oleh karena
itu untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan pengkajian mengenai pemangkasan di Kebun
Percobaan Cikampek, Jawa Barat dan diperoleh hasil bahwa pemangkasan dapat dilakukan sejak dini,
yaitu mulai tanaman berumur 6 bulan dan dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval pemangkasan 6
bulan, sehingga pada umur tanaman 1,5 tahun sudah diperoleh satu batang pokok yang tegak
dengan percabangan mulai pada ketinggian 1-1,5 meter dari atas permukaan tanah (Suryadi dan
Zaubin 1999).
Pemangkasan pemeliharaan
Setelah tajuk tanaman terbentuk, selanjutnya perlu dilakukan pemangkasan pemeliharaan
agar tanaman tidak terlalu rimbun, karena tanaman dengan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan
dan ruas-ruas yang panjang akan rendah produksinya (Gilman et al. 2009; Fontena et al. 2014).
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Apabila tanaman jambu mete tidak dipangkas, maka tanaman akan banyak mempunyai cabangcabang yang tidak produktif dan bersifat sebagai “sinks” atau parasit dan tidak menghasilkan buah,
seperti cabang-cabang di dalam tajuk yang kurang mendapat cahaya matahari, cabang-cabang
ekstensif, tunas-tunas air, dan cabang-cabang yang berselang seling tidak beraturan (Ohler 1988).
Pada tanaman jambu mete dikenal dua jenis cabang, yaitu cabang intensif dan cabang
ekstensif. Cabang intensif adalah cabang-cabang yang tumbuh memanjang berkisar 25-30 cm dan
ujungnya berakhir sebagai panikel atau tandan bunga. Pada jarak 10-15 cm dari panikel akan tumbuh
secara serempak 3-8 cabang-cabang lateral. Tanaman yang produksinya tinggi mempunyai lebih dari
60 % cabang intensif dan lebih dari 75 % cabang intensif menghasilkan bunga. Cabang ekstensif
adalah cabang yang tumbuh memanjang berkisar 25-30 cm kemudian pertumbuhannya berhenti.
Selanjutnya pada jarak 5-8 cm dari pucuknya keluar sebuah tunas dari bawah dan tumbuh
memanjang dengan karakter sama seperti cabang yang pertama, demikian seterusnya selama 2-3
tahun tanpa atau sedikit sekali menghasilkan bunga, sehingga terbentuk pohon yang tajuknya
melebar, dan hanya 12 % dari cabang-cabang ekstensif yang menghasilkan bunga. Menurut Lay
(1998) tunas-tunas air pada umumnya akan tumbuh menjadi cabang ekstensif.
Tanaman jambu mete tidak luput dari serangan hama dan penyakit. Hama yang banyak
menyerang adalah Helopeltis sp., yang menusuk dan mengisap cairan sel dari pucuk-pucuk dan daundaun muda, serta meletakkan telur-telurnya di dalam jaringan muda. Penyemprotan dengan
insektisida hanya mengontrol hama ini sesaat saja, karena telur-telurnya akan menetas dan
menghasilkan hama yang baru. Seringkali serangan hama Helopeltis sp., diikuti dengan infeksi jamurjamur patogen yang memperburuk kondisi tanaman (Supriadi et al. 2000). Oleh karena itu pucukpucuk dengan bekas serangan Helopeltis sp., harus dipangkas dan hasil pangkasannya
dimusnahkan/dibakar. Pemangkasan ini hendaknya ditindaklanjuti dengan penyemprotan insektisida
dan fungisida karena luka bekas pangkasan akan mudah terinfeksi berbagai jamur patogen seperti
Botryodiplodia theobrome, Colletotrichum sp., Fusarium spp., Gloeosporium sp., dan Penicillium spp.
(Ohler 1988). Menurut Harni dan Amaria (2011), salah satu tindakan pengendalian yang efektif dilakukan untuk pengendalian jamur akar putih (JAP) dan jamur akar coklat (JAC) adalah pencegahan
terjadinya penyebaran patogen dengan dilakukan penjarangan dan pemangkasan pada pertanaman
jambu mete yang rapat supaya kelembaban berkurang dan meningkatkan cahaya matahari yang
masuk di antara tanaman.
Pemangkasan produksi
Pemangkasan dilakukan pada tanaman produktif, berumur lebih dari 4 tahun dengan tajuk
yang sudah menyatu (intermingled). Jambu mete merupakan tanaman yang berbunga terminal dan
sangat sensitif terhadap cahaya. Pada tanaman jambu mete yang tajuknya sudah saling menyatu,
bunga-bunganya akan ternaungi, sehingga kekurangan cahaya dan umumnya akan gugur. Oleh
karena itu agar bunganya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, diperlukan pemangkasan tajuk.
Pemangkasan tajuk dilakukan setelah selesai panen buah mete pada awal musim penghujan.
Besarnya tajuk yang dipangkas perlu diperhitungkan dengan jarak tanam dan waktu pembungaan,
sehingga diharapkan pada saat pembungaan tajuknya masih belum saling menyentuh sehingga
bunga-bunganya masih mendapatkan cahaya yang cukup.
Telah dilakukan observasi pemangkasan pada tanaman jambu mete umur 5 tahun dengan
jarak tanam 6 m x 6 m, dan tajuknya sudah saling menyatu dengan lebar tajuk 3,16 meter. Hasil
observasi pemangkasan sampai dengan umur 5 bulan, menunjukkan bahwa dengan perlakuan
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pemangkasan 2,5 meter dari pangkal batang diperoleh penambahan lebar tajuk 0,25 m.5 bulan-1 atau
0,05 meter.bulan-1 (Zaubin dan Suryadi 2003). Dengan demikian dapat diperkirakan sampai awal
pembungaan (5 bulan kemudian), tajuk tanaman sudah saling menyentuh. Sedangkan pada pemangkasan 1,5 meter dan 2,0 meter dari pangkal batang sampai dengan awal pembungaan lebar tajuknya
masih selebar 2,32 meter dan 2,90 meter, sehingga tajuknya belum saling menyentuh. Setelah
pemangkasan hendaknya diikuti dengan pemupukan untuk memacu pertumbuhan tunas, bunga, dan
pengisian buah, serta penyemprotan insektisida dan fungisida agar luka bekas pangkasan tidak
mudah terinfeksi hama dan penyakit.

PENJARANGAN
Untuk mempertahankan produktivitas jambu mete yang berkelanjutan (sustainable), aspek
agronomi seperti pengaturan jarak menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini karena faktor jarak
tanam (kerapatan, populasi per satuan luas) akan berpengaruh terhadap capaian produktivitas.
Sebagian peneliti melaporkan bahwa penggunaan jarak tanam rapat seperti 4 m x 4 m; 5 m x 5 m; 6
m x 6 m, bahkan yang ekstim lebih rapat lagi misalnya 3 m x 3 m dianjurkan, terutama pada periode
awal guna memperoleh keuntungan ekonomi yang tinggi (Salam 1997). Selain itu, dianjurkan apabila
tanaman jambu mete tersebut ditanam pada tanah yang kurang subur, karena pertumbuhan kanopi
lateral biasanya lambat (Desai et al. 2010). Di daerah yang tanahnya relatif subur dan tanaman mete
ditanam rapat (6 m x 6 m), pada umur 6-7 tahun saat tanaman mete mulai meningkat produksinya,
diameter tajuk sudah mencapai lebih dari 6 m dan bersinggungan (Daras dan Pitono 2006; Daras
2007). Hanya saja, setelah tanaman mencapai tingkat umur tertentu tindakan pemangkasan
(pruning) mungkin tidak banyak menolong dalam mempertahankan produktivitas, karena tanaman
teralu besar. Oleh sebab itu, tindakan penjarangan tanaman menjadi pilihan yang tepat. Contoh di
India, tanaman jambu mete yang ditanam pada tanah-tanah subur dan dianjurkan menggunakan
jarak tanam 8 m x 8 m. Namun jarak tanaman tersebut dinilai terlalu sempit ketika tanaman
mencapai umur 15 tahun, meskipun memiliki kapasitas berproduksi baik hingga umur tanaman 35-40
tahun (Rajana dan Reddy 2012). Hal tersebut karena ketika kanopi telah bersinggungan atau saling
tumpang tindih (overlap), maka jumlah penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam tajuk
menjadi sangat terbatas. Akibatnya, dapat menurunkan pembentukan bunga secara drastis, dan
akhirnya produksi gelondong mete yang dicapai rendah (Triparthy et al. 2015).
Melalui penjarangan tanaman, petani juga memperoleh kesempatan (peluang) besar untuk
menanam tanaman sela diantara tegakan (pohon jambu mete). Di Dompu NTB, sebagian petani telah
melakukan penjarangan jambu mete meskipun cara pelaksanaan masih harus diperbaiki. Tanaman
selain dijarangkan, para petani juga memangkas cabang-cabang bagian bawah pohon mete, tetapi
pemang-kasannya terlalu tinggi, sehingga menghasilkan bentuk kanopi kurang ideal (Gambar 1-A).
Selain itu, berpotensi menyebabkan kehilangan hasil gelondong mete yang seharusnya tidak terjadi.
Alasan sederhananya, adalah agar dapat menanam tanaman sela seperti jagung lebih banyak
diantara tanaman jambu mete. Akan tetapi tindakan tersebut dianggap lebih baik dibandingkan tidak
dilakukan penjarangan tanaman sama sekali seperti yang sebagian besar di lakukan oleh petani di
wilayah NTB dan NTT (Gambar 1-B). Di Brazil, de Figueirêdo et al. (2014) melaporkan bahwa
meskipun tanaman jambu metenya dijarangkan, tetapi dengan menanam tanaman sela dari jenis
kacang-kacangan (legum) dan jagung di musim hujan, petani masih menghasilkan gelondong mete
sebanyak 1,179 ton.ha-1. Hal ini dilakukan agar petani memperoleh sumber pendapatan selain dari
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jambu metenya. Selain itu, diyakini bahwa cara tersebut dapat menghemat peng-gunaan pupuk
kimia dan menekan serangan hama dan penyakit. Keuntungan lain, legume dapat menekan
pertumbuhan gulma, meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan hara (Xavier et al. 2013).
Program pemerintah menuju swasembada komoditas padi, jagung dan kedele (PAJALE)
membawa kabar gembira bagi para petani jambu mete, khususnya di wilayah NTB dan NTT. Harga
ketiga komoditas, khususnya jagung, yang baik dan didukung oleh sistem pemasaran yang baik
mendorong para petani bergairah kembali untuk mengoptimalkan kebun jambu mete dengan
melakukan pemangkasan dan penjarangan tanaman. Dalam waktu bersamaan, petani juga
memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan ruang (lahan) diantara tegakan jambu mete dengan
me-nanam tanaman sela seperti padi gogo, jagung dan kacang ijo (Gambar 2). Selama ini, petani
sangat sulit untuk menerima (menerapkan) inovasi teknologi pemangkasan dan penjarang-an jambu
mete dalam upaya meningkatkan produktivitas jambu mete dan lahan.
Hasil wawancara dengan beberapa petani jambu mete di Kabupaten Dompu (Sumbawa),
yang telah melakukan pemangkasan dan penjarangan jambu mete, serta penanaman tanaman sela
seperti jagung dan kacang ijo diantara pohon mete, dengan analisa ekonomi sederhana diperoleh
gambaran pendapatan petani seperti pada Tabel 1. Walaupun setelah dilakukan penjarangan
tanaman, sehingga populasi tanaman jambu mete berkurang menjadi 80 pohon, namun hasil
gelondong mete terus meningkat.

Gambar 1. Kebun jambu mete: (kiri) Kebun yang dilakukan pemangkasan dan penjarangan; dan (kanan) Kebun
tidak dilakukan penjarangan.

Gambar 2. Polatanam polikultur (Jambu mete + jagung + padi gogo).
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Tabel 1. Analisa sederhana pendapatan petani dengan melakukan polatanam polikultur jambu mete, jagung
dan kacang ijo di Kabupaten Dompu (NTB).
A. Pemasukan
1. Hasil gelond. Mete
2. Hasil jagung
3. Hasil kacang hijau
Jumlah (A)
B. Pengeluaran
1. Olah tanah dan tanam
2. Pembelian pupuk NPK
3. Pupuk organik cair
3. Pembelian bibit jagung
4. Pembelian bibit kc. Hijau
5. Biaya panen jagung
Jumlah (B)
Keuntungan (A-B)

Volume
870 kg
7300 kg
300 kg

Harga
17.000
2.500
14.000

600 kg
1 lt
20 kg
25 kg
1.0 ha

2.700
200.000
75.000
25.000
2.000.000

Jumlah
14.790.000
18.250.000
4.200.000
37.240.000
1.200.000
1.620.000
200.000
1.500.000
375.000
2.000.000
6.895.000
30.345.000

KESIMPULAN
Pemangkasan dan penjarangan tanaman jambu mete merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan lahan. Terdapat 3 macam pemangkasan pada tanaman jambu mete
yaitu, pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi. Pemangkasan
bentuk dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu mulai umur 6 bulan, 1 tahun, dan 1,5 tahun sudah
diperoleh satu batang pokok yang tegak dengan percabangan mulai pada ketinggian 1-1,5 meter dari
atas permukaan tanah. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan secara rutin dengan memangkas
cabang ekstensif, cabang atau ranting yang tidak produktif yang berada dalam tajuk dan terkena
serangan hama dan penyakit. Pemangkasan produksi dilakukan pada tanaman yang sudah
berproduksi dan tajuknya sudah menyatu (intermingled). Penjarangan dilakukan apabila
pemangkasan sudah sulit dilakukan karena pohon dan percabangannya sudah besar. Ruang (lahan)
diantara tegakan jambu mete dari hasil penjarangan dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman
sela seperti padi gogo, jagung dan kacang ijo, sehingga petani mendapatkan sumber penghasilan
tambahan. Penerapan inovasi teknologi pemangkasan dan penjarangan diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas jambu mete dan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani
jambu mete.
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PRODUKTIVITAS DAN PEMUPUKAN JAMBU METE
Productivity and fertilizer use in cashew
Usman Daras
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111
usman_daras@yahoo.com

RINGKASAN
Jambu mete merupakan komoditas unggulan nasional dengan wilayah pengembangan terutama di Kawasan
Timur Indonesia yang bertipe iklim kering. Secara umum, kondisi iklim demikian diyakini memungkinkan
tanaman jambu mete dapat berproduksi secara optimal. Namun, faktanya produktivitas jambu mete aktual
-1
yang dicapai masih rendah (200-350 kg.ha ), jauh di bawah potensi produksi yang seharusnya dapat dicapai
-1
(> 1.000 kg.ha ). Rendahnya produktivitas diduga disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkait, antara
lain penggunaan benih potensi produksi rendah, kondisi fisiko-kimia tanah, gangguan hama-penyakit, dan
manajemen kebun sederhana. Beberapa teknologi budidaya tersedia apabila diterapkan dengan baik dan
konsisten, maka produktivitas mete nasional dimungkinkan dapat ditingkatkan secaca signifikan. Hasil review
menunjukkan beberapa faktor seperti penggunaan bahan tanam potensi produksi rendah, kurangnya
pemeliharaan tanaman, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tidak optimal
berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Pemberian hara tambahan berupa pupuk dengan dosis dan cara
yang tepat dapat memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman jambu mete. Besarnya dosis pemupukan yang
optimal bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti kondisi agroklimat, varietas dan umur tanaman, serta
manajemen kebun yang diterapkan. Di wilayah NTB, dosis pupuk optimal adalah 200, 400 dan 600 g NPK/ph/th
(dalam bentuk N, P2O5 dan K2O), untuk tanaman berumur 2, 3 dan 4 tahun. Untuk tanaman menghasilkan (TM)
-1
-1
di NTT, dosis pupuk optimal adalah 750, 1.000 dan 1500 g NPK (1:1:2).ph .th , masing-masing untuk tanaman
-1
berumur, 5, 6 dan 7 tahun. Penggunaan dosis pupuk 750 g NPK.ph mampu menghasilkan rata-rata hasil 7,8 kg
-1
-1
gelondong mete.ph .th pada umur tanaman 5 tahun. Hasil tersebut naik 15-20 % lebih tinggi dibandingkan
dengan dosis pemupukan lebih rendah. Dosis pupuk tersebut apabila disusun dari pupuk tunggal urea, SP-36
-1
-1
dan KCl, maka akan menjadi 1.540 g.ph .th , yang terdiri dari 416 g urea, 520 g SP-36, dan 605 g KCl.
Kata kunci: Jambu mete, produktivitas, pemupukan, pengelolaan kebun, biofisik lahan

SUMMARY
Cashew is an important small-holder crop mainly grown in the eastern parts of Indonesia possessing dry climate
of 8-9 months per annum. Under such condition, the cashew is believed to be able to produce optimal yields. In
-1
fact, average yields of the crop achieved is low arranging from 200 to 300 kg ha or even much less. The
average yields are much lower than their potential yields, particularly some high yielding varieties (> 1000 kg
-1
ha ). There are many factors affecting in yields of the crop such as the use of inferior planting materials,
improper cultural practices, and pest and disease attacks. Some available cultivation technologies are likely not
adopted well by farmers due to some reasons, namely from limited information of available technology to
economic reasons. If the available technologies are applied in proper manner, then the productivity of the crop
would increase significantly. In West Nusatenggara (NTB) province for example, the adequate amount of
-1
-1
fertilizer rates for young cashew were 200, 400 and 600 g NPK (1:1:2) tree year (in form of N, P2O5 and K2O)
for 2, 3 and 4 years old, respectively. While for those of mature cashew trees were 750, 1000 and 1500 g NPK
-1
-1
-1
(1:1:2) tree year for 5, 6 and 7 years old, respectively. The application of 750 kg NPK tree for mature cashew
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-1

of about 5 years old increased nut yields of 7.8 kg tree being increases of 15 to 20% higher compared with
those of treated with lower rate of added fertilizers. If the fertilizers are added in forms of single fertilizer, it
-1
-1
would become 1.54 kg tree year added twice a year (split doses), consisting of 0.416 g of urea, 0.52 g of SP-36,
and 0.605 g of KCl.
Key words: Cashew, productivity, fertilization, management of cashew orchard, biophysical land

PENDAHULUAN
Jambu mete (Acardium occidentale L.) merupakan jenis pohon penghasil kacang penting yang
menduduki posisi ke-3 dari jenis pohon penghasil kacang lainnya (treenut crops) di pasar
internasional (MOFA 2007). Pada tahun 2012, produksi gelondong mete dunia mencapai 2,67 juta
ton, dimana sekitar 50 % dari jumlah tersebut dihasilkan negara-negara Asia, Afrika Barat 30 %,
Amerika Latin 11 %, dan Afrika Timur 8 %, dengan laju per-tumbuhan 2 % per tahun
(http://www.gambia-tradeinfo.org/). Tahun 2004 ketika luas areal tanaman jambu mete dunia 3,09
juta hektar dan total produksi 2,27 juta ton dengan produktivitas 730 kg.ha-1, negara-negara penghasil mete utama seperti Vietnam, India, Brazil, Indonesia dan Tanzania mensuplai sekitar 83,9 %
mete dunia (Crisostomo et al. 2009). Negara-negara pemasok utama mete dunia adalah Vietnam
28,9 %, Nigeria 19,5 %, India 15,7 %, Pantai Gading 9,1 %, dan Brazil 5,3 % (https://
top5ofanything.com/..). Peran Indonesia dengan rata-rata volume ekspor mete sebesar 60.000 ton
per tahun, berkontribusi kurang dari 5 %.
Di Indonesia hingga awal tahun 1970-an, jambu mete belum merupakan komoditas yang
memiliki nilai ekonomi secara langsung bagi petani (Anon 1994). Karakteristik umum tanamannya
yang dapat tumbuh relatif baik pada lahan-lahan marginal (tidak subur) menyebabkan tanaman
tersebut oleh sejumlah negara tropis dan subtropis ditanam sebagai tanaman konservasi (Nogoseno
1996; Asogwa et al. 2008; Rajanna dan Reddy 2012; Nzegbule et al. 2013). Untuk tujuan tersebut,
maka tanaman jambu mete umumnya ditanam dengan jarak rapat (populasi tinggi), agar kanopinya
cepat menutup permukaan tanah. Namun dalam perkembangannya, yaitu ketika gelondong atau
kacang mete yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi tinggi, petani dihadapkan pada
produktivitasnya yang sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain selain kurang pemeliharaan
juga jarak tanam yang terlalu rapat sejalan bertambahnya umur tanaman.
Sejak Pelita II (periode 1974-1979) penanaman jambu mete tidak hanya untuk tujuan
konservasi (tanah dan air), tetapi juga menjadi sumber pendapatan. Dengan kata lain, peran jambu
mete berfungsi ganda, yaitu tanaman konservasi dan sumber pendapatan petani. Gelondong (nut)
dan kacang mete (kernel) yang dihasilkan memiliki nilai jual stabil, dan bahkan cenderung meningkat,
baik di pasar domestik maun internasional. Namun, peluang ekonomi tersebut belum sepenuhnya
dapat dinikmati oleh petani mete, karena produktivitasnya masih rendah.
Banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas mete. Diantara faktorfaktor tersebut adalah mutu genetik bahan tanam rendah (unselected), faktor agroklimat, organisme
pengganggu tanaman (OPT) dan manajemen kebun. Tidak mudah untuk mengidentifikasi faktorfaktor dominan yang diperkirakan paling bertanggung jawab ter-hadap rendahnya produktivitas
mete. Permasalahan menjadi sangat kompleks ketika antara satu dengan faktor lainnya saling
berinteraksi. Dalam konteks manajemen kebun misalnya, petani mete umumnya tidak melakukan
pemeliharan yang baik layaknya tanaman bernilai ekonomi tinggi. Pemeliharaan tanaman biasanya
terbatas pada pembersihan gulma, karena berkepentingan terhadap tanaman sela seperti padi gogo,
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jagung, kacang kedele, kacang hijau, yang ditanam diantara tegakan jambu mete. Selain itu, ketika
tanaman jambu mete beranjak dewasa (berumur > 7-8 tahun) percabangan lateral (kanopi) telah
tumpang tindih (overlapped), sehingga cabang dan ranting banyak yang mati (kering) karena
penetrasi cahaya matahari sangat rendah. Akibat lebih jauh, petani tidak dapat memanfaatkan lahan
ter-sebut untuk mengusahakan tanaman sela.
Kondisi pertumbuhan tanaman jambu mete diperburuk karena aspek agronomi lain seperti
pemangkasan dan penjarangan tanaman tidak/jarang dilakukan, dan penanggulangan OPT banyak
diabaikan. Faktor-faktor tersebut diduga kuat berkontribusi besar terhadap masih rendahnya
produksi dan produktivitas. Oleh sebab itu, sejak petani mete tidak memberikan perawatan tanaman
yang memadai, maka produktivitas mete yang tinggi hanya harapan yang tidak kunjung tiba. Padahal
banyak petunjuk bahwa apabila tanaman mete dirawat dengan baik seperti pemberian pupuk yang
cukup, pemangkasan dan penjarangan tanaman, serta pengendalian OPT dapat meningkatkan
produktivitas (Grundon 1999; Daras dan Pitono 2006; Daras dan Randriani 2008; Rajana dan Reddy
2012).
Tujuan penulisan ini adalah membahas (review) dan menganalisis rendahnya capaian
produktivitas mete dihubungkan dengan aspek-aspek agronomi, khususnya pemeliharan tanaman
seperti pemangkasan, penjarangan dan pemupukan. Permasalahan tersebut dinilai sangat penting
dan strategis sejak jambu mete umumnya dikembangkan pada lahan-lahan marginal yang secara
alami memiliki daya dukung rendah, khususnya dari segi kesuburan fisik, kimia dan biologi tanahnya.
Sentra produksi dan produktivitas jambu mete
Di Indonesia, sentra produksi utama jambu mete adalah propinsi Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusatenggara (NTB dan NTT). Kelima daerah
tersebut meliputi luasan sekitar 474.029 ha atau hampir 90 % dari total luas areal pertanaman jambu
mete, yang pada tahun 2014 mencapai 529.809 ha (Ditjenbun 2015).
Sebelum tahun 2001, sentra produksi mete terluas adalah provinsi Sulawaesi Teng-gara
(Sultra). Namun sejak saat itu, bergeser ke propinsi NTT yang didorong oleh masifnya proyek-proyek
pengembangan tanaman jambu mete dengan dukungan berbagai sumber dana berbantuan seperti
TCSDP, SADP, UFDP, EISCDP-IFAD, dan lain-lain (Alauddin 1996). Pada tahun 2014 luas areal jambu
mete di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 169.245 ha (ke 1), menggeser posisi Sultra 117.854
ha (ke 2). Sedangkan propinsi Sulsel 57.048 ha, NTB 56.152 ha, Jatim 48.626 ha, yang masing-masing
pada urutan ke 3, 4 dan 5 (Ditjenbun 2015). Dengan demikian, pertanaman jambu mete di wilayah
Nusa Tenggara dan Bali saja telah mencapai sekitar 234 ribu ha atau 44 % dari total luas mete
Indonesia.
Produktivitas mete di daerah-daerah utama penghasil mete Indonesia bervariasi dari 200-700
kg.ha-1, dengan rata-rata 417 kg.ha-1. Kisaran produktivitas mete tersebut dinilai sangat rendah
dibanding beberapa negara penghasil utama mete, khususnya Vietnam, Tanzania dan Mozambik
(Tabel 1).
Berdasarkan data (Tabel 1) di atas, Vietnam merupakan negara penghasil mete dengan
produktivtas tertinggi 2,92 ton.ha-1, disusul Tanzania 1,25 ton.ha-1, dan Mozambik 1,16 ton.ha-1
(Crisostomo 2009; Tripathy et al. 2015). Namun produktivitas mete Indonesia masih lebih tinggi
dibanding Brazil, negara asal jambu mete, yang hanya mencapai 260 kg.ha-1. Sangat rendahnya
produktivitas mete Brazil disebabkan karena sebagian besar (90 %) tanaman jambu mete yang
dibudidayakan dari tipe biasa (giant) (Callado et al. 2009). Tipe jambu mete tersebut diduga sama
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Table 1. Produksi, luas areal, dan produktivitas jambu mete di beberapa negara penghasil utama, 2004.
Negara
Vietnam
India
Nigeria
Brazil
Indonesia
Tanzania
Pantai Gading
Guinea-Bissau
Mozambique
Benin
Worldwide

Produksi
(ton)
825,696
460,000
213,000
182,632
120,000
100,000
90,000
81,000
58,000
40,000
2,265,473

Luas areal
(ha)
282,300
730,000
324,000
691,059
260,000
80,000
125,000
212,000
50,000
185,000
3,089,078

Produktivitas
-1
(kg.ha )
2,920
630
660
260
460
1,250
720
380
1,160
220
730

Sumber: FAO (2006).

dengan yang diusahakan oleh petani Indonesia. Tipe jambu mete tersebuti dicirikan tinggi tanaman
berkisar 5-8 m, bahkan sampai 15 m, dan lebar kanopi 12-14 m. Namun dengan menggunakan
varietas mete genjah (dwarf), produktivitas mete Brazil meningkat 1,3 ton.ha-1, bahkan mencapai 4,0
ton.ha-1 bila dengan pengairan (Callado et al. 2009). Beberapa ciri varietas mete genjah tersebut
adalah rata-rata tinggi tanaman 4 m, diameter kanopi 6-8 m, dan mulai berbunga 6-18 bulan (Barros
et al. 1998).
Banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebab atau setidaknya berkontribusi terhadap
rendahnya produktivitas mete Indonesia, yaitu mulai dari penggunaan benih potensi produksi rendah
(unselected), agroklimat, SDM, sampai manajemen kebun. Faktor atau kombinasi faktor tersebut
akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas.
Secara empiris lapang, beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas yang menonjol
untuk disikapi secara proporsional dalam kaitannya dengan aspek budidaya adalah sebagai berikut:
Bahan tanam
Hingga saat ini, sebagian besar kalau tidak seluruhnya, petani menggunakan bahan tanam
(benih) dengan mutu genetik yang tidak jelas (unselected). Kalaupun ada sebagian mereka telah
menggunakan biji (seeds) atau benih (seedlings) jambu mete berasal dari BPT (blok penghasil tinggi)
atau individu pohon produksi tinggi (lokal), tetapi tidak menjamin bhawa potensi produksi yang
dicapai identik dengan tetuanya (pohon induk). Hal ini karena jambu mete tergolong tanaman
menyerbuk silang (a highly cross-pollinated crop) (Asogwa et al. 2008). Oleh sebab itu, tersedia
alternatif lain menggunakan benih sambung (grafted seedlings) dengan batang atas (entres) dari
varietas atau unggul lokal, dan batang bawah (rootstock) dari tipe lokal. Teknologi penyedia-an benih
mete sambung yang mudah dan umum digunakan adalah soft grating dengan tingkat keberhasilan
tinggi (agricoop.nic.in/imagedefault1/Cashewnut%20 Cultivation.pdf). Penggunaan benih mete
sambung telah dikembangkan di sejumlah negara seperti Brazil dengan varietas genjahnya (dwarf)
(Crisostomo et al. 2009), India (Desai et al. 2010; Nigeria (Asogwa et al. 2008), Australia (Baker 2008).
Sampai sejauh ini, Badan Litbang Pertanian telah melepas sembilan varietas unggul jambu
mete (GG-1, MR-851, Meteor YK, PK-36, PF-1, PE-1, Muna-1) dengan potensi produksi berkisar 9001.250 kg.ha-1. Tidak diperoleh informasi atau data mengenai jumlah petani atau luasan areal jambu
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mete yang telah menggunakan varietas tersebut. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab
bersama para stakeholders, termasuk pihak pemerintah terkait seperti Badan Litbang Pertanian,
Ditjen Perkebunan, dan Pemerintah Daerah yang para petaninya mengusahakan jambu mete sebagai
sumber pendapatan.
Ke depan, informasi tentang benih jambu mete bermutu (bersertifikat), baik jumlah maupun
ketersediaannya, seyogyanya mudah diakses oleh para pengguna, terutama petani dan penangkar.
Oleh sebab itu, aspek kelembagaan penyediaan benih jambu mete bermutu perlu dirumuskan
bersama, agar petani memperoleh kepastian perolehan benih yang dianjurkan.
Di India, Australia, Nigeria dan mungkin beberapa negara penghasil mete utama lain, para
pemulia dalam melakukan kegiatan seleksi antara lain berorientsi mendapatkan varietas-varietas
dengan karakter selain produksi tinggi juga berukuran gelondong (nut) atau kacang (kernel) mete
jumbo (Baker 2008; Callado et al. 2009). Gelondong atau kacang mete jumbo dan ekstra besar (W180 dan W-210) yang mempunyai harga jual paling mahal (premium). Baker (2008) melaporkan
kacang mete ukuran biasa (W-320) di pasar interna-sional dihargakan hanya US $ 1,80.lb-1,
sedangkan W-180 dan W-210, masing-masing berharga US$ 6,05.lb-1 dan US$ 7,30.lb-1.
Jarak tanam (populasi tanaman)
Pada tingkat lapang, jarak tanam yang digunakan dalam budidaya jambu mete sangat
bervariasi, dari yang sangat rapat, misalnya 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, untuk tujuan sebagai tanam-an
konservasi (penghijuan) sampai yang relatif lebar 6 m x 6 m, 8 m x 8 m. Namun ketika ta-naman
berumur lebih dari 7-8 tahun, peng-gunaan jarak tanam yang semula dianggap lebar telah menjadi
terlalu sempit/rapat karena kanopi telah tumbuh melebar dengan diameter berkisar 14-20 m,
bahkan lebih. Daras et al. (2011) melaporkan dari hasil penelitiannya di provinsi NTB dan NTT bahwa
dengan jarak tanam 6 m x 6 m, maka ketika tanaman berumur 6-7 tahun kanopi telah bersinggungan
(overlap) Laporan serupa, Rajana dan Reddy (2010) menyatakan rekomendasi penggunaan jarak
tanam 8 m x 8 m dianggap tidak cukup karena lebar kanopi terus bertambah hingga berumur 15
tahun.
Penggunaan jarak tanam rapat (populasi tinggi) sebenarnya tidak dilarang untuk tujuan
memperoleh produksi total atau keuntungan ekonomi tinggi, terutama pada periode awal (Salam
1997). Bahkan dianjurkan apabila jambu mete ditanam pada tanah-tanah yang tidak/kurang subur
karena pertumbuhan tanaman biasanya lambat (Desai et al. 2010). Beberapa hasil penelitian
menunjukkan hasil panen meningkat 3-4 kali lipat lebih tinggi selama periode awal 6-7 tahun, tetapi
kemudi-an menurun ketika tanaman berumur 12 tahun (Venkattakumar et al. 2003; Mathew dan
Kumar 2008). Oleh sebab itu, untuk memperoleh produksi optimal maka tanaman harus dikelola
secara baik seperti pemangkasan dan pemberian hara tambahan (pupuk).
Pemangkasan dan penjarangan
Pemangkasan tanaman secara teratur harus dilakukan sejak awal, terutama pada tahun
pertama sampai umur 3-4 tahun (agri-coop.nic.in/imagedefault1/Cashewnut-Cultivation.pdf), yaitu
membuang tunas air dan cabang yang rusak/mati untuk menghasilkan bentuk kanopi yang ideal
(Gambar 1). Tanaman jambu mete diusahakan hanya memiliki satu batang dan beberapa cabang
utama. Cabang-cabang di bagian bawah dibuang dengan tinggi 0,75-1,0 m di atas permukaan tanah
untuk memudahkan aktifitas pemeliharaan seperti pemupukan dan pemungutan hasil panen. Pada
tanaman jambu tidak produktif berumur 15 tahun, teknik pemangkasan terbaik adalah setinggi 1,5 m
dari batang utama (Rajana dan Reddy 2012) dengan hasil panen 3,15 kg.ph-1 dan hasil kumulatif (3
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Gambar 1. Jambu mete ditanam pada tanah dengan solum sangat tipis (< 20 cm).

kali perode panen) sebanyak 5,15 kg.ph-1, dan hasil terendah (1,3 kg.ph-1) dengan pemangkasan
sepanjang 3 m dari batang utama. Jumlah (intensitas) penetrasi sinar matahari yang masuk ke tajuk
(kanopi) dan sirkulasi udara yang lebih baik diperkirakan sebagai pendorongnya.
Perkembangan lebih lanjut, pemangkasan tanaman mungkin tidak banyak menolong untuk
mempertahankan produksi dan produktivitas tanaman karena kondisi tanaman terlalu besar. Oleh
sebab itu, tindakan penjarangan (thinning) adalah solusi yang tepat. Kanopi tanaman yang telah
saling menutup (overlap) menyebabkan tanaman tidak mendapatkan pencahayaan matahari dan
sirkulasi udara yang cukup (Gambar 2), sehingga produksi bunga turun drastis, meskipun tanaman
mempunyai kapasitas berproduksi sampai umur 35-40 tahun (Rajana dan Reddy 2012). Triparthy et
al. (2015) dari hasil penelitiannya melaporkan penggunaan jarak tanam rapat menurunkan jumlah
bunga.m2 pada permukaan kanopi, dan hasil gelondong dibandingkan jarak tanam lebih lebar.
Dengan jarak tanam 5 m x 5 m, tanaman harus mulai dipangkas pada umur 5 tahun, dan pada jarak
tanam lebih lebar dipangkas pada umur 8 tahun.
Pada tingkat lapang, sering tidak mudah mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang
diperkirakan paling bertanggung jawab terhadap rendahnya produktivitas, karena ada keterkaitan
antara satu faktor dengan faktor lainnya. Namun secara umum, berawal dari persepsi bahwa
tanaman mete tidak menuntut persyaratan tumbuh yang ketat, dan mampu beradaptasi baik pada
berbagai kondisi tanah (Ohler 1988; Crisostomo et al. 2009). Akibatnya, banyak tanah-tanah marginal
(tidak subur) digunakan untuk bertanam jambu mete dengan pemeliharaan tanaman minimal. Persepsi ini telah tersosialisasi secara berhasil, khususnya di Indonesia. Petani hanya berharap tanaman
mete memberikan hasil sebanyak mungkin dengan biaya produksi rendah, tanpa disertai
pemahaman memadai tentang perangai tanamannya. Yang jelas, sampai sekarang produktivitas
mete masih rendah dan hasil tinggi masih sebatas ekspektasi.
Pola pengusahaan tanaman jambu mete seperti dikemukakan di atas, tidak hanya ditemui di
Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain sepeti India, Nigeria, dan Tanzania, terutama pada
periode awal pengenalan (introduksi) tanaman. Jambu mete banyak ditanam pada tanah-tanah
marginal sebagai tanaman konservasi tanpa disertai pemeliharaan yang cukup, sehingga
produktivitasnya rendah (Asogwa et al. 2008; Rejani and Yadukumar 2010; Kasuga 2010; Nzegbule et
al. 2013).
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Gambar 2. Tanaman jambu mete: (kiri) Kondisi tanaman perlu penjarangan, dan (kanan) Kondisi setelah
perjarangan.

Polatanam
Pada periode 3-5 tahun pertama, petani umumnya memanfaatkan ruang (lahan) diantara
tegakan (pohon) jambu mete dengan menanam tanaman sela, khususnya tanaman pangan seperti
jenis padi lahan kering, jagung, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau (Gambar 3). Dengan
demikian, petani memperoleh pendapatan sebelum jambu metenya berproduksi. Namun ketika
tanaman jambu mete berumur 7-8 tahun, kesempatan menanam tanaman sela berkurang atau tidak
memungkinkan lagi karena penetrasi sinar matahari sangat berkurang. Pada tingkat ini, petani
umumnya dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, pertama, mereka mencari atau lahan baru atau
membeli lahan untuk bertanam tanaman pangan. Kedua, tetap membiarkan tanaman jambu mete
tanpa pemeliharaan yang cukup (pemangkasan, penjarangan, pemupukan). Akibatnya, produktivitas
terus menurun dari tahun ke tahun. Perilaku petani mete demikian masih banyak dijumpai di sentrasentra produksi. Hasil wawancara dengan sejumlah petani jambu mte di Dompu Sumbawa (NTB)
mereka menjawab tidak sampai hati (sayang) karena tanaman metenya pernah memberikan
pendapatan signifikan, sehingga mampu membiayai anak mereka ke beberapa perguruan tinggi di
Mataram ataupun Pulau Jawa (Yogyakarta).
Kehadiran program pemerintah menuju swasembada komoditas padi, jagung dan kedele
(PAJALE) membawa angin segar bagi para petani jambu mete di wilayah NTB dan NTT. Harga ketiga
komoditas, khususnya jagung, yang semakin baik dan pemasaran mudah, mendorong para petani
bersemangat kembali ke kebun mengoptimalkan kebun jambu mete dengan melakukan
pemangkasan, bahkan penjarangan tanaman mete (Gambar 3). Selama ini, petani sangat sulit untuk
menerima (menerapkan) inovasi teknologi pemangkasan dan penjarangan jambu mete dalam upaya
meningkatkan produktivitas jambu mete dan lahan. Secara autodidak (naluri) petani menerapkan
polatanam yang beragam (kombinasi komoditas dan urutan tanam) dengan memperhatikan pola
curah hujan setempat.

PEMUPUKAN
Persepsi umum bahwa sejak jambu mete banyak dikembangkan pada tanah-tanah marginal,
maka tanaman tersebut ditafsirkan tidak membutuhkan hara tambahan (pupuk) untuk dapat tumbuh
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Gambar 3. Polatanam: (A) JM+PG; (B) JM+ PG+ J+ W; (C) JM+ J; (D) JM+ J+ KI (tumpang gilir).
Keterangan: JM = Jambu mete, J= Jagung, PG= Padi gogo, KI= Kacang ijo.

dan berproduksi normal. Konsekuensinya, petani jambu mete umumnya tidak melakukan pemupukan dalam upaya memperbaiki produktivitas. Persepsi tersebut adalah keliru dan menyesatkan
(Crisostomo et al. 2009). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi mete meningkat
signifikan apabila dipupuk secara memadai (Ghosh dan Bose 1986; Gosh 1989; Grundon 1999; Daras
dan Randriani 2006; Desai et al. 2010). Padahal norma umum yang berlaku bahwa suatu tanaman
dapat berproduksi secara berkelanjutan (sustainable) memerlukan hara yang dapat diserap dan
diganti dengan pupuk inor-ganik (pupuk kimia), pupuk kandang (manure), kompos sampah kota, dan
dalam jumlah terbatas dari udara (Anon 2013).
Pada stadia kecambah, kebutuhan nutrisi dipenuhi dari kotiledon (cadangan makanan alami)
yang melekat. Namun ketika kotiledon gugur, biasanya setelah 45 hari, tanaman muda mulai
memerlukan hara tambahan (pupuk) untuk mendukung pertumbuhan normal (Ximenes 1996). Dapat
dipahami bahwa setiap siklus tumbuh tanaman, sejumlah nutrisi/hara diambil (diserap) dari tanah
untuk mendukung pertumbuhan vegetatif (daun, cabang, batang dan akar), dan generatif (gelondong
dan buah semu). Oleh sebab itu, tanaman akan tumbuh dan berkembang baik apabila hara yang
diambil (diserap) dari tanah untuk pertumbuhan begetatif ataupun yang hilang keluar terangkut hasil
panen seharusnya dikembalikan lagi ke dalam tanah untuk kesinabungan (sustainability).
Apabila proses pengurasan (maining) hara dari tanah tidak diimbangi dengan usaha
pemulihan (replenishing) sejumlah hara yang keluar dari sistem, maka tanaman berisiko mengalami
kekurangan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara normal. Pada jenis
hara tertentu, tanaman yang mengalami kekurangan hara dimaksud akan memperlihatkan gejala
spesifik. Akan tetapi pada jenis hara tertentu lain, mungkin sulit dikenali secara visual (hiden). Oleh
sebab itu, untuk memastikan status hara tanaman, biasanya didekati dengan analisis kandungan
hara, baik yang ada di dalam jaringan tanaman (daun) maupun tanah. Pendekatan ini telah
digunakan secara luas untuk mengidentifikasi status dan memprediksi kebutuhan hara tanaman,
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dengan memperhatikan perkembangan tanaman (umur dan tampilan fisik) dan kondisi agroklimat
wilayah setempat. Pendekatan umum yang biasa dilakukan orang untuk memulihkan atau menaikkan
daya dukung (kapasitas) tanah menyediakan kebutuhan hara adalah pemberian pupuk, baik berupa
pupuk organik dan inorganik. Meskipun pupuk organik bersifat memiliki kandungan hara rendah,
tetapi lebih lengkap dibanding pupuk kimia komersial umumnya. Penambahannya diperlukan,
terutama untuk memperbaiki sifat-sifat fisik (agregasi/struktur) dan aktivitas biologi tanah. Jumlah
yang perlu ditambahkan ke dalam dapat bervariasi ter-gantung antara lain faktor jenis tanah dan
iklim, serta jenis tanaman yang diusahakan diatasnya.
Pupuk organik
Menyiapkan lahan dengan kandungan bahan organik tanah (BOT) yang memadai (cukup)
merupakan langkah penting dalam upaya mempertahankan atau memperbaiki kesuburan tanah dan
produktivitas tanaman yang diusahakan diatasnya. Namun dalam praktik pertanian, upaya tersebut
sering tidak mudah untuk diterapkan. Di daerah-daerah tropis dengan rata-rata suhu siang hari dan
kelembaban tinggi menyebabkan proses penguraian (pembusukan) dan oksidasi bahan organik
sangat cepat. Akibatnya, antara poses penyediaan bahan organik dan penguraiannya tidak
berimbang. Pengolahan lahan/tanah yang intensif, lebih-lebih disertai pembakaran gulma dalam
penyiapan lahan, memacu proses penu-runan (pengurangan) BOT dipercepat. Unsur-unsur hara yang
dikandung dalam BOT diikat dalam bentuk molekul organik yang kompleks yang harus diurai terlebih
dahulu oleh mikro organisme tanah sebelum tanaman dapat menyerap hara tersebut. Oleh sebab
itu, mana-jemen kebun yang baik diperlukan apabila produktivitas lahan ingin dipertahankan secara
berkelanjutan. Akanbi et al. (2013) menyatakan bahwa tanaman jambu mete memerlukan tanah
yang subur dan perbaikan keseburan tananyah supaya mampu berproduksi optimal dan
menguntungkan secar ekonomi.
Sumber bahan organik yang diberikan ke dalam tanah dapat berupa kompos atau pupuk
kandang. Laporan hasil-hasil peneltian tentang manfaat penggunaan pupuk organik untuk
mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman jambu mete, khususnya di Indonesia sangat
terbatas. Pada percobaan pot di rumah kaca, Trisilawati dan Daras (2015) melaporkan pemberian
pupuk kandang dari kotoran sapi sebanyak 2,0 kg.pot-1 (setiap pot diisi tanah regosol 20 kg)
memperbaiki pertumbuhan bibit jambu mete secara nyata. Selain itu, menaik-kan kandungan hara N,
P, K, Ca dan Mg daun, masing-masing 60,8; 44,1; 32,7; 47, 8; dan 45,5 % dibanding tanpa pupuk
kandang. Di Nigeria, juga pada percobaan pembibitan di rumah kaca, Akanbi et al. (2013)
menyimpulkan peng-gunaan pupuk organik berasal dari kulit buah coklat, kotoran ayam, kotoran
sapi, dan kulit buah kola meningkatkan bobot kering total tanaman secara signifikan, masing-masing
naik sebesar 62,1, 56,2, 44,1 dan 38,1 % lebih tinggi dibanding kontrol (tanpa pupuk organik). Pada
parameter tinggi bibit juga naik bervariasi dengan kisaran 5,9-36,7 %. Di India, petani jambu mete
dianjurkan pemberian pupuk organik berupa kompos/pupuk kandang, dengan dosis disesuaikan
menurut umur tanaman. Besarnya dosis pupuk organik untuk tanaman jambu mete adalah 15, 30, 40
dan 50 kg.ph-1, masing-masing untuk tanaman berumur 1, 2, 3 dan > 4 tahun (Desai et al. 2010).
Pupuk inoganik (pupuk kimia)
Berdasarkan analisis kimia jaringan ta-naman, Ipinmoroti dan Ogeh (2014) melapor-kan
bahwa apabila kandungan hara makro utama N, P dan K daun nilainya di bawah batas kritis, yang
masing-masing bernilai 1,24 %, 0,12, dan 0,34 %, maka secara kualitatif dapat disimpulkan tanaman
jambu mete memerlukan hara tambahan (berupa pupuk) untuk mendukung pertumbuhan dan
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produksi secara normal. Lebih jauh, berdasarkan sifat-sifat kimia tanahnya, batas kritis N total, P
tersedia dan K dapat ditukar, masing-masing adalah 0,1 g.kg-1, 3,7 cmol.kg-1 dan 0,12 cmol.kg-1. Oleh
sebab itu, apabila kondisi tanah di bawah tegakan jambu mete memiliki nilai lebih rendah dari
masing-masing batas kritis tersebut, maka tanaman jambu mete berpotensi kekurangan hara
tersebut. Tindakan serupa juga diperlukan apabila hara makro sekunder Ca dan Mg statusnya di
bawah batas ktitis, yang masing-masing bernilai 0,8, dan 0,18 cmol.kg-1. Akan tetapi untuk
menetapkan kebutuhan hara secara kuantitatif, umumnya didekati dengan rangkaian percobaan
pemupukan di lapangan pada berbagai kondisi agroklimat guna menghindari bias yang diakibatkan
oleh adanya variasi iklim, jenis/tipe, dan karakter tanaman (umur, tipe, varietas).
Di daerah pengembangan jambu mete di provinsi NTT, Daras dan Randriani (2008)
menyimpulkan dosis pupuk terbaik adalah 750, 1.000 dan 1500 g NPK (1:1:2)/ph/th dengan
kombinasi N, P2O5 dan K2O, masing-masing untuk tanaman menghasilkan (TM) berumur 5, 6 dan 7
tahun. Apabila dosis pupuk sebesar 750 g NPK (1:1:2)/ph/th disusun (diramu) dari pupuk tunggal
urea, SP-36 dan KCl, maka akan menjadi 1.540 g/ph/th, yang terdiri dari 416 g urea, 520 g SP-36, dan
605 g KCl) untuk tanaman berumur 5 tahun. Selanjutnya, jumlah pupuk tersebut diberikan dalam 2
kali agihan (split dosis), yaitu 50 % dosis pada awal musim hujan (Okt/Nop) dan 50 % lagi menjelang
akhir musim hujan (Feb/Maret) apabila pola curah hujan normal. Dengan cara yang sama, maka dosis
pemupukan untuk tanaman berumur 6 dan 7 tahun, masing-masing menjadi sebesar 2,055 kg
(terddiri dari 555 g urea + 694 g SP-36 + 806 g KCL), dan 3,084 kg (terdiri dari 833 g urea + 1042 g SP36 + 1.209 g KCl) per pohon per tahun. Dengan dosis pupuk terbaik (750 g NPK.ph-1), tanaman
menghasilkan rata-rata hasil panen gelondong mete sebanyak 7,8 kg.ph-1 pada umur 5 tahun. Ratarata hasil gelondong mete maksimal sebenarnya adalah 8,6 kg.ph-1, dengan dosis pemupukan
tertinggi, yaitu 1.500 g NPK/ph/th. Di Lombok (NTB), Daras dan Pitono (2006) mendapatkan dosis
pemupukan terbaik adalah sebesar 500, 750 dan 1.000 g/ph/th dengan komposisi NPK (1:1:1)
ataupun NPK (1:1:2) yang memberikan respon sama baik. Juga dengan cara yang sama, yaitu apabila
dosis pupuk diramu/disusun dari campuran pupuk tunggal urea, SP36 dan KCl, maka dosis
pemupukan menjadi 1,050 kg (terdiri atas 300 g urea, 350 g SP-36 dan 400 g KCl), 1.500 kg (terdiri
dari 400 g urea, 500 g SP-36, dan 600 g KCl), dan 2.100 kg (terdiri dari 600 g urea, 700 SP-36 dan 800
g KCl) per pohon per tahun, untuk tanaman jambu mete berumur 5, 6 dan 7 tahun, diberikan dalam 2
kali agihan (split dosis), yaitu 50 % pada awal musim hujan, dan 50 % lagi menjelang akhir musim
hujan. Di Lombok, rata-rata hasil gelondong mete tertinggi adalah 4,4 kg.ph-1 dengan dosis
pemupukan 1.000 g NPK/ph/th pada umur 6 tahun. Adanya perbedaan dosis dan komposisi NPK
optimal serta rata-rata hasil gelondong mete antara wilayah NTB dan NTT dinilai wajar, karena
berhubungan dengan variasi kondisi agroklimat, dan mungkin juga tipe/kultivar jambu mete yang
digunakan petani.
Dosis pemupukan yang dinilai cukup memadai di atas hampir sama dengan yang dilaporkan
Ghosh (1989) yang menyimpulkan hasil terbaik diperoleh pada tanaman yang dipupuk kombinasi 500
g N, 200 g P2O5 dan 200 g K2O.ph-1.th-1 untuk tanaman berumur 7 tahun. Sementara itu, Crisostomo
et al. (2004) melaporkan hasil panen gelondong maksimal 1.536 kg.ha-1 (pop. 200 ph.ha-1) pada
tanaman umur 6 tahun, yang dipupuk 700 g N dan 45 g K2O, sedangkan Vishnuvardhana et al. (2002)
mendapatkan hasil gelondong mete terbanyak dan secara ekonomi menguntungkan dengan dosis
pupuk sebesar 500, 250, 250 g.ph-1.th-1, masing-masing dalam bentuk N, P2O5 and K2O. Di negara lain
seperti India dan Australia, meng-anjurkan dosis pemupukan tanaman jambu seperti tercantum pada
Tabel 2 dan 3.
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Tabel 2. Anjuran Dosis Pemupukan Jambu Mete di India (Desai et al., 2010)
Umur
(Th)

Kompos/Pupuk
kandang (kg)

N

Unsur hara (g/ph/th)
P2O5
K2O

1
2
3
>4

15
30
40
50

250
500
750
1000

50
100
200
300

50
100
200
400

Urea
250
500
1000
2000

Pupuk kimia (g/ph/th)
Pospat alam
KCl
175
350
750
1500

85
165
330
660

Tabel 3. Anjuran Umum Pemupukan Jambu Mete di Australia.

PENUTUP
Secara umum rendahnya produktivitas jambu mete di Indonesia karena masih dipersepsikan
bahwa tanaman tersebut tidak membutuhkan pemeliharaan yang baik seperti layaknya tanaman
bernilai ekonomi tinggi. Karena alasan tersebut, maka jambu mete banyak ditanam atau diusahakan
pada tanah-tanah marginal (tidak subur) tanpa disertai pemeliharaan tanaman yang memadai. Beberapa faktor dominan penyebabnya rendahnya produktivitas antara lain; (1) penggunaan bahan
tanam potensi produksi rendah (unselected); (2) kurangnya pemeliharaan tanaman seperti
pemangkasan, penjarangan, dan pemupukan, serta pengendalian OPT. Ada petunjuk tanaman jambu
mete yang dipupuk dengan baik mampu menaikkan produktivitas secara signifikan. Pemberian dosis
pupuk campuran 750, 1.000 dan 1.500 g NPK (1:1:2).ph-1.th-1 dalam bentuk N, P2O5 dan K2O, dinilai
cukup memadai untuk tanaman ber-umur 5, 6 dan 7 tahun. Pupuk tersebut diberi-kan dalam 2 kali
agihan per tahun, yaitu 50 % pada awal musim hujan (Okt/Nop), dan 50 % lagi menjelang akhir
musim hujan (Feb/Maret). Pemberian dosis pupuk sebesar 750 g NPK (1:1:2).ph-1.th-1 dapat
menaikkan rata-rata hasil gelondong mete 7,8 kg.ph-1 pada umur tanaman 5 tahun.
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KERAGAAN BUDIDAYA TANAMAN JAMBU METE DI KABUPATEN BIMA
Cashew Cultivation in Bima District
Sudarto dan Putu Cakra A.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jalan Raya Paninjoan, Narmada
darto_darto66@yahoo.co.id

ABSTRAK
Tanaman jambu mete merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan dan berperanan penting dalam
perekonomian pedesaan terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi petani
-1
luas pertanaman jambu mete di Nusa Tenggara Barat 66.983,38 ha dengan produktivitas 208 kg.ha biji
-1
gelondong.tahun . Wilayah kabupaten Bima memiliki luas areal jambu mete 10.424,52 ha dengan produksi
-1
yang dicapai 1.807,47 ton.th . Luas areal perkebunan jambu mete terluas di kecamatan Donggo dengan luas
areal 2003,04 ha, kecamatan Soromandi 1.480,30 ha dan kecamatan Sanggar 1.286,00 ha. Budidaya tanaman
jambu mete di desa Punti, kecamatan Soromandi kabupaten Bima telah dikembangkan sejak tahun 1995
dengan luas 250 ha. Secara umum petani jambu mete dalam melakukan pemeliharaan masih sederhana.
Pengkajian telah dilakukan pada tahun 2015. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan
budidaya jambu mete, dengan metode deskstudy dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan 5
kelompok tani yang terdiri dari masing-masing 5 orang anggota kelompok (total 25 orang), 2 orang penyuluh
lapang, kemudian data primer dan sekunder dianalsis secara deskriptif. Hasil identifikasi adalah (1) umur
tanaman jambu mete 15-25 tahun, (2) jarak tanam yang diterapkan 6 m x 6 m dan 9 m x 6 m, (3) tidak
dilakukan pemangkasan pemeliharaan, (4) tidak dilakukan pemupukan, (5) tidak dilakukan penjarangan, (6)
tidak dilakukan pengendalian OPT.
Kata kunci: keragaan, budidaya, jambu mete

ABSTRACT
Cashew is one of the main commodities that play an important role in the economy of rural communities,
especially in the provision of employment, and the source of farmer income. In 2014, the cashew area in West
Nusa Tenggara achieved 66,983.38 ha with productivity of 208 kg nuts/ha/year. Cashew areas in district of
-1
Bima were about 10,422.52 ha with nut productivity achieved 1,807.47 tons.year . The tree largest area were
found in sub district of Donggo, Soromodandi, and Sanggar with 2.003,04 ha, 1,480.30 ha, and 1,286,00 ha
respectively. This study had conducted since 2015 in district of Bima. The objective of the study was to identify
the problem of cashew cultivation based on the result of desk study and focus group discussion (FGD) method
that employed 5 farmer groups, 25 farmers, and 2 extension agents. All of primary and secondary data were
analized on descriptive methods. The results showed that (1) the cashew plantation was about 15-25 years old,
(2) the cashew population was arranged on plant distance of 6 m x 6 m and 9 m x 6 m, (3) in general, cashew
maintenance by farmers was very simple without treatment of pruning, fertilizing, thinning, and pest
controlling.
Key words: cashew, cultivation, Bima district
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PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Salah satu sektor
pertanian yang dikembangkan adalah perkebunan. Pembangunan di sektor ini ditujukan untuk
kesejahteraan petani dengan cara antara lain menjadikan perkebunan mampu bersaing dan
berkelanjutan (Kementerian Pertanian RI 2015).
Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sektor perkebunan telah berkembang dan masih akan
dikembangkan karena kesesuaian potensi sumberdaya daerah ini, termasuk sumberdaya lahan, iklim,
dan manusia. Permasalahan usahatani perkebunan telah menjadi sektor andalan pembangunan di
provinsi ini karena berperan besar dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan domestik
regional bruto (PDRB), memberi kesempatan kerja dan kesempatan usaha, mendorong
pengembangan wilayah, mendukung konservasi lingkungan, dan lain-lain (Dinas Perkebunan NTB
2016). Pada tahun 2011 sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB mencapai 1,25 miliar rupiah.
Pada tahun itu sektor pertanian, yang di dalamnya termasuk sub sektor perkebunan, menyerap
884.215 tenaga kerja berumur 15 tahun ke atas. Jumlah ini merupakan 45 % dari total tenaga kerja
15 tahun ke atas yang bekerja di Nusa Tenggara Barat (BPS NTB 2012). Selanjutnya, juga dilaporkan
bahwa areal perkebunan mete di Nusa Tenggara Barat pada tahun tahun 2016 menjadi sebesar
66.983,38 ha (Dinas Perkebunan NTB 2016). Kabupaten Bima sebagai salah satu kabupaten yang di
provinsi NTB memiliki luas areal jambu mete 10.424,52 ha dengan produksi yang dicapai 1.807,47
ton.th-1, dengan produktivitas 208 kg.ha-1 biji gelondong.th-1.
Tanaman perkebunan di Kabupaten Bima, tetapi masih belum mendekati potensi
produktivitas yang ada. Sementara itu jambu mete mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi karena
mempunyai banyak kegunaan dalam berbagai bentuk produk. Kendala yang ada dalam
perkembangan jambu mete di Kabupaten Bima antara lain berupa fakta bahwa tanaman ini umurnya
sudah di atas 20 tahun, dengan pemeliharaan yang sederhana. Tujuan kajian ini adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan budidaya jambu mete, sekaligus menyampaikan upaya-upaya untuk
pemecahan masalah yang ada.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskstudy dan FGD (Babbie 2004; Fink and Kosecoff
1998; Mosher and Kalton 1985). Survei dilakukan di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten
Bima 2015-2016. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan
pertimbangan luas pertanaman terluas serta merupakan wilayah pendampingan kawasan tanaman
perkebunan di NTB. FGD melibatkan 5 kelompok tani yang terdiri dari masing-masing 5 orang
anggota kelompok (total 25 orang), 2 orang penyuluh lapang. Data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis secara deskriptif (Rusdi 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan tanaman jambu mete di kabupaten Bima
Luas wilayah kabupaten Bima adalah 402.081 ha, dan didominasi oleh lahan kering. Kegiatan
pertanian masih banyak bergantung kepada hujan, dan Selain itu, banyak bagian wilayah kabupaten
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ini merupakan daerah berbukit atau pegunungan. Ketinggian tempat Kabupaten Bima adalah antara
0-714 meter di atas permukaan laut, dengan beberapa tempat merupakan daerah yang cukup curam.
Keadaan ketinggian ini sesuai untuk pertumbuhan tanaman jambu mete, karena tanaman ini
menghendaki ketinggian antara 0-700 meter di atas permukaan laut.
Curah hujan di Kabupaten Bima cukup bervariasi, berkisar antara 1.294 mm per tahunnya,
bergantung siklus El Nino (tahun kering), La Nina (tahun basah), atau normal. Suhu minimummaksimum di Kabupaten ini adalah 24,5 0C-31,5 0C. Jumlah curah hujan dan keadaan temperatur ini
sesuai untuk pertumbuhan jambu mete, yang menurut Cahyono (2001) mensyaratkan curah hujan
antara 1.000-2.000 mm per tahun dan temperatur dengan kisaran 17-37 oC. Jambu mete merupakan
tanaman perkebunan yang mempunyai luas pertanaman terbesar di Kabupaten Bima. Luas tanaman
jambu mete pada tahun 2016 adalah 10.424,52 ha dengan produktivitas yang masih rendah 208
kg.ha-1 biji gelondong.th-1. Oleh karena itu, kabupaten ini perlu meningkatkan penampilannya untuk
dapat menyamai atau melebihi rata-rata produktivitas nasional tahun 2013 sebesar 360 kg.ha-1 biji
glondong.th-1 atau lebih tepat-nya untuk dapat mendekati potensi produksi dari tanaman ini.
Pendapatan usahatani jambu mete tumpangsari padi
Pendapatan usahatani jambu mete di kabupaten Bima mencapai Rp 3.893.000,00 per ha.
Nilai ini diperoleh dari produksi sebesar 229 kg dan harga sebesar Rp 17.000.kg-1 biji gelondong.
Biaya produksi yang dikeluarkan petani tidak ada, karena petani berpendapat sudah di pupuk
bersamaan dengan tanaman semusim salah satunya padi. Pendapatan untuk tumpangsari dengan
padi mencapai 6.961.549,21 ini berarti sumbangan pendapatan jambu mete 55,9 % dari sistem
tumpangsari dengan padi.
Dengan jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 4 orang maka pendapatan dari
usahatani jambu mete ini adalah Rp 973.250 per orang per tahun atau Rp 81.104 per orang per
bulan. Jumlah pendapatan ini jelas sangat kurang dan sangat tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan minimum keluarga petani. Tentu saja keadaan tidak berkecukupan ini akan benar-benar
terjadi bila bahwa usahatani jambu mete merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga
petani tersebut. Dengan demikian, keluarga petani perlu meningkatkan pendapatannya, baik dari
usahatani jambu mete maupun dari kegiatan-kegiatan produktif lainnya seperti tanaman jambu mete
yang ditumpangsarikan dengan padi, agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Permasalahan dalam pengembangan jambu mete
Produktivitas jambu mete yang ada sekarang termasuk rendah. Menurut Dinas Perkebunan
NTB (2007) produktivitas rendah ini terjadi karena sistem budidaya yang belum mengikuti
rekomendasi yang ada. Misalnya, petani belum menerapkan ukuran lubang tanam yang sesuai, tidak
melakukan penjarangan tanaman, dan tidak memelihara tanaman secara intensif. Terdapat 20 orang
petani responden (80 %) yang merasakan bahwa mereka kurang menguasai teknis budidaya jambu
mete. Aspek teknis yang dirasakan kurang dikuasai termasuk dalam pemangkasan pemeliharaan,
pemupukan dan pembibitan. Selain masalah teknis juga ada masalah keamanan yaitu pada 2 tahun
terakhir terdapat petani yang kehilangan hasil panen mete di lahan karena dipanen oleh orang yang
tidak berhak hal ini disebabkan oleh harga mete biji gelondongan yang tinggi diatas 20.000.kg-1.
Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan jambu mete
Upaya peningkatan produksi jambu mete yang saat ini masih berada di bawah produktivitas
Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pada intinya adalah meng-
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Tabel 1. Analisis usahatani tanaman jambu mete.
No

Penerimaan/pengeluaran

I.

Penerimaan (1)
1.Produksi Fisik (kg)
2.Sampingan (padi merah)
Total penerimaan (1)

II.

Input produksi (2)
1. Bibit padi
2.Pupuk (kg)
Padi
a. Urea
b. Ponska
c. SP-36
d. KCl
e. ZA
f. Pupuk kandang
g. Herbisida
h. Fungisida
i. Insektisida
j. Obat Lainnya
Mete
a. Ponska
Total input (2)
Tenaga kerja (3)
Padi (OH)
1. Pengolahan tanah
2. Penanaman
3. Penyiangan
4. Pemupukan
5. Penyemprotan
6. Panen/Angkut (karung/borongan)
Mete (OH)
1. Pendangiran/Penyiangan
2. Pemangkasan
3. Pemupukan
4. Penyemprotan/Pengendalian OPT
5. Sambung samping/pucuk
6. Panen/Angkut
7.Pasca Panen
Total tenaga kerja (3):
Lainnya (4)
Total biaya (2+3+4)
Pendapatan
R/C

III.

IV.
V.

Jumlah

Teknologi petani (kontrol)
Harga satuan
Nilai (Rp)

xxx
229
1.896
xxx

xxx
17.000
3.000
xxx

xxx
3.893.000
5.688.000
9.581.000

xxx
50

xxx
5.000

xxx
250.000

122,32
24,46
6,52
4,08
-

1.800
2.500
77.500
25.000
-

220.174,51
61.159,59
505.585,91
101.932,64
-

xxx
xxx

xxx
xxx

-

1.138.852,65
xxx

4,89
12,23
6,52
1,63
1,63
29,36

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
3.750

244.638,34
611.595,86
326.184,46
81.546,11
81.546,11
110.087,25

-

-

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

1.455.598,14
25.000
2.619.450,79
6.961.549,21
3,66

upayakan cara budidaya yang lebih baik dari yang telah ada atau sedang dilaksanakan saat ini. Hasil
observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih belum optimal
dilaksanakan. Untuk meningkatkan produktivitas jambu mete khususnya di kabupaten Bima,
beberapa ino-vasi teknologi budidaya jambu mete dapat diterapkan yaitu :
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a). Pemupukan : tanaman jambu mete mempunyai sistem perakaran yang dalam terdiri dari akar
tunjang dan perakarannya tumbuh kesamping, panjangnya tergantung umur dan kondisi
tanaman. Melihat kondisi yang demikian maka perlu diketahui cara penempatan pupuk yang
tepat bagi tanaman agar pupuk yang diberikan dapat segera dimanfaatkan oleh tanaman
semaksimal mungkin. Dosis pupuk yang diberikan 400 g NPK.phn-1 di awal musim hujan dan akhir
musim kemarau.
b). Pemangkasan di akhir musim kemarau : pemangkasan pada tanaman jambu mete dimaksudkan
untuk membentuk kerangka tanaman dengan pertumbuhan batang, cabang yang ideal. Dengan
pemangkasan, maka akan terbentuk percabangan yang bagus, tajuk yang luas, dan pohon yang
luas. Pemangkasan pada tanaman jambu mete dimulai sejak tanaman masih berupa bibit sampai
tanaman berbuah. Pemangkasan tanaman yang masih berupa bibit hanya dilakukan untuk
membuang tunas-tunas sampingnya saja dan diusahakan pertumbuhan cabangnya juga
dikendalikan. Sedangkan pemangkasan pada tanaman yang menghasilkan dilakukan pada cabangcabang yang mati, pertumbuhannya kurang sehat, cabang yang rusak dan cabang-cabang yang
pertumbuhannya sudah saling bersinggungan dengan tanaman lain disekitarnya.
c). Penjarangan tanaman menjadi 12 m x 12 m: penjarangan tanaman jambu mete harus dilakukan
pada saat yang tepat, artinya saat tanaman tidak sedang tumbuh bunga atau dengan kata lain
waktu yang tepat adalah setelah periode panen buah telah habis. Periode panen buah jambu
mete biasanya terjadi selama tiga kali yaitu panen pertama yaitu jatuh pada Juli-Agustus, panen
ke dua Agustus-September dan panen ke tiga September-Oktober. Kegiatan penjarangan dapat
juga dilakukan bersamaan dengan persiapan lahan. Pohon jambu mete yang sudah ditebang
segera dibersihkan ranting-rantingnya dan kayu yang besar-besar dan ranting dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar atau kebutuhan lainnya. Sementara itu, sisa-sisa dari daun jambu
mete dapat disebarkan ke lahan sebagai mulsa atau dibenamkan dalam rorak-rorak disekitar
tanaman jambu mete yang tidak dijarangkan sebagai bahan organik. Penjarangan tanaman jambu
mete tidak dilakukan sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap selama 3 tahun berturutturut. Lahan diantara tanaman jambu mete bekas pohon yang ditebang dapat diolah tanahnya
dan diusahakan tanaman semusim. Dengan demikian diversifikasi horisontal bagi petani jambu
mete akan timbul kembali melalui pengem-bangan tanaman semusim sebagai tanaman sela.
Melalui bentuk diversifikasi demikian, porsi pendapatan petani akan bertambah dengan adanya
pembudidayaan tanaman semusim diantara tanaman jambu mete. Dengan penerapan teknologi
penjarangan, maka dapat meningkatkan pendapatan Rp 4.422.500/ha/tahun sedangkan bilamana
dengan tumpang sari dengan padi maka pendapatannya menjadi Rp 7,478,049/ha/ tahun.
Untuk meningkatkan nilai tambah perlu dipikirkan untuk mengolah biji mete gelondongan
menjadi kacang mete maupun pemanfaatan buah semu yang tidak dimanfaatkan alias dibuang
begitu saja yang kemudian dimakan ternak sapi. Padahal, sebenarnya buah semu ini sangat potensial
untuk diolah menjadi beberapa produk olahan seperti jus, selai, abon, manisan, dan lain-lain (lihat
misalnya: Muljohardjo 1990; Zainuri et al. 1999). Agroindustri dipercaya dapat mengatasi beberapa
permasalahan terkait dengan produk pertanian (Cramer et al. 2001; Dillon 1999; Downey and
Erickson 1987; Gumbira-Said and Intan 2001; Saragih and Sipayung 2007).
Sedangkan dari segi keamanan perlu upaya bersama dari masyarakat untuk menjaga
lingkungannya secara bersama-sama. Disamping itu perlu adanya kerjasama yang baik dengan
stakeholder baik kepolisian maupun tentara, sehingga keamanan lingkungan masyarakat dapat
terjaga.
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KESIMPULAN
- Jambu mete merupakan tanaman perkebunan utama di kabupaten Bima namun produktivitas di
daerah ini masih rendah dengan produkstivitas 208 kg.ha-1 biji gelondong.th-1.
- Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi antara lain melalui; pemupukan,
pemangkasan dan penjarangan.
- Dengan penerapan teknologi penjarangan, maka dapat meningkatkan pendapatan Rp
4.422.500/ha/th sedangkan bilamana dengan tumpang sari dengan padi maka pendapatannya
menjadi Rp 7,478,049 /ha/th.
- Masalah keamanan masih merupakan ken-dala utama dalam budidaya jambu mete. Oleh karena
itu, pengembangan jambu mete perlu memecahkan atau mengatasi masalah-masalah ini dengan
berbagai cara, termasuk meningkatkan produksi, mengaktifkan ke-giatan agroindustri jambu mete
dan meningkatkan keamanan.
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ABSTRAK
Produktivitas tanaman jambu mete di Indonesia adalah 416 kg/ha/tahun, lebih rendah dibandingkan dengan
produktivitas jambu mete negara-negara penghasil lain seperti India, Vietnam dan Nigeria yang masing-masing
mencapai 900, 2.000 dan 4.125 kg/ha/tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena penggunaan benih
asalan yang diperbanyak dari biji (seeds). Jambu mete adalah tanaman menyerbuk silang (cross pollinated),
penggunaan benih dari biji akan menghasilkan turunan yang beragam dan tidak identik dengan sifat pohon
induknya. Untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan penggunaaan benih yang
diperbanyak dengan cara sambung pucuk (grafting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut
dapat meningkatkan produktivitas jambu mete 100-400 %. Indonesia saat ini telah memiliki sembilan varietas
jambu mete yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yaitu GG1, PK 36, MR 851, B O2, SM 9, Meteor JK,
-1
MPF1, MPE1 dan Muna. Potensi produksi varietas unggul tersebut dapat mencapai 3.740 kg.ha .
Pengembangan varietas unggul jambu mete harus dilakukan dengan cara grafting, yaitu penyambungan antara
batang atas (entres) asal varietas unggul produksi tinggi dengan batang bawah asal pohon induk lokal terpilih
(Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih) yang mempunyai perakaran kuat, tahan terhadap penyakit
busuk akar dan dapat beradaptasi baik pada kondisi lingkungan yang sub optimal. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan tingkat keberhasilan perbanyakan benih dengan cara grafting di tingkat pembibitan mencapai 8190 %.
Kata kunci: Anacardium occidentale, benih, varietas unggul, sambung pucuk

ABSTRACT
The productivity of cashew in Indonesia is 463 kg/ha/year, that lower than the other countries i.e. India,
Vietnam and Nigeria, in which it reach 900, 2,000 and 4,125 kg/ha/year respectively. One of the contributing
factors is due to a using unselected seeds. Cashew involve a highly cross-pollinated crop. Using seed plant
material induce a risk on characteristic variation and not meet to the parent stock. To overcome these problems
can be done by grafting method. The results showed that application of grafting method increased cashew
productivity about 100-140 %. Up to now, Indonesia has 9 superior varieties of cashew i.e. GG1, PK 36, MR 851,
B O2, SM 9, Meteor JK, MPF1, MPE1 and Muna with yield potential arround 3,740 kg/ha/year, that be released
by the Minister of Agriculture. The propagation of superior cashew varieties should be done by grafting, with
rootstocks from the selected local parent trees having strong roots, resistant to root rot disease and can adapt
well to sub optimal environmental conditions. Generally, the success level of cashew propagation by grafting
method at nursery reaches about 81-90 %.
Key words: cashew, grafting, improved productivity
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PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete banyak diusahakan oleh petani di Indonesia, terutama yang berada di
lahan kering iklim kering. Luas areal tanaman jambu mete di Indonesia pada tahun 2014 mencapai
531.154 ha dengan melibatkan 762.820 kepala keluarga (KK) petani. Lima daerah penghasil utama
jambu mete di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tengga Timur (169.245 ha), kemudian diikuti Sulawesi
Tenggara (117.854 ha), Sulawesi Selatan (57.944 ha), Nusa Tenggara Barat (56.162 ha) dan Jawa
Timur (48.626 ha) (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015).
Produktivitas jambu mete di Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah, yaitu hanya
416 kg/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
Negara India, Vietnam dan Nigeria yang produktivitasnya dapat mencapai masing-masing 900; 2.000
dan 4.125 kg/ha/tahun (Bhat et al. 2010; Yadav 2010).
Penyebab rendahnya produktivitas tersebut diantaranya disebabkan karena petani masih
menggunakan bahan tanam/benih asalan yang berasal dari pohon dengan potensi genetik rendah
dan perbanyakannya menggunakan biji, dengan alasan bahwa penanaman dengan biji, mudah
dilakukan dan murah dalam pembiayaannya. Tanaman jambu mete mempunyai sifat menyerbuk
silang (cross pollinated), perbanyakan tanaman dengan biji mengakibatkan turunannya mempunyai
sifat yang berbeda dengan induknya dan umumnya produktivitasnya lebih rendah dibandingkan
induknya (Daras 2007; Valencia et al. 2008; Suryadi 2009).
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah dengan penggunaan benih
unggul (varietas unggul) yang bahan tanamnya diperbanyak dengan cara sambung pucuk (grafting).
Di India dan Ghana produktivitas tanaman jambu mete dapat ditingkatkan dengan cara mengganti
pertanaman yang produksinya rendah dengan benih grafting varietas unggul berproduksi tinggi.
Dengan cara demikian produktivitas jambu mete di India meningkat 100-140 % (Yadav 2010),
sedangkan di Ghana peningkatannya dapat mencapai 300-400 % (Dadzie et al. 2014).
Indonesia telah memiliki sembilan varietas jambu mete yang dilepas oleh Menteri Pertanian
Republik Indoneia dalam kurun waktu 2001-2012. Ke sembilan varietas unggul tersebut yaitu GG1, PK
36, MR 851, B O2, SM 9, Meteor JK, MPF1, MPE1 dan Muna. Potensi produksi varietas unggul
tersebut dapat mencapai 3.740 kg.ha-1.
Pengembangan jambu mete harus menggunakan benih unggul (varietas unggul) yang
perbanyakannya dilakukan dengan cara grafting, yaitu memadukan antara entres (batang atas) yang
berasal dari varietas unggul dengan batang bawah yang diperbanyak dengan biji (Manuhu et al.
2012). Entres harus diambil dari kebun entres yang sudah ditetapkan atau pohon induk varietas
unggul produksi tinggi, sedangkan batang bawah sebaiknya berasal dari blok penghasil tinggi (BPT)
atau pohon induk terpilih (PIT) yang memiliki perakaran kuat dan dapat beradaptasi pada kondisi
lingkungan yang sub optimal serta tahan terhadap penyakit busuk Fusarium.
Kenyataan di lapang, perbanyakan tanaman jambu mete secara grafting belum banyak
dilakukan oleh stakeholder, karena mereka menganggap perbanyakan tersebut sulit dilakukan dan
memerlukan biaya yang cukup tinggi serta akses untuk mendapatkan entres asal varietas unggul
masih sulit. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan yang
intensif dan berkesinambungan sehingga stakeholder mampu dan terampil dalam menerapkan
perbanyakan tanaman jembu mete secara grafting. Selain itu akses stakeholder untuk mendapatkan
entres jambu mete asal varietas unggul di permudah (Hasibuan dan Wahyudi 2011). Jika upaya
tersebut berhasil dengan baik, maka diharapkan produktivitas jambu mete akan meningkat sebesar
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100 %. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisi pengembangan bahan tanam unggul
(varietas unggul) jambu mete dengan cara sambung pucuk (grafting) di Indonesia.

PENGEMBANGAN JAMBU METE
Pengembangan jambu mete dalam kurun waktu 20 tahun, diharapkan dapat menambah
areal pertanaman jambu mete seluas 600.000 ha, atau rata-rata 30.000 ha.th-1 (Ditjenbun 2007). Jika
diasumsikan setiap hektar memerlukan 150 benih siap salur, maka untuk kegiatan pengembangan
dibutuhkan benih siap salur sebanyak 4.500.000 benih.th-1. Sedangkan bila mengacu roadmap
pengembangan dan rehabilitasi jambu mete Ditjenbun tahun 2007-2025 (Tabel 1), luas rata-rata
pengembangan dan rehabilitasi mencapai 213.430 ha.th-1, sehingga setiap tahun diperlukan
32.014.500 benih (Ditjenbun 2007). Agar progam pengembangan dan rehabilitasi tersebut berhasil
dengan baik maka bahan tanam yang digunakan harus berasal dari benih unggul (varietas unggul)
yang diperbanyak secara grafting.

Tabel 1. Road Map pengembangan dan rehabilitasi jambu mete tahun 2007-2025.
2010

Perluasan setiap 5 tahun
2015
2020

2025

NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Riau Kepulauan
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
DKI
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua dan Papua Barat

600
500
100
100
200
700
100
900
800
600
31.400
26.500
64.000
12.700
62.500
149.000
1.700
500
450
1.200
3.700
25.500
70.500
125.400
200
8.200
5.500
13.000

1.500
1.500
350
250
400
1.500
300
1.500
1.000
1.500
33.000
26.750
66.000
14.000
85.000
154.500
3.500
2.500
750
2.700
6.200
27.750
82.500
128.750
1.500
10.000
18.500
16.500

2.500
2.500
750
800
1.000
3.000
750
3.000
2.500
5.000
35.000
27.000
79.500
16.000
114.500
162.000
5.500
4.000
1.000
3.750
8.500
50.500
95.500
132.500
3.500
13.500
20.500
19.500

5.000
5.000
1.500
1.800
3.000
5.000
1.500
6.000
7.500
9.000
40.000
30.000
85.000
19.000
174.500
202.000
8.500
8.000
2.000
5.750
12.500
125.500
105.500
152.500
6.500
27.500
35.500
49.500

Jumlah

606.500

689.700

799.750

1.105.500

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Provinsi

Sumber: Roadmap tanaman jambu mete (Ditjenbun 2007).
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TEKNOLOGI PERBANYAKAN BAHAN TANAM SECARA GRAFTING
Perbanyakan bahan tanam jambu mete secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara
grafting, okulasi, cangkok dan setek. Dari ke empat cara tersebut, yang mempunyai tingkat
keberhasilan paling tinggi adalah grafting (Manuhu et al. 2010; Adeigbe et al. 2015). Manuhu et al.
(2010) melaporkan bahwa tingkat keberhasilan perbanyakan jambu mete secara grafting hasilnya
berkisar 87,5-100 %, jauh lebih tinggi dibandingkan cara okulasi yang hasilnya hanya 3,9-32,8 % pada
umur 8 minggu setelah grafting/okulasi.
Sumber Entres dan batang bawah
1. Varietas unggul
Sembilan varietas unggul jambu mete yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian mempunyai
penciri utama seperti yang ter-dapat pada Tabel 2. Potensi produksi mete GG1, PK 36, dan MR 851
pada umur 5-6 tahun berkisar 6,10-8,59 kg/pohon/tahun. Sedangkan potensi produksi BO2 dan SM 9
pada umur 11 tahun, masing-masing 12,15 dan 11,76 kg/ pohon/tahun. Potensi produksi Meteor JK
15,50 kg/pohon/tahun pada umur 40 tahun, MPF1 19,80-33,50 kg/pohon/tahun, dan MPE1 12,3037,44 kg/pohon/tahun pada umur 30 tahun. Jambu mete Muna mempunyai potensi produksi 17
kg/pohon/tahun umur 15 tahun. Potensi produksi varietas unggul tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan kultivar lokal yang ada. Pada Tabel 2 terlihat bahwa daerah pengembangan varietas unggul
jambu mete umumnya untuk daerah yang beriklim kering, kecuali varietas Muna dapat

Tabel 2. Penciri utama sembilan varietas unggul jambu mete.

2007
India
12,15
(u 11 th)

Meteor
YK5)
2008
Yogyakarta
15,5
(u 40 th)

Populasi
Flotim6)
2008
Yogyakarta
19,8033,50

Populasi
Ende7)
2008
Yogyakarta
12,3037,44

3,32

3,02

2,3-2,9

1,60-4,00

2-4,2

Tawar

Gurih
manis

Gurih
manis

Gurih
manis

33,40

Tawar
agak
gurih
32,47

31,66

34,14-7,09

28,2-38,3

28-42

6,24

7,94

10,49

8,51

6,2-8,2

7,95-18,50

4,79-9,00

71-120

58,47

62,92

58,47

130,40

64-128

128-228

64-215

19,70

11

10

25,33

10,50

6,0-9,0

8,0-15,0

13,0-26,0

Rentan

Rentan

Rentan

Rentan

Rentan

Sulsel

Sulsel

Toleran
Helopelti
s
Jateng

Rentan

Jateng,
Jatim,
Bali, NTB,
NTT

Toleran
Helopelti
s
Jateng

DIY,
Jateng,
Bali, NTB,
NTT

NTB, NTT

NTB, NTT

Varietas

GG11)

Dilepas
Asal
Produktivitas
gelondong
(kg/ph/th)
Berat kacang per
Butir (g)
Rasa kacang

2001
Pasuruan
8,59
(u 6 th)

MR 8512)

PK 362)

SM 93)

BO 24)

2004
Maros
6,10
(u 5 th)

2004
Pangkep
6,97
(u 5 th)

2007
Srilanka
11,76
(u 11 th)

1,66

2,45

2,35

Gurih
manis

Agak
gurih

Agak
gurih

Rendemen
kacang (%)
Berat gelondong
per Butir (g)
Berat buah (g)

30-32

33-39

4,5-5,18

Jmlah buah muda
per tros
Hama penyakit

Daerah
Penyebaran

Muna
2012
Muna
17 (u
5 th)

Gurih
Manis

Tahan
Fusarium
Sultra

Sumber :
1) Hadad, M.E.A., N.A., Ilham dan N.R. Ahmadi. 2011; 2) Hadad, M.E.A., R. Harni dan B. Sudjarmoko. 2011; 3) Martono, B.,
H. Supriadi dan M.E. Hadad. 2011; 4) Martono, B., Dani dan M.E. Hadad. 2011; 5) Randriani, R., M. Herman dan Rusli. 2011;
6) Hadad, M.E.A., U. Daras dan A.M. Hasibuan. 2011; 7) Hadad, M.E.A., M. Syakir dan I. Sulistiyorini. 2011.
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dikembangkan di daerah yang beriklim basah. Varietas unggul tersebut selanjutnya dapat dijadikan
sebagai sumber batang atas (entres) untuk perbanyakan bahan tanam secara grafting.
Varietas unggul jambu mete yang dimiliki Indonesia semuanya merupakan hasil seleksi, dan
jumlahnya lebih kecil dibandingkan India yang telah memiliki 40 varietas unggul, terdiri dari 13 hasil
persilangan (hibrida) dan 27 hasil seleksi (Bhat et al. 2010).
2. Blok penghasil tinggi
Potensi benih (biji) yang dapat dihasilkan dari 61 BPT dengan luas 169,5 ha mencapai 15.011
kg.th (Tabel 3), selanjutnya benih ter-sebut dapat dijadikan sebagai sumber batang bawah pada
proses grafting jambu mete.
-1

Persiapan batang bawah
Biji jambu mete untuk batang bawah sebaiknya diambil dari pohon asal BPT atau PIT, dengan
sistem perakaran yang kuat dan daya adaptasinya baik serta tahan hama busuk akar. Menurut
Saefudin (2009), penyiapan batang bawah jambu mete (biji) untuk materi grafting adalah sebagai
berikut:
1. Benih (biji) berasal dari buah jambu mete yang sudah masak fisiologis (umur 40-50 hari setelah
bunga mekar), dengan ciri warna buah semu mulai berubah.
2. Biji mete direndam dalam air selama 24-48 jam sebelum dilakukan penyemaian.
3. Penanaman biji di persemaian dilakukan dengan cara biji ditanam pada posisi berdiri dan pangkal
benih atau bekas melekatnya biji pada buah semu berada di bagian bawah atau telungkup dengan
bagian lekukan benih menghadap ke bawah.
4. Pemeliharaan di persemaian terdiri dari penyiraman (sampai 70% kapasitan) dan pengendalian
hama dan penyakit.
Agar bobot dan viabilitas benih jambu mete tetap tinggi, maka biji harus diambil dari buah
semu yang normal (tidak rusak mengering). Menurut laporan Saefudin dan Tjahjana (2011), bobot
benih asal buah semu normal 6,7 g dan viabilitasnya 77,7 % sedangkan bobot benih asal buah semu

Tabel 3. Jumlah BPT serta potensi produksi benih (biji) per tahun.
No.

Lokasi

Jumlah
BPT

Luas (ha)

Jumlah
PIT

Produktivitas
(kg/pohon/tahun)

Potensi benih
(kg/tahun)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cikampek, Asembagus Muktiharjo
Cikampek, Muktiharjo
Cikampek Muktiharjo
Maros Pangkep
Maros
Yogyakarta
Flotim
Ende
Muna
Wonogiri
Alor
Sumba
Sumbawa
Bali

3
2
2
2
2
6
10
7
11
3
3
2
5
3

2
2
2
5
6
5
27
22
28,5
12
18,5
3,5
30
6

52
56
12
57
60
125
235
225
376
18
221
16
50
12

8,5-15,0
11,0-17,0
9,0-16,0
6,0-15,0
6,0-15,0
13,0-15,5
19,0-33,5
12,0-37,5
17,0-39,0
19,0-54,0
18,0-25,0
19,0-25,0
17,0-30,0
15,0-24,0

750
85
260
760
645
1640
2660
1826
1500
560
750
410
1050
350

61

169,5

1515

13,5-25,8

15.011

Jumlah
Sumber : Ferry 2012.
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rusak mengering 4,7 g dan viabilitas hanya 51,0 %. Ruhnayat dan Syakir (2015) melaporkan bahwa
batang bawah umur 30 hari yang dikombinasikan dengan entres berwarna hijau kecoklatan, tingkat
keberhasilan graftingnya dapat mencapai 80 %.
Persiapan entres
Entres untuk materi grafting harus diambil dari varietas unggul yang sudah dilepas. Pada
daerah pengembangan jambu mete, baik untuk tujuan, rehabilitasi, peremajaan maupun perluasan
areal, perlu dibangun kebun entres yang luasnya disesuaikan dengan rencana pengembangan. Benih
untuk kebun entres adalah benih hasil grafting antara batang bawah lokal terpilih dengan entres
varietas unggul. Pohon entres siap dipanen pada umur satu tahun setelah tanam. Pengambilan
entres harus mengikuti tahapan sebagai berikut (Djadjuli et al. 2005; Saefudin 2009; Ferry dan
Saefudin 2011):
1. Entres berasal dari cabang yang tidak sedang bertunas (tunas tidur), berwarna hijau kecoklatan,
dan tiga hari sebelum dipotong daunnya dibuang/dirontokkan.
2. Entres diambil dengan panjang 20-25 cm dan diameter 0,50-0,60 cm, ukuran diameter entres
hampir sama dengan ukuran diameter batang bawah.
3. Entres yang telah diambil segera disambung dengan batang bawah agar hasilnya optimal.
4. Jika sumber entres jauh, grafting dapat dilakukan maksimal 7 hari setelah pengambilan entres.
Pelaksanaan grafting
1.
2.
3.
4.

5.

Grafting jambu mete dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
Batang bawah umur 3-4 bulan dipotong, dan daunnya dibuang sehingga tersisa 4 daun.
Pada bagian ujung tengah batang bawah yang telah dipotong, dibuat celah sedalam 2−2,50 cm
sehingga membentuk huruf V.
Entres disayat pada bagian kiri kanannya sepanjang 2-2,50 cm sehingga ujungnya meruncing
membentuk huruf V.
Entres kemudian disisipkan ke dalam celah batang bawah, sampai kambium entres dan batang
bawah saling bersentuhan satu sama lainnya, dan selanjutnya diikat de-ngan plastik polietilena
(PE), serta disung-kup secara individu menggunakan plastik PE.
Benih hasil grafting ditempatkan di bawah naungan paranet dengan intensitas penyinaran 35 %.

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan grafting jambu mete.
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Tingkat keberhasilan grafting
Di pembibitan
Berdasarkan laporan dari beberapa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat
keberhasilan grafting di tingkat pembibitan berkisar 81-90 %. Grafting antara batang atas asal
varietas unggul produksi tinggi dengan batang bawah lokal terpilih yang dilakukan di rumah kaca
memberikan tingkat keberhasilan 81 % (Pranowo dan Saefudin 2008). Zaubin dan Suryadi (2002)
melaporkan jika dilakukan dengan menyisakan empat helai daun batang bawah tingkat keberhasilan
grafting dapat ditingkatkan menjadi 86,40 %. Menurut Djazuli et al. (2005), persentase keberhasilan
dapat ditingkatkan lagi menjadi 89,3 % jika dilakukan perlakuan defoliasi (perontokan daun) dan
entres yang digunakan dalam stadia tunas tidur, dan berdasarkan laporan Supriadi et al. (2011),
tingkat keberhasilan grafting mencapai 90 % jika dilakukan di bawah paranet dengan tingkat
naungan 35 %.
Manuhu et al. (2010) melaporkan bahwa persentase keberhasilan grafting di tingkat
pembibitan di India berkisar 87,5-100 %, tergantung kepada umur batang bawah yang digunakan
(Tabel 4). Dilaporkan bahwa cara grafting telah digunakan untuk memproduksi benih jambu mete
dalam skala besar di negara Afrika Timur, India, Ghana dan Brasil dengan tingkat keberhasil dapat
mencapai 100 % (Adeigbe et al. 2015).
Di lapang
Supriadi dan Heryana (2012) melapor-kan bahwa pertumbuhan empat kombinasi grafting
antara batang bawah lokal terpilih asal Flores (Tanjung Bunga dan Tiwatobi) dan Ende, Nusa
Tenggara Timur dengan varietas unggul Meteor YK dan BO 2 pada umur enam bulan di lapang
terlihat cukup baik.
Kombinasi grafting jambu mete antara varietas unggul dengan batang lokal terpilih (klon)
yang di grafting pada tahun 2005, pro-duktivitas meningkat setiap tahun. Jika pada tahun 2010
produktivitas rata-ratanya hanya 0,48 kg/pohon/tahun, pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,45
kg/pohon/tahun, tahun 2012 menjadi 5,80 kg/pohon/tahun dan pada tahun 2013 mencapai 9,57
kg/pohon/tahun.
Nilai ekonomi
Menurut laporan Saefudin (2009) usaha perbanyakan benih unggul jambu mete dengan
grafting layak secara ekonomi karena menghasilkan nilai R/C ratio 1,90. Dengan pengertian bahwa
setiap masukan Rp1 akan memberikan pengembalian Rp 1,90.

Tabel 4. Persentase keberhasilan grafting pada berbagai umur batang bawah, umur 8 minggu setelah grafting.
Umur batang bawah (minggu)

Persentase keberhasilan (%)

8
12
16
20

96,9
100
100
87,5

Sumber : Manuhu et al. 2010.
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Tabel. 5. Pertumbuhan empat kombinasi grafting di lapang.
Kombinasi grafting
Tanjung Bunga + Meteor YK
Tanjung Bunga + BO 2
Tiwatobi + Meteor YK
Ende + BO 2

Tinggi
tanaman
(cm)

Diameter
batang
(mm)

Lebar tajuk
(cm)

Jumlah
cabang

Jumlah
daun
(helai)

88,89
79,56
81,89
85,89

19,31
16,40
16,26
17,57

70,95
59,53
60,14
62,31

7,28
6,06
6,22
6,56

265,50
197,50
182,17
234,50

Sumber : Supriadi dan Heryana 2012.

Tabel 6. Produktivitas jambu mete hasil grafting di Ghana.
Produktivitas (kg/pohon/tahun)
2011
2012

Klon

2010

W044
W079
W227
W273
W278
W131
W110
W268
W266
W151

0,70
0,33
0,18
0,39
0,49
0,21
0,38
0,32
0,77
1,04

3,13
1,66
2,86
4,98
4,12
1,72
4,64
10,11
8,26
3,01

8,34
4,36
3,07
2,97
7,28
4,06
2,66
8,12
11,34
5,82

11,20
8,29
7,41
7,88
14,43
6,33
6,66
9,82
13,51
10,15

Rata-rata

0,48

4,45

5,80

9,57

2013

Sumber: Adeigbe et al. 2015.

PROSPEK DAN MASALAH GRAFTING
Berdasarkan uraian terdahulu, tergambar bahwa program pengembangan benih unggul
tanaman jambu mete dengan grafting dapat diterapkan, baik untuk kegiatan rehabilitasi maupun
perluasan areal. Inovasi teknologi grafting tergolong sederhana dan murah sehingga mudah
diterapkan oleh petani. Pengembangan benih unggul dengan grafting harus ditunjang dengan
pemembangunan kebun entres sebagai sumber batang atas di daerah pengembangan.
Kendala yang dihadapi pada program pengembangan benih unggul jambu mete dengan
grafting yaitu masih terbatasnya jumlah petani yang menggunakan varietas unggul karena beberapa
alasan. Menurut Saefudin (2009) alasan tersebut diantaranya adalah (1) bahan tanam (benih unggul)
yang tersedia masih terbatas, sehingga jumlahnya belum mencukupi untuk pengembangan dalam
skala luas, (2) lokasi areal pengembangan umumnya berada jauh dari sumber benih unggul, dan (3)
inovasi teknologi grafting dianggap belum efisien dan harga benihnya relatif mahal.

KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia memiliki sembilan varietas unggul jambu mete yang sudah dilepas yaitu GG 1,
PK36, MR851, BO2, SM9, Meteor YK, MPF1, MPE1, dan Muna yang dapat dijadikan sebagai sumber
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entres. Sedangkan sumber batang bawah dapat diambil dari blok penghasil tinggi/pohon induk
terpilih. Tingkat keberhasilan perbanyakan benih unggul jambu mete dengan cara grafting di
Indonesia mencapai 90 % sedangkan di India dapat mencapai 100 %. Pengembangan benih unggul
jambu mete dengan cara grafting cukup prospektif.
Upaya yang dapat dilakukan untuk keberhasilan pengembangan benih unggul jambu mete
dengan grafting diantaranya yaitu (1) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan
mengenai inovasi teknologi grafting jambu mete kepada stakeholder, (2) membangun kebun entres
asal varietas unggul di daerah pengembangan, (3) dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta
perbankan/koperasi untuk keberlanjutan pengembangan benih unggul jambu mete dengan grafting.
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ABSTRAK
Pesatnya pengembangan tanaman jambu mete tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas yang masih
rendah yaitu 360 kg gelondong/ha/tahun, jauh di bawah produktivitas jambu mete di India dan Vietnam yaitu
800 dan 1.000 kg gelondong/ha/tahun. Rendahnya produktivitas tanaman jambu mete antara lain disebabkan
benih yang digunakan berasal dari biji dengan kualitas genetik yang rendah. Salah satu upayanya untuk
meningkatkan produktivitas adalah merehabilitasi pertanaman jambu mete dengan penerapan sambung
samping (side grafting) menggunakan entres dari varietas unggul yang berproduksi tinggi. Teknologi sambung
samping sudah diterapkan pada tanaman kakao sedangkan pada tanaman jambu mete belum dilakukan.
Penelitian bertujuan untuk memperoleh sambung samping yang tinggi dengan aplikasi zat pengatur tumbuh
pada umur tanaman jambu mete yang berbeda. Rancangan yang digunakan adalah acak kelompok, 2 faktor,
dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 2 umur tanaman jambu mete, yaitu 7 tahun dan 10 tahun. Faktor kedua
adalah konsentrasi IBA, yaitu 0 ppm (kontrol), 300 ppm, 600 ppm, dan 900 ppm. Peubah yang diamati adalah
persentase sambung samping yang hidup dan pertumbuhan sambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak terjadi interaksi yang nyata antara umur tanaman dengan konsentrasi IBA. Perlakuan tunggal umur
tanaman dan konsentrasi IBA berpengaruh nyata terhadap persentase tumbuh sambung samping. Pada
tanaman jambu mete umur 7 tahun menghasilkan pertumbuhan sambungan dan persentase tumbuh sambung
samping tertinggi (50,63 %) dibandingkan umur 10 tahun (38,75 %). Perendaman entres ke dalam larutan IBA
600 ppm menghasilkan persentase sambung samping yang tumbuh tertinggi (57,50 %) dibandingkan 0 ppm
(30,63 %).
Kata kunci: Jambu mete, umur tanaman, produktivitas, persentase tumbuh sambung samping, zat pengatur tumbuh

ABSTRACT
Development of cashew is not accompanied by increased productivity, that just arround 360 kg/ha/year. It was
lower than India and Vietnam with productivity about 800 and 1,000 kg/ha/year, respectively. This low
productivity of cashew was partly due to the used a low quality seed. The productivity is possibly improved by a
rehabilition action through side grafting application with superior yiled entres. Side grafting method has widely
been applied to cocoa plantation, however it is rarely found at cashew. The objective of this study is to find the
best method of side grafting with application of growth regulators at different ages of cashew. The research
was arranged on randomized group design of 2 factors with 3 replications. The first factor consisted off 7 and
10 cashew ages. The second factor was level IBA concentration ie 0 ppm (control), 300 ppm, 600 ppm, and 900
ppm. The observed parameters involved a percentage of existed side graft, growth, and graft connection. The
results showed that there was no significant interaction between cashew age and IBA concentration. However,
in a single treatment of cashew age and IBA concentration were significantly affected to percentage of the
existed side graft. The existed side graft on 7 years old cashew (50.63%) was higher that of 10 years old (38.75
%). Moreover, the grafted connection on treatment of 600 ppm IBA (57.50%) was higher than control (30.63 %).
Key words: Cashew, side grafting, IBA, plant age
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PENDAHULUAN
Jambu mete termasuk salah satu jenis tanaman yang mendapatkan prioritas dalam
pengembangan, karena tanaman ini penyumbang perekonomian masyarakat yang potensial
khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Sentra produksi jambu mete Indonesia adalah Sula-wesi
Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa
Tengah. Pengembangan tanaman jambu mete sangat pesat, yaitu dari 58.391 ha dengan produksi
9.123 ton pada tahun 1975 meningkat tajam menjadi 531.154 ha dengan produksi 131.302 ton pada
tahun (Ditjenbun 2015). Namun, peningkatan luas areal ini tidak diikuti dengan peningkatan
produktivitas yang rata-rata hanya mencapai 417 kg gelondong/ha/tahun (Ditjenbun 2015), jauh
dibawah produktivitas India dan Vietnam yang masing-masing telah mencapai 800-1.000 kg
gelondong/ha/tahun (Rao 1998; Chau 1998). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tanaman
jambu mete ini antara lain karena pengembangannya masih menggunakan bahan tanaman dari biji.
Upaya untuk meningkatkan produktivitas jambu mete adalah dengan melaksanak-an
rehabilitasi pertanaman jambu mete yang produktivitas rendah. Rehabilitasi diartikan sebagai
kegiatan untuk meningkatkan produk-tivitas kebun yang ada (existing cashew plantation), seperti
grafting dengan entres unggul di lapang dengan teknologi side grafting. Teknologi side grafting telah
dilakukan pada tanaman kakao, sedangkan pada tanaman jambu mete belum didapatkan informasinya. Kelebihan dari side grafting adalah penyambungan dapat dilakukan langsung pada batang
pokok tanpa menunggu tunas pada batang pokok tumbuh, sehingga waktu yang diperlukan untuk
kegiatan rehabilitasi dapat lebih singkat. Namun kekuatan dari pertautan entres dengan batang
pokok mete perlu dikaji lebih lanjut karena entres hanya menempel pada kambium batang pokok
saja. Percabangan mete yang banyak dan rimbun dikhawatirkan akan menyebabkan lepasnya sambungan karena beban yang berat.
Masih diperlukan teknologi untuk meningkatkan keberhasilan dan kualitas sambungan
dengan cara mempercepat pertautan sambungan dan pengkalusan pada bidang potong batang
pokok antara lain dengan pemberian zat pengatur tumbuh seperti IBA. Sambung samping (side
grafting) adalah penempelan entres (batang atas) pada kayu batang pokok mete. Kondisi
meristematis pada batang pokok sudah menurun dan diduga kandungan auksin yang diproduksi
dalam batang pokok (endogen) sangat sedikit sehingga diperlukan tambahan auksin exogen seperti
IBA untuk memacu pembentukan kalus sehingga terjadi pertautan antara kayu batang pokok dengan
entres (batang atas). Diharapkan dengan diperolehnya teknologi side grafting dengan keberhasilan
dan kualitas sambungan yang tinggi, maka upaya rehabilitasi tanaman jambu mete dapat dipercepat
sehingga produktivitas mete dapat meningkat dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan
petani mete Indonesia.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP Cikampek, mulai bulan April sampai Desember 2014. Bahan
yang digunakan adalah zat pengatur tumbuh (IBA), plastik, dan bahan pembantu lainnya. Peralatan
yang digunakan adalah pisau grafting, dan alat bantu lainnya. Rancangan lingkungan yang digunakan
adalah petak terbagi (Split Plot) diulang 3 kali. Sebagai petak utama adalah umur tanaman (7 tahun
dan 10 tahun) dan sebagai anak petak adalah pengujian zat pengatur tumbuh IBA (0 ppm, 300 ppm,
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600 ppm dan 900 ppm) dengan tiga ulangan. Batang atas (entres) diambil dari pohon induk jambu
mete varietas BO-2.
Sambung samping (side grafting) dilakukan dengan cara pada kulit batang pokok dibuat
sayatan melintang selebar 2 cm dan sayatan ke bawah sebelah kanan dan kirinya sepanjang 5 cm
pada ketinggian 1-1,5 meter di atas permukaan tanah (Gambar 1a). Sayatan dibuat sebanyak empat
kali arah Utara-Selatan dan Timur-Barat. Batang atas (entres) sepanjang 15 cm sebelum disambung di
celup kedalam larutan IBA sesuai perlakuan selama 1 jam. Batang atas (entres) pada bagian sayatan
dimasukkan ke dalam celah sayatan kulit batang yang telah dibuat (Gambar 1b). Kemudian dilakukan
pengikatan sekaligus menutup bagian sayatan dengan cara melilitkan plastik PE di sekeliling batang
pokok. Batang entres dililit dengan plastik PE sampai ujung pucuk kemudian dikerodong dengan
kantong plastik (Gambar 1c dan d).
Setelah entres tumbuh dilakukan pengamatan terhadap persentase sambungan yang
tumbuh, penambahan panjang tunas, dan jumlah daun (Gambar 2). Apabila entres telah tumbuh
kuat kurang lebih berumur 3 bulan setelah penyambungan, maka dilakukan pemotongan batang
pokok dengan jarak 20 cm di atas sambung samping (side grafting). Bidang potong batang pokok
dilapisi dengan formula pelapis.

Gambar

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d)

1.

Urutan pelaksanaan sambung
samping, penyayatan kulit batang
(a), penyisipan batang atas,
pelilitan dengan plastik dan
pengerodongan batang atas (c),
dan penyungkupan sambung
sambung samping dengan plastik
bening (d).

Gambar 2. Pembukaan sungkup umur 1 bulan
setelah sambung samping (a), umur 2
bulan (b), umur 3 bulan (c), dan
kondisi pertautan antara batang atas
dengan batang bawah (d).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase tumbuh sambung samping
Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terjadi interaksi yang nyata antara perlakuan umur
tanaman jambu mete dengan perlakuan perendaman entres jambu mete pada larutan IBA terhadap
persentase tumbuh sambung samping. Perlakuan tunggal umur tanaman menunjukkan pengaruh
yang nyata terhadap persentase tumbuh sambung samping (Tabel 1). Umur tanaman 7 tahun menghasilkan persentase tumbuh sambung samping tertinggi (50,63 %) dibandingkan umur tanam-an 10
tahun (38,75 %). Hal ini di duga disebabkan pada tanaman berumur 7 tahun jaringan
meristemastisnya lebih muda dan lebih aktif dalam proses pembelahan dan pembesaran sel,
sehingga akan lebih cepat terjadinya pertautan dengan batang atas. Perlakuan 600 ppm IBA
menghasilkan persentase tumbuh sambung samping tertinggi (57,70 %) dibandingkan kontrol (30,63
%). Indole Butiric Acid (IBA) merupakan fitohormon yang menghasilkan auksin. Auksin dapat
meningkatkan pembelahan sel dan meningkatkan pembentukan kalus. Hasil penelitian Benxu et al.
(1992) pemberian auxin IBA pada Eucalyptus sideroxylon dapat meningkatkan pembentukan kalus.
Caper dan Muharrem (2006) juga melaporkan bahwa pemberian 250 ppm larutan IBA menghasilkan
keberhasilan sambungan tanaman anggur yang tertinggi. Pada grafting, pembentukan kalus sangat
penting untuk proses penyatuan sambungan dimulai dengan pembentukan kalus pada kedua
permukaan sambungan, diferensiasi kalus menjadi kambium dan jaringan vaskuler serta
pembentukan xylem dan floem sekunder (Hartmann et al. 1997). Hasil penelitian Moghadam (2012),
menunjukkan bahwa konsentrasi auksin 100 ppm menghasilkan diferensiasi vaskular yang lebih baik
pada proses penyambungan, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan sambungan kaktus. Hal ini
menunjukkan bahwa konsentrasi 600 ppm IBA adalah konsentrasi yang tepat untuk terjadinya
pertautan antara batang atas dengan batang bawah lebih baik. Sedangkan pada konsentrasi yang
lebih tinggi (900 ppm) keberhasilan tumbuh sambung samping menjadi menurun. Hal ini diduga
bahwa pada konsentrasi 900 ppm IBA terlalu pekat yang menimbulkan kerusakan pada jaringan sel,
sehingga pertautan antara batang atas dengan batang bawah tidak terjadi dengan baik.
Pertumbuhan sambung samping
Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terjadi interaksi yang nyata antara perlakuan umur
tanaman jambu mete dengan perlakuan perendaman entres jambu mete pada larutan IBA terhadap

Tabel 1. Persentase tumbuh sambung samping (%).
No.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Perlakuan
Umur tanaman (tahun) :
7
10
IBA (ppm) :
0 (kontrol)
300
600
900
KK (%)

Persentase tumbuh sambung samping (%)
50,63 a
38,75 b
30,63 d
40,00 c
57,50 a
50,63 b
6,63

Keterangan : Angka-angka yang dikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut DMRT
taraf 5%.
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panjang tunas dan jumlah daun. Perlakuan tunggal umur tanaman 7 tahun menghasilkan panjang
tunas tertinggi (9,06 cm) dibandingkan umur 10 tahun (8,50 cm), sedangkan perlakuan perendaman
entres pada larutan IBA 600 ppm menghasilkan panjang tunas tertinggi (9,06 cm) dibandingkan 0
ppm (8,50 cm) (Tabel 2). Perlakuan tunggal umur tanaman 7 tahun menghasilkan jumlah daun
tertinggi pada umur 3 dan 4 bulan (5,77 dan 8,35) dibandingkan umur 10 tahun (4,88 dan 8,31),
sedangkan perlakuan perendaman entres pada larutan IBA 600 ppm menghasilkan panjang tunas
tertinggi pada umur 3 dan 4 bulan (5,50 dan 8,56) dibandingkan 0 ppm (5,25 dan 8,09) (Tabel 3).
Pada tanaman umur 7 tahun dan perlakuan perendaman batang atas ke dalam larutan IBA
600 ppm menghasilkan pertumbuhan panjang tunas dan jumlah daun sambung samping lebih tinggi
dibandingkan dengan umur 10 tahun dan 0 ppm (kontrol). Hal ini kemungkinan berkaitan dengan
hormon auksin endogen dan aktivitas sel pada kambium batang. Kambium apikal menyebabkan
penam-bahan tinggi tanaman dan kambium intervasikuler menyebabkan bertambahnya ukuran
diameter batang. Pada tanaman umur 7 tahun kemungkinan kandungan auksin endogennya lebih
tinggi dan pembelahan serta diferensiasi sel pada kambium lebih aktif sehingga pembetukan kalus

Tabel 2. Panjang tunas (cm).
No.

Perlakuan
Umur tanaman (tahun):
7
10
IBA (ppm) :
0 (kontrol)
300
600
900

1.
2.
1.
2.
3.
4.

KK (%)

Panjang tunas (cm) umur (bulan setelah
sambung samping)
3
4
4,18
4,18

9,06
8,50

4,19
4,19
4,25
4,13

8,50
8,75
9,06
8,81

23,80

9,49

Keterangan : Angka-angka yang dikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut DMRT
taraf 5%.

Tabel 3. Jumlah daun.
No.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Perlakuan
Umur tanaman (tahun):
7
10
IBA (ppm) :
0 (kontrol)
300
600
900
KK (%)

Jumlah daun
umur (bulan setelah sambung samping)
3
4
5,77 a
4,88 b

8,35
8,31

5,25
5,41
5,50
5,12

8,09
8,32
8,56
8,38

21,00

9,92

Keterangan : Angka-angka yang dikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut DMRT
taraf 5%.
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dan pertautan dengan batang atas lebih cepat. Hal tersebut menyebabkan cepatnya terjadi
translokasi hara dan air melalui xilem dan distribusi hasil fotosintesis melalui floem sehingga
pertumbuhan panjang tunas dan jumlah daun lebih cepat pula. Perendaman batang atas ke dalam
larutan IBA 600 ppm akan akan memacu terjadinya pembelahan sel dan diferinsiasi sel serta pembentukan kalus.

KESIMPULAN
Rehabilitasi pertanaman jambu mete dapat dilakukan dengan sambung samping (side
grafting). Tanaman jambu mete yang disambung samping sebaiknya yang umurnya masih muda (< 10
tahun) dan produksinya rendah.
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Simulation Models Feasibility of Land for Rejuvination and Development of Cashew Nut
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Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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ABSTRAK
Saat ini pengembangan jambu mete telah menyebar ke 25 propinsi di Indonesia. Namun tingkat produktivitas
-1
rata-rata nasional masih rendah (< 500 kg.ha gelondong kering). Rendahnya produktivitas, salah satunya
disebabkan oleh penanaman yang tidak berbasis pada persyaratan tumbuh tanaman, dalam hal ini kelayakan
lahan. Upaya peremajaan mengganti tanaman yang tua, seyogyanya tidak dilakukan di daerah yang kurang
atau tidak sesuai dengan lingkungan tumbuh tanaman. Untuk mendukung pengembangan tanaman jambu
mete, telah dibuat suatu model simulasi agar mempermudah pengambil kebijakan dan pebisnis yang akan
mengusahakan jambu mete dalam menentukan arah pengembangan jambu mete. Model simulasi berbasis
pada data hasil analisa dan atau data sekunder terdiri dari kondisi lahan, iklim dan ekonomi yang di plot ke
dalam programexcel. Wilayah yang layak diremajakan dan layak untuk pengembangan adalah yang memiliki
tingkat kesesuaian amat sesuai dan sesuai yaitu jenis tanah latosol, andosol, podsolik, kambisol, regosol, pH
5,5-7,3, ketinggian tempat < 500 m dpl dpl, drainase baik, solum tanah > 1,5 m, curah hujan 1.000-1.500
-1
mm.tahun , bulan kering 1-4 dengan B/C ratio >1.
Kata kunci: jambu mete, model, simulasi, peremajaan, pengembangan

ABSTRACT
Now days, development of cashew nut was spread to 25 provinces in Indonesia. But level productivity still low
-1
(< 500 kg.ha ). Low productivity caused not based the requirements grow, in this case feasibility of land. Efforts
rejuvination replace the old crops better in suitable land. To support developmenth of cashew nut was make a
model simulation to ease a policy maker and a businessperson in decide the direction of development. Model
simulation base on data of land, climate and economics. This data in plots into a program excel. The area of the
suitable of rejuvinated and suitable for development was very suitable and suitable that is Latosol soil, Andosol,
podzolic, cambisol, regosol, pH 5.5-7.3, elevation is under 500 m ebove sea level, drainage is good, solum soil
-1
> 1.5 m, rain fall 1,000-1,500 mm.tahun , dry month 1-4 and B/C ratio > 1.
Keywords: Cashew nut, model, simulation, rejuvination, development

PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L) merupakan salah satu tanaman
perkebunan dari famili Anacardiaceae (Koerniati et al. 1995; Zaubin dan Suryadi 2003). Pada awalnya
penanaman jambu mete dimanfaatkan sebagai tanaman penghijauan di lahan-lahan kritis dan
diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan di kawasan timur Indonesia (Koerniati et al. 1995).
Namun sejalan dengan perkembangan pemanfaatannya dalam berbagai industri pengolahan, maka
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tanaman jambu mete berkembang ke berbagai wailayah di Indonesia. Saat ini jumlah petani yang
mananam jambu mete ada 762.820 Kepala keluarga (KK) (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015).
Hasil dari tanaman ini adalah buah dan biji/gelondong mete. Saat ini tanaman jambu mete
telah berkembang di 25 propinsi di Indonesia, dengan luasan areal 529.809 ha dan produksinya
131.178 ton. Namun dalam perkembangannya, rata-rata tingkat produktivitas tanaman jambu mete
Indonesia masih rendah yaitu 417 kg.ha-1 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015). Tanaman jambu
mete mulai berproduksi pada umur 3 tahun (Rosmelisa dan Abdullah 1990). Produksi tahun ke tiga
300 kg gelondong/ha/tahun (Zaubin dan Suryadi 2003). Hasil pengamatan Koerniati et al. (1995)
mendapatkan besaran produksi berkisar antara 0,96-4,95 kg gelondong/pohon/tahun pada umur 4
tahun dan 10,96 kg gelondong/pohon/tahun. Rendahnya produktivitas diduga salah satu
penyebabnya adalah penanaman di lokasi yang kurang sesuai persyaratan tumbuh tanaman jambu
mete. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri telah melepas Varietas GG-1
bahwa pada umur 8 tahun mampu menghasilkan 8,59 kg.pohon-1, MR-851 umur 5 tahun 5,92
kg.pohon-1, PK-36 umur 5 tahun 5,92 kg.pohon-1 dan BO-2 umur 11 tahun 12,15 kg.pohon (Hadad et
al. 2007). Adanya varietas unggul juga menunjukkan bahwa peluang peningkatan produktivitas
sesungguhnya dapat dicapai, dengan produktivitas lebih dari 1,143 kg/ha/tahun (Ferry dan Rusli
2012; Ruhnayat dan Syakir 2014). Di India dan Brazil produktivitas jambu mete mencapai 1.000 kg
gelondong/ha/tahun, bahkan di Australia mencapai 4.000 kg gelondong/ha/ tahun (Hadad dan Ferry
2011).
Tanaman jambu mete tumbuh dan menghasilkan dengan baik pada ketinggian 500 m di atas
permukaan laut, curah hujan 1.000-2.500 mm.tahun-1, bulan kering 4-6 bulan, kedalaman permukaan
air tanah 1,5-5 m, drainase baik, kelembaban 65-80 % dan pH tanah 5,6-7,3 (Zaubin dan Suryadi
2003). Pada lahan marginal (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara), tanaman jambu mete memiliki
pro-duktivitas rendah (Hadad dan Ferry 2011). Lahan marginal umumnya memiliki tingkat kesuburan
dengan kandungan unsur hara yang rendah. Untuk tanah kurang subur dapat dilakukan pemupukan.
Hasil penelitian Daras dan Suryadi (2000) bahwa pemberian pupuk 50 g NPK (2:1:1)/pohon/tahun
meningkatkan pertumbuhan. Pemupukan harus sesuai kondisi lahan (Rosman 2015) dan meningkat
dengan bertambahnya umur tanaman. Kriteria penilaian hasil analisis tanah Balai Penelitian tanah
(2009) dapat dijadikan dasar kebutuhan pupuk untuk tanaman jambu mete.
Untuk mendukung pengembangan tanaman jambu mete dibutuhkan teknologi yang tepat
untuk suatu wilayah/lokasi pengembangan dan berbasis perencanaan yang baik, terutama dengan
terlebih dahulu mempelajari kondisi lahan, iklim dan analisa ekonomi. Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat telah memetakan beberapa daerah pengembangan yang sesuai dan tidak sesuai,
namun peta tersebut belum menjawab peluang ekonominya. Untuk menjawab layak tidaknya suatu
lokasi diperlukan survei dan analisa laboratorium serta perhitungan, yang waktunya cukup lama. Cara
ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli dan perlu biaya tinggi, belum dapat dilakukan dan
dimanfaatkan oleh pengguna teknologi dengan biaya investasi yang rendah.
Untuk mempersingkat waktu dan lebih mudah dipahami oleh pengguna yang akan
mengembangkan jambu mete dalam menentukan kelayakan lahan, maka diperlukan metode yang
sederhana dan mudah dipahami. Metode ini adalah dengan menggunakan suatu program/model
simulasi.
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BAHAN DAN METODE
Untuk menentukan kelayakan lokasi pengembangan jambu mete telah dilakukan pembuatan
program simulasi pengembangan jambu mete. Program/model simulasi meng-gunakan parameterparameter lahan dan iklim serta ekonomi. Parameter lahan meliputi ketinggian, fisika tanah (tekstur
tanah, drainase, kedalaman solum tanah, kedalaman permukaan air tanah) dan sifat kimia
(kandungan N, P, K, dan C organik). Iklim meliputi curah hujan dan bulan kering, sedangkan ekonomi
ber-dasarkan asumsi upah, harga bahan dan alat. Data parameter lahan, iklim dan ekonomi dibuat
berdasarkan referensi hasil penelitian, studi literatur dan pengamatan lapang. Kesemua parameter
dituangkan dengan bantuan program excel. Untuk parameter lahan dan iklim diuraikan dalam bentuk
Tabel 1. Parameter ekonomi dituangkan dalam bentuk Tabel 2. Selanjutnya dikaitkan dengan tingkat

Tabel 1. Nilai parameter lahan dan iklim untuk tanaman jambu mete.
Parameter

Sesuai

n=0

Hampir sesuai

n=1

Tidak sesuai

n=1

0-500

0

>500-700

0

>700

0

Andosol/Latosol/regosol/

0

Mediteran/

0

Litosol/

0

podsolik/kambisol

0

Aluvial

0

gambut

0

baik

0

agak baik

0

terhambat

0

lempung ,liat

0

pasir (80-90 %)

0

pasir >90 % , batu

0

dan berpasir lain

0

liat 100 %

0

5. Air tanah (m dp)

>1,5 - 5

0

(5-13) dan 1-1,5

0

<1 dan >13

0

6. pH

>5,5-7,3

0

4,5-5,5

0

<4,5 atau

0

0

atau >7,3-7,8

0

>7,8

0

0

<2 atau

0

NR

0

0

>5

0

NR

0

16-25

0

>25 -<10

0

NR

0

>0,6

0

< 0,6

0

NR

0

0,21-0,75

0

<0,1

0

NR

0

1000-2500

0

800-1000

0

<800 atau

0

0

>2500 -4000

0

>4000

0

1.Ketinggian (m dpl)
2. Jenis tanah

3. Drainase
4. Tekstur

7. C-organik (%)

8. P2O5 (ppm)
9. K2O (me/100g)
10. N total (%)
11. Curah hujan

(2-5)

(mm/th)

0

12. Bulan kering/ th

(1-4)

0

>4-5

0

>5

0

13. Solum tanah (m)

>1,5

0

0,5-1,5

0

<0,5

0

n = nilai parameter

0

0

0

Keterangan : n diisi sesuai kondisi lahan dan iklim.

Tabel 2. Nilai parameter ekonomi.
Biaya
Upah
Pupuk kandang (kg)
Benih/gelondong (kg)
Entres
Furadan (kg)
Decis (btl)
Dithane-45 (kg)
Urea (kg)
SP-36 (kg)
KCL (kg)
Bambu (bh)

Harga (Rp)
30.000
500
10.000
250
7.500
47.500
47.500
1.350
1.750
2.200
3.000

Biaya
Plastik EP (kg)
kantong plastik (kg)
Tali rapia (gl)
Hand sprayer (bh)
Cangkul (bh)
Timbangan (bh)
Pisau grafting (bh)
Gunting setek (bh)
Tambang (m)
Meteran (bh)

Harga (Rp)
12.500
12.500
8.000
190.000
25.000
50.000
30.000
30.000
2.000
100.000

Keterangan : Harga dapat berubah tergantung keadaan pasar.
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kesesuaian lahan dan nilai ekonomi, yang hasilnya adalah kelayakan lahan untuk pengembangan
jambu mete di suatu lokasi dan selanjunya dinamakan model simulasi kelayakan lahan untuk
tanaman jambu mete Gambar 1.
Untuk mengetahui suatu lokasi layak atau tidak adalah dengan memasukan data hasil
pengamatan lapang ke dalam model simulasi. Dengan memasukkan data sesuai parameter yang
didapatkan dari hasil survey atau pengamatan lapang baik lahan iklim dan ekonomi, maka akan
didapatkan tingkat kesesuaian lahan dan nilai ekonomi (B/C ratio) sebagai penentu apakah lokasi
layak atau tidak untuk dikembangkan tanaman jambu mete.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diolah berbasis program simulasi dihasilkan bahwa bila lokasi sesuai
degan tanpa faktor pembatas (kelas kesesuaian “sangat sesuai” (SS) dan lahan diolah sendiri oleh
petani dalam peremajaan atau pengembangan jambu mete, maka tahun ke tiga sudah
beruntungdengan B/C ratio 1,7 (Gambar 2). Akan tetapi bila lokasi memiliki beberapa faktor
pembatas hingga 4 faktor, maka termasuk kelas kesesuaian “sesuai” (S).
Pada Gambar 3 adalah bila lahan dikelola oleh petani, namun kondisi lahan memiliki faktor
pembatas 3 faktor yaitu parameter N,P dan K, maka B/C ratio turun menjadi 1,5 (Gambar 3). Pada
Gambar 2 nilai parameter N, P dan K berada di kategori hampir sesuai dengan nilai kolom n=1, maka
kelayakan lahannya termasuk kelas kesesuaian “sesuai” (S) dengan B/C ratio 1,5 di tahun ke tiga.
Bila lahan diolah bukan oleh petani atau pemilik lahan melainkan diupahkan, maka
keuntungan akan diperoleh setelah tahun ke enam dengan B/C ratio 1,2 (Gambar 4 dan Gambar 5).
Gambar 2 bila lahan dengan tingkat kesesuaian lahan “sangat sesuai” (SS) dan Gambar 3 bila lahan
dengan tingkat kesesuaian lahan “sesuai” (S) untuk pengembangan jambu mete.

Gambar 1. Model simulasi kelayakan lahan untuk tanaman jambu mete.
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Gambar 2. Analisa kelayakan untuk diusahakan oleh petani.

Gambar 3. Analisa kelayakan lahan dengan tiga faktor pembatas dan diolah oleh petani.

Gambar 4. Lahan diolah oleh bukan pemilik lahan tanpa faktor pembatas.
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Gambar 5. Lahan diolah oleh bukan pemilik lahan tapi memiliki 3 faktor pembatas.

Adanya faktor pembatas N, P dan K pada tanah, diperlukan pupuk untuk memperbaiki
kondisi tanah menjadi lebih subur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk N, P dan K
dapat meningkatkan produksi tanaman (Nataraja et al. 2003; Rosman et al. 1991; Rosman et al.
1994; Rosman 2014). Penggunaan model simulasi kelayakan lahan dapat menentukan tingkat
kelayakan lahan (Rosman 2014) dan bermanfaat untuk perencanaan peremajaan dan pengembangan
tanaman jambu mete di Indonesia, sekaligus mendukung penentuan tata ruang bagi pembangunan
pertanian di masa yang akan datang. Metode kelayakan lahan dapat memberikan gambaran untuk
merencanakan suatu usaha perkebunan jambu mete.
Penggunaan metode simulasi kelayak-an lahan untuk tanaman jambu mete, akan
menentukan nilai tingkat kesesuaian lahan dan nilai ekonomi untuk tanaman jambu mete di suatu
lokasi/wilayah. Bila tingkat kesesuaian lahan “ sangat sesuai” dan “sesuai” dengan B/C ratio > 1,
maka lokasi memungkinkan untuk peremajaan dan pengusahaan perkebunan jambu mete.

KESIMPULAN DAN SARAN
Model simulasi kelayakan lahan jambu mete merupakan metode atau cara untuk mengetahui
suatu lokasi layak atau tidak diremajakan dan dikembangkan tanaman jambu mete. Suatu
lokasi/wilayah dinyatakan layak bila lahan dan iklimnya sangat sesuai atau sesuai dan secara ekonomi
menguntungkan. Untuk itu, wilayah yang layak diremajakan dan layak untuk pengembangan adalah
yang memiliki tingkat kesesuaian amat sesuai dan sesuai yaitu jenis tanah latosol, andosol, podsolik,
kambisol, regosol, pH 5,5-7,3, ketinggian tem-pat < 500 m dpl dpl, drainase baik, solum tanah > 1,5
m, curah hujan 1000-1500 mm.tahun-1, bulan kering 1-4 dengan B/C ratio > 1 dengan B/C ratio >1.
Upaya mendukung peremajaan dan pengembangan tanaman jambu mete, sebaiknya
diketahui terlebih dahulu kelayakan lahan dan iklim serta nilai ekonominya. Dengan menggunakan
model simulasi, maka peluang peremajaan dan pengembangan tanaman jambu mete akan lebih
terarah.
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ABSTRAK
Stigma pengembangan jambu mete di lahan kering adalah masih terkendala dengan tingkat produktivitas lahan
yang rendah. Upaya peningkatannya bisa melalui pendekatan multicropping, namun harus diiringi dengan
kecukupan lengas tanahnya. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan teknologi biokonservasi lengas tanah
yang efektif mendukung pengembangan multicropping pada pertanaman jambu mete. Komponen
biokonservasi lengas tanah yang terdiri dari biopori, FMA, dan fungsi hydraulic lift jambu mete sebagai
tanaman utama pada cropping system jambu mete-kopi diuji pada blok eksisting tanaman jambu mete umur
17 tahun yang berjarak tanam 8 m x 8 m di KP Cikampek. Desain penelitian menggunakan rancangan acak
kelompok, 5 kali ulangan dengan perlakuannya C1 = Jambu mete monokultur (kontrol); C 2 = Jambu mete + kopi
+ FMA; C3 = Jambu Mete + kopi + biopori; C4 = Jambu mete + kopi + biopori + FMA dan C 5 = Jambu Mete + kopi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi iklim mikro di bawah tegakan jambu mete cukup representatif
untuk pertumbuhan kopi sebagai tanaman sela. Komponen biokonservasi biopori, FMA, dan fungsi hydraulic lift
cukup efektif mempertahankan lengas tanah di pertanaman jambu mete sehingga performan pertumbuhan
tanaman sela kopi selama 6 bulan kering tetap baik. Penggunaan biopori terbukti dapat mempertahankan
lengas tanah 4 % lebih tinggi dibanding kontrol sepanjang periode kering tanpa diikuti adanya trade off
penurunan hasil panen pada jambu mete sebagai tanaman utamanya. Akhirnya, hasil penelitian ini
menegaskan bahwa aplikasi biokonservasi lengas tanah berpeluang sebagai pendekatan praktis untuk
meningkatkan produktivitas lahan pertanaman jambu mete di wilayah kering melalui pengembangan tanaman
sela bernilai ekonomi tinggi seperti kopi.
Kata kunci: Biokonservasi, cropping system, biopori, FMA, Jambu mete, kopi

ABSTRACT
The stigma of cashew development in dry land areas is constrained by low land productivity. An intercropping
approach was considered as one of solving the problem, however it needs to be accompanied by the adequacy
of the soil moisture. The objective of this study was to evaluate the efectivenes of soil-moisture bioconservation
method in supporting the cashew intercropping development. The soil moisture bioconservation components
i.e. biopori, FMA, and cashew hydraulic lift were evaluated on the intercropped block of 17 years old cashew
with spacing of 8 m x 8 m in KP. Cikampek, West Java. The experiment was arranged on a randomized block
design, 5 replications. The treatment involved C1 = Cashew monoculture (control); C2 = Cashew + coffee + FMA;
C3 = Cashew + coffee + biopore; C4 = Cashew + coffee + biopore + FMA and C5 = Cashew + coffee. The results
showed that micro climatic conditions under cashew stands was sufficient to support coffee growth as an
intercrop. The bioconservation components i.e. biopore, FMA, and cashew hydraulic lift were quite effective to
maintain soil moisture, and the intercropped coffee could grow well for 6 dry months. The biopore application
proved to maintain the soil moisture 4 % higher than the control during dry period without following a decrease
of crop cashew yield. These results confirmed that the application of soil moisture bioconservation had the
opportunity as a practical approach to increase the productivity of cashew palntation in dry areas through the
development of highvalue intercropping pattern such as coffee.
Key words: Bioconservation, soil moisture, intercropping, cashew, coffee
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PENDAHULUAN
Peningkatan intensitas kejadian musim kering yang berkepanjangan, semakin memperparah
produktivitas lahan kering yang rendah. Perbaikan produktivitas lahan kering merupakan kunci
keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan petani di kawasan timur Indonesia. Pendekatan yang
mungkin dilakukan diantaranya adalah pemilihan komoditas yang tepat dan meningkatkan
ketersediaan air pada lahan kering untuk budidaya tanaman. Jambu mete merupakan komoditas
bernilai ekonomi yang adaptif pada kondisi lahan kering dan telah dikembangkan secara luas di
kawasan timur Indonesia. Hingga tahun 2013 pengembangan jambu mete di kawasan tersebut telah
mencapai 598.503 ha (Ditjenbun 2014). Namun demikian, produktivitas lahan pertanaman jambu
mete tersebut masih tergolong rendah akibat dari rendahnya hasil riil di lapangan yang hanya sekitar
300 kg gelondong/ha/tahun (Ditjenbun 2014) dan minimnya pemanfaatan ruang kosong antar
tegakan pohon jambu mete untuk budidaya tanaman sela (cash crops) yang bernilai ekonomi.
Sementara pendekatan untuk meningkatkan ketersediaan air di lahan kering, bila ditempuh dengan
rekayasa irigasi teknis dan penyediaan embung untuk penampungan limpahan air permukaan pada
musim penghujan, membutuhkan investasi dana yang sangat besar, dan hingga kini praktis belum
ada realisasinya dalam skala yang luas.
Konservasi air tanah yang tepat dapat dianggap sebagai pendekatan strategis untuk
memecahkan permasalahan keterbatasan air tanah yang menyebabkan rendahnya produktivitas
pada lahan kering. Tindakan konservasi air tanah selain ditujukan untuk menghambat laju kehilangan
air tanah melalui evaporasi permukaan tanah, juga untuk meningkatkan kemampuan partikel tanah
memegang air, sehingga mampu memperpanjang periode ketersediakan air untuk dikonsumsi
tanaman selama musim kemarau. Tindakan konservasi air tanah secara tradisional, biasanya
dilakukan dengan penambahan bahan organik dan pemberian mulsa ke dalam tanah. Pendekatan
konservasi air tanah lain yang memungkinkan dilakukan adalah melalui pemanfaatan sumber air
tanah yang ada pada lapisan dalam. Air tanah yang tersedia pada lapisan dalam umumnya hanya
dapat dimanfaatkan oleh tanaman tertentu yang memiliki perakaran dalam, sehingga mampu
tumbuh dengan baik sekalipun pada musim kering yang ekstrim.
Beberapa studi vegetasi pada ekosistem gurun menemukan bahwa sejumlah spesies yang
berperakaran dalam selain mampu beradaptasi pada periode kering yang panjang, juga dapat
mengangkat air tanah dari lapisan bawah yang lebih lembab dan membasahi tanah pada lapisan
permukaan yang kering, terutama pada saat aktivitas transpirasi rendah di malam hari, dan
fenomena ini disebut sebagai hydraulic lift (Richards dan Cadwell 1987; Cadwell et al. 1998; Prieto et
al. 2011; David et al. 2013). Mekanisme hydraulic lift dianggap sebagai proses transportasi air secara
pasif pada sistem perakaran tanaman (Richards and Cadwell 1987), dan dari beberapa studi pada
skala laboratorium dan lapangan setidaknya tercatat ada 30 spesies dan varietas yang memiliki
kemampuan hydraulic lift (Caldwell et al. 1998). Lebih lanjut, pengamatan di lapangan membuktikan
adanya kecocokan nilai hydraulic lift yang diukur secara akurat di laboratorium (Caldwell et al. 1998).
Peluang pemanfaatan air tanah dari lapisan dalam untuk memenuhi kebutuhan air selama
musim kering memungkinkan disinergikan antara tanaman hydraulic lift dengan tanaman lain
berperakaran dangkal sebagai tanaman sela bernilai ekonomi. Sekiya dan Yano (2004) dalam
studinya di lahan pertanian menunjukkan bahwa tanaman legum (pigeon pea dan turi) yang
berperakaran dalam mampu mengangkat air tanah dari lapisan dalam, dan sebagian air tanah yang
terangkat ke lapisan atas yang lebih kering tersebut dapat digunakan oleh tanaman jagung di
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sekelilingnya yang berperakaran dangkal dan tidak memiliki akses langsung ke sumber air tanah
dalam. Studi lain pada model tumpangsari pohon markhamia (Markhamia lutea) dan padi gogo
(Oryza sativa L.) menunjukkan bahwa selama perakaran kedua tanaman masih tumbuh terpisah
memperlihatkan kompetisi untuk mendapatkan air selama periode kekeringan, namun setelah
perakaran kedua tanaman tersebut bercampur, selama periode kekeringan tanaman padi gogo tetap
tumbuh normal, di sisi lain padi gogo yang tanam secara monokultur telah mengalami gejala
kekeringan yang parah (Hirota et al. 2004). Adanya pembuktian fungsi hydraulic lift tanaman seperti
ini, memungkinkan transfer air antar jenis tanaman dapat diatur secara simultan dengan pengaturan
jenis kombinasi tumpangsari sesuai dengan model pertanian yang akan dikembangkan.
Selain efek langsung berupa kecukupan air tanah pada daerah perakaran di lapisan atas,
hydraulic lift juga dipercaya memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan aktivitas
makrofauna tanah seperti cacing tanah yang menyebabkan hara tanah menjadi lebih tersedia bagi
tanaman budidaya (Rao et al. 1998) sekaligus meningkatkan populasi dan aktivitas asosiasi
mikroorganisme di perakaran yang akan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman
(Richards and Caldwell 1987). Dari hasil kajiannya, Scholz et al. (2002) menyatakan bahwa hydraulic
lift dapat berkontribusi memeliharaan aktivitas mychoriza dan simbiosis bakteri pengikat nitrogen
yang banyak ditemui pada tanah lapisan atas yang mudah mengalami kekeringan. Meskipun dampak
positif hydarulic lift pada proses biogeo-kimia di tanah lapisan atas cukup jelas, namun penelitian
yang dirancang khusus untuk pengujian efek ini pada skala lapangan masih sangat terbatas (Caldwell
et al. 1998).
Berdasarkan contoh hasil penting dari beberapa studi hydraulic lift pada skala laboratorium
dan lapangan di atas, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam merancang teknologi
strategis untuk meningkatan produktivitas lahan kering yang tersebar luas di wilayah timur
Indonesia. Kegiatan penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi bentuk biokonservasi lengas tanah
yang representatif guna meningkatkan produktivitas lahan kering yang berbasis pertanaman jambu
mete. Fungsi biokonservasi lengas tanah pada penelitian ini diharapkan dapat diperankan dengan
baik oleh faktor kemampuan hydraulic lift tanaman jambu mete beserta peningkatan infiltrasi air
tanah oleh pemasangan biopori. Untuk lebih meningkatkan kemampuan tanaman sela (cash crops)
menghadapi periode musim kering, juga dilihat efek penggunaan FMA. Sementara untuk dapat lebih
meningkatkan produktivitas lahan jambu mete, penelitian ini mencoba mengintroduksikan budidaya
kopi robusta sebagai tanaman sela tahunan yang bernilai ekonomi untuk mengisi ruang kosong tepat
di bawah kanopi jambu mete, yang selama ini belum pernah dimanfaatkan oleh para petani, karena
mereka hanya menggunakan ruang kosong yang terbuka saja untuk budidaya tanaman pangan saat
musim hujan tiba. Penggunaan kopi robusta sebagai tambahan cash crops di pertanaman jambu
mete ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan petani dan meningkatkan
produktivitas lahan secara signifikan dengan investasi sekali di awal penanamannya saja.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian akan dilakukan sejak Januari sampai Desember 2015 di KP. Cikampek,
Jawa Barat.
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Bahan dan peralatan
Kegiatan penelitian ini menggunakan tanaman koleksi jambu mete umur 17 tahun yang ada
di KP Cikampek, Jawa Barat. Empat varietas kopi (BP-42, BP-936, BP-352, dan SA-396) digunakan
sebagai cash crop pada model cropping system yang diuji pada kegiatan ini. Bahan pendukung lain
yang diperlukan antara lain pupuk NPK, pestisida, dan kompos dari limbah potongan rumput.
Peralatan utama yang diperlukan pada kedua jenis kegiatan penelitian ini adalah sensor soilmoisture
meter beserta data recorder dan bor tanah.
Rancangan penelitian
Efektivitas konservasi lengas tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman utama jambu
mete dan cash crop kopi pada periode kekeringan di musim kemarau merupakan indikator penilaian
kinerja utama pada kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini menggunakan blok koleksi jambu
mete yang telah berumur 17 tahun dan penampilan morfologisnya relatif seragam dengan jarak
tanam 10 m x 10 m di KP Cikampek, Jawa Barat. Sebanyak 5 model cropping system (C) diuji dengan
susunan sebagai berikut:
C1 = Jambu mete monokultur (sebagai kontrol)
C2 = Jambu mete + Kopi + FMA
C3 = Jambu mete + Kopi + Biopori
C4 = Jambu mete + Kopi + Biopori + FMA
C5 = Jambu mete + Kopi
Desain kegiatan penelitian di lapangan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5
ulangan. Adapun layout setiap unit perlakuannya terdiri atas 4 tanaman jambu mete yang berjarak
tanam (10 m x 10 m) dan pada ruang kosong diantaranya ditanami 4 baris kopi dengan jumlah 3
tanaman kopi per barisnya Setiap barisnya ditanami varietas kopi yang sama sehingga membentuk
blok dengan 4 baris varietas kopi (Gambar 1).
Perlakuan biopori berupa kolom rongga kosong pada tanah (kedalaman 1 m; diameter 15 cm)
yang dibuat dengan bor tanah pada posisi titik diagonal 4 tanaman kopi (antara baris 1-2; 2-3 dan 34), yang diisi campuran kompos rumput dan pupuk kandang dengan komposisi 1:1. Dengan demikian,

Lokasi “cash crop” kopi
Gambar 1. Seting tanaman sela kopi di bawah tegakan jambu mete-kopi di lapangan.
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keseluruhan jumlah poriorganik pada setiap unit perlakuan adalah sebanyak sembilan buah.
Sementara untuk perlakuan mycorhiza hanya dikhususkan pada tanaman kopi. Inokulasi mycorhiza
dilakukan pada saat penanaman kopi dengan cara memeberikan inokulan pada bagian perakaran
kopi. Variabel pengamatan utama adalah dinamika profil lengas tanah pada kedalaman 25 dan 75 cm
menggunakan soilmoisture meter yang dihubungkan ke recorder. Pengamatan profil vertikal lengas
tanah tersebut dilakukan pada tiga titik di diantara baris 2-3 seperti nampak pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon kopi sebagai alternatif tanaman sela
Sebagaimana diuraikan di atas hal penting yang mendasari penelitian ini adalah mencari
terobosan teknologi praktis untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanaman jambu mete di
lahan kering melalui introduksi komoditas bernilai ekonomi tinggi sebagai tanaman sela dengan
disertai pendekatan biokonservasi lengas tanah yang efektif. Kopi robusta sebagai komoditas bernilai
ekonomi yang adaptif terhadap kondisi naungan dan memiliki sifat toleransi yang cukup baik di lahan
dataran rendah diuji pada penelitian ini. Hasil penting dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa
kopi robusta cukup kompatibel dengan lingkungan mikro di bawah tegakan jambu mete. Introduksi
biopori dan pemberian FMA yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan tanah untuk
membantu pertumbuhan kopi sebagai tanaman sela, juga dapat bekerja dengan baik (Gambar 4).
Kondisi lingkungan mikro di bawah tajuk tanaman jambu mete dengan penetrasi radiasi surya
berkisar 65 % cukup kondusif untuk mendukung pertumbuhan kopi, dengan rata-rata tinggi tanaman
dan jumlah cabang secara berturut-turut berkisar 95,4-100,1 cm dan 13,5-16,0 cabang per tanaman.
Efek individual biopori dan FMA serta kombinasi biopori dan FMA terlihat dapat meningkatkan ratarata tinggi tanaman kopi secara berturut-turut sebesar 8,3, 13,7 dan 11,1 %, dengan keragaan visual
seperti nampak pada Gambar 5. Namun untuk indikator penting, produksi kopi, hingga akhir TA 2015
ini belum bisa dianalisis karena tanaman baru memasuki transisi ke fase generatif, sehingga
penampilan hasil panen belum stabil dan belum layak dianalisis.
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Gambar 2. Layout cropping system jambu mete-kopi.
Simbol jambu mete (JM), biopori (+ warna
hijau), sensor soil moisture meter (+
warna merah).

Gambar 3. Proses pembuatan biopori sedalam 1 m
dan pengisian kompos 3 kg ke dalam
lubang biopori.
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Gambar 4. Perubahan tinggi tanaman dan jumlah cabang tanaman kopi selama periode penelitian pada
perlakuan pemberian FMA (garis biru), biopori (garis merah), FMA dan Biopori (garis hijau), dan
tanpa FMA dan Biopori (garis hitam).

Gambar 5. Penampakan tanaman kopi saat umur 6 bulan (atas) dan 12 bulan yang mulai membetuk seting
bunga.

Respon hasil jambu mete
Selain dapat mendukung pertumbuhan dan hasil kopi sebagai tanaman sela, introduksi
biopori dan FMA juga diharapkan tidak memberikan implikasi negatif pada performan hasil panen
jambu mete. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan lengas tanah oleh pemasangan
biopori terbukti tidak berpengaruh negatif terhadap proses pembentukan bunga dan buah pada
jambu mete, sehingga produksi gelondong jambu mete relatif sama dengan tanaman kontrol yakni
sekitar 0,8 kg.pohon-1 (Gambar 6). Hal ini mengindikasikan bahwa introduksi komponen
biokonservasi yang sederhana dengan biopori terbukti cukup efektif memperbaiki keseimbangan
lengas tanah di pertanaman jambu mete selama musim kering tanpa diikuti trade off antara
penambahan hasil yang diharapkan dari kopi sebagai tanaman sela dan penurunan hasil panen
jambu mete sebagai tanaman utamanya.
Dinamika lengas tanah
Aplikasi biopori memberikan perubahan yang signifikan pada lengas tanah selama periode
musim kering di pertanaman jambu mete (Gambar 7). Periode musim kering di lokasi penelitian
adalah 6 bulan dengan curah hujan < 100 mm (Gambar 8). Penggunaan biopori dapat meningkatkan
lengas tanah sekitar 4 % sepanjang periode kering. Peningkatan lengas tanah ini diperkirakan
memberikan implikasi yang luas pada rhizosper jambu mete, bukan saja berdampak pada aktivitas
serapan hara oleh jambu mete sebagai tanaman utama dan kopi sebagai tanaman selanya, namun
juga berpengaruh pada aktivitas mikrofauna dan mikroorganisme tanah. Biopori cukup efektif men-
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Menjaga lengas tanah pada lapisan tanah bagian atas yakni pada kedalaman 25 cm, yang berkisar 2628 %. Tentu dengan level lengas tanah ini cukup memberikan kondisi yang ideal bagi tanaman sela
kopi untuk dapat tumbuh dengan baik sepanjang periode musim kering. Sebaliknya pengamatan
pada profil kedalaman tanah 75 cm, biopori kurang memberikan perubahan lengas tanah dengan
rata-rata nilai lengas tanah yang lebih rendah yakni sekitar 20%. Berdasarkan data profil lengas tanah
tersebut, bisa dipahami bahwa lengas tanah di pertanaman jambu mete justru lebih tinggi pada
lapisan atas dibandingkan lapisan bawah. Pola profil lengas tanah yang demikian juga ditemukan
pada kegiatan penelitian lain di KP Cikampek. Tentu hal ini berbeda dengan lahan terbuka yang
cenderung memiliki lengas tanah yang lebih tinggi pada profil lapisan tanah yang lebih dalam. Lebih
tingginya tingkat lengas tanah pada lapisan atas tersebut diduga terkait dengan adanya proses
hydraulic lift pada tanaman jambu mete.

Gambar 6. Rata-rata produksi gelondong jambu mete.

Curah hujan (mm)

Gambar7. Variasi lengas tanah antar perlakuan pada kedalam 25 cm (A) dan 75 cm (B).
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Gambar 8. Curah hujan bulanan selama periode penelitian di KP Cikampek.
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KESIMPULAN
Kondisi iklim mikro di bawah tegakan pertanaman jambu mete cukup representatif untuk
budidaya kopi sebagai tanaman sela. Sinergi biokonservasi lengas tanah antara kemampuan hydraulic
lift tanaman jambu mete, biopori, dan FMA terbukti dapat mencukupi kebutuhan air tanaman kopi
selama periode musim kering dengan ditunjukkan indikator performan pertumbuhan yang tetap baik
meskipun tanaman lain di sekitarnya telah mengalami stres kekeringan, dengan tanpa diikuti adanya
trade off penurunan hasil panen pada jambu mete sebagai tanaman utamanya. Hasil penelitian ini
menegaskan bahwa aplikasi biokonservasi lengas tanah berpeluang sebagai pendekatan praktis
untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanaman jambu mete di wilayah kering melalui
pengembangan tanaman sela bernilai ekonomi tinggi seperti kopi.
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ABSTRAK
Hasil studi lapang sebelumnya mendeteksi fenomena pengisian ulang lengas tanah pada lapisan atas oleh
aktivitas akar pertanaman jambu mete. Fenomena ini diperkirakan akan berimplikasi pada pengembangan
teknologi konservasi lengas tanah di lahan kering ke depan. Mengingat kondisi tanah di lapangan bervariasi
jenis dan sifat fisiknya, maka perlu diketahui pengaruhnya terhadap kinerja pengisian ulang lengas tanah
tersebut, karena belum ada yang mengklarifikasinya. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi recovery lengas
tanah harian (RLTH) jambu mete pada variasi media tanam, pasca kehilangan lengas tanah melalui
evapotranspirasi di siang hari. Penelitian dilakukan pada skala pot di kompleks rumah kaca Balittro, Bogor
antara Juni-Oktober 2015. Empat jenis media (M) yakni: pasir (M1), pasir + kompos 2:1 (M2), pasir + tanah
latosol 1:1 (M3), dan pasir + tanah latosol + kompos 1:1:1 (M 4) diisikan pada pot PVC dengan desain khusus,
sebagai faktor perlakuan tunggal yang disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK), enam ulangan. Hasil
penelitian menunjukkan nilai RLTH jambu mete selalu positif dan bervariasi menurut jenis medianya. Nilai RLTH
pada media dasar tanah latosol (M 3 dan M4) nyata lebih tinggi (sekitar 75-350 %) dibandingkan nilainya di
media dasar pasir (M1 dan M2). Demikian pula pantauan dinamika lengas tanah harian selalu lebih tinggi pada
campuran dengan media dasar tanah latosol dibandingkan campuran dengan media dasar pasir. Kesimpulan
dari hasil penelitian ini adalah jenis media tanam terbukti berpengaruh nyata pada nilai recovery lengas tanah
harian jambu mete, dan mengindikasikan bahwa faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perancangan fungsi
biokonservasi lengas tanah pada lahan kering ke depan.
Kata kunci: jambu mete, recovery lengas tanah harian, media tanam

ABSTRACT
The previous field studies detected the phenomenon of replenishment of soil moisture in the top layer by
planting cashew root activity. This phenomenon is expected to have implications for the development of
conservation technologies of soil moisture in dry land area ahead. Due to the field soil condition is varied by a
type and physical properties, it is necessary to determine its effect on the performance of the replenishment of
soil moisture, because up to now no clarified report about it. The purpose of this study was to evaluate the
recovery of soil moisture daily (RLTH) cashew on a variety of growing media, after the loss of soil moisture
through evapotranspiration during the day times. The study was conducted on a pot level in the greenhouse of
Balittro, Bogor on June-October 2015. Four types of media (M) ie: sand (M 1), sand + compost 2:1 (M2), sand +
latosol soil 1:1 (M3 ), sand + compost + latosol soil 1:1:1 (M4) loaded on the special designed PVC pots, as a
single treatment factors were arranged in a randomized block design with six replications. The results showed
that the values RLTH cashew were always positive and varied according to the media type. The RLTH values on
the based latosol soil medias (M3 and M4) were significantly higher (approximately 75-350 %) compared to its
on the based sand medias (M1 and M2). Similarly, the dynamic of daily soil moisture were much higher in the
based latosol soil media compared with the based sand medias. As conclusion of this study, the growing media
properties was significantly effect the recovery of daily soil moisture on cashew. This finding may be considered
on designing bioconservation of soil moisture on dry land areas on the future.
Key words: cashew, recovery of daily soil moisture, growing media
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PENDAHULUAN
Kendala utama budidaya pertanian di lahan kering adalah terbatasnya ruang dan waktu
untuk memanfaatkan sumberdaya air setempat. Meskipun kumulatif curah hujan per tahun pada
umumnya cukup memadai, namun karena distribusi kejadian hujan mengumpul pada musim hujan
yang pendek menyebabkan kesempatan budidaya tanaman menjadi terbatas. Upaya mengatasi
dilema sumberdaya air tersebut umumnya dilakukan melalui (1) penampungan air limpasan hujan
dalam bangunan tandon air, embung, dan waduk, selanjutnya menyalurkannya saat diperlukan, (2)
mempertahankan lengas tanah dengan pemberian mulsa untuk menekan kehilangan air dari
evaporasi permukaan tanah, (3) meningkatkan kapasitas simpan air tanah melalui penambahan
bahan organik, (4) mengoptimalkan keseimbangan tingkat ketersediaan dan konsumsi air tanaman
melalui pengaturan jenis dan pola tanamnya, dan (5) penggunaan mikroorganisme tertentu yang
dapat meningkatkan kemampuan tanaman mengambil air tanah pada musim kering (Idjudin dan
Marwoto 2008; Pitono 2014). Selain melalui pendekatan tersebut, terdapat beberapa spe-sies
tanaman yang selain mampu bertahan pada kondisi kekeringan ekstrim karena memiliki perakaran
yang dapat menjangkau air tanah dalam (groundwater), juga mengangkat dan mendistribusikan air
tanah dari lapisan dalam tersebut ke lapisan tanah di permukaan yang lebih cepat mengering.
Fenomena ini disebut sebagai hydraulic lift (Richards and Cadwell 1987; Cadwell et al. 1998; Prieto et
al. 2011; Bleby et al. 2010; David et al. 2013).
Mekanisme hydraulic lift dianggap sebagai proses transportasi air secara pasif pada sistem
perakaran tanaman (Richards dan Cadwell 1987), dan dari beberapa studi pada skala laboratorium
dan lapangan setidaknya tercatat ada 30 spesies dan varietas yang memiliki kemampuan hydraulic
lift (Caldwell et al. 1998). Lebih lanjut, pengamatan di lapangan membuktikan adanya kecocokan nilai
hydraulic lift yang diukur secara akurat di laboratorium (Caldwell et al. 1998).
Jambu mete merupakan salah satu komoditas yang banyak dikembangkan di wilayah
berlahan kering dan beriklim kering. Hingga saat ini tidak kurang dari 450 ribu ha lahan kering
digunakan untuk budidaya jambu mete dan tersebar di beberapa provinsi seperti NTT, NTB, Sultra,
Sulsel, Bali, Jatim, Jateng, dan DIY (Ditjenbun 2016). Selain nilai ekonomi dari kacang mete dan
produk turunan lainnya, dari hasil pengujian di lapangan, terbukti jambu mete juga memiliki potensi
ekologis dapat melakukan recovery lengas tanah di lapisan permukaan pasca kehilangan lengas tanah
akibat tingginya evapotranspirasi pada siang hari melalui mekanisme hydraulic lift (Pitono et al.
2016). Fenomena hydraulic lift jambu mete tersebut terpantau pada karakteristik tanah spesifik di KP
Cikampek, Jawa Barat yang berjenis latosol. Mengingat jenis tanah pada lahan pengembangan jambu
mete cukup beragam, maka perlu kajian lebih lanjut. Hasil studi lain menyatakan bahwa struktur
tanah yang lebih dipadatkan berkorelasi langsung dengan peningkatan pelepasan air oleh akar
(Schippers et al. 1967), sedangkan tanah yang bertekstur kasar berpasir berpengaruh negatif
terhadap proses hydraulic lift, akibat kurangnya kontak antara akar dan tanah dibandingkan dengan
tanah yang bertekstur halus (Yoder and Nowak 1999). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi apakah fenomena hydraulic lift tanaman jambu mete juga dapat terdeteksi skala pot,
dan apakah kemampuan recovery lengas tanah hariannya dipengaruhi oleh karakteristik media
tanamnya.

108

Joko Pitono et al. : Recovery Lengas Tanah Harian Jambu Mete pada Variasi Media Tanam

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada skala pot bertempat di komplek rumah kaca Cimanggu, Bogor
antara Juni-Oktober 2015. Metode evaluasi covery lengas tanah harian (RLTH) jambu mete pada skala
pot ini merupakan pengembangan dari metode uji transfer air pada asosiasi tanaman Alfalfa dan
jagung (Corak et al. 1987), yakni menggunakan kombinasi dua kompartemen media atas dan bawah
yang terbuat dari pipa PVC.
Kompartemen media
Bentuk utuh penggabungan kompartemen media atas dan kompartemen media bawah
adalah berupa pipa PVC (diameter 7,5 cm; tinggi 75,0 cm). Kompartemen media atas terbuat dari
pipa PVC (diameter 7,5 cm; tinggi 40,0 cm) dengan bagian bawahnya ditutup penahan media dari
kain blacu. Kain blacu tersebut dilepas kembali sesaat sebelum dilakukan penyambungan dengan
kompartemen bawah. Kompartemen bawah berupa pipa PVC setinggi 30 cm dengan ukuran
diameter sama dengan kompartemen atas. Pada sisi atas kompartemen bawah dibuat 3 lubang
kontrol (tinggi 2,0 cm dan melingkar sepanjang 5,1 cm) untuk akses proses sparasi akar dari partikel
madia tanam. Pada bagian bawah kompartemen bawah juga dipasang penahan media yang terbuat
dari kain blacu yang sama. Penampakan pot tersebut seperti terlihat pada Gambar 1.
Penanaman dan penyambungan kompar-temen atas/bawah
Benih varietas B-02 diberikan perlakuan imbibisi selama 24 jam dan dikecambahkan pada
media pasir lembab selama 10 hari. Selanjutnya, kecambah yang telah berakar 1-2 cm ditanam pada
kompartemen atas dan agar kondisinya tetap lembab maka ditutup dengan lapisan kompos setebal 3
cm. Saat akar tumbuh hingga dasar kompartemen atas yakni sekitar 36 hari setelah penanaman
kecambah, dilakukan proses penyambungan kompartemen atas dengan kompartemen bawah.
Proses penyambungan kompartemen atas dengan kompartemen bawah diawali dengan
perendaman sisi bawah kompartemen atas dalam air selama ± 5 menit sedalam 5-7 cm dan
dilanjutkan dengan pelepasan kain blacu di ujung bawahnya. Tujuan perendaman sisi bawah
kompartemen atas tersebut ke dalam air adalah untuk memudahkan proses pemasangan unit kolom
pengarah akar. Unit kolom pengarah akar tersebut terbuat dari pipa paralon (diameter 7,5 cm dan
tinggi 6 cm) yang bagian dalamnya dipasang irisan bagian atas botol aqua (volume 600 ml), yang berfungsi untuk mengarahkan pertumbuhan akar ke bawah hanya melalui lubang mulut botol aqua.
Seluruh bagian bawah unit kolom pengarah akar diisi dengan media kompos hingga 3 cm dari
permukaan sisi atasnya. Selanjutnya unit kolom pengarah akar disambungkan dengan ujung bawah
kompartemen atas dengan menekannya sedalam ± 3 cm sehingga kedua sisi permukaanya saling bertemu dan menyatu.
Setelah ruang kosong di sisi atas lubang kontrol pada kompartemen bawah diisi dengan
media kompos, selanjutnya kompartemen bawah disambungkan dengan kompartemen atas yang
ujung bawahnya telah terpasangi unit kolom pengarah akar. Agar sambungan kedua kompartemen
lebih stabil maka bagian luar sisi sambungan dipasang ring melingkar selebar 4 cm yang terbuat dari
bahan PVC dan diperkuat dengan 2 ikatan tie plastic di kedua ujung ring tersebut.
Pemeliharaan tanaman dan sparasi akar
Pemeliharaan tanaman dilakukan secara intensif untuk menghindari serangan OPT dan
mencukupi kebutuhan airnya melalui irigasi reguler ke kesulurahan kompartemen media hingga
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pengujian hydraulic lift dimulai. Kebutuhan hara tanaman dijaga tetap terpenuhi sepanjang
penelitian, dengan cara sebelum media perlakuan dimasukkan ke dalam kompartemen, diberikan
pupuk 7.0 g NPK granul/kg media sesuai dengan hasil terbaik dari penelitian sebelumnya (Trisilawati
et al. 2012).
Pada saat pertumbuhan akar di media kompartemen bawah dianggap telah memadai yakni
saat umur 139 hari setelah tanam, dilakukan sparasi akar pada bagian ujung bawah unit pengarah
akar. Tujuan sparasi akar tersebut adalah membentuk sekat udara yang memutus kontak antar
media di kompartemen atas dan di kompartemen bawah. Sparasi akar menggunakan teknik spray air
melalui 3 lubang kontrol yang tersedia di sisi atas kompartemen bawah. Setelah terbentuk kolom
akar setinggi 1-2 cm yang terbebas dari partikel media, dilakukan penutupan kembali dengan ring
penutup guna menghindari dehidrasi akar. Pengujian hydraulic lift dilakukan setelah proses sparasi
akar tersebut. Namun untuk mengurangi efek shock pada tanaman sekitar seminggu baik
kompartemen atas maupun bawah tetap diairi melalui akses pipa jaringan irigasi otomatis yang telah

Gambar 1.
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Instalasi evaluasi recovery lengas tanah harian pada skala pot. Kondisi tanaman jambu mete
umur 6 bulan setelah tanam (A), unit irigasi otomatis yang terpasang pada pot kompartemen
atas dan bawah (B), penampakan kompartemen atas yang dilengkapi sensor probe lengas tanah
(C), unit timer beserta perangkat irigasi (D), akses untuk sparasi akar (E), dan penampakan hasil
separasi akar (F).
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dipersiapkan sebelumnya. Pada saat pengukuran hydraulic lift permukaan pipa kompartemen atas
ditutup dengan aluminum dan plastik untuk menghindari masuknya air ke media bila sewaktu-waktu
turun hujan.
Rancangan perlakuan
Penelitian ini menggunakan perlakuan faktor tunggal berupa 4 (empat) variasi jenis media
campuran antara pasir, tanah latosol yang diambil dari KP Cimanggu, Bogor, dan kompos yang
disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 6 (enam) ulangan. Susunan perlakuan media
tersebut adalah sebagai berikut:
M1 = Pasir
M2 = Pasir + kompos (2:1)
M3 = Pasir + tanah (1:1)
M4 = Pasir + tanah + kompos (1:1:1)
Selama pengamatan recovery lengas tanah harian (RLTH), pemberian air hanya pada
kompartemen bawah melalui akses nozel pipa irigasi otomatis. Dinamika lengas tanah pada
kompartemen media atas merupakan variabel utama pada pengujian RLTH, diamati pada kedalaman
30,0 cm secara terusmenerus hingga akhir penelitian. Perubahan lengas tanah dimonitor setiap 30
menit menggunakan sensor probe lengas tanah yang terhubung ke unit datalogger.
Data dan analisis statistik
Seluruh parameter pengamatan dianalisis menggunakan paket program SAS untuk
menentukan nilai anovanya. Bila ditemukan perbedaan yang nyata pada taraf < 0,5 % dilanjutkan
dengan uji Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada saat seluruh akses masuknya air dari luar ke kompartemen atas diproteksi, kecuali yang
melalui akses jaringan akar yang terhubung ke kompartemen bawah yang senantiasa basah, maka
nampak perubahan lengas tanah harian di kompartemen atas tersebut mengikuti pola siklus
sinusiodal (Gambar 2). Dalam siklus hariannya, setiap kali terjadi penurunan lengas tanah selalu
diikuti recovery kenaikan lengas tanah. Pola recovery lengas tanah harian (RLTH) yang demikian

Gambar 2. Dinamika lengas tanah harian di kompartemen atas pada media pasir, M 1 (hijau); pasir+kompos, M2
(merah); pasir+tanah, M3 (biru muda); dan pasir+tanah+kompos, M4 (biru tua).
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terjadi pada keseluruhan jenis media tanam yang diuji. Adanya proses RLTH dengan ritme seperti
demikian oleh Caldwell et al. (1998) dinyatakan sebagai indikator proses hydraulic lift tanaman. Lebih
lanjut dinyatakan kemampuan hydraulic lift tersebut ditemukan pada lebih dari 30 spesies tanaman
antara lain Acacia greggii, Populus sp, Cynodon dactylon, dan Acer saccharum. Deteksi adanya siklus
recovery lengas tanah harian pada penelitian ini sekaligus memberikan approval baru bahwa jambu
mete termasuk spesies yang memiliki kemampuan hydraulic lift dari kelompok tanaman perkebunan,
dan sekaligus menambahkan daftar baru spesies tanaman hydraulic lift yang telah ada.
Hasil penelitian ini juga memberikan klarifikasi bahwa variasi jenis media tanam nyata
berpengaruh pada pola dinamika lengas tanah di kompartemen atas. Nilai lengas tanah tertinggi
terdapat pada media campuran pasir, tanah, dan kompos (M4), sebaliknya nilai yang terendah
ditemukan pada media pasir saja (M1). Lebih lanjut, nilai RLTH juga bervariasi menurut jenis media
tanamnya (Gambar 3). Media campuran tanah dan pasir baik dengan tambahan kompos maupun
tanpa kompos memperlihatkan nilai RLTH yang lebih tinggi daripada nilai RLTH pada jenis media
lainnya. Nilai RLTH terendah ditemukan pada media pasir saja. Penambahan kompos pada media
pasir meningkatkan nilai RLTH secara nyata hingga 120%. Hasil ini sejalan dengan konsep model
biokonservasi lengas tanah (Pitono, 2014) bahwa jenis media tanam merupakan salah satu faktor
penentu pada model bioirigasi yang berbasis hydraulic lift tanaman. Secara teori, Yoder dan Nowak
(1999) menyebutkan bahwa struktur tanah yang lebih padat berkorelasi langsung pada peningkatan
kontak permukaan akar dan partikel tanah, dan hal sebaliknya terjadi pada tanah bertekstur kasar
seperti pasir. Perbedaan luas bidang kontak akar dengan partikel tanah inilah yang diduga sebagai
faktor yang menyebabkan perbedaan nilai hydraulic lift tersebut.
Sebagai perbandingan, Gambar 4 menunjukkan nilai RLTH pada kondisi riil di lapangan
(Pitono et al. 2016). Terlihat dengan jelas bahwa nilai RLTH pada skala pot (Gambar 3) jauh lebih
besar dibandingkan nilai RLTH di lapangan (Gambar 4). Salah satu faktor penyebabnya yang mungkin
adalah perbedaan rasio volume akar yang kontak dengan partikel tanah.
Secara menyeluruh, hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa fenomena hydraulic lift
pada jambu mete terbukti baik pada skala lapangan maupun laboratorium (pot). Kemampuan
recovery lengas tanah harian (RLTH) sebagai indikator utama atas eksistensi hydraulic lift suatu
tanaman termasuk pada jambu mete, terbukti sangat dipengaruhi oleh media tanamnya. Hasil ini
memberikan implikasi penting, bahwa jenis dan karakteristik fisik tanah perlu diperhatikan dalam
menilai dan memanfatkan hydraulic lift jambu mete pada pengembangan biokonservasi lengas tanah
di lahan kering.

Gambar 3. Nilai rata-rata recovery lengas tanah harian pada media pasir (M 1), pasir +
kompos (M2), pasir+tanah (M3), dan pasir+tanah+kompos (M4).
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KESIMPULAN
Hasil evaluasi skala pot menunjukkan bahwa siklus harian penurunan lengas tanah selalu
diikuti dengan recovery kenaikan lengas tanah kembali, seperti yang dilaporkan pada hasil evaluasi
skala lapang sebelumnya. Hasil ini menguatkan bahwa tanaman jambu mete memiliki kemampuan
hydraulic lift. Nilai recovery lengas tanah harian (RLTH) jambu mete terbukti dipengaruhi oleh jenis
media tanamnya. Nilai RLTH pada media campuran pasir dan tanah sekitar 2,7 kali lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai pada media pasir saja. Lebih lanjut, hasil penelitian ini mem-berikan
aproval bahwa jambu mete termasuk spesies yang memiliki kemampuan hydraulic lift dari kelompok
tanaman perkebunan, seka-ligus menambahkan daftar baru pada spesies tanaman hydraulic lift yang
telah ada.
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ABSTRAK
Flores Timur merupakan salah satu daerah penghasil mete organik di Nusa Tenggara Timur. Luas areal
pertanaman jambu mete organik di daerah ini pada tahun 2015 mencapai 788,57 ha dengan produktivitas
gelondong 530,78 kg.ha-1. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa jambu mete organik di Flotim
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) bersertifikat organik internasional (IMO dan Biocert), dan bebas unsur
kimiawi, (2) produknya berupa gelondong dan kacang mete, (3) kacang mete diolah secara alamiah
(pengeringan suhu rendah 47-50 0C dan tanpa bahan pengawet), (4) warna kacang mete putih, dengan kadar
air 5 %, (5) kacang mete dikemas khusus dan divakum sehingga bisa tahan lama, (6) kacang mete bisa langsung
dikonsumsi sebagai makanan sehat, (7) Kacang mete yang dihasilkan mengandung: kadar air 4,37 %, protein
15,87 g.100 g-1, lemak 50,36 g.100 g-1, gula 3,17 g.100 g-1, kalori 652,08 kkal.g-1, karbohidrat 27,09 g.100 g-1,
vitamin A 2,11 mg.100 g-1, Vitamin B6 1,57 mg.kg-1 dan Vitamin E 24,83 mg.100 g-1 dan (8) pemasaran produk
jambu mete organik dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk
mendapatkan produk jambu mete organik yang berkualitas dan memenuhi syarat organik. Kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
Kata kunci: Anacardium occidentale, budidaya, organik, pengelolaan, pengawasan

ABSTRACT
East Folers is one of center for producing organic cashew in East Nusa Tenggara. The area of organic cashew
plantation reached 788.57 ha in 2015 with the productivity level of 530.78 kg.ha -1. Based on the survey results
indicated that organic cashew in East Flores was marked by (1) certified the international organic (IMO and
Biocert), with chemicalfree, (2) the products as nut (3) cashew kernel was naturally processed at low
temperature drying 47-50 oC with no-preservatives) (4) kernel colour was with with 5 % moisture content, (5)
packaging kernel by a vacuumed method so that it can be durable, (6) cashews can be consumed directly, (7)
kernel ingredient: water 4.37 %, protein 15.87 g.100 g-1, fat 50.36 g.100 g-1, sugar 3.17 g.100 g-1, calorie 652.08
kkal. g-1, carbohydrate 27.09 g.100 g-1, vitamin A 2.11 mg.100 g-1, vitamin B6 1.57 mg.kg-1 and vitamin E 24.83
mg.100 g-1 and (8) market target export and domestic. The continous supervision was needed to maintain high
level cashew product and meet organic preferentions. These activities should be drived by the central
government, local government and non-governmental organizations.
Key words: cashew, cultivation, organic, proccessing, controlling

PENDAHULUAN
Pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi holistik untuk meningkatkan dan
mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas
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biologi tanah. Sistem tersebut lebih mengutamakan penggunaan masukan setempat, dengan
kesadaran bahwa keadaan regional setempat memang memerlukan sistem adaptasi lokal. Hal ini
dapat dicapai dengan menggunakan, bila memungkinkan, cara-cara kultural, biologis dan mekanis,
yang merupakan kebalikan dari penggunaan bahan-bahan sintetis, untuk memenuhi fungsi spesifik
dalam sistem (Kesarkar et al. 2012).
Produk pertanian organik dihasilkan dari sistem produksi yang mengoptimalkan kesehatan
dan produktivitas agroekosistem secara holistik dan terpadu, sehingga diperoleh produk pangan dan
serat yang cukup, bermutu baik, serta berkelanjutan. Permintaan terhadap produk pertanian organik
saat ini semakin meningkat, hal tersebut didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat
untuk kembali ke alam (back to nature). Pangsa pasar produk organik di seluruh dunia tumbuh
sekitar 20 % per tahun, jika pada tahun 2000, jika pada tahun 2000 permintaannya hanya U$ 17 milyar, pada tahun 2010 meningkat menjadi U$ 100 milyar. Untuk memenuhi pangsa pasar yang
semakin meningkat, Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 telah mencanangkan program “Go
Organic 2010” sehingga Indonesia menjadi salah satu negara penghasil produk organik yang dapat
mengisi pangsa pasar dunia (http://www.hijauku.com; http://pphp.deptan.go.id).
Jambu mete merupakan salah satu komoditas perkebunan yang prospektif untuk
dikembangkan sebagai produk pertanian organik, karena umumnya budidaya jambu mete dilakukan
tanpa penggunaan benih hasil rekayasa genetika, pupuk dan pestisida kimia (buatan) serta
menerapkan prinsip konservasi tanah dan air (Kesarkar et al. 2012) seperti yang dilakukan oleh
sebagian petani di Kabupaten Flores Timur (Flotim). Kabupaten Flotim merupakan salah satu sentra
tanaman jambu mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Areal tanaman jambu mete di Flotim
pada tahun 2009 mencapai 28.782 ha dengan produksi 10.435 ton atau 714 kg.ha-1. Petani yang
terlibat dalam usahatani jambu mete di Flotim mencapai 44.236 KK (Ditjenbun 2010). Usahatani
jambu mete organik di daerah ini telah mendapat sertifikat organik intenasional dari IMO (Institute
for Marketecologi), yaitu sebuah lembaga sertifikasi bertaraf internasional yang berkedudukan di
Swiss (Switzerland). Jenis sertifikat adalah : USDA/NOP untuk pasar Amerika dan EU regristrasi
2092/91 untuk pasar Uni Eropa. Lokasinya terdapat di Kecamatan Lewolema dan Titehena.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keragaan usahatani
jambu mete organik di Kabupaten Flotim, Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan hasil survey yang
dilakukan pada tahun 2009 dan 2010.

TEKNOLOGI BUDIDAYA ORGANIK DI FLOTIM
Kondisi lahan dan iklim
Lokasi pertanaman jambu mete organik di Flotim terdapat pada ketinggian tempat 150-450
m dpl, dengan curah hujan tahunan rata-rata 1.385 mm, suhu udara 26,79-29,31 0C, kelembaban
udara 68-85 %, lama penyinaran 39-90 % dan jenis tanahnya didominasi oleh Latosol. Berdasarkan
klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson daerah ini termasuk bertipe iklim D (daerah sedang) karena
dalam setahun mempunyai bulan kering (curah hujan kurang dari 60 mm per bulan) selama 5 bulan
dan bulan basah (curah hujan di atas 100 mm per bulan) 6 bulan. Untuk tumbuh dan berproduksi
secara optimal tanaman jambu mete membutuhkan curah hujan 1.500-2.500 mm.th-1 dengan bulan
kering 5-6 bulan dan bulan basah 4-5 bulan per tahun, kelembaban udara 65-80 % serta berada pada
ketinggian tempat di bawah 200 sampai 500 m dpl (Ditjenbun 2006; Hadad et al. 2007).
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Luas areal dan produksi
Luas areal jambu mete organik di Flotim dari tahun 2009 sampai 2010 tidak mengalami
peningkatan yaitu 798,42 ha yang meliputi empat desa yaitu Desa Ile Padung, Lewobele, Balukhering
di Kecamatan Lewolema dan Desa Serinuho di Kecamatan Titehena. Produksi gelondong jambu mete
organik dari ke empat desa tersebut pada tahun 2009 mencapai 431.154 kg sedang pada tahun 2010
turun menjadi 423.783 kg, akibat adanya perubahan iklim (Tabel 1). Luas areal pertanaman jambu
mete organik di daerah ini pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 788,57 ha dengan
produktivitas gelondong 530,78 kg.ha-1.
Bahan tanaman dan pemupukan
Benih (biji) yang digunakan oleh petani jambu mete organik di Flotim bukan berasal rekayasa
genetika atau Genetically Modified Organism (GMO), tetapi dari kebun jambu mete organik yang
terdapat di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Flotim. Benih jambu mete ditanam dengan
jarak tanam 8 m x 8 m pada lahan yang bebas dari bahan kimia sintetis (pupuk dan pestisida). Untuk
mencukupi kebutuhan hara tanaman jambu mete, petani melakukannya secara alami yaitu melalui
(1) penambahan pupuk organik dari pangkasan tanaman dan pupuk kandang, yang diberikan secara
periodik, baik dalam bentuk segar maupun kompos, (2) menanam legum (Flemingia congesta)
sebagai tanaman pagar (hedgerow) yang bermanfaat sebagai sumber pupuk organik dan pakan
ternak dan (3) mengintegrasikan ternak dalam kebun organik. Kotoran ternak yang dihasilkan petani
digunakan sebagai pupuk organik dan dagingnya dikonsumsi. Pembuatan pupuk organik dari ba-han
pupuk kandang atau serasah tanaman dilakukan petani Flotim dengan cara fermen-tasi
menggunakan dekomposer dari bonggol pisang (Gambar 1).

Tabel 1. Luas areal dan produksi jambu mete organik di Flotim.
Tahun

Luas lahan
(ha)

Produksi gelondong
(kg)

Produktivitas
(kg.ha-1)

2009

798,42

431.154

540,01

2010

798,42

423.783

530,78

Gambar 1. Pembuatan dekomposer (mikroba pengurai) dari bonggol pisang.
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Pembuatan dekomposer bonggol pisang dilakukan petani sebagai berikut (1) menyiapkan
bahan dan alat berupa : bonggol pisang 5 kg, gula merah 1 kg, air cucian beras 10 l, drum plastik,
selang dan botol air, (2) bonggol pisang diiris-iris tipis, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik, (3)
setelah itu dimasukkan air cucian beras dan gula merah yang sudah dilarutkan, (4) drum plastik
kemudian ditutup dengan rapat. Untuk membuang gas dalam drum plastik, dibuat lubang pada tutup
drum dan diberi selang plastik yang ujungnya dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, sehingga gas
yang ada di dalam drum plastik dapat keluar dan udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam drum.
Cairan bonggol pisang dibiarkan dalam drum plastik selama dua minggu. Cairan bonggol pisang yang
sudah matang sebanyak 1 liter dicampur merata dengan 5 liter air dan 1 ons gula merah, kemu-dian
disiramkan ke bahan organik yang telah disiapkan dan didiamkan selama 1 bulan.
Konservasi lahan dan air
Konservasi lahan dan air di lahan yang miring (di atas 30 %) yang dilakukan petani berupa
terasering sederhana dan rorak. Terasering dibuat untuk mengurangi erosi tanah pada musim hujan,
yang dibuat dengan cara menyusun bebatuan mengikuti kontur lahan (Gambar 2), sedangkan
pembuatan rorak dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 40 cm dan dalam 60 cm dilakukan untuk
menampung air pada musim hujan sehingga dapat menambah ketersediaan air pada musim kemarau
dan menampung bahan organik berupa serasah tanaman (Gambar 3). Rorak yang berisi
serasah/mulsa mempunyai kelengasan tanah 15 % lebih tinggi dibandingkan dengan tanah terbuka
(Noeralam 2002), selain itu pembuatan rorak dapat meningkatkan produksi gelondong jambu mete
dari 390 kg.ha-1 menjadi 880 kg.ha-1 (Firman 2006).

Gambar 2. Pembuatan teras sering untuk pengendalian erosi.

Gambar 3. Pembuatan rorak.
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Pengendalian hama dan penyakit
Pengendalian hama dan penyakit, serta gulma dilakukan petani dengan cara mekanis seperti
pemetikan (hand picking) dan membuang bagian tanaman yang sakit serta menebang pohon yang
terserang penyakit jamur akar putih (Gambar 4). Pestisida nabati digunakan jika serangan hama dan
penyakit cukup tinggi, selain itu kebun diusahakan agar selalu bersih.

PENGOLAHAN
Gelondong mete
Pemisahan dan pembersihan
Petani mengambil gelondong dari buah yang jatuh ke tanah, lalu dipisahkan dari buah semu
dengan menggunakan tangan atau pisau tajam; setelah itu dibersihkan dari kotoran yang menempel
dan dicuci bersih. Pemisahan gelondong dilakukan sebagai berikut:
1. Gelondong yang berukuran sedang-besar, kulit mengkilat warna abu-abu tua dan tidak keriput,
dipisahkan dari gelondong yang kecil dan keriput. Pemilihan gelondong biasanya dilakukan dengan
cara merendam gelondong dalam air sekaligus mencucinya. Gelondong yang tenggelam adalah
gelon-dong yang baik dan bernas.
2. Pemisahan ukuran gelondong dilakukan secara visual/manual, dengan menggunakan lima kriteria
yaitu (1) A- (sangat kecil) dengan ukuran panjang ± 1,5 cm dan lebar 1 cm, (2) A (kecil) dengan
ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, (3) B (sedang) dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2
cm, (4) C (besar) dengan uran panjang 3 cm dan lebar 2,5 cm, dan (5) D (sangat besar) dengan
ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2,8-3 cm.
Pengeringan
Proses pengeringan gelondong yang dilakukan petani di Flotim adalah sebagai berikut:
1. Gelondong hasil sortasi dikeringkan dengan sinar matahari, melalui penjemuran di atas lantai
yang diberi alas terpal.
2. Penjemuran biasanya dilakukan selama 3-4 hari (tergantung kepada kondisi cuaca), dengan kadar
air 10-12 %.

Gambar 4. Penebangan pohon jambu mete terserang penyakit.
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Pengepakan dan penyimpanan
Gelondong yang sudah kering, kemudian dianginkan oleh petani selama 24 jam, setelah itu
dimasukkan ke dalam karung goni dan disimpan dalam gudang (di bawahnya diberi alas pallet) atau
langsung dikirim ke pedagang, pengumpul atau eksportir.
Kacang mete
Pengupasan kulit gelondong
Selain di jual dalam bentuk gelondong, sebagian petani menjualnya dalam bentuk kacang
mete dengan proses pengolahan sebagai berikut:
1. Pengupasan kulit gelondong dilakukan secara manual menggunakan kacip.
2. Hasil pengupasan berupa kacang yang masih diselimuti testa, dicungkil agar terpisah dari kulit
gelondong, lalu dibersihkan. Kacang tersebut kemudian dikeringkan dalam oven untuk mencegah
peresapan/pencemaran minyak laka (CNSL) ke dalam kacang mete.
Pengeringan
Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air kacang mete dan mempermudah
pengupasan testa (red testa/brown skin). Pengeringan yang dilakukan oleh petani di Flotim yaitu
dengan oven kapasitas 6 kg.m-2. Suhu untuk pengeringan berkisar 47-50 oC, jika suhu terlalu tinggi,
kacang mete akan rapuh sehingga ketika dilakukan pengupasan testa banyak pecah, sebaliknya jika
suhu terlalu rendah pengupasan akan sukar dilakukan dan waktu pengeringan lama. Lama
pengeringan 4-5 jam untuk suhu 47 0C dan 3 jam untuk suhu 50 oC dengan kadar air berkisar 4-5 %.
Pengupasan testa
Setelah kacang mete dikeringkan, testanya dikupas. Pengupasan di Flotim dilakukan secara
manual dengan menggunakan tangan, setelah testa terkupas dilakukan pembersihan. Petani di
Flotim dapat mengupas 4-12 kg kacang utuh/orang/hari, dengan kacang pecah 2-15 %.
Sortasi dan grading
Pengelompokan ukuran (sortasi) dan bentuk (grading) kacang mete dilakukan petani Flotim
untuk memenuhi standar mutu kacang mete kering, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri
(ekspor). Berdasarkan ukuran dan bentuk, kacang mete dibagi ke dalam enam kelompok yaitu (1)
kacang utuh (whole); (2) kacang tidak utuh atau pecah (butts); atau broken, (3) kacang belah dua
(splits); (4) pecahan besar (large pieces); (5) pecahan kecil (small pieces); dan (6) remukan halus
(baby bits). Sedangkan berdasarkan warna, kacang mete dibedakan atas empat golongan, yaitu (1)
kacang putih (white kernels); (2) kacang kekuningan (fancy); (3) kacang kecokelatan (desserts); dan
(4) kacang gosong (scorched).
Pengemasan dan penyimpanan
Selama proses pengupasan testa, sortasi dan grading kadar air akan bertambah, karena
kacang mete mudah menyerap uap air. Oleh karena itu setelah dilakukan sortir dan grading, petani
mengeringkan kembali kacang mete dalam oven dengan suhu 50 0C selama kurang lebih 15 jam
sampai kadar airnya mencapai 5 %. Kegiatan ini dilakukan agar kacang mete tidak mudah rusak.
Setelah itu kacang mete dikemas menggunakan plastik kedap udara (vacuum) dengan ukuran berat 4
kg, 1 kg, 0,5 kg, 250 g, 125 g dan 100 g. Tujuan dari pengemasan vakum adalah mengeluarkan O2
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suatu produk yang dikemas sehingga masa simpannya lebih lama (Mulyono 2007). Kemasan kacang
mete kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan (cold storage) dengan kelembaban udara 55 %.
Proses pengolahan kacang mete yang dilakukan oleh petani di Flotim terdapat pada Gambar 5.

KANDUNGAN NUTRISI KACANG METE
Kacang mete organik asal Flotim mempunyai kadar air 4,37 % dengan kandungan
nutrisisebagai berikut : protein 15,87 g.100 g-1, lemak 50,36 g.100 g-1, gula 3,17 g.100 g-1, kalori
652,08 kkal.g-1, karbohidrat 27,09 g.100 g-1, vitamin A 2,11 mg.100 g-1, Vitamin B6 1,57 mg.kg-1 dan
Vitamin E 24,83 mg.100 g-1. Kacang mete organik Flotim mempunyai kandungan lemak dan
karbohidrat yang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan kacang mete organik asal Vietnam dan India
yang masing-masing mempunyai kandungan lemak 43,8 g.100 g-1 dan 48 g.100 g-1 serta karbohidrat
22 g.100 g dan 18 g.100 g-1 (www.queenwoodfoods.co.uk dan www.trumps.com.au)

PEMASARAN
Pemasaran produk jambu mete organik di Flotim umumnya dilakukan dengan sistem
kontrak, dimana harga tidak fluktuatif melainkan flat dari awal sampai akhir panen. Pembayaran
dilakukan dengan sistem tunai atau pemberian uang muka.
Harga gelondong mete organik di Flores Timur pada tahun 2009 adalah Rp 10.700.kg-1,
namun petani hanya menerima Rp 10.000.kg-1, sisanya Rp 700.kg-1 dipotong untuk ecofund atau dana
sertifikasi Rp 500.kg-1, uang saku inspektur Internal Control System (ICS) Rp. 100.kg-1, dan kas desa
Rp. 100.kg-1. Harga gelondong mete organik pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 11.700.kg-1.

Gelondong
mete

Sortasi sesuai ukuran
pisau kacip

Pengupasan kulit
gelondong
dengan kacip

Pengupasan
testa,
pembersihan

Pengeringan
kacang bertesta
dengan oven

Pencungkilan kacang
bertesta

Sortir dan grading
kacang

Pengeringan
kacang
dengan oven

Pemeriksaan akhir,
penimbangan ,
pengemasan

Penyimpanan
(Cold Storage )
kelembaban 55%
Gambar 5. Diagram alir pengolahan kacang mete organik di Flotim.
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Volume gelondong mete yang terjual melalui pedagang produk organik hanya 70 % dari total
produksi jambu mete organik, sedangkan sisanya 30 % terjual ke pedagang lokal secara bebas.
Setelah diproses menjadi kacang mete organik, harga jualnya dibedakan berdasarkan ukuran
dan bentuk, yaitu sebagai berikut (1) utuh Rp. 80.000-125.00 per kg tergantung pada kualitas, (2)
pecahan besar Rp. 60.000-65.000.kg-1, (3) belah dua Rp. 55.000-60.000.kg, (4) pecahan kecil Rp.
40.000-45.000.kg-1 dan (5) remukan halus Rp. 25.000-30.000.kg-1.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan
Pembinaan petani jambu mete organik di Flotim selain dilakukan oleh dinas terkait juga
dibantu oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yaitu Swisscontact (SC). Peran lembaga tersebut
adalah sebagai pendukung (supporter) yang tugasnya memfasilitasi seluruh pelaku pada rantai
pemasaran jambu mete organik, mulai dari produsen, pengolah, sampai ke pembeli (distributor,
eksportir, reseller) dengan memberikan pendampingan pada program pengembangan komoditi
melalui pembangunan ekonomi lokal yang sesuai dengan amanat negara donor.
Pelatihan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan petani dan fasilitator
tentang usahatani jambu mete organik. Salah satunya Pelatihan untuk Pelatih Bagi Fasilitator Lapang
Sewilayah Kecamatan Lewolema dan Titehena Flotim yang diselenggarakan pada tahun 2009,
kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Flotim dan Swisscontact (Gambar 6).
Swisscontact tidak memberikan bantuan dana kepada para pelaku dalam kegiatan tersebut.
Dana dapat berasal dari Pemerintah (Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sebagai stakeholder) dan
swadaya masyarakat sendiri (petani dan produsen) maupun dari para pembeli.
Pengawasan
Pengawasan pengelolaan jambu mete organik di Flotim, dilakukan secara internal oleh
inspektor yang tergabung dalam ICS, terhadap anggota kelompok tani yang mengikuti program
jambu mete organik, sehingga semua anggota mampu mengelola dan mengendalikan kebun,

Gambar 6. Peserta pelatihan untuk pelatih.
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tanaman serta hasil panen yang sesuai dengan standar operasional pelaksanaan (SOP) pertanian
organik. Dengan cara ini kualitas jambu mete organik semakin meningkat dan kelangsungan produksi
organik secara berkelanjutan terjamin. Kehadiran ICS mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Dengan adanya ICS memungkinkan lembaga sertifikasi eksternal menyerahkan inspeksi tahunan
setiap anggota kelompok tani kepada unit khusus (para inspektur internal) yang ada dalam
kelompok tani yang mengikuti program jambu mete organik;
2. Petani mampu mengelola kebun dan tanaman sesuai dengan SOP pertanian organik (dan mutu
internal yang diharapkan) dengan mengambil sebagian tanggung jawab pengelolaan mutu yang
dijalankan petani;
3. Dokumentasi seluruh proses pertanian organik yang dilakukan kelompok tani tersimpan dengan
baik sehingga memungkinkan pelacakan kembali data yang diperlukan.

KENDALA YANG DIHADAPI
Kendala yang dihadapi dalam usahatani jambu mete organik di Flotim adalah sebagai berikut:
1. Harga dalam kontrak terkadang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga
banyak petani menjual jambu metenya ke pedagang lain akibatnya nilai kontrak tidak terpenuhi.
2. Pedagang/eksportir yang menjalin kontrak dengan petani terkadang terlambat membeli jambu
mete petani yang sudah dipanen, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani menjual ke
pedagang lain dengan harga yang lebih murah.
3. Produksi jambu mete organik masih rendah (sekitar 5 kg/pohon/tahun), sehingga diperlukan
introduksi varietas jambu mete berproduksi tinggi (di atas 20 kg/pohon/tahun) yang tidak rakus
pemupukan.

KESIMPULAN
Lokasi pertanaman jambu mete organik di Flotim sesuai untuk pertumbuhan dan produksi
jambu mete. Jambu mete organik di Flotim mempunyai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1)
bersertifikat organik internasional (misal IMO), dan bebas unsur kimiawi, (2) produknya berupa
gelondong dan kacang mete (3) kacang mete diolah secara alamiah (pengeringan suhu rendah 47-50
0
C dan tanpa bahan pengawet) (3) warna kacang mete putih, dengan kadar air 5 %, (4) kacang mete
dikemas khusus dan divacuum sehingga bisa tahan lama, (6) kacang mete bisa langsung dikonsumsi
sebagai makanan sehat, (7) produktivitas gelondong 530,78-540,01 kg.ha-1 dan (8) pemasaran produk
jambu mete organik dilakukan di dalam maupun di luar negeri melalui sistem kontrak.
Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mendapatkan produk jambu mete organik yang
berkualitas dan memenuhi syarat organik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
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ABSTRAK
Penyambungan merupakan salah satu teknik perbanyakan vegetatif untuk tanaman berkayu termasuk jambu
mete. Tiga tahapan utama dalam proses pertautan batang atas dan batang bawah adalah pembentukan kalus,
diferensiasi kambium dan pembentukan jaringan vaskular. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
penyambungan meliputi nutrisi, mikroklimat, kandungan zat pengatur tumbuh (ZPT), jenis kayu dan umur
batang atas. Peran dan mekanisme ZPT pada penyambungan jambu mete memang belum banyak diteliti tetapi
telah cukup banyak dipelajari pada tanaman berkayu lainnya. ZPT berperan penting dalam kompatibilitas
batang atas dan batang bawah. Batang atas dan batang bawah harus memiliki kandungan ZPT yang seimbang
untuk menjamin pertautan yang sempurna. Hormon auksin dan sitokinin pada batang bawah akan
menstimulasi pertumbuhan tunas baru dan daun serta menginduksi pembentukan kalus. Kegagalan sambungan
pada tanaman berkayu yang baru terdeteksi setelah bertahun-tahun disebabkan oleh jaringan vaskular yang
tidak terbentuk dengan baik. Pembentukan jaringan vaskular sendiri dipengaruhi oleh auksin. Auksin juga
berperan dalam mempercepat kompatibilitas batang bawah dan batang atas. Sitokinin berperan dalam
pembentukan kambium dan meningkatkan ketahanan tanaman sambungan pada kondisi stres abiotik.
Giberelin mendukung pertumbuhan organ baru karena berperan dalam pemanjangan sel. Selain itu giberelin
juga berpengaruh terhadap keragaan tanaman (dwarfisme) yang merupakan salah satu tujuan penyambungan
pada tanaman berkayu.
Kata kunci: zat pengatur tumbuh, jambu mete, penyambungan

ABSTRACT
Grafting is one of the techniques in vegetative propagation for woody plants. Three main phases in graft union
of scion and root stock are callus formation, cambium differentiation and vascular tissue formation. Factors
affecting the success in graft union including nutrition, microclimate, plant growth regulator (PGR), wood types
and scion age. Plant growth regulator has important role in the compatibility of rootstock and scion. Both scion
and rootstock require balance PGR to ensure perfect graft union. Auxin and cytokinin in the rootstock will
stimulate the growth of new shoots and leaves and support callus formation. The failure in graft union detected
after several years on woody plants is caused by imperfect vascular tissue formation. It is affected by auxin
content. Furthermore, auxin is also important to accelerate the compatibility between scion and rootstock.
Cytokinin plays important role in cambium formation, while gibberelin supports the formation of new organ due
to its role in cell elongation. The role of PGR also correlates with other factors such as the age of rootstock
which determines its PGR content, microclimates and nutrient. The paper will review the role of PGR in the
grafting success of cashew and other woody plants.
Key words: plant growth regulator, cashew, grafting
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PENDAHULUAN
Jambu mete merupakan salah satu tanaman penghasil devisa dan banyak dibudidayakan di
daerah Indonesia Timur karena tahan terhadap kekeringan dan dapat tumbuh di lahan marginal
(Pranowo dan Purwanto 2011). Masalah yang dihadapi saat ini adalah rendahnya produktivitas
karena banyak tanaman yang sudah tua maupun yang rusak. Oleh karena itu rehabilitasi tanaman
sangat penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.
Tanaman mete dapat diperbanyak secara generatif (biji) maupun vegetatif (penyambungan,
okulasi, cangkok dan kultur jaringan). Perbanyakan dengan biji jarang dilakukan karena keseragaman
tinggi dan lambat pertumbuhannya sehingga memerlukan waktu lama untuk berproduksi (Suharto et
al. 2012). Begitu pula dengan cara cangkok, walaupun seragam tapi pertumbuhannya lebih lambat
dibanding penyambungan (Northwood 1964 in Mahunu et al. 2009). Penyambungan merupakan
metode yang paling tepat untuk rehabilitasi tanaman jambu mete karena memiliki beberapa
keunggulan diantaranya tanaman menjadi lebih kerdil (dwarf) sehingga memudahkan dalam
pemanenan, perbanyakan lebih mudah, tanaman lebih cepat berproduksi, dan dapat meningkatkan
kekokohan tanaman sehingga tidak mudah patah (Yin et al. 2012; Melnyk dan Meyerowitz 2015).
Beberapa metode penyambungan pada jambu mete telah banyak diteliti diantaranya adalah dengan
side grafting, veneer grafting, wedge grafting, patch grafting dan sambung pucuk (Adjei dan Mante,
2007; Chipojola et al., 2013). Side grafting (sambung samping), wedge grafting dan sambung pucuk
merupakan cara penyambungan yang cocok untuk perbanyakan jambu mete (Suharto et al. 2012).
Tujuan penyambungan pada tanaman jambu mete adalah untuk mendapatkan sumber benih berupa
bibit-bibit unggul (hasil sambungan) untuk pengembangan, rejuvinasi dan rehabilitasi perkebunan
mete yang sudah ada sehingga produktivitasnya meningkat.
Permasalahan umum yang terjadi pada penyambungan adalah penyambungan dibatasi oleh
faktor fisiologis dan biokimia yang menyebabkan inkompatibilitas batang atas dan batang bawah (Yin
et al. 2012). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyambungan pada tanaman
berkayu diantaranya adalah nutrisi, iklim mikro, kandungan zat pengatur tumbuh (ZPT), umur batang
atas dan batang bawah (Chipojola et al. 2013). Albacete et al. (2015) mereview faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kompatibilitas batang atas dan batang bawah (Gambar 1).
Secara umum ada beberapa tahap proses penyambungan pada jambu mete dan pada
tanaman berkayu pada umumnya yaitu adhesi/pertautan antara batang bawah dan batang atas,
pembentukan kalus dan pembentukan jaringan vaskuler/angkut fungsional yang menghubungkan
batang atas dan batang bawah (Dolgun et al. 2008). Yin et al. (2012) menyatakan ada enam tahapan
dalam proses penyambungan batang atas dan batang bawah yaitu (1) respon yang timbul karena
adanya pelukaan, (2) pembersihan dari sel-sel yang tidak bermanfaat (cell debris), (3) komunikasi
selular, (4) akumulasi auksin dan respon karena adanya akumulasi auksin, (5) pembelahan dan
diferensiasi sel, (6) penyambungan jaringan angkut antara batang atas dan batang bawah. Asante
dan Barnet (1997) melaporkan kalus terbentuk lebih dahulu di batang bawah, baru kemudian
terbentuk di batang atas. Oleh karena itu pada awal-awal penyambungan, batang bawah memiliki
pengaruh terhadap perkembangan batang atas dan pemilihan batang bawah yang tepat akan
mempengaruhi ukuran, vigor dan ketahanan terhadap stres dari tanaman hasil sambungan (Melnyk,
2016). Mahunu et al. (2009) melaporkan tahapan pertautan batang atas dan batang bawah pada
jambu mete yang menggunakan metode sambung samping sebagai berikut:
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Keterangan : G = genotip, E = environment (lingkungan), S = scion (batang ats), R = rootstock (batang bawah)
Sumber : Albacete et al. (2015)

Gambar 1. Interaksi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kompatibilitas sambungan.

• Tahap pertama, pembentukan lapisan nekrotik dan lapisan kalus antara batang atas dan batang
bawah pada 30 hari setelah penyambungan (HSP).
• Tahap kedua, lapisan nekrotik menghilang dan kalus mulai terbentuk pada 60 HSP.
• Tahap ketiga, kambium yang menghubungkan batang dan batang bawah terbentuk dan
sambungan sempurna pada 98 HSP.
Oleh karena itu, peran ZPT sangat penting untuk mendukung keberhasilan penyambungan
pada tanaman jambu mete.
Peran zat pengatur tumbuh
Peran dan mekanisme ZPT pada penyambungan jambu mete memang belum banyak diteliti
tetapi telah cukup banyak dipelajari pada tanaman berkayu lainnya. Mekanisme molekular yang
berperan dalam penyambungan berhubungan dengan peran hormon dalam komunikasi antara
batang atas dan batang bawah. Hormon yang banyak berperan dalam komunikasi tersebut adalah
auksin dan sitokinin yang berperan dalam pembentukan jaringan vaskular termasuk pembentukan
akar dan diferensiasi jaringan angkut dalam kalus. Auksin diproduksi di daun dan ditransportasikan ke
akar, sebaliknya sitokinin disintesis di dalam akar dan diangkut ke daun. Akumulasi auksin di daun
(batang atas) dan sitokinin di akar (batang bawah) diduga akan mengaktifkan gen yang berperan
dalam penyembuhan luka pada sambungan (healing union) dan pembentukan jaringan vaskular
(Melnyk dan Meyerowitz 2015). Pengaturan ZPT pada tanaman sambungan merupakan salah satu
mekanisme dari batang bawah untuk mengontrol pertumbuhan batang atas terutama pada tahap
awal pertumbuhan tanaman (Ghanem et al. 2011b; Pérez-Alfocea et al. 2011; Gregory et al. 2013).
Suharto et al. (2012) melakukan penelitian penyambungan jambu mete dengan
menggunakan tanaman jambu mete umur 18 tahun sebagai bahan batang atas dan batang bawah
berdasarkan kandungan karbohidrat dan kandungan ZPT (Tabel 1). Kompatibilitas antara batang atas
dan batang bawah yang sudah dewasa dan sehat akan mempercepat penyatuan sambungan, dan hal
tersebut berhubungan dengan kandungan karbohidrat dan kandungan endogenus ZPT (auksin,
sitokinin dan giberelin) dalam batang atas dan batang bawah untuk mendukung pembentukan tunas
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Tabel 1. Kandungan ZPT tanaman jambu mete umur 18 tahun.
Sampel

Auksin
(µg)

Gibberelin
(µg)

Cytokinin
(µg)

Batang atas
Batang bawah

7265
8277,5

0,530
Tidak terdeteksi

79,89
539

Total karbohidrat
(%)
27,03
27,83

Sumber : Suharto et al. (2012).

baru (Das et al. 1996; D’Silva and D’Souza 1992; Leva and Falcone 1990). Hormon auksin dan sitokinin
yang diproduksi di batang atas akan menstimulasi pertumbuhan tunas dan daun baru, sedangkan
giberelin berperan dalam pembentukan organ baru (Leopold and Kriedemann 1975; Salisbury and
Ross 1992). Adjei et al. (2007) melakukan penyambungan jambu mete menggunakan tiga aksesi yang
berbeda dan menunjukkan hasil yang berbeda. Aksesi yang menunjukkan hasil sambungan yang lebih
baik diduga memiliki kandungan dan rasio endogenus ZPT (auksin dan sitokinin) lebih tinggi yang
merangsang pembentukan kalus. Fuji dan Nito (1972) dalam Adjei and Mante (2007) menyatakan
bahwa pertumbuhan batang bawah dan keberadaan ZPT sangat penting untuk menjamin
kompatibilitas sambungan.
Auksin
Auksin diproduksi dari jaringan pembuluh dari masing-masing batang bawah dan atas. Peran
auksin dalam penyambungan diantaranya menstimulasi pembentukan kalus, berperan dalam
pembentukan jaringan vaskular, berperan dalam pertautan batang atas dan batang bawah (Yin et al.
2012; Hudina et al. 2014), mempercepat kompatibilitas batang atas dan batang bawah dan
menginduksi diferensiasi jaringan vaskular sebagai morfogenic substances (Hudina et al. 2014).
Ikeuchi et al. (2013) melaporkan kalus dapat diinduksi pada media dengan kandungan auksin tinggi
(CIM/callus inducing media). Auksin juga menginisiasi pembelahan dan diferensiasi sel serta
pembentukan organ (Benkova´ et al. 2003). Pembelahan sel akan terjadi setelah auksin terakumulasi
(Yin et al. 2012). Auksin berperan penting dalam penyembuhan luka (healing union) dan regenerasi
jaringan vaskular antara sambungan batang atas dan batang bawah (Goldschmidt 2014). Aloni et al.
(2010) melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan peran auksin dalam diferensiasi
jaringan angkut dan melaporkan bahwa aplikasi IAA dosis rendah (0,1 %) menstimulasi diferensiasi
floem, sedangkan pada dosis tinggi (1,0 %) menginduksi diferensiasi xylem. Sachs (1981) mengajukan
hipotesis tentang kanalisasi auksin. Auksin yang disintesis di daun terakumulasi dan memicu
pembentukan kanal dan mengakibatkan terjadinya diferensiasi jaringan angkut (xylem dan floem).
Jaringan angkut sangat penting untuk keberlangsungan hidup tanaman karena merupakan sistem
translokasi untuk pengangkutan mineral, air, asimilat dan hormon dalam kehidupan tanaman
(Martínez-Ballesta et al. 2010; Gregory et al. 2013; Koepke and Dhingra 2013). Selain itu, peran
auksin dalam pengaktifan gen-gen yang terlibat dalam penyembuhan luka juga telah direview oleh
Melnyk (2016). Oleh karena itu auksin berperan sangat penting dalam kompatibilitas sambungan.
Auksin juga berhubungan dengan kandungan fenol. Kandungan fenol tinggi menurunkan
kandungan auksin sehingga berpengaruh pada diferensiasi floem dan xilem (Pina et al. 2012). Selain
itu, akumulasi fenol akan mempengaruhi viabilitas jaringan dan auksin breakdown (Darikova et al.
2011). Hudina et al. (2014) melaporkan rendahnya kandungan auksin yang ditemukan pada
sambungan yang inkompatibel sehingga mempengaruhi diferensiasi xilem dan floem serta proses
lignifisasi (Hudina et al. 2014, Koepke and Dhingra 2013). Pada tanaman dengan gejala kerdil
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(dwarfisme), batang bawah dengan sifat kerdil akan mengurangi transport IAA dalam floem dan sel
kambium dari cabang ke akar sehingga membatasi pertumbuhan akar, biosintesis sitokinin dan
jumlah sitokinin yang diproduksi di akar yang ditransportasikan ke batang atas untuk pertumbuhan
tunas (Lockard dan Schneider 1981 in Hooijdonk et al. 2010).
Sitokinin
Sitokinin, seperti halnya auksin juga berperan dalam pembentukan jaringan angkut pada
tanaman hasil sambungan (Sachs 2000). Sitokinin berperan dalam pembentukan kambium
(Matsumoto-Kitano 2008). Aplikasi sitokinin 10 mg.l-1 menginduksi diferensiasi jaringan vaskular pada
batang yang terluka karena proses grafting (Aloni et al. 2010). Selain itu, sitokinin juga berperan
dalam meningkatkan ketahanan tanaman hasil sambungan terhadap stres abiotik juga dalam
peningkatan hasil tanaman sambungan dengan cara meningkatkan laju fotosintesis dan jumlah sink
sehingga menurunkan aborsi bunga dan meningkatkan jumlah buah (Albacete et al. 2014 a,b).
Aplikasi sitokinin akan meningkatkan ekspresi gen WIND1 (Wound Induced Dedifferentiation 1), gen
yang berperan dalam pembelahan dan diferensiasi sel (Iwase et al. 2011). Pembelahan sel sangat
penting dalam penyembuhan luka, karena penghambatan pembelahan sel terbukti menghambat
penyembuhan luka pada tanaman sambungan (Asahina et al. 2002).
Giberelin
Giberelin merupakan ZPT yang mendukung pertumbuhan organ baru, berperan dalam
pemanjangan sel dan menginduksi diferensiasi pembungaan. Faust (1989) in Adjei et al. (2007)
meyatakan bahwa semua ZPT, termasuk auksin dan sitokinin, berperan dalam pertumbuhan tunas,
tetapi giberelin yang paling berperan karena fungsinya dalam pemanjangan sel. Pina dan Errea (2005)
melaporkan pemberian giberelin juga dapat menginduksi pembungaan pada spruce hasil sambungan.
Penelitian pada mentimun dan tomat membuktikan giberelin yang diproduksi di akar dan unsur hara
mikro diperlukan untuk menyatukan batang atas dan batang bawah karena fungsinya dalam
pembelahan sel (Asahina dan Satoh 2015). Pada tanaman berkayu seperti apel, giberelin disintesis di
akar dan ditransportasikan ke batang atas (Motosugi et al. 1996).
Giberelin merupakan salah satu ZPT yang mengatur keragaan tanaman (Yang et al. 2013),
pengaruhnya sangat nyata pada penurunan panjang ruas pada tanaman yang memiliki sifat kerdil
(dwarf) dan roset (Davies 2010). Peran giberelin pada tanaman apel yang berhubungan dengan sifar
dwarfisme tanaman telah banyak diteliti. Giberelin, sitokinin dan juga auksin berperan dalam
kekerdilan tanaman dimana pada batang bawah yang memiliki sifat kerdil, terjadi penurunan
transport basipetal IAA ke akar sehingga mengurangi transpor sitokinin dan giberelin yang diproduksi
di akar, ke batang atas. Sementara pada batang atas, persediaan sitokinin akan memodifikasi kanopi
tanaman dengan mengurangi pertumbuhan cabang, sedangkan penurunan kandungan giberelin
terutama akan mengurangi pertumbuhan jumlah tunas (Hooijdonk et al. 2010). Akibatnya terjadi
penghentian pertumbuhan tunas yang lebih awal yang diinduksi oleh batang bawah tanaman apel
sehingga transpor IAA dari batang atas ke akar menurun dan/atau menurunkan transpor giberelin
dari akar ke batang atas (Hooijdonk et al. 2010).
Pada tanaman tomat, kekerdilan tanaman diatur oleh Mhgai1 yang merupakan alel GA
insensitive. Ekspresi dari Mhgai1 akan mengurangi keragaan tanaman, menurunkan rasio fruit set
dan meningkatkan toleransi pada tomat transgenik. Lebih lanjut ditemukan bahwa batang atas dari
tomat liar mengakumulasi transkrip Mhgai1 yang diangkut dari batang bawah tomat transgenik
sehingga menghasilkan tanaman yang kerdil (Wang et al. 2012).
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KESIMPULAN
Auksin berperan dalam menentukan keberhasilan penyambungan batang atas dan batang
bawah, sedangkan sitokinin berperan penting dalam pembentukan kambium dan meningkatkan
ketahanan tanaman sambungan pada kondisi stres abiotik. Giberelin lebih berperan dalam
mendukung pertumbuhan organ baru karena berperan dalam pemanjangan sel dan menginduksi
pembungaan pada tanaman hasil sambungan. Selain itu juga berperan dalam menentukan keragaan
tanaman yang berhubungan dengan sifat kerdil tanaman (dwarfisme) yang merupakan salah satu
tujuan grafting pada tanaman berkayu.
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ABSTRAK
Jambu mete merupakan komoditi andalan Sulawesi Tenggara yang umumnya masih dibudidayakan dengan
sederhana pada lahan-lahan kering yang marjinal. Namun demikian, jambu mete tetap mampu berproduksi
walaupun masih rendah dengan kualitas biji yang tinggi. Wilayah Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh
sekitar 70 % lahan kering marjinal berpotensi sebagai daerah penghasil jambu mete.Tanaman jambu mete
memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi iklim kering dan lahan marjinal dengan tingkat kesuburan
yang rendah. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan budidaya jambu mete pada lahanlahan marginal yang masih belum termanfaatkan tersebut. Pengembangan jambu mete bertujuan untuk
konservasi lahan dan meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang semakin hari
semakin meningkat. Saat ini, sebagian besar petani menjual hasil metenya dalam bentuk gelondong sehingga
nilai tambah ekonomi yang diperoleh petani masih rendah. Penanganan pasca panen masih belum memadai
sehingga intervensi pemerintah baik daerah maupun nasional terutama dalam bentuk kebijakan mutlak
diperlukan. Berdasarkan potensi tersebut pengembangan agroindustri jambu mete di Sulawesi Tenggara
terbuka luas.
Kata kunci: Jambu mete, lahan kering, konservasi, kebijakan, agroindustri

ABSTRACT
Cashew is one of the main agriculture commodities of Southeast Sulawesi. In this area, farmers generally
cultivate cashew using a convetional approach on marginal drylands. Although the productivity is still low, the
cashew nut is considered to be high quality. Southeast Sulawesi region that is dominated by abouth 70 %
marginal dryland is potential as a producer of cashew nut. Cashew plant has high adaptability to dry climatic
conditions and marginal lands with low fertility levels. This encourages the government to develop cashew
cultivation on uncultivated marginal lands. The development of cashew commodity is intended for land
conservation and increase production in order to meet contantly increasing market demands. Currently, most
farmers sell cashew in shell, so the value added economy obtained by farmers is still low. Post harvest handling
is still inadequete, so the intervention of both regional and national governments, especially in the form plocy is
absolutly necessary. The policy will guarantee and stimulate economic growth, particulary for cashew farmers.
The development of cashew agroindustry in Southeast Sulawesi is wide open.
Key words: Cashew nut, agroindustry, added value, community welfare, Muna

PENDAHULUAN
Jambu mete (Annacardium occidentale L.) merupakan tanaman perkebunan utama di
kawasan Indonesia Timur. Pengembangannya di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1975 melalui
Proyek Departemen Kehutanan sebagai tanaman konservasi untuk memperbaiki lahan kritis. Sifat
tanaman jambu mete yang tahan kekeringan dimanfaatkan sebagai tanaman reboisasi pada lahanlahan kritis. Demikian pula di daerah-daerah dengan kondisi lahan kering marginal dan iklim kering,
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komoditas ini dapat bersaing dengan tanaman perkebunan lainnya. Pengembangan jambu mete
sampai tahun 2000 menunjukkan hasil yang menggembirakan walaupun produktivitasnya masih
rendah (Zaubin et al. 2004).
Jambu mete sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia, karena memiliki nilai
strategis dalam pembangunan agribisnis perkebunan. Jambu mete sangat terkait dengan berbagai
industri seperti industri makanan, minuman, kosmetik, industri otomotif (rem, serbuk friksi,
campuran ban, cat, dempul, lak dan lain-lain), industri pupuk dan pestisida nabati dan pakan ternak.
Kacang mete di pasar dunia termasuk salah satu produk makanan mewah (luxury) dan lebih disukai
dibandingkan kacang tanah dan almond. Khusus untuk produksi makanan dan minuman, mete
merupakan salah satu jenis bahan makanan/minuman ringan yang banyak digemari dalam bentuk
olahan seperti kacang mete, manisan kering, selai, buah kalengan, sirup, sari buah, anggur mete serta
penyedap rasa produk-produk es krim dan cokelat batangan lainnya (Listyati dan Sudjarmoko 2011;
Ola et al. 2012).
Indonesia termasuk salah satu produsen mete dunia setelah India, Vietnam, Afrika dan Brazil.
Secara nasional, penghasil mete utama adalah Sulawesi Tenggara (35 %), Sulawesi Selatan (25 %),
Lombok, Flores dan Sumbawa (30 %) serta Jawa-Madura (10 %). Industri kacang mete di Sulawesi
Tenggara dimulai pada tahun 1980-an dan berkembang di daerah-daerah lainnya. Jambu mete di
Sulawesi Tenggara telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam
memenuhi kelangsungan hidupnya dan membuat kehidupan yang lebih baik. Potensi jambu mete di
Sulawesi Tenggara tersebar di 12 daerah yang diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat.
Berdasarkan data luas lahan dan produksi, Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan potensi
agroindustri jambu mete terbesar saat ini. Data statistik perkebunan Indonesia menunjukkan bahwa
luas areal pertanaman jambu mete pada tahun 2016 sekitar 117.906 ha dengan total produksi sekitar
24.825 ton, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan
daerah-daerah penghasil jambu mete lainnya yang justru mengalami penurunan (Baker 2009; Zani9
2013).
Sebagai produsen mete, agroindustri mete di Indonesia masih belum berkembang. Sekitar 36
% produksi mete diekspor dalam bentuk gelondongan. Produksi mete gelondongan dalam skala
nasional berada di kisaran 95.000 ton per tahun, jumlah ini tidak mengalami peningkatan berarti
selama 10 tahun terakhir. Ekspor mete berupa gelondongan selama ini telah mengurangi nilai
tambah yang bisa dinikmati oleh petani. Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pengekspor mete
gelondongan saja, tetapi juga harus berusaha untuk mendapatkan nilai tambah dari pengolahan
mete. Oleh karena itu, diperlukan industri yang dapat mengelola hasil-hasil pertanian primer menjadi
produk olahan (agroindustri). Agroindustri merupakan sarana meningkatkan nilai tambah, membuka
lapang-an kerja, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani
(Basmalah 2004; Sinaga dan Susilowati 2007; Herdiansyah et al. 2012).
PROSPEK PENGEMBANGAN JAMBU METE DI INDONESIA TIMUR (KHUSUSNYA SULAWESI
TENGGARA)
Pembangunan pertanian tanaman perkebunan di Indonesia merupakan salah satu symbol
pembangunan pertanian nasional. Tanaman jambu mete telah lama dikenal, tetapi
pengembangannya tidak sebaik tanaman pangan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang relatif
panjang sehingga petani tidak membudidayakannya seintensif tanaman pangan.
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Umumnya, tanaman jambu mete dibudidayakan dengan teknik yang sederhana seperti
penanaman dengan menggunakan bahan tanam yang langsung dari biji tanpa dibibitkan terlebih
dahulu, pemberian input pupuk yang sangat rendah atau bahkan tidak dipupuk sama sekali serta
tindakan pemeliharaan yang sangat minim. Di Indonesia Timur, setiap provinsi memiliki daerah yang
menjadi pusat atau sentra produksi jambu mete (Tabel 1).
Di Sulawesi Tenggara, tanaman jambu mete mempunyai prospek yang sangat baik untuk
dikembangkan. Hal tersebut didukung oleh potensi ketersediaan lahan dan tingkat adaptasi yang
tinggi dari tanaman ini. Namun, potensi tersebut hingga saat ini belum terkelola dengan baik.
Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong pengembangan
komoditi jambu mete dengan memaksimalkan kegiatan budidaya dan pengembangan agroindustri di
daerah ini.
Tanaman jambu mete tersebar luas hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota yaitu Buton,
Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe
Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Kendari dan Kota Bau-Bau, dengan total luas lahan 194.969
ha dan produksi 44.252. Terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah produksi terbesar yaitu Muna
(7.902 ton), Konawe Selatan (6.152 ton) dan Buton (4.747 ton). Berdasarkan data tersebut, terlihat
bahwa komoditi mete merupakan komoditi potensial untuk dikembangkan. Jambu mete memiliki
prospek yang cukup baik untuk mengisi peluang pasar lokal, nasional maupun internasional (Dinas
Periundustrian dan Perdagangan, Provinsi Sulwesi Tenggara 2016).
Tanaman jambu mete merupakan jenis tanaman dengan populasi yang besar. Sekitar
400.000 petani di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara
Barat diperkirakan membudidayakan tanaman ini. Selain cara budidaya yang relatif mudah, tanaman
ini juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Jambu mete
dapat tumbuh baik pada wilayah-wilayah kering dan miskin unsur hara di Kawasan Indonesia Timur.
Tanaman ini sangat toleran terhadap kondisi kekeringan dan sangat sensitif terhadap hujan pada saat
proses pembungaan dan panen (Baker 2009).

Tabel 1. Luas areal dan produksi jambu mete serta status pengusahaan tahun 2016.
Provinsi
1. Sulawesi Utara
2. Gorontalo
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Selatan
5. Sulawesi Barat
6. Sulawesi Tenggara
Wilayah Sulawesi
1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Papua Barat
Wilayah Maluku dan
Papua

Perkebunan Rakyat
Luas
Produksi
(ha)
(ton)

Perkebunan Swasta
Luas
Produksi
(ha)
(ton)

Total
Luas
Produksi
(ha)
(ton)

205
2.960
15.007
57.014
896
117.906
193.988
3.755
3.586
4.836
102

22
576
2.213
16.453
125
24.825
44.214
1.313
1.105
573
1

105
876
982
-

1
36
37
-

310
2.960
15.007
57.890
896
117.906
194.969
3.755
3.586
4.836
102

23
576
2.213
16.489
125
24.825
44.252
1.313
1.105
573
1

12.279

2.992

-

-

12.279

2.992
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Jambu mete sebagai komoditas perkebunan rakyat di Sulawesi Tenggara memiliki potensi
besar untuk dikembangkan. Peluang pasar yang besar, ketersediaan lahan yang luas dan banyaknya
jumlah petani yang terlibat, merupakan tantangan besar bagi daerah untuk meningkatkan produksi
dan ekspor selain peningkatan pendapatan petani dari pemanfaatan tanaman sela serta produkproduk sampingan dan pengembangan industri hilir. Pasar dunia untuk komoditas kacang mete saat
ini tengah mengalami perkembangan. Peluang lebih besar diperoleh melalui perdagangan produk
kacang mete secara domestik seiring dengan peningkatan konsumsi dan adanya peluang untuk
meningkatkan harga domestik. Pasar lokal memiliki sejumlah keunggulan antara lain dalam hal
tingkat margin yang diterima dan persyaratannya yang tidak serumit pasar internasional. Nilai
ekonomi tertinggi dari jambu mete sampai saat ini terletak pada kacang metenya.
Industri jambu mete lebih diarahkan pada keperluan produk-produk pangan, antara lain
kacang mete, es krim, campuran kue-kue kering dan permen coklat. Kacang mete sebagai bahan
baku industri makanan mempunyai posisi yang superior dibandingkan dengan komoditas lain yang
sejenis seperti kacang tanah, almond, hazelnut dan walnut. Kondisi yang demikian memberikan
peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri maupun untuk ekspor.
Saat ini, produk olahan biji mete seperti kacang mete, coklat mete dan produk kombinasi lainnya
telah banyak di produksi di Sulawesi Tenggara oleh para pelaku usaha. Dinas Perindag Provinsi
Sulawesi Tenggara senantiasa memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk terus meningkatkan
produksi dan kualitas produknya melalui penyelenggaraan pelatihan, bantuan peralatan serta
memfasilitasi petani dalam memasarkan produknya melalui kegiatan pasar lelang yang mempertemukan penjual (petani) dengan pihak pembeli (industri).
Pengolahan mete di Sulawesi Tenggara dilakukan langsung oleh petani maupun buruh pabrik.
Ada 3 perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan jambu mete untuk keperluan ekspor, yaitu :
Comextra, Aeromas dan Phoenix Mas. Sejumlah kegiatan pengolahan besar juga terdapat di Kota
Bau-Bau. Perusahaan-perusahaan ini mengolah biji mete dan mempekerjakan banyak buruh untuk
memecahkan dan mengupas sebelum dilakukan pemrosesan selanjutnya. Dalam rangka
meningkatkan kualitas dan standar mutu, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara gencar
melakukan himbauan kepada para petani maupun pengumpul untuk melakukan pengujian mutu
komoditi mete.

AGROINDUSTRI JAMBU METE DI INDONESIA TIMUR (KHUSUSNYA SULAWESI TENGGARA)
Agroindustri merupakan bagian integral dari sektor pertanian yang memberikan kontribusi
penting pada proses industrialisasi di wilayah pedesaan. Pengaruh agroindustri tidak hanya
mentransformasi produk primer ke produk olahan, tetapi peralihan budaya kerja dari agraris
tradisional yang menciptakan nilai tambah rendah menjadi budaya kerja industrial modern yang
menciptakan nilai tambah tinggi melalui perubahan fisik/kimia, penyimpanan, pengemasan dan
distribusi. Perubahan terjadi dari proses pengolahan komoditas pertanian menjadi produk antara
maupun produk akhir, termasuk penanganan pascapanen, industri pengolahan makanan/minuman,
industri biofarma/bioenergi dan pengolahan hasil ikutan. Dengan demikian, agroindustri dapat
meningkatkan atau memberi nilai tambah bagi sumberdaya alam atau hasil-hasil pertanian
(Yuliningsih et al. 2014).
Secara umum, agroindustri pada sektor pertanian khususnya perkebunan belum berkembang
seperti yang diharapkan. Titik berat pembangunan ekonomi sudah seharusnya bergeser dari sektor
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pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan dan pengembangan agroindustri yang mengelola hasilhasil pertanian primer menjadi berbagai produk olahan harus didukung oleh berbagai pihak,
khususnya pemerintah. Karakteristik agroindustri bersifat resourses based industry, arah
pengembangannya harus didasarkan pada pendekatan wilayah potensi sumberdaya dengan tetap
berpijak pada konsep keunggulan komparatif (Syam dan Ma’arif 2004). Oleh sebab itu, sentuhan
kebijakan bagi pengembangan agroindustri masih sangat diperlukan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani (Witjaksono et al. 2005).
Di Sulawesi Tenggara, agroindustri pengelolaan mete sebagian besar berupa industri yang
berskala rumah tangga yang masih menggunakan peralatan yang sederhana. Pengembangan industri
mete yang mengandalkan industri besar tidak berjalan baik. Ketidakserasian antara kebutuhan bahan
baku agroindustri pengacipan mete dengan waktu produksi gelondong mete mengakibatkan tidak
efisiennya industri jambu mete nasional. Faktor terpenting dalam pengembangan agroindustri adalah
ketersediaan bahan baku. Saat ini, produksi gelondong mete terkendala pada masa panen yang
hanya berlangsung antara Agustus-November (4 bulan). Dengan masa panen yang singkat tersebut,
industri pengacipan tidak sanggup mengolah semua produk yang ada sehingga banyak produk mete
yang diekspor dalam bentuk gelondongan (Indrawanto et al. 2003; Indrawanto 2008).
Pola terbaik pengembangan agroindus-tri mete adalah agroindustri pengacipan mete skala
usaha kecil di sentra produksi mete ditunjang industri pengolahan kulit mete yang dijadikan CNSL
yang dilakukan oleh pabrikan di tingkat kabupaten sentra produksi. Dengan pola ini diharapkan
seluruh produk gelondong mete dapat diproses selama 4 bulan masa panen sehingga nilai tambah
produk yang ada bisa diraih.

Kacang mete

Gelondongan
mete

Kulit ari

 Saus mete
 Makanan ringan
 Penghias kue, dll
Makanan ternak

kacang mete
Kulit biji

CNSL









bahan cet
vernis
bahan kanvas rem
minyak rem
pelumas
bahan pestisida
tinta perekat, dll

Ampas
 Bahan bakar
 Partikel board

Gambar 1. Potensi nilai tambah dari pengelolaan jambu mete.
(Sumber : Listyati dan Sudjarmoko 2011).
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BUDIDAYA TANAMAN JAMBU METE
Tanaman jambu mete telah lama dikenal dan dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Di
Sulawesi Tenggara, jambu mete merupakan komoditas perkebunan rakyat yang paling penting.
Namun saat ini, tanaman-tanaman yang ada memerlukan tindakan/usaha peremajaan untuk
menunjang ketersediaan produksinya pada beberapa tahun mendatang. Ada beberapa langkah
utama yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman jambu mete.
Pemilihan benih/bibit
Kualitas benih/bibit sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman jambu mete.
Nunung (2000), mengemukakan bahwa usaha budidaya tanaman jambu mete yang harus perhatikan
adalah bibit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan benih/bibit yang akan ditanam
adalah ukuran dan morfologi biji serta lama simpan dari benih tersebut. Penanaman bibit bisa
berasal dari benih yang tumbuh dari biji yang ditanam langsung atau yang telah disemaikan
sebelumnya.
Persiapan lahan dan waktu tanam
Tanah dan lahan yang akan digunakan untuk menanam jambu mete harus disiapkan sebulan
sebelum bibit siap ditanam. Untuk tanah tandus dan tidak menggunakan tanaman sela, jarak tanam
adalah 5 m x 5 m, kalau menggunakan tanaman sela jarak tanamny 7 m x 7 m. Kemudian selanjutnya,
membuat lubang tanam yang ukuran 30 x 30 x 30 cm dan biarkan selama 1 minggu setelah itu tanah
bagian atas dicampur dengan pupuk kandang dengan ukuran perbandingan 1 : 1 kemudian
dimasukkan kembali kedalam tanah yang biarkan sampai penanaman siap untuk dilakukan.
Bibit yang berasal dari persemaian, pembungkus bibit yang berupa plastik, kaleng dan lainlainya dilepas pada saat sebelum penanaman. Setelah itu bibit dimasukkan ke dalam lubang yang
sudah disiapkan (Gambar 3).

Gambar 2. Pekecambahan benih jambu mete.
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Pemeliharaan
Pemeliharaan dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada saat umur
2-4 tahun tanaman jambu mete biasanya berada pada tahapan masa kritis sehingga membutuhkan
perawatan yang intensif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman jambu
mete yaitu penyiangan dan penggemburan tanah, penyulaman dan penjarangan, pemupukkan,
pengairan/penyiraman dan pemangkasan.
Penyiangan dan penggemburan tanah di sekitar tanaman jambu mete perlu dilakukan
dengan tujuan untuk memberantas tumbuh-tumbuhan (gulma) yang mengganggu pertumbuhan
tanaman yang diusahakan supaya tidak terjadi persaingan dalam hal penggunaan unsur hara.
Penggemburan tanah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan mikro yang baik bagi
tanaman dan memudahkan tanaman dalam penyerapan unsur hara.
Penyulaman dan penjarangan dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau tanaman yang
pertumbuhannya sangat lambat (abnormal). Penyulaman bertujuan untuk mempertahankan jumlah
populasi pohon yang sesuai dengan yang diinginkan. Penyulaman hanya dapat dilakukan sebelum
tanaman jambu mete lain yang tumbuh normal berumur 3 tahun karena setelah melebihi umur
tersebut pertumbuhan tanaman sulaman mengalami kemunduran. Penjarangan dilakukan untuk
mengurangi jumlah populasi tanaman yang juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
produktifitas yang tinggi. Penjarangan dilakukan pada umur tanaman 2-3 bulan.
Tanaman jambu mete mampu tumbuh dan menghasilkan buah pada tanah kritis walaupun
tanpa pemupukan. Namun demikian, untuk memperoleh tingkat pertumbuhan dan produksi buah
yang memuaskan tanaman ini memerlukan pupuk sebagai sumber unsur hara yang akan diserap oleh
akar tanaman. Pupuk yang digunakan berupa pupuk organik, pupuk an organik atau kombinasi

Gambar 3. Bibit tanaman jambu mete.

Gambar 4. Buah jambu mete yang masih muda.
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keduanya. Pemberian pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, bokasi dan lainnya dapat
dilakukan sebelum tanam dan dapat diulang setiap 2 kali dalam setahun. Pemupukkan anorganik
dapat dilakukan sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.
Bibit tanaman jambu mete yang masih muda atau baru ditanam dan dipindahkan ke tempat
persemaian sangat membutuhkan air, akan tetapi tanaman ini sangat peka terhadap penggenangan.
Oleh karena itu, pada areal penanaman perlu dibuat saluran drainase yang dapat mencegah areal
pertanaman tergenang.
Pemangkasan pada budidaya tanaman jambu mete mutlak diperlukan. Hal tersebut
berhubungan dengan pembentukan cabang yang bagus dan produktif serta tajuk atau kanopi
tanaman yang lebih luas. Ada dua jenis pemangkasan yaitu (1) pemangkasan bentuk yaitu
pemangkasan yang dilakukan selama tanaman berupa bibit dengan cara menghilangkan tunas-tunas
samping sehingga batang utama tumbuh tegak, (2) pemangkasan pemeliharaan yaitu pemangkasan
setelah tanaman berproduksi yang bertujuan untuk menghilangkan cabang dan ranting yang kering
atau yang sudah mati.
Pengendalian hama dan penyakit
Hama yang sering menyerang tanaman jambu mete antara lain hama pengisap daun, nyamuk
daun, penggerek daun, penggulung daun, ulat kipat, ulat hijau dan ulat perusak bunga. Insektisida
yang dianjurkan untuk membasmi hama-hama tersebut antara lain: Tamaron, Folidol, Lamnate,
Basudin dan Dimecron dengan dosis 2 cc atau 2 g per liter air.
Penyakit yang sering menyerang tanaman jambu mete adalah:
1) Penyakit busuk batang dan akar, penyakit bunga dan putik dan Antracnossis; dapat dikendalikan
dengan Fungisida Zinc Carmamate, Captacol dan Theophanatea.
2) Penyakit layu; dapat dikendalikan dengan penyemprotan Dithane M 45.
3) Daun layu dan kering; dapat dikendalikan dengan cara manual yaitu dengan mencabut/
membongkar tanaman yang terserang penyakit ini sampai ke akar-akarnya supaya penyakit tidak
menular ke tanaman lain.
Bunga dan buah busuk; dapat dikendalikan dengan Dithane M-45, Delsene MX 200, Difolan
4F, Cobox dan Cuproxy Chloride.
Panen dan pascapanen
Bagian yang dipanen dari tanaman jambu mete adalah buahnya yang terdiri dari buah sejati
(biji atau gelondong) dan buah semu. Dari buah sejati tersebut, setelah melalui pengupasan kulit biji

Gambar 5. (Kiri) Pengendalian hama pada tanaman jambu mete; (Kanan) Hasil panen jambu mete.
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Gambar 6. (Kiri) Gelondongan jambu mete; (Kanan) Pengupasan kulit jambu mete.

Gambar 7. Pelepasa testa/kulit ari jambu mete.

Gambar 8. Pengemasan kacang mete.

baik secara manual maupun semi mekanis akan diperoleh kacang mete, kulit ari dan kulit biji mete
(limbah). Kacang mete selanjutnya dapat menghasilkan beberapa produk makanan dan dari kulit ari
akan dihasilkan makanan ternak. Dari kulit bijinya yang mengandung minyakakan dihasilkan
beberapa produk pada industri kimia dan otomotif. Buah semu yang mengandung banyak air dapat
digunakan sebagai bahan baku industri minuman, selai dan lain-lain.
Penanganan pascapanen yang biasa dilakukan antara lain : pemilihan gelondong mete,
penjemuran, pengupasan, pelepasan testa atau kulit ari, pengeringan, pengelompokkan dan
pengemasan. Gelondong mete dipisahkan dari buah semunya secara manual, selanjutnya adalah
pemilihan gelondong mete yang baik berdasarkan kriteriakriteria yang biasa diperlakukan misalnya
besaran biji, tidak berbintik, tidak keriput, tidak busuk dan berisi. Cara yang paling praktis adalah
dengan cara dimasukkan kedalam air, apabila tenggelam dalam air biasanya gelondongan tersebut
berisi dan baik.
Penjemuran gelondongan dilakukan agar getah dalam cangkang berkurang/kering sehingga
memudahkan pengupasan biji mete serta mengurangi biji pecah dalam pengupasan menggunakan
kacip. Masalah utama dalam pengupasan kulit gelondong adalah bentuk gelondong yang umumnya
tidak teratur serta kulitnya yang liat. Selain itu, selama pengolahan kacang mete tidak boleh
terkontaminasi getahnya. Selama ini pengupasan gelondong masih dilakukan secara manual dengan
menggunakan kacip sederhana. Pengupasan menggunakan kacip sederhana belum dapat
menghasilkan kacang yang bermutu baik. Persentase kacang yang pecah dan belah masih tinggi
sehingga kacang yang utuh hanya sedikit.
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Pelepasan testa atau kulit ari harus dilakukan sesegera mungkin setelah biji gelondongan
dikeringkan. Pengupasan dapat secara manual dan cara lain yang dapat dilakukan petani. Sebelum
pengupasan kulit ari mete harus dijemur di bawah terik matahari sekitar 2-3 jam untuk
mempermudah proses pengupasan kulit ari.
Pengeringan pada kacang mete yang telah dikupas arinya bertujuan untuk meningkatkan
ketahanan dalam penyimpanan. Semakin kering kacang mete maka semakin lama bertahan dari
kerusakan. Kebanyakan pelaku home industri kacang mete mengeringkan kacang mete kupas hanya
menggunakan tenaga matahari, kacang mete diletakkan di bawah terik matahari selama 4-5 jam.
Setelah kering, jambu mete dikelompokkan dan disortir dengan tujuan untuk memisahkan
antara kacang mete yang berkualitas baik dengan kacang mete yang berwarna kehitaman karena
kecambah serta kacang mete yang tidak utuh dan utuh. Setelah dipisahkan kacang mete disimpan
dalam kemasan atau wadah plastik dan ditutup rapat. Suhu penyimpanan harus senantiasa dikontrol
dengan kadar air dalam kondisi kesetimbangan untuk mencegah kerusakan kacang mete di
penyimpanan.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MENDUKUNG AGROINDUSTRI JAMBU
METE
Program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah banyak dilakukan. Hal
tersebut dapat dilihat dari banyaknya jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah yang mempublikasikan dan
mendukung perkembangan agroindusti jambu mete. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi melalui Simlitabmas memberikan kesempatan yang sama dan dana penelitian dan pengabdian
bagi semua dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan
pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada
masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Kemeristek Dikti 2015).
Universitas Halu Oleo memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan amanah undangundang tersebut. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian diarahkan untuk
menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional, menjamin pengembangan penelitian
unggulan spesifik serta meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan relevansinya dengan kebutuhan
masyarakat Indonesia. Pengadian kepada masyarakat bertujuan antara lain untuk menciptakan
inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan melakukan komersialisasi hasil
penelitian serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau
persoalan yang dihadapi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengembangan
agroindustri jambu mete sebagai komoditas andalan di Sulawesi Tenggara mendapatkan perhatian
dan prioritas dari Universitas Halu Oleo. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Universitas Halu Oleo kerap melaksanakan program-program yang mendukung
pengembangan agroindustri komoditas-komoditas spesifik andalan Sulawesi Tenggara seperti jambu
mete dan kakao.
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PENUTUP
Jambu mete memiliki prospek yang sangat strategis dalam pengembangan agroindustri ke
depan yang cukup baik untuk mengisi peluang pasar lokal, nasional maupun internasional. Syarat
untuk mengisi peluang pasar tersebut adalah adanya keterkaitan para pihak mulai dari level
masyarakat sampai pada pengambil kebijakan dalam upaya penguatan hulu dan hilir jambu mete.
Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah penghasil jambu mete nasional harus tetap melakukan
perbaikan dalam pengolahan dan pembentukan jaringan pasar yang kuat, sehingga nilai tambah
produk jambu mete dapat diperoleh masyarakat.
Jambu mete sebagai salah satu komoditas perkebunan penghasil devisa negara perlu terus
didorong peningkatannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Prospek pengembangan
komoditi jambu mete untuk masa depan cukup baik, mengingat beberapa hal yang mendukungnya
seperti: tingginya permintaan ekspor ke berbagai negara di dunia seperti Amerika, Belanda, Inggris,
Jerman, Australia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Cina, Jepang, dan negara lainnya. Selain itu,
permintaan kacang mete dalam negeri juga selalu mengalami peningkatan. Permintaan dari
pedagang besar dan industri makanan/minuman, penyedap, usaha pengolahan CNSL (Cashew Nut
Shell Liquid), industri bahan bakar dan lain-lain.
Lahan potensial untuk pengembangan tanaman jambu mete masih tersedia cukup luas.
Dengan potensi sumberdaya alam yang besar, sifat adptif tanaman jambu mete serta dukungan dari
berbagai pihak baik pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat luas, maka di masa mendatang
Indonesia dapat menjadi produsen utama jambu mete dunia. Potensi pengembangan agroindustri
jambu mete akan mendukung munculnya usaha-usaha untuk menghasilkan beragam produk olahan
jambu mete masih terbuka luas. Hal tersebut akan menciptakan dan mendukung atmosfer untuk
menjadi pengusaha-pengusaha kecil hingga menengah yang akan memperkuat perekonomian
Indonesia ke depan. Berdasarkan kondisi diatas, pengusahaan jambu mete di Indonesia mempunyai
prospek untuk ditingkatkan.
Dukungan pemerintah dalam pengembangan agroindustri jambu mete melalui instansi
terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian mutlak diperlukan.
Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, jaminan serta ketersediaan sarana dan prasarana.
Program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan
tinggi dapat mendorong berkembangnya agroindustri jambu mete antara lain dengan menciptakan
inovasi teknologi yang dapat memperbaiki mutu produk yang dihasilkan, memberikan solusi
berdasarkan kajian kademik baik langsung maupun tidak langsung sehingga berdampak pada
peningkatan perekonomian masyarakat.
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ABSTRAK
Tanaman jambu mete merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan yang mempunyai nilai jual tinggi
jika dibanding dengan nilai komoditas ekspor lainnya. Hal ini disebabkan karena jambu mete mudah
dikembangkan pada daerah kering, maupun pada daerah yang kurang subur. Luas areal pertanaman Jambu
mete di Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir cenderung naik pada tahun 2010 luas areal 10.378 ha
menjadi 15.030 ha pada tahun 2014, akan tetapi produksi menurun dari 3.973 ton tahun 2010 menjadi 2.217
ton pada tahun 2014. Turunnya produksi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah
adanya gangguan hama dan penyakit tanaman (OPT). Gangguan ini terjadi sejak tanaman di pembibitan hingga
tanaman dewasa, bahkan sampai penyimpanan, akibatnya dapat menurunkan produksi mete, menggagalkan
produksi bahkan jika serangan berat dapat mematikan tanaman. Hama-hama penting jambu mete seperti: ulat
kipat/kenari Cricula trifenestrata, Wereng Pucuk sanurus indecora, kepik pengisap Helopeltis spp, penggorok
daun, Acrocercops syngramma, ulat, Nephopteryx sp, kutu Aphis nigricans dan Ferrisia virgata. Akibat serangan
hama, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30-40 %. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan
dapat menimbulkan resistensi, resurjensi hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan gangguan
kesehatan. Identifikasi hama jenis hama yang meyerang perlu dilakukan agar memudahkan dalam
pengendaliannya.
Kata kunci: Jambu mete, hama utama, pengendalian

ABSTRACT
For Central Sulawesi Province, cahsew is economically an important cash crop more than others since the
product is an exporting comodity. The botanical crop characteristics of the tree is suitable to be grown on arid
or marginated areas. The cashew plantation area in Central Sulawesi tended to increase for the last five years,
which 10,378 ha in 2010 and raised 15,030 ha in 2014. In contrary, the productivity of the tree in the same
periode of time decreased from 3,973 tons in 2010 declined to 2,217 tones in 2014. Pest and diseases occurence
were believed involving significantly in lowering the cahsew productivity. In natural conditions, pest and disease
incidence occurs on the plant since from nursery, cultivation and even after post harvesting, which creates a
serious significant loss, lowering the quality of the product or even death of the plant. Insect pests, namely
Cricula trifenestrata, Helopeltis sp., Acrocercops syngramma, Nephopteryx sp, Aphis nigricans and Ferrisia
virgata are commons in Central Sulawesi cahsew plantations. Those insect pests were reduced yield lost of
chasew up to 30-40 % annually. Application of inappropriate insecticides will drive insect pest to be resistant,
resurgency and even out break of minor isncet pests. Therefore, correct identification of the targeted insect
pests is a crucial step in order selecting appropriate insecticides.
Kata kunci: Cashew, major insect pest, control measures
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PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardium ocidentale) di Sulawesi Tengah dikembangkan di daerah kepulauan
dengan pada lahan kritis. Luas dan produksi di Sulawesi Tengah 16.358 ha dengan produksi 2.992 ton
(Dirjen Perkebunan 2015). Luas areal pertanaman Jambu mete di Sulawesi Tengah dalam lima tahun
terakhir cenderung naik pada tahun 2010 luas areal 10.378 ha menjadi 15.030 ha pada tahun 2014,
akan tetapi produksi menurun dari 3.973 ton tahun 2010 menjadi 2.217 ton pada tahun 2014.
Turunnya produksi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah adanya gangguan
hama dan penyakit tanaman (OPT), akibatnya mempengaruhi mutu sehingga hargapun lebih rendah
(Karmawati 2010). Hama utama pada tanaman jambu mete, seragan hama ini dapat menurunkan
produktivitas dan mutu biji rendah. Tingkat serangan hama pada jambu mete di Sulawesi Tengah
bervariasi pada tiap tempat penghasil jambu mete (Dinas Perkebunan Sulteng 2016).
Dalam upaya pengendalian hama yang sering menyerang tanaman jambu mete telah dimulai
dengan menggunakan berbagai komponen sesuai dengan peraturan pemerintah tentang undangundang PHT jambu mete sejak ditetapkan tahun 2001, tetapi ini hasilnya belum optimal karena
masih belum merata ditingkat kalangan petani. Makalah ini memberikan informasi perkembangan
jambu mete di Sulawesi Tengah, keberadaan masalah hama jambu mete pada umumnya, serta upaya
pengendaliannya.
LUAS AREAL, PRODUKTIVITAS DAN IKLIM
Provinsi Sulawesi Tengah perkembangan sektor pertanian sangat dominan, sehingga dalam
mengatasi dampak krisis ekonomi dibutuhkan peningkatan nilai produksi dari sektor pertanian
unggulan yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah. Bidang sektor pertanian merupakan yang
terpenting dalam perekonomian karena merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 48,79 % bagi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkebunan (24,09 %). Secara umum pertumbuhan
produksi berasal dari peningkatan luas panen dan pening-katan hasil per hektar yang ditunjang
dengan sarana dan prasarana pertanian lainnya (BPS 2015).
Sulawesi Tengah terletak di garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara
membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau
Sumatera, musim hujan di Sulawesi Tengah antara April dan September sedangkan musim kemarau
antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 mm per tahun
yang termasuh curah hujan terendah di Indonesia. Temperatur berkisar antara 25 0C untuk dataran
dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71-76 %. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai
16 0C. Berdasarkan data agroklimatologi tentunya salah satu komoditas perkebunan yaitu jambu
mete dapat di budidayakan dikembangkan di provinsi ini.
Sentra produksi utama jambu mete di Sulawesi Tengah antara lain di Kabupaten Banggai
Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabuapten Donggala, Kabupaten Parigi
Moutong, Kabupten Tojo Unauna, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Sigi dengan total luas
16.397 ha dengan produksi 3.023 ton serta produktivitas 335 kg.ha-1 pada tahun 2015. (Direktorat
Jenderal Perkebunan 2016). Dengan total luas serangan OPT 69 ha kategori ringan dan 7 ha kategori
serangan berat (Dinas Perkebunan Sulawesi Tengah 2016).
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HAMA UTAMA JAMBU METE
Seiring dengan pengembangan jambu mete di Indonesia pada umumnya Sulawesi Tengah
pada khususnya, masalah hama dan penyakit menjadi semakin pula untuk diperhatikan. Gangguan ini
sejak di pembibitan hingga lapangan tanaman belum menghasilkan (TBM), Tanaman yang
menghasilkan (TMB) dan bahkan hingga sampai penyimpanan di gudang. Akibatnya gangguan ini
dapat menggagalkan produksi bahkan dapat mematikan tanaman. Agar penanganan hama dapat
berhasil dengan baik, maka yang pertama harus diketahui adalah jenis hama dapat diketahui dengan
pengenalan hama dan identifikasi agar mudah pengendaliannya. Hama-hama penting pada tanaman
jambu mete adalah:
Hama Cricula trifenestrata Helfer (Lepidoptera: Saturniidae), hama ini disebut juga ulat
kipat atau ulat kenari. Hama ini polifag, selain hama pada jambu mete juga hama pada komoditas
alpukat, jambu, kedondong, mangga kakao dan kayumanis. Ngengat berwarna coklat agak
kemerahan, aktif pada malam hari tertarik pada cahaya lampu. Ngengat betina lebih besar dan
berwarna lebih tua dibanding jantan, rentang sayap antar 6,1-84,22 mm dengan 3 bercak transparan
pada sayap depan. Umur ngengat 1-5 hari. Ngengat betina bertelur pada hari kedua. Siklus hidup
dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu udara rata-rata 63-77 hari. Telur diletakkan oleh induknya
disusun rapi pada pinggiran daun sebelah bawah atau tangkai daun, jumlah telur 200-325 butir
perinduk dengan fertilasi tinggi, bentuk telur bulat agak gepeng ada titik hitam pada ujungnya. Telur
menetas setelah 7 hari setadia telur sekitar 8-11 hari, ulat yang baru menetas berwarna kuning muda
hidup bergerombol pada umur instar ke 2 sudah mulai makan daun muda dan memasuki instar
berikutnya sehingga daun tua pun juga diserang sehingga jika populasi meledak dapat menyebabkan
tanaman gundul. Stadia ulat sekitar 25-35 hari, menjelang berkepompong ulat sudah tidak makan
mencari tempat yang baik untuk berkepompong. Kepompong berbentuk jala berwarna kuning emas.
Dalam kondisi normal stadia pupa menetas sekitar 21-26 hari, Jika kondisi tidak memungkinkan
dapat sampai 2-3 bulan.
Wereng pucuk (sanurus indecora), hama ini mengalami siklus hidupnya metamorfosis tidak
sempurna, yaitu telur, nimfa dan imago. Telur berwarna putih, diletakkan secara berkelompok pada
permukaan bawah daun, tangkai daun atau tangkai pucuk dan ditutupi lapisan lilin. Nimfa juga
dilapisi lilin berwarna putih. Imago berwarna putih. Nimfa dan imago aktif bergerak meloncat bila
diganggu. Salah satu cara untuk mengetahui adanya serangan hama ini dapat dilakukan monitoring
dengan mengamati tanaman jambu mete dengan adanya serangga berbentuk seperti kupu-kupu
yang hinggap pada tanaman secara berkelompok. Serangga pradewasa berlilin sehingga bagian
tanaman yang terserang terdapat lapisan lilin berwarna putih. Serangan hama ini perlu diwaspadai
karena akan menyebabkan kerugian hasil yang berarti bagi petani.
Cara menyerang Sanurus indecora yaitu nimfa dan imagonya menyerang tanaman dengan
cara menusuk dan mengisap cairan tanaman. Pada pucuk dan tangkai bunga, dengan
memperlihatkan gejala bekas serangan berupa titik-titik hitam agak menonjol bulat kecil seperti
benjolan dan bila dibelah akan terlihat tusukan tersebut mencapai floem dan xilem. Akibatnya
mengganggu jaringan tanaman utamanya aliran zat hara menuju bunga terganggu, ketika populasi
tinggi, serangan pada tangkai bunga yang diserang mengakibatkan bagian bunga tersebut mengering
sehingga bunga berguguran. Selain itu, permukaan daun banyak ditumbuhi cendawan jelaga karena
adanya embun madu yang dihasilkan hama tersebut. Kerugian akibat serangan wereng pucuk mete
yaitu gelondong jambu mete yang sehat terlihat bersih, mengkilat dan berukuran normal yang
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terserang umumnya juga berukuran normal, tetapi kotor, kusam dan lengket jika dipegang karena
ditumbuhi embun jelaga. Akibatnya berpengaruh terhadap harga Kerugian akibat serangannya
menurunkan hasil sampai 57,83 % (Mardiningsih et al. 2004).
Hama Kepik Pengisap Helopeltis sp (Hemiptera: Miradae). Ada 3 species Helopeltis yang
ditemukan pada tanaman jambu mete, yaitu: H. schoutedeni Reuter, H. annacardii Miller, dan H.
antonii Signoret. Helopeltis antonii merupakan hama yang paling cepat menimbulkan kerugian dan
mempunyai kisaran tanaman inang yang sangat luas. tumbuhan yang merupakan inangnya, antara
lain teh, kakao, jambu mete, kina, jambu, mangga, sirsak, bougenville dan beberapa jenis gulma
(Siswanto et al. 2006). Hama ini memperlihatkan ciri-ciri yaitu bewarna coklat kehitaman, panjang
tubuh 4,5-6,0 mm, pada bagian toraks terdapat tonjolan seperti jarum pentul, antenanya 4 ruas dan
panjangnya dua kali panjang tubuhnya. Hama ini mengalami siklus hidupnya metamorfosis tidak
sempurna, yaitu dari telur kemudian menjadi nimfa dan dewasa (Kalshoven 1981).
Nimfa dan imago menyerang dengan cara mengisap cairan tumbuhan pada daun, pucuk
muda, tunas, bunga, biji/gelondong dan buah. Buah yang terserang berbecak coklat/hitam. Serangan
pada gelondong dapat mengakibatkan gugur. Daun yang terserang terhambat pertumbuhannya dan
menjadi kering. Serangan yang parah pada tunas dapat mengakibatkan kematian pucuk. Bunga yang
terserang berubah menjadi hitam dan mati. Populasi hama ini mencapai populasi puncaknya pada
akhir musim hujan. Nimfa terdiri lima instar diselesaikan dalam 10 hari. Imago betina dapat hidup
selama 7 hari sedangkan yang jantan rerata selama 9,5 hari. Total siklus hidup antara 22-35 hari
tergantung kondisi daerah setempat. Telur diletakkan pada pucuk daun dan pada jaringan muda yang
masih lunak. Jumlah telur sebanyak 25 butir. Telur berwarna putih krem. Stadia telur sekitar 6-7 hari.
Nimfa dan imago mengisap cairan tumbuhan pada pucuk muda, tunas, bunga, gelondong dan buah
muda. Air liurnya sangat beracun masuk ke jaringan tanaman dan tempat yang terkena menjadi
melepuh dan bewarna coklat tua. Buah yang terserang memperlihatkan gejala berbecak hitam.
Serangan pada pucuk dapat mengakibatkan pucuknya gugur dan daun muda yang terserang menjadi
kering dan mengakibatkan mati pucuk. Bunga-bunga yang terserang menjadi mati sehingga tak
menjadi bakal buah.
Kerusakan akibat serangan Helopeltis spp dapat diikuti dengan infeksi patogen tanaman
berupa jamur Pestalotiopsis sp sehingga kerugian mencapai 60 %. yang secara alami merupakan
patogen sekunder yang hanya dapat menyerang tanaman dalam kondisi lemah atau luka.
Hama Acrocercops syngramma Meyrick (Lepidoptera: Lithocolletidae). Species ini dikenal
sebagai ulat penggorok daun menyerang pada fase vegetatif pertumbuhan tanaman. Akibat serangan
akan menjadi liang yang berliku pada daun yang dimakan. Ulat akan membuat lubang keluar pada
epidermis. Daun yang dia makan akan kering dan gugur. Telur diletakkan oleh induknya satu-persatu
pada permukaan daun muda, bentuk bulat telur dan pipih. Ulat yang baru menetas berwarna putih,
segera menggorok diantara daun epidermis daun bagian atas dan bawah. Instar muda ulat ini
berwarna hijau kekuningan. Sedang instar terakhir berwarna jingga dan akhirnya merah dan panjang
berkisar 6 mm. Ulat-ulat yang muda berdiam dalam daun-daun muda dan daun muda tampak
bengkok, akhirnya menjatuhkan diri ke tanah untuk memasuki masa pupa, stadia pupa 7-9 hari.
Imago berukuran kecil, warna hijau/kelabu perak.
Hama Nephopterys, sp (Lepidoptera: Pyralidae). Ulat ini menyerang sambungan antara buah
dan biji, menggerogoti epidermis, dan kemudian membuat liang di dalamnya dan liang satunya
ditutupi oleh hasil ekskresi. Semua fase buah sejak awal sampai akhir pembuahan dapat diserang dan
memperlihatka gejala buah dan biji membusuk.
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Hama Aphis nigricans Van der Goot (Homoptera: Aphididae). Hama kutu ini yang sering
ditemukan pada jambu mete. Hama ini hidup bergerombol pada daun muda, kutu ini berwarna
coklat dengan sepasang mata hitam, buah muda yang terserang gugur jatuh dan kosong, sedangkan
buah tua tidak penuh dan mutunya rendah. Dalam biji ulat memakan keeping biji. Ngengat
mempunyai rentang sayap 15-20 mm, sayapnya berwarna hitam kotor, imago betina berwarna lebih
pucat dari pada jantan. Siklus hidup 45-65 hari. Ulat yang baru menetas berwarna merah muda
degan panjang 2,5 mm, ulat yang hendak berubah memasuki siklus pupa menjatuhkan diri ketanah
untuk menjadi pupa. Pupa ini berada dalam kokon yang terbuat dari massa tanah, stadia pupa
berlangsung sekitar 8-10 hari.
Hama Ferrisia virgate Ckll (Homoptera: coccidae). Hama ini polifag, seperti pada lamtoro,
singkong, kakao, kopi, kapas, jeruk, tomat dan alpukat. Hama kutu ini hidup berkelompok pada ujung
ujung tunas daun. Bunga serta buah dan mengisap cairan tanaman, dengan gejala bagian tanaman
yang terserang akan gugur. Imago bertelur 300-400 butir yang menetas dalam waktu beberapa jam.
Nympha muda dapat bergerak dengan cepat dan tumbuh menjadi dewasa dalam waktu 6 minggu,
siklus hidup seluruhnya sekitar 40 hari.

STRATEGI PENGENDALIAN
Pengendalian hama pada tanaman jambu mete dapat menggunakan beberapa komponenkomponen pengendalian dengan pengendalian hama terpadu (PHT) yang meliputi: pengendalian
secara mekanis, kultur teknis, pengendalian hayati dan pengendalian insektisida sebagai alternatif
terakhir (Untung 2001).
Pengendalian mekanis
Pengendalian hama secara mekanis pada jambu mete biasanya dengan sarungisasi, metode
ini sudah pernah dilakukan pada tanaman jambu mete, dan masih terbatas (Wikardi et al. 1996), jika
pada tanaman perkebunan lainnya seperti kakao sarungisasi dilakukan dengan melindungi tanaman
tanaman kakao dari hama penggerek buah kakao (PBK).
Pengamatan dapat dilakukan dengan mengamati keberadaan telurnya. Telur S. indecora
dapat ditemukan di bawah atau di atas permukaan daun dan pucuk daun. Telur-telur ini hendaknya
dikumpulkan dan dimusnahkan. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara
menangkap Helopeltis antonii dan penyelubungan buah dengan kantong plastik atau ditangkap
menggunakan jaring dan dimusnahkan.
Pengendalian kultur teknis
Pemberian pupuk yang tepat dan teratur pada jambu mete akan menjadi tanaman tumbuh
dengan baik dan memiliki daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Tanaman yang tidak
diberikan pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman akan mempengaruhi kondisi tanaman. Unsur N
diperuntukkan pertumbuhan tanaman dan pemasakan buah. Tanaman kelebihan N tanaman peka
terhadap hama (Dharmadi 1990). Pemupukan unsur P yang cukup akan mempertinggi daya
regenerasi tanaman dari kerusakan. Tanaman yang kekurangan P dan K tanaman tersebut peka
terhadap serangan hama H. antonii. Unsur K berperan dalam proses asimilasi dan berfungsi sebagai
katalisator dan memperkuat jaringan tanaman.
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Pemangkasan
Pemangkasan sangat penting pada pertanaman perkebunan seperti kakao seperti membuang
tunas air dan pemangkasan bentuk, namaun pada jambu mete masih kurang petani lakukan.
Pemangkasan merupakan salah satu budidaya tanaman terutama jika tanaman rimbun akan
mengganggu cahaya matahari masuk pada lahan kebun sehingga bisa menyebabkan kelembaban
tinggi sehingga dapat menyebabkan penyakit mudah berkembang.
Sanitasi kebun
Sanitasi tanaman khususnya tanaman inang bertujuan untuk menghindari berkembangnya
hama dan penyakit, karena ada beberapa spesies hama jambu mete yang polifag, seperti hama
H. antonii dapat hidup pada tanaman inangnnya seperti tanaman kapuk, rambutan, albasia dan
berbagai family Leguminoceae. Adanya tanaman sela menyebabkan tanaman jambu mete lebih
terpelihara dan bersih dari gulma-gulma berdaun lebar terutama sintrong dan Ageratum sp. yang
merupakan inang alternatif bagi Helopeltis.
Pengendalian hayati
Pengendalian Hayati pada jambu mete belum banyak dilakukan oleh petani, namun ada
beberapa tempat pengendalian hayati dengan menggunakan Beauvaria bassiana untuk pengendalian
hama H. antonii yang pernah dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta tapi belum
memuaskan (Atmadja 2012 dan Atmadja et al. 2010). Begitu pula dengan pemanfaatan semut hitam
dan semut rangrang cukup bermanfaat untuk mengendalikan hama H. antonii. Pada umumnya dapat
dilakukan dengan melindungi dan merangsang musuh alami dengan introduksi, pengembang biakan
parasitoid agar keseimbangan antara hama dan musuh alami terjadi dilapangan. Pengendalian ramah
lingkungan yang pernah dilakukan pada tanaman kakao untuk mengendalian hama PBK dengan Fero
PBK dapat mengurangi serangan hama sehingga kualitas buah dan produksi lebih bermutu.
Pengendalian secara hayati dengan menggunakan musuh alami dapat dilakukan dengan:
a. Cendawan patogen serangga
Cendawan patogen serangga yang dapat digunakan untuk mengendalikan S. indecora ialah
Synnematium sp. Dengan dosis takaran konsentrasi Synnematium sp. 20 g.l-1 air dapat menurunkan
populasi S. indecora (Karmawati et al. 2004). Dalam aplikasi penyemprotan di lapangan, cendawan
dalam media jagung atau beras dihancurkan, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, disaring
dan dimasukkan ke dalam sprayer dan disemprotkan pada tanaman. Waktu yang tepat untuk
penyemprotan hendaknya dilakukan pada sore hari karena pada saat itu kelembaban sudah tidak
rendah dan suhu tidak tinggi.
b. Parasitoid
Parasitoid yang potensial untuk mengendalikan S. indecora ialah Aphanomerus sp.
(Hymenoptera : Platygasteridae) yang parasitoid telur. Parasitoid memasukkan ovipositornya untuk
meletakkan telur ke dalam telur S. indecora. Telur parasitoid menetas dan larva berkembang di
dalam telur S. indecora hingga berpupa dan keluar dari telur S. indecora setelah menjadi dewasa.
Parasitoid dewasa berukuran panjang sekitar 1 mm dan berwarna merah. Di lapang daya parasitasi
Aphanomerus sp. mencapai 93,2 % (56 kelompok telur terparasit dari 60 kelompok telur yang
diamati). Daya parasitasi di laboratorium mencapai 77,2 dan 83,3 %. Supeno (2004) melaporkan
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bahwa ada lima pemangsa telur S. indecora, yaitu Coccinellidae, Chrysopidae, Plastygastridae,
Pipunclinidae, dan Mantidae.
Pengendalian kimiawai
Pengendalian kimiawi sebagai alternatif terakhir harus dilakukan dengan hati-hati, karena
dapat membunuh serangga bukan sasaran seperti predator dan parasitoid hama tersebut.
Pengendalian dengan kimiawi harus dilakukan dengan beberapa insektisida dengan bergantian.
Penggunaan insektisida jika kepadatan hama cukup tinggi dan musuh alami berkurang. Pengendalian
secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida nabati dan insektisida sintetik.
Penggunaan insektisida sintetik dilakukan sebagai alternatif terakhir mengingat penggunaannya bila
tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Insektisida berbahan aktif lamda
sihalotrin dengan dosis 0,5 ml.l-1 efektif mengendalikan hama ini. Pengendalian secara kimiawi dapat
dilakukan dengan cara menggunakan jenis insektisida yang mengandung bahan aktif siflutrin,
tiodikarb, asefat, sipermetrin, dekametrin, metomil dan formation yang dapat menekan
perkembangan hama Helopeltis antonii. Oleh karena penggunaan insektisida perlu dilakukan dengan
prinsip tepat jenis, tepat dosis, tepat alat dan tepat waktu aplikasi agar betul-betul penggunaan
insektisida benar-benar terpantau, bukan asal semprot tanpa ada pengamatan hama sebelumnya.

KESIMPULAN
Luas areal pertanaman Jambu mete di Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir cenderung
naik pada tahun 2010 luas areal 10.378 ha menjadi 15.030 ha pada tahun 2014, akan tetapi produksi
menurun dari 3.973 ton tahun 2010 menjadi 2.217 ton pada tahun 2014. Turunnya produksi
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah adanya gangguan hama dan penyakit
tanaman.
Jenis hama yang menyerang tanaman jambu mete diantaranya hama Cricula trifenestrata,
hama wereng pucuk Sanurus indecora, hama kepik penghisap Helopeltis antonii, hama Acrocercops
syngramma, hama Nephopterys, sp, hama Ferrisia virgate dan hama Ferrisia virgate.
Pengendalian hama pada jambu mete dapat dilakukan dengan cara mekanis, fisik, kultur
teknis, pemangkasan, sanitasi kebun, pengendalian hayati dan pengendalian kimiawi sebagai
alternative terakhir berdasarkan pengamatan hama dan ambang kendali.
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ABSTRAK
Helopletis antonii SIGN. (Hemiptera; Miridae) merupakan salah satu hama utama tanaman jambu mete yang
menyerang pucuk, bunga dan buah muda. Hama ini menimbulkan kerusakan dengan cara menusuk dan
mengisap cairan pada bagian tanaman tersebut. Serangan pada pucuk menyebabkan pucuk mati, sedangkan
pada bunga menyebabkan bunga mengering. Penelitian efektivitas minyak atsiri dan Beauveria bassiana
terhadap H. antonii pada tanaman jambu mete telah dilakukan di Kebun Percobaan Cikampek, Jawa Barat sejak
Juni sampai November 2012. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan jenis minyak atsiri dan strain B. bassiana
yang efektif terhadap H. antonii. Aplikasi bahan-bahan tersebut dilakukan pada pucuk dan bunga jambu mete.
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 11 perlakuan (minyak seraiwangi, nilam,
cengkeh, dan pala masing-masing konsentrasi 10 ml.l-1; dan strain B. bassiana BB lundi, BBEd3, BBEd6, dan
BBEd7 konsentrasi 108 spora.l-1, sebagai pembanding digunakan CEES (pestisida nabati berbahan aktif
seraiwangi dan cengkeh) 10 ml.l-1, deltrametrin 2 ml.l-1, dan kontrol) dan 3 ulangan. Pada setiap tanaman
jambu mete diambil sampel pucuk dan bunga. Varietas jambu mete yang digunakan adalah Oniki 1. Pada setiap
ulangan diinfestasikan masing-masing 10 ekor H. antonii dewasa yang dikurung dengan kurungan kain kasa
kemudian disemprot sesuai perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan minyak atsiri dan B. bassiana yang efektif
mengendalikan H. antonii di lapang adalah minyak pala dan strain BB lundi. Nilai Efikasi (EI) minyak atsiri
tertinggi pada unit pucuk jambu mete dan bunga pada perlakuan minyak pala 10 % sebesar 0,75 dan 45,0 %
berturut-turut pada pucuk dan bunganya; sedang EI untuk B. bassiana strain BB lundi mencapai 40,83 dan
15,8 % pada pucuk dan bunganya.
Kata kunci: Jambu mete, Helopeltis antonii, minyak atsiri, Beauveria bassiana, efektivitas

ABSTRACT
Helopeltis antonii is an important insect pest of cashew crop. Sucking of plant cell sap along feeding process
causes serious damage on attacked young shoot, flower and unripening fruit, with a typical sympotom of shoot
die back or dry of flower. A series of research trial aimed to evaluate effectiveness of essential oils and
entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana strains againts H. antonii had been conducted in a field trial of
Cikampek Experimental Garden of ISMCRI, from June to November 2012. The experiment evaluated 11
treatments was arranged in random block design with three replication each. Four essential oils, namely clove,
lemon grass, nutmeg and patchouli oil were tested; four strains of B. bassiana isolates, and two insecticides,
deltametrin and a botanical pesticide with clove and lemon grass as active ingredient was also used as control.
Control with water spraying was also performed in the current study. The experiment used Oniki 1 variety of
cashew as host of H. antonii. Each selected young shoots and flower panicle of cashews were infested with 10 H
antonii then maintain the insects there for several days to adapt with the current environment before spraying
with the tested treatments. A casa net was used to cover the infested shoots and flower keeping the H. antonii
from flying away. The results showed that the 10 % nutmeg oil content and the B. bassiana lundi isolate were
the most effectively control the Helopeltis among tested essential oils and fungal isolates. The efficacy scores
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(EI) of the nutmeg oil was 0.75 and 45.0 % for shoot and panicle of flower respectively; while the EI was 40.8
and 15.8 % for shoot and panicle of flower respectively for the B. bassiana lundi isolate.
Key words: Cashew, Helopeltis antonii, assential oil, Beauveria bassiana, effectiveness

PENDAHULUAN
Penghisap buah Helopeltis antonii SIGN (Hemiptera; Miridae) merupakan salah satu hama
utama tanaman jambu mete di Indonesia. Hama ini menimbulkan kerusakan dengan cara menusuk
dan mengisap cairan buah maupun tanaman muda. Serangga dewasa mula-mula menyerang daun
muda kemudian berlanjut ke bagian batang muda. Gejala serangan ditandai dengan timbulnya
bercak cokelat tua berukuran 8-10 mm. Serangan berat pada pucuk menyebabkan pucuk mati
sehingga mempengaruhi pembungaan. Serangan yang terjadi pada saat pertumbuhan tanaman
memasuki fase generative mengakibatkan pucuk tidak dapat menghasilkan tangkai bunga
(Karmawati 2010).
Berbagai macam pengendalian H. antonii telah banyak dilakukan. Pada umumnya, petani
menggunakan insektisida sintetis karena lebih cepat terlihat hasilnya setelah aplikasi. Namun,
penggunaan yang tidak bijaksana akan berdampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan alternatif
pengendalian lain yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan insektisida nabati. Insektisida
nabati merupakan satu jenis insektisida yang diperoleh dari hasil sulingan tanaman yang dapat
berfungsi sebagai senyawa pembunuh, penolak, pengikat, dan penghambat pertumbuhan serangga
hama. Peluang pengembangan insektisida nabati di Indonesia dinilai sangat strategis mengingat
tanaman sumber bahan insektisida banyak tersedia dengan berbagai macam kandungan kimia yang
bersifat racun (Soehardjan 1994).
Selain insektisida nabati, jamur patogen Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill merupakan
agensia hayati yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai serangga hama (Deciyanto dan
Indrayani 2007), seperti Helopeltis spp. (Karmawati 2010; Atmadja 2012; Rohimatun et al. 2015),
Helicoverpa armigera (Hubnera) (Ritu et al. 2012), tungau (Deciyanto dan Indrayani 2008).
Kemampuan berbagai jenis insektisida nabati dan strain B. bassiana perlu diujikan pada H. antonii
yang menyerang pucuk dan bunga jambu mete di lapang. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan
jenis minyak atsiri dan strain B. bassiana yang efektif terhadap H. antonii.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada pertanaman jambu mete di Kebun Percobaan Cikampek, Jawa
Barat sejak Juni sampai Desember 2012. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan
11 perlakuan. Perlakuan insektisida nabati yang digunakan adalah minyak seraiwangi, nilam,
cengkeh, pala, dan cengkeh-seraiwangi, masing-masing konsentrasi 10 ml.l-1, strain B. bassiana strain
BB lundi, Ed3, Ed6, dan Ed7 masing-masing konsentrasi 108 konidia.l-1, dan sebagai pembanding
insektisida sintetik Deltrametrin 2 ml.l-1 serta kontrol. Setiap perlakuan diulang tiga kali. Pada setiap
tanaman jambu mete dipilih sampel pucuk dan bunga masing-masing tiga sampel. Varietas jambu
mete yang digunakan adalah Oniki 1. Pada setiap perlakuan diinfestasikan masing-masing 10 ekor H.
antonii dewasa dan dikurung dengan kurungan yang dibuat dari kain kasa, kemudian ke dalam
kurungan kasa diaplikasikan sesuai dengan perlakuan yang diuji. Pengamatan pada pucuk dan bunga
dilakukan setiap hari selama lima hari dengan cara menghitung tingkat mortalitas H. antonii. Data
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yang diperoleh dianalisis keragaman (Anova/ Anaysis of Variance). Jika berbeda nyata dilanjutkan
dengan Uji Duncan (Duncan Multiple Range Test) taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian minyak atsiri dan strain B. bassiana di lapang, baik pada bunga maupun
pucuk daun tanaman jambu mete, menunjukkan kenaikan persentase mortalitas seiring
bertambahnya waktu paparan (Tabel 1 dan 2). Nilai efikasi insektisida (EI) pada unit bunga jambu
mete tertinggi masih terlihat pada perlakuan Deltametrin. Perlakuan B. bassiana menunjukkan nilai
EI lebih tinggi daripada minyak atsiri. Perlakuan B. bassiana strain BB lundi menunjukkan nilai EI
tertinggi dibanding yang lain. Selisih nilai EI Deltametrin dan BB lundi sebesar 15,84 % dan terhadap
Ed 6 20,83 %. Sementara itu, nilai EI Deltameterin juga masih menunjukkan nilai tertinggi dibanding
yang lain, bahkan mencapai 100 % (Tabel 1). Pada unit pucuk daun jambu mete ini, terlihat nilai EI

Tabel 1. Persentase rata-rata mortalitas H. antonii dan nilai efikasi (EI) insektisida nabati dan strain B. bassiana
pada bunga jambu mete.
Perlakuan
Seraiwangi
Nilam
Cengkeh
Pala
CEES
Deltametrin
BB lundi
Ed 1
Ed 6
Ed 7
Kontrol

6,67
3,33
3,33
0,00
0,00
33,00
10,00
0,00
3,33
0,00
0,00

Hari setelah plikasi (HSA)
3*)
4*)

2*)

1
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a

6,67
3,33
3,33
0,00
0,00
53,33
33,33
6,67
26,67
0,00
0,00

a
a
a
a
a
cd
b
a
b
a
a

10,00
6,67
6,67
0,00
0,00
53,33
36,67
6,67
36,67
0,00
0,00

ab
a
a
a
a
c
bc
a
bc
a
a

13,33
10,00
6,67
0,00
0,00
60,00
40,00
16,67
40,00
3,33
0,00

bc
abc
ab
a
a
d
cd
bc
cd
ab
A

EI
(%)

5*)
16,67
13,33
10,00
3,00
0,00
60,00
53,33
20,00
40,00
3,33
0,00

bcd
abc
abc
ab
a
e
de
bcde
cde
ab
a

11,67
8,33
6,67
0,75
0,00
56,67
40,83
12,50
35,84
1,67
0,00

Keterangan: (1) *) Data merupakan hasil transformasi dengan X ; (2) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama
pada kolom yang sama berbeda tidak nyata menurut uji Duncan taraf 5 %.

Tabel 2. Persentase rata-rata mortalitas H. antonii dan nilai efikasi akibat perlakuan beberapa insektisida
nabati dan strain B. bassiana pada pucuk daun jambu mete.
Perlakuan
Seraiwangi
Nilam
Cengkeh
Pala
CEES
Deltametrin
BB lundi
Ed 1
Ed 6
Ed 7
Kontrol

1

*)

0,00
0,00
0,00
30,00
3,33
10,00
0,00
13,33
20,00
0,00
0,00

2
a
a
a
b
a
c
a
a
b
a
a

Hari setelah aplikasi (HSA)
*)
*)
3
4

*)

13,33
0,00
0,00
40,00
3,33
100,00
6,67
13,33
30,00
0,00
0,00

ab
a
a
c
a
d
a
a
bc
a
a

16,67
0,00
3,33
43,33
3,33
100,00
6,67
13,33
30,00
3,33
0,00

ab
a
a
c
a
d
ab
ab
bc
a
a

30,00
3,33
6,67
43,33
3,33
100,00
16,67
23,33
33,33
10,00
0,00

EI
(%)

5
def
ab
abc
F
ab
G
cde
def
ef
bcd
a

33,33
10,00
26,67
53,33
20,00
100,00
33,33
30,00
36,67
26,67
0,00

abc
ab
abc
bc
ab
d
abc
abc
abc
abc
a

23,33
3,33
9.17
45,0
7,50
100,0
15,84
20,0
32,50
10,0
0,00

Keterangan: (1) *) Data merupakan hasil transformasi dengan X ; (2) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama
pada kolom yang sama berbeda tidak nyata menurut uji Duncan taraf 5 %.
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minyak pala lebih tinggi yang lain dan memiliki selisih nilai EI dengan Deltametrin cukup tinggi, yaitu
mencapai 55 %. Sementara itu, rendahnya mortalitas pada perlakuan CEES kemungkinan disebabkan
oleh pestisida nabati CEES sudah disimpan lama sehingga efektivitasnya kurang.
Mortalitas H. antonii akibat perlakuan minyak atsiri tergolong rendah (Nilai EI < 50%), namun
menunjukkan peningkatan seiring pemaparan waktu pengujian. Minyak seraiwangi menunjukkan
mortalitas terbaik diantara jenis minyak atsiri yang lain untuk perlakuan unit bunga jambu mete.
Sementara itu, pada unit perlakuan pucuk daun menunjukkan minyak pala dan seraiwangi
menunjukkan mortalitas tertinggi. Minyak seraiwangi diketahui mengandung sitronellal, geraniol dan
sitronellal. Senyawa sitronellal mampu berperan sebagai bahan insektisida yang bekerja sebagai
antifeedant dan repellent (pengusir dan penolak serangga), demikian halnya dengan sesquiterpen
diduga dapat mempengaruhi perkembangan serangga (Ketaren 1985).
Minyak seraiwangi mengandung sitronellal yang bersifat repellent. Sitronella juga bersifat
sebagai racun kontak terhadap serangga karena menyebabkan dehidrasi (dessiscant). Serangga yang
terkena sitronella akan mati akibat kehilangan cairan terus menerus (Harris 1987). Mekanisme kerja
racun kontak sitronellal adalah menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi fosforilasi
asam amino serin pada pusat asteratik enzim bersangkutan. Gejala keracunannya timbul karena
adanya penimbunan asetilkolin yang menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, kejang,
kelumpuhan pernafasan, dan kematian (Mutchler 1991). Hasil penelitian Fikri et al. (2010)
menyebutkan senyawa sitronellal pada konsentrasi 5,0 ml.l-1 akan bekerja sebagai racun perut
karena mampu membunuh Trips sp. pada tanaman jarak pagar sebesar 49,4 % pada 96 jam setelah
pengamatan. Fardaniyah (2007) juga menyebutkan minyak seraiwangi dapat menyebabkan
penurunan daya hinggap imago lalat hijau (Chrysomya megacephala) pada konsentrasi 2,5 % dan
penurunan jumlah larva yang nyata terhadap ikan mas yang dilumuri minyak seraiwangi pada
konsentrasi 2,5 % dengan daya proteksi 93,6 % setelah 1 jam aplikasi. Daya proteksi minyak
seraiwangi ini akan meningkat seiring meningkatnya konsentrasi minyak seraiwangi.
Sementara itu, minyak nilam yang digunakan untuk pengujian ini juga menunjukkan nilai EI
hanya 3,33 %, walaupun minyak nilam sangat potensial untuk dikembangakan sebagai pestisida
nabati. Minyak nilam mengandung sesquiterpen dan patchouly alcohol (oxygenated terpen) yang
terdiri atas benzaldehid, eugenol benzoat, sinamaldehid, alkohol dan semikarbazom (Ketaren 1985).
Penggunaan minyak nilam sebagai bahan baku insektisida disebabkan senyawa metabolit sekunder
yang terkandung di dalamnya bersifat merangsang khemoreseptor sehingga tidak disukai oleh
serangga (Yuliani et al. 2005). Adanya kandungan metabolit sekunder pada tanaman nilam inilah
salah satu penyebab tanaman nilam tahan terhadap Pratylenchus brachyurus dengan mekanisme
ketahanan terjadi sebelum tanaman terinfeksi. Lebih lanjut, kandungan fenol yang tinggi pada
varietas Sidikalang menyebabkan varietas ini tahan terhadap P. rachyurus (Mustika et al., 2002.).
Lebih lanjut, hasil penelitian Usmiati et al. (2012) menyebutkan kombinasi minyak seraiwangi dan
limbah penyulingan minyak nilam, yang diformulasikan dalam bentuk bakar dengan perbandingan
4:4 dan 5:3, terbukti efektif mengusir lalat rumah (Musca domestica) dengan persentase daya tolak
masing-masing 100 % pada pembakaran 2 dan 3 jam, yang ditandai oleh menjauhnya lalat dari
formula dan menempel statis (diam) di dinding glass chamber tapi lalat tidak jatuh atau mati
(Usmiati et al. 2012). Seperti halnya minyak nilam, hasil pengujian menunjukkan eugenol terlihat
rata-rata nilai EI < 50 %. Diduga, senyawa eugenol cepat menguap pada saat pengujian dikarenakan
pada saat pengujian di musim kemarau. Eugenol merupakan senyawa fenol yang memiliki gugus
alkohol yang dapat melemahkan dan mengganggu sistem saraf (Hart 1990).
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Minyak pala juga masuk dalam minyak astiri yang mudah menguap. Minyak pala
mengandung metil eugenol dan metil isoeugenol, yang banyak digunakan oleh petani untuk
mengatasi serangga hama, selain itu minyak atsiri pala juga bersifat antifeedant yaitu mencegah
serangga memakan tanaman yang telah disemprot dengan minyak atsiri pala (Baliadi dan Bedjo
2011). Hama H. antonii yang diberi perlakuan minyak pala tidak mau makan sehingga lemah dan
akhirnya mati. Sementara pada unit bunga jambu mete, mortalitas yang terjadi masih rendah. Diduga
penyemprotan tidak merata sehingga H. antonii masih dapat menusuk dan mengisap cairan
makanan. Hasil pengujian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja (2008)
yang dilakukan di laboratorium. Atmadja (2008) menyebutkan larutan minyak pala konsentrasi 6 %
mampu menyebabkan mortalitas H. antonii sejak hari keenam setelah aplikasi dengan mortalitas
83,33 % dengan cara semprot serangga. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan lokasi pengujian.
Faktor lingkungan di lapang diduga sangat mempengaruhi mortalitas H. antonii yang terjadi.
Busvine (1971; 1980) dalam Dadang dan Prijono (2008) mengemukakan faktor suhu, kelembapan,
makanan, kepadatan populasi, dan pencahayaan mempengaruhi hasil pengujian. Dalam kisaran suhu
tertentu, aktivitas senyawa bioaktif umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya suhu.
Peningkatan suhu akan mempercepat terjadinya interaksi senyawa tersebut dengan bagian sasaran
atau mempercepat terbentuknya metabolit yang lebih beracun. Sampai dengan peningkatan suhu
tertentu, justru senyawa bioaktif akan terurai. Kondisi inilah yang menyebabkan aktivitas senyawa
bioatif dari insektisida nabati maupun B. bassiana menjadi turun. Sementara itu, pengaruh
kelembapan terhadap senyawa bioaktif lebih bersifat tidak langsung, yaitu sebagai akibat dari
penguapan air tubuh serangga dan keadaan fisik sediaan insektisida uji. Dilihat dari segi kualitas
maupun kuantitas beberapa jenis tanaman inang, selain mengandung zat gizi, tanaman inang juga
mengandung senyawa sekunder yang dapat mempengaruhi metabolisme senyawa bioaktif. Apabila
metabolisme tersebut menghasilkan senyawa yang kurang beracun, maka serangga akan lebih tahan
terhadap senyawa tadi, begitu juga sebaliknya. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi aktivitas
berbagai jenis serangga. Hal tersebut dapat berpengaruh secara langsung pada laju metabolisme
serangga, atau secara tidak langsung sebagai akibat dari pengaruhnya terhadap mobilitas serangga
(akibatnya lebih banyak kontak dengan lapisan residu insektisida).

KESIMPULAN DAN SARAN
Jenis minyak atsiri yang efektif untuk pengujian H. antonii di lapang adalah minyak pala 10 %
yang dipalikasikan pada pucuk daun jambu mete. Sementara itu B. bassiana yang efektif untuk
mengendalikan H. antonii di lapang adalah strain BB lundi. Pengujian minyak pala dan strain
B. bassiana untuk mengendalikan H. antonii harus memperhatikan cara aplikasi dan kondisi
lingkungan agar lebih efektif.
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ABSTRAK
Helopeltis spp. dan Sanurus sp. merupakan hama utama jambu mete yang dapat menurunkan produksi jambu
mete. Pengendalian kedua hama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami dan insektisida
nabati. Perlakuan patogen serangga dan insektisida nabati dapat berpengaruh terhadap keberadaan parasitoid
dan predator. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi minyak mimba dan Beauveria bassiana
terhadap keragaman dan tingkat populasi predator Helopeltis spp. dan Sanurus sp. pada tanaman jambu mete.
Penelitian dilaksanakan di kebun petani di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,
Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Februari sampai November 2015. Perlakuan terdiri dari (1) Beauveria bassiana
108 konidia.L-1; (2) B. bassiana 108 konidia.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1; (3) Deltametrin 25 EC 1 ml.l-1 ; dan (4)
tanpa pengendalian (kontrol). Umur tanaman jambu mete berkisar tiga sampai empat tahun. Tanaman sampel
berjumlah 20-25 pohon. Perlakuan dan pengamatan dilakukan dengan interval sepuluh hari pada empat
penjuru mata angin. Hasil penelitian menunjukkan secara umum, musuh alami paling banyak ditunjukkan pada
perlakuan kontrol. Pada perlakuan B. bassiana 108 konidia.l-1 populasi semut (predator) terbanyak setelah
kontrol. Demikian halnya B. bassiana 108 konidia.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1, perlakuan ini memperlihatkan
peningkatan populasi predator lain. Kedua perlakuan tersebut mampu menjaga keragaman populasi musuh
alami Helopeltis spp. dan Sanurus sp. di sekitar pertanaman jambu mete.
Kata kunci: jambu mete, Helopeltis spp., Sanurus sp., Beauveria bassiana, minyak mimba

ABSTRACT
Helopeltis and Sanurus are important insect pests of cashew that potentially decreases the cashew productivity
significantly. Application of both, the natural enemy and botanical insecticide are effectively controlling those
the insect pests. However, the combine application of those two methods may potentially harms the existing of
predators and parasitoid insects of Helopeltis. This present study objective was evaluate effect the application
of neem oil and an insect pathogen, Beauveria bassiana on biodiversity richness and population density of
cashew insect pest predators. The study was conducted in a farmer’s garden in Sambik Elen Village, Baya
County, North Lombok District of West Nusa Tenggara Province, from February to November of 2015. Four
tested treatments were application of (1) B. bassiana (108 l-1), (2) B. bassiana (108 l-1) + neem oil (5 ml. l-1), (3)
Deltametrin 25 EC 1 ml-1 and control plants. The selected cashew tree were 3 or 4 year olds, and total numbers
of sample were 20-25 trees. Application tested treaments and observation on the insect mortality were carried
out 10 days inteval at 4 different dirrections of branches. In general, number of natural enemy populations on
control was the highest. Single treatment of B. bassiana that showed dense ant population (predator) was the
second after control. Meanwhile, combination of B. bassiana and neem oil treament showed increasing of other
predators populations. Therefore, application of B bassiana and neem oil was considered harmless againts
natural enemies of Helopeltis and Sanurus.
Kata kunci: Cashew, Helopeltis spp., Sanurus sp, Beauveria bassiana, neem oil
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PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete merupakan komoditas andalan pengembangan ekonomi rakyat,
khususnya di wilayah Indonesia timur, seperti NTB dan NTT (Daras 2007), Bali, Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Sulawesi Tenggara (Ditjenbun 2014). Salah satu faktor pembatas peningkatan produksi
adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Hama penting yang menyerang tanaman jambu mete
adalah Helopeltis spp. dan Sanurus sp. Kedua hama ini menyerang pucuk, tangkai bunga, dan buah
muda pada tanaman jambu mete (Kalshoven 1981). Helopeltis spp. dapat menyebabkan kematian
pucuk hingga 46 % (Siswanto et al. 2007). Sementara itu, Sanurus sp. dapat menu-runkan hasil
sampai 57,83 % (Mardiningsih et al. 2004).
Pengendalian Helopeltis spp. dan Sanurus sp. dapat dilakukan dengan penggunaan cendawan
patogen serangga Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. (Karmawati 2010; Atmadja et al. 2010;
Rohimatun et al. 2015) dan insektisida nabati mimba (Azadirachta indica) (Karmawati 2010; Willis et
al. 2013; Rohimatun et al. 2015). Penggunaan B. bassiana maupun mimba banyak dilakukan untuk
mengendalikan berbagai serangga hama. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kesadaran
masyarakat akan bahaya residu pestisida sintetik. Namun, penggunaan bahan alam inipun diduga
berpengaruh negatif terhadap serangga berguna, seperti parasitoid dan predator (Sodiq dan
Martiningsia 2009).
Terdapat 90 jenis serangga yang berasosiasi pada pertanaman jambu mete di Indonesia,
khususnya di NTB (Supriadi et al. 2002). Serangga-serangga yang berasosiasi pada tanaman jambu
mete memiliki peranan yang beragam, yaitu sebagai fitofag, polinator dan predator (Soesanthy dan
Trisawa 2011). Keberadaan semut dan predator lainnya dalam ekosistem jambu mete berperan
dalam mengendalikan hama Helopeltis spp. dan Sanurus sp. meskipun populasi nimfa dan imago
Sanurus sp. tidak dipengaruhi oleh kehadiran semut. Namun demikian persentase bunga lebih
banyak terserang pada ranting yang tidak ada semut (Karmawati 2006). Oleh karena itu, perlu dikaji
pengaruh B. bassiana dan minyak mimba terhadap predator Helopeltis spp. pada tanaman jambu
mete di lapang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minyak mimba dan
B. bassiana terhadap keragaman dan tingkat populasi predator (semut dan predator lain) Helopeltis
spp. dan Sanurus sp. pada tanaman jambu mete.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di pertanaman mete rakyat di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) (8°18' LS dan 116°27 BT), dari sejak Februari
sampai November 2015. Penelitian dirancang secara acak kelompok dengan empat perlakuan yang
diulang sebanyaj empat kali, yaitu (1) Tanpa pengendalian (kontrol); (2) B. bassiana 108 konidia.l-1; (3)
B. bassiana 108 ml.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1; dan (4) Deltametrin 25 EC 1 ml.l-1 (pestisida sintetik
yang biasa digunakan petani setempat). Aplikasi dilakukan enam kali dengan interval sepuluh hari.
Penyemprotan dilakukan setinggi jangkauan alat semprot pada empat arah mata angin (utara,
selatan, barat, dan timur). Parameter pengamatan meliputi jumlah koloni semut dan predator lain
per tanaman serta keragaman vegetasi liar penghasil nektar di sekitar pertanaman jambu mete. Data
yang diperoleh dianalisis keragaman (Anova). Jika berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan
(Duncan Multiple Range Test) taraf 5 %.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Helopeltis spp. dan Sanurus sp. merupakan dua hama utama di pertanaman jambu mete.
Helopeltis spp. dikenal sebagai kepik pengisap karena nimfa dan imagonya mengisap cairan
tumbuhan pada pucuk muda, tunas, bunga, gelondong, dan buah muda. Setelah cairan diisap, air
liurnya yang sangat beracun dikeluarkan dan tempat yang terkena akan melepuh dan berwarna
coklat tua. Serangan pada pucuk dan daun muda mengakibatkan bagian tanaman tersebut
mengering dan pucuknya mati (Karmawati 2010) (Gambar 1A). Sementara itu, Sanurus sp. atau
dikenal sebagai wereng pucuk menyerang pucuk dan tangkai bunga yang masih muda sehingga
menyebabkan pucuk dan tangkai bunga tersebut menjadi hitam dan mengering (Gambar 1B).
Penggunaan musuh alami (parasitoid, predator, dan patogen serangga) memegang peranan
penting dalam pengendalian Helopeltis spp. dan Sanurus sp. di pertanaman jambu mete karena
dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Di pertanaman jambu mete yang diberi perlakuan
B. bassiana dan minyak mimba ditemukan musuh alami dari golongan predator (semut, laba-laba,
belalang sembah (Orthoptera), Coccinella, Paedorus) (Tabel 1).

A

B

Gambar 1. Gejala serangan Helopeltis spp. dan Helopeltis spp. (inzet) (A) serta gejala serangan Sanurus sp. pada
tanaman jambu mete dan Sanurus sp. yang sedang diserang predator (B).

Tabel 1. Perkembangan populasi koloni semut dan predator lain akibat perlakuan B. bassiana dan minyak
mimba.
Aplikasi dan
pengamatan
ke1
2
3
4
5
6

Kontrol
Koloni
semut
1,90a
3,10a
2,90a
2,00a
2,40a
2,50a

Predator
lain
0,50a
0,50a
1,50a
0,10a
0,20a
0,90a

B. bassiana
108 spora.l-1
Koloni
Predator
semut
lain
0,50b
1,40ab
0,80b
0,80a
0,50b
1,80a

0,20a
0,30a
0,60b
0,50a
0,20a
0,30a

B. bassiana 108 spora.l-1 +
minyak mimba 5 ml.l-1
Koloni
Predator
semut
lain
0,50b
0,90b
0,30b
1,30a
1,30ab
1,20a

0,10a
0,00a
0,20b
0,20a
0,30a
2,80a

Deltametrin 25 EC
1 ml.l-1
Koloni
Predator
semut
lain
0,10b
0,50b
0,90b
0,50a
0,60b
0,10a

0,10a
0,00a
0,20b
0,10a
0,60a
0,10a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama untuk parameter yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan 5 %.
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Secara umum, jumlah koloni semut pada perlakuan kontrol lebih tinggi dibanding yang lain.
Pada perlakuan B. bassiana secara tunggal maupun yang dikombinasikan dengan minyak mimba juga
ditemukan adanya jumlah koloni semut dan jumlahnya tidak berbeda nyata dengan kontrol. Hal ini
berbeda dengan jumlah koloni semut akibat perlakuan insektisida sintetik yang menunjukkan jumlah
yang paling sedikit.
Predator yang ditemui pada pertanaman jambu mete antara lain laba-laba, Coccinella,
belalang sembah, dan Paedorus. Karmawati et al. (2007) menyebutkan predator Helopeltis spp.
antara lain Oecophilla smaragdina, Dolichoderus bituberculatus, Cocopet, dan Chrysopa busalis.
Secara umum, keberadaan predator lain masih dijumpai di hampir semua perlakuan. Koloni semut
tetap dijumpai pada tanaman yang diberi perlakuan pestisida sintetik, tetapi, keberaan predator lain
pada menunjukkan jumlah yang rendah (Gambar 2).
Selama pengamatan, parasitoid tidak ditemui pada pertanaman jambu mete. Hal ini
disebabkan karena parasitoid membutuhkan sumber pakan dan inang yang sesuai. Menurut
Karmawati et al. (2007) parasitoid yang dapat menekan populasi Helopeltis spp. yaitu Apanteles sp.,
Euphorus heleopeltidis, Erythmelus heleopeltidis, dan Telenomus. Sumber pakan parasitoid dari
golongan Hymenoptera di lapang biasanya berasal dari nektar vegetasi berbunga yang berada di
sekitar pertanaman utama. Diduga, jumlah vegetasi berbunga di sekitar tanaman jambu mete pada
saat penelitian terbatas sehingga tidak sesuai untuk perkembangan parasitoid atau kalah bersaing
dengan keberadaan predator.
Perlakuan B. bassiana 108 konidia.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1 tidak mempengaruhi jumlah
populasi semut dan predator lain, meskipun pada pengamatan ketiga populasinya sempat berkurang,
tetapi kembali normal pada minggu keempat hingga di akhir pengamatan (Gambar 1A). Sebaliknya
pada perlakuan B. bassiana 108 konidia.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1 memperlihatkan jumlah populasi
predator semut semakin banyak, pada pengamatan pertama hingga kelima jumlahnya stabil tetapi
pada pengamatan terakhir jumlah populasinya jauh meningkat. Hal ini memperlihatkan penggunaan
B. bassiana dan minyak mimba mampu menjaga keragaman populasi musuh alami dalam
pengendalian hama Helopeltis spp. dan Sanurus sp. tanpa membunuh semut dan predator lainnya.
Di sekitar pertanaman jambu mete di lokasi penelitian ditemui beberapa vegetasi berbunga.
Keberadaan mereka perlu diteliti lebih lanjut peranannya bagi keseimbangan populasi hama dan
musuh alaminya. Keberadaan musuh-musuh alami di sekitar pertanaman jambu mete harus dijaga

Gambar 2. Rata-rata koloni semut (kiri) dan predator lain (kanan) per tanaman jambu mete akibat perlakuan
B. bassiana dan minyak mimba.
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dan dilestarikan. Dengan bekerjanya musuh alami di pertanaman jambu mete akan menjaga
ekosistem dan dapat menekan penggunakan pestisida sintetik sehingga residu pada produk jambu
mete dapat dikurangi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Musuh alami paling banyak ditunjukkan pada perlakuan kontrol (tanpa pengendalian).
Sementara itu, perlakuan B. bassiana 108 konidia.l-1 menunjukkan rata-rata populasi semut (predator)
terbanyak setelah kontrol. Demikian halnya B. bassiana 108 konidia.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1,
perlakuan ini memperlihatkan kecenderungan peningkatan rata-rata populasi predator lain. Kedua
perlakuan tersebut terlihat mampu menjaga keragaman populasi musuh alami Helopeltis spp. dan
Sanurus sp. di sekitar pertanaman jambu mete. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut manfaat vegetasi berbunga di sekitar pertanaman jambu mete terhadap kelangsungan dan
peran musuh alami lainnya, yaitu parasitoid, sebagai pengendali OPT utama jambu mete.
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ABSTRAK
Kepik pengisap pucuk Helopeltis antonii Signoret (Miridae : Hemiptera) merupakan salah satu hama utama
tanaman jambu mete di Indonesia. Serangga ini merusak dengan mengisap cairan tanaman dan mampu
menimbulkan kerusakan tanaman mete hingga 60 %. Pengendalian dengan memanfaatkan varietas tanaman
yang tahan merupakan salah satu cara yang murah dan aman, namun belum tersedia varietas jambu mete yang
tahan terhadap hama tersebut. Penelitian untuk menguji peferensi H. antonii terhadap 26 aksesi jambu mete
Serangga uji H. antonii dibiakkan di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan metode (a) preferensi dengan
pilihan, parameter pengamatan adalah tingkat kerusakan tanaman dan jumlah telur yang diletakkan, dan (b)
preferensi tanpa pilihan, parameter pengamatan adalah jumlah dan persentase penetasan telur yang
diletakkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kerusakan tanaman pada perlakuan preferensi
dengan pilihan menunjukkan hasil tidak berbeda nyata antar aksesi yang diuji, sedangkan jumlah telur yang
diletakkan berbeda nyata. Kerusakan tanaman dan jumlah telur terendah ditemukan pada aksesi B02 1.2 dan
dan Oniki IV 4.5, berturut-turut sebesar 46,67 % dan 1 butir/tanaman. Hasil pengujian preferensi tanpa pilihan
menunjukkan bahwa aksesi jambu mete berpengaruh nyata terhadap jumlah dan persentase penetasan dari
telur yang diletakkan oleh H. antonii. Aksesi Srilanka 1, La Ode Kase 1, Oniki IV 2 dan Mojokerto Merah 2 tidak
disukai karena tidak ditemukan telur H. antonii. Aksesi yang paling disukai adalah Oniki II.2 dengan jumlah telur
diletakkan tertinggi 7 butir/tanaman dan juga persentase penetasan telur tertinggi sebesar 83,20 %.
Kata kunci: Anacardium occidentale, varietas tahan, Helopeltis antoni, pengendalian

ABSTRACT
Mirid bug, Helopeltis antonii Signoret (Miridae: Hemiptera) is one of the main pests of cashew trees in
Indonesia. These insects are damaging by sucking plant fluid and can cause damage to cashews up to 60 %.
Control by utilizing resistant crop varieties is one of the cheapest and safe ways, but there is no available
cashew varieties that are resistant to these pests. The research to test the preference of H. antonii against 26
cashew accession was conducted at Cikampek Experimental Garden and Pest Division Greenhouse of Indonesia
Spices and Medicinal Spices Research Institute at Bogor, from January to December 2012. The study was
arranged in a randomized block design (RBD), repeated 3 times. The treatment was 25 cashew accessions in the
form of 3-4 month old cashew seeds planted in polybag with soil media and manure. H. antonii test insects were
bred in the laboratory. The test is performed by the method (a) preference with choice, the observation
parameters were the degree of damage to the plant and the number of eggs laid, and (b) preferences without
choice, the observation parameter were the number and percentage of eggs hatching. The results showed that
the percentage of crop damages on preferential treatment with choice showed no significant difference
between tested accessions, while the number of eggs was significantly different. The lowest crop damage and
egg counts were found in accession B0-2 and Oniki IV-4.5 with 46.67 % damages and 1 egg/plant respectively.
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The results of the preference test without choice indicate that cashew nut accession significantly affect the
amount and percentage of eggs placed by H. antonii. Accessions Sri Lanka-1, La Ode Kase-1, Oniki IV-2 and
Mojokerto Merah-2 are not preferred because no eggs of H. antonii were found. The most preferred accession
was Oniki-II.2 with the highest laid number of 7 eggs/plants and also the highest egg hatching percentage of
83.20 %.
Key words: Anacardium occidentale, Helopeltis antoni, preference, control

PENDAHULUAN
Jambu mete (Anacardium occidentale) termasuk kedalam keluarga Anacardiaceae yang
pengembangannya sampai saat ini telah menyebar ke hampir seluruh propinsi di Indonesia Bagian
Timur dengan kondisi lahan dan iklim yang kering. Penanaman jambu mete di Indonesia sebagian
besar (97 %) diusahakan oleh rakyat dalam bentuk perkebunan rakyat, baik secara monokultur
maupun polikultur dengan kondisi pertanaman yang bervariasi dari kurang baik sampai dengan baik.
Keadaan lingkungan (lahan dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan tanaman jambu
mete pada umumnya adalah pada ketinggian tempat 0-600 m dpl, curah hujan 900-2.000 mm.th.-1
dengan bulan kering yang berurutan selama 4-6 bulan.th.-1. Pengembangan tanaman jambu mete ini
sangat pesat, yaitu dari luas areal 82,511 ha pada tahun 1978 meningkat tajam menjadi 570,409 ha
pada tahun 2007 (Ditjenbun 2008). Berarti dalam kurun waktu 29 tahun luas areal tanaman jambu
mete di Indonesia meningkat hampir 7 kali lipat. Namun demikian, peningkatan luas areal ini tidak
diikuti dengan peningkatan produktivitas yang rata-rata hanya mencapai 256 kg gelondong.ha-1.th.-1
(Ditjenbun 2008) jauh tertinggal dari produktivitas India dan Brazil yang masing-masing telah
mencapai 800-1.000 kg gelondong.ha-1.th.-1 dan 1.200 gelondong. ha-1.th.-1 (Rao 1998).
Rendahnya produktivitas jambu mete, selain akibat budidaya yang sederhana juga karena
belum menggunakan bahan tanaman unggul sebagai benihnya. Hal yang sama juga dialami India
yang sampai tahun 1980 produktivitasnya hanya 600 kg.ha-1, tetapi dengan penggunaan bahan
tanaman unggul dan penerapan teknologi budidaya yang memadai produktivitasnya meningkat
menjadi 1.112 kg.ha-1 (Rao 1998). Upaya serupa sedang berlangsung dibeberapa negara penghasil
jambu mete, seperti di Thailand (Chaikiattiyos 1998), China (Kangde et al. 1998), Myanmar (Lay 1998)
dan Filipina (Magboo 1998). Selain itu produktivitas yang rendah pada tanaman jambu mete
disebabkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Salah satu hama utama
tanaman jambu mete di Indonesia adalah pengisap pucuk Helopeltis spp (Supriadi et al. 2003). Hama
Helopeltis spp. Hama ini menimbulkan kerugian yang paling cepat dan mempunyai kisaran tanaman
inang yang sangat luas. Tercatat lebih dari 35 spesies dari 24 famili tumbuhan yang merupakan
inangnya, antara lain : teh, kakao, jambu mete, kina, jambu, mangga, sirsak, bougenville dan
beberapa jenis gulma. Minimal ada 3 jenis Helopeltis yang menyerang tanaman jambu mete di
Indonesia yaitu H. antonii Signoret, H. Theivora Waterhouse dan H. bradyi Waterhouse. Di antara
ketiga spesies tersebut, H. antonii yang paling banyak ditemukan.
Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang cukup potensial untuk dikembangkan
di Indonesia dalam rangka meningkatkan ekspor non migas. Tanaman jambu mete banyak
dikembangkan pada lahan marginal yang beriklim panas dan kering seperti di NTB, Bali, NTT,
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan meningkatnya arel pertanaman jambu
mete, maka kebutuhan bibit yang berkualitas baik juga meningkat.
Hama Helopeltis spp. merusak tanaman dengan jalan mengisap cairan tanaman pada bagian
yang masih muda seperti tunas, pucuk, daun, bunga, buah dan biji. Serangan Helopeltis spp. dapat
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ditandai dengan adanya bercak hitam yang mengering pada bagian tanaman yang diserang
mengakibatkan tanaman menjadi salah bentuk, pucuk mati, bunga atau buah gugur sebelum
waktunya pada tingkat serangan berat tangkai bunga dan pucuk terlihat ujung daunnya berwarna
hitam. Akibatnya produksi menurun atau gagal berproduksi. Kerusakan akibat serangan
Helopeltis spp. dapat mencapai 60 %. Kerugian akan lebih besar lagi bila serangan Helopeltis spp.
diikuti dengan infeksi patogen tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luka akibat tusukan
Helopeltis spp. akan memudahkan infeksi jamur Pestalotiopsis sp. yang secara alami merupakan
patogen sekunder yang hanya dapat menyerang tanaman dalam kondisi lemah atau luka (Karmawati
dan Mardiningsih 2005). Salah satu upaya yang paling efektif untuk menanggulangi hama ini adalah
melalui penggunaan bahan tanaman yang relatif tahan atau toleran terhadap hama Helopeltis spp.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi hama Helopeltis spp terhadap
beberapa nomor aksesi jambu mete, sebagai dasar untuk perakitan varietas jambu mete yang tahan
terhadap hama tersebut.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP. Cikampek dan Rumah Kaca Kelti Proteksi Tanaman Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat di Bogor sejak Januari sampai Desember 2014. Bahan yang
digunakan adalah aksesi yang berproduksi tinggi, mutu gelondong baik dan hasil screening yang
toleran terhadap hama Helopeltis sp. Populasi/nomor harapan ter-sebut adalah populasi B02 No.1.2,
Muncok Maros No.1, La Ode Kase No.1 dan Oniki IV No.2. Bahan lainnya adalah pupuk kandang,
pupuk buatan, kain kerodong, kain kasa, mentimun, botol plastik, triplek, kaca pembesar, sigmat,
polibag, paranet, besi, serta ATK, bahan koomputer dan bahan pembantu lainnya.
Pembiakan Helopeltis spp
Imago Helopeltis spp diambil dari pertanaman jambu mete di KP Cikampek. Imago dipelihara
di laboratorium hama Balittro dalam toples dan diberi buah mentimun sebagai makanannya.
Pemeliharaan dimaksudkan untuk mendaptakan turunan yang berumur seragam dan populasi yang
cukup untuk digunakan dalam pengujian. Teknik pemeliharaan dan pembiakan menurut Kilin dan
Atmaja (2000).
Seleksi ketahanan
Penelitian dilakukan dengan metode: (1) Uji preferensi dengan pilihan. Penelitian dilakukan
di rumah kasa, disusun dalam Rancangan Acak Kelompok, diulang 3 kali. Perlakuan adalah 26 nomor
aksesi aksesi mete. Masing-masing satu bibit jambu mete berumur 3 bulan dimasukkan dalam
formasi melingkar ke dalam satu kurungan yang terbuat dari kain kasa nilon yang berukuran (panjang
x lebar x tinggi) 3 m x 3 m x 1 m. Sebanyak 26 pasang Helopeltis spp stadia imago yang telah dipuasakan selama 2 jam dimasukkan ke dalam kurungan tersebut. Pengamatan dimulai 2 hari setelah
infestasi Helopeltis spp dan diulang dengan interval waktu 3 hari sampai serangga mati. Parameter
pengamatan : penampilan tunas, yaitu warna dan kesegaran tunas, keparahan tanaman, jumlah telur
diletakkan dan pemulihan tanaman (recovery) tanaman, yaitu saat munculnya titik tumbuh tanaman;
(2) Uji preferensi tanpa pilihan (nochoise test), dilakukan di rumah kasa dengan Rancangan Acak
Kelompok dengan 26 nomor aksesi Mete sebagai perlakuan dan diulang 4 kali. Bibit mete berumur 34 bulan secara terpisah dimasukan ke dalam kurungan yang terbuat dari kain kasa nilon berukuran
diameter 30 cm dan tinggi 50 cm. Pada kurungan tersebut dimasukkan 1 pasang Helopeltis spp dan
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dibiarkan bertelur pada tanaman tersebut. Parameter pengamatan : jumlah telur diletakkan,
persentase telur yang menetas. Tingkat keparahan tanaman, dihitung dengan menggunakan
persamaan dari Unterstenhofer (1995).
Jumlah (v x n)
P
=
x 100 %
VxN
Keterangan:
P = tingkat keparahan tanaman
v = nilai skala setiap kategori serangan
n = jumlah tanaman setiap kategori serangan
V = nilai skala dari kategori serangan tertinggi
N = Jumlah tanaman

Skala kerusakan yang telah dimodifikasi:
0 = tidak ada serangan
1 = kerusakan tanaman 0-20 %
2 = kerusakan tanaman 21-40 %
3 = kerusakan tanaman 41-60 %
4 = kerusakan tanaman 61-80 %
5 = kerusakan tanaman > 80 %
Data yang terkumpul dianalisis melalui sidik ragam (analysis of variance) yang dilanjutkan
dengan uji Jarak berganda Duncan (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Preferensi dengan pilihan
Hasil uji preferensi tanaman jambu mete terhadap hama pengisap pucuk Helopeltis spp
disajikan pada Tabel 1. Semua nomor yang diuji dapat diserang dan dijadikan sebagai tempat untuk
meletakkan telur oleh hama tersebut. Persentase kerusakan tanaman tidak berbeda nyata antara
nomor-nomor yang diuji, sedangkan jumlah telur yang diletakkan berbeda nyata. Kerusakan tanaman
yang relatif rendah ditemukan pada nomor BO2 1.2, Muncak Maros 1, Oniki III 1.3.5 dan Oniki IV 4.5,
masing-masing sebesar 46,67 %. Diduga keempat nomor tersebut relatif toleran terhadap pengisap
pucuk Helopeltis spp. Apabila dikombinasikan dengan jumlah telur yang diletakkan pada masingmasing tanaman maka nomor BO2 1.2 tampaknya yang paling toleran karena hanya diletakkan ratarata 1 butir telur pada nomor tersebut. Namun, apabila kecepatan pemulihan tanaman yang diamati
maka varietas yang paling cepat pulih dari serangga Helopeltis spp adalah Srilanka 1. Pada varietas
ini, tanaman akan pulih rata-rata setelah 5.33 hari, sedangkan pada vairetas lain berkisar 14,67-25,33
hari.
Preferensi tanpa pilihan
Hasil pengujian preferensi tanpa pilihan dengan mengamati parameter biologi Helopeltis spp
pada masing-masing nomor jambu mete menunjukkan bahwa nomor-nomor aksesi mete
berpengaruh nyata terhadap jumlah dan persentase telur yang diletakkan oleh hama pengisap pucuk
Helopeltis spp pada tanaman jambu mete yang diuji. Dari 26 nomor yang diuji terlihat bahwa aksesi
Srilanka 1, La Ode Kase 1, Oniki IV 2 dan Mojokerto 2 tidak begitu disukai oleh hama tersebut. Tidak
ditemukan telur Helopeltis spp yang diletakkan pada keempat nomor tersebut (Tabel 2), sedangkan
jumlah telur terbanyak diletakkan pada Oniki II 2 sebanyak 7 telur. tanaman-1 dengan persentase
penetasan tertinggi sebesar 83 %.
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Tabel 1. Rata-rata kerusakan tanaman dan jumlah telur diletakkan oleh Helopeltis spp pada beberapa nomor
mete 5 hari setelah investasi.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Varietas
BO2 1.2
Nigeria1.6
Nigeria2
Nigeria3
Nigeria7
Laode Gani 1
Laode Gani 3
Srilanka 1
Srilanka 3.5
Arsyad Labone 1L
Arsyad Labone 3
La Ode Kase 1
MR 851
Muncok Maros 1
Muncok Maros 2
Oniki II 1.4
Oniki II 2
Oniki II 1.2.3
Oniki I 4
Oniki III 1.3.5
Oniki IV 2
Oniki IV 4.5
Larantuka 2
Larantuka 4
SM09 2.3.4
Mojokerto Merah 2

Kerusakan tanaman
(%)
46,67
60,00
66,67
53,33
73,33
53,33
53,33
60,00
60,00
60,00
60,00
73,33
53,33
46,67
60,00
60,00
73,33
53,33
60,00
46,67
60,00
46,67
73,33
80,00
73,33
53,33

Jumlah telur diletakkan
(butir.tanaman-1)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1,00
2,00
0,50
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
3,00
2,00
2,00
6,00
6,00
3,00
1,00
2,00
7,00
3,00
1,00
2,00
3,00
1,00
3,00

abc
abc
c
abc
c
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
a
abc
abc
abc
abc
bc
abc

Waktu pemulihan tanaman
(hari)
19,67
22,30
23,67
18,67
27,67
17,30
16,37
05,33
18,00
21,33
22,67
15,00
19,00
15,00
25,67
23,00
19,33
14,67
20,00
21,33
22,33
25,33
24,00
32,67
15,33
21,33

abc
abc
ab
abc
a
abc
abc
c
abc
abc
ab
bc
abc
abc
abc
ab
abc
ab
abc
abc
abc
a
ab
a
bc
abc

Keterangan: Angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% Uji Duncan (DMRT).

Tabel 2. Rata-rata jumlah telur diletakkan dan persentase penetasan telur Helopeltis spp pada beberapa nomor
mete.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Varietas
BO2 1,2
Nigeria1,6
Nigeria2
Nigeria3
Nigeria7
Laode Gani 1
Laode Gani 3
Srilanka 1
Srilanka 3,5
Arsyad Labone 1L
Arsyad Labone 3
La Ode Kase 1
MR 851
Muncok Maros 1
Muncok Maros 2
Oniki II 1,4
Oniki II 2
Oniki II 1,2,3
Oniki I 4
Oniki III 1,3,5
Oniki IV 2
Oniki IV 4,5
Larantuka 2
Larantuka 4
SM09 2,3,4
Mojokerto Merah 2

Jumlah telur diletakkan
(butir.tanaman-1)
4,20
3,20
4,80
6,30
4,20
2,60
2,20
0,00
1,60
1,40
2,10
0
2,30
1,80
3,70
5,20
7,00
3,20
2,90
6,80
0,00
1,10
3,80
1,80
1,50
0,00

abcdc
abcd
abc
ab
abcde
cdef
cdef
f
def
def
def
f
abcde
cdef
abcde
abc
ab
abcde
bcdef
a
f
ef
bcdef
def
ef
f

Penetasan telur
(%)
59,53
35,00
66,72
65,28
37,11
33,71
32,62
0,00
28,57
23,50
15,55
0,00
22,50
10,00
53,27
67,58
83,20
27,75
33,75
75,49
0,00
18,00
47,50
10,00
14,82
0,00

abcd
bcdefg
ab
abc
Bcdefg
bcdefg
bcdefg
g
cdefg
defg
efg
g
defg
fg
abcde
ab
a
defg
bcdefg
a
g
efg
abcdef
fg
fg
g

Keterangan: Angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% Uji Duncan (DMRT).
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Berdasarkan parameter yang terdapat pada Tabel 1 dan 2 maka varietas BO2 1.2 dan Srilanka
1 dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sumber ketahanan jambu mete terhadap pengisap
pucuk Helopeltis spp. Mekanisme ketahanan yang terlibat perlu dikaji lebih lanjut.
KESIMPULAN
Pada Uji preferensi dengan pilihan, kerusakan tanaman terendah ditemukan pada aksesi B02
1.2 dan Oniki IV.4.5, masing-masing sebesar 46.67 %, sedang jumlah telur yang diletakkan terendah
masing-masing 1 butir. tanaman-1. Pada Uji preferensi tanpa pilihan, aksesi Srilanka 1, La Ode Kase 1,
Oniki IV.2 dan Mojokerto Merah 2 tidak begitu disukai hama H. antonii, tidak ditemukan telur pada
ke-4 aksesi tersebut, sedangkan jumlah telur terbanyak diletakkan pada jenis Oniki II 2 sebanyak 7
telur.tanaman-1 dengan persentase penetasan tertinggi sebesar 83 %. Perlu dilakukan penelitian lebih
jauh guna mengetahui mekanisme resistensi yang terlibat dalam ketahanan jambu mete ter-hadap
Helopeltis spp.
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ABSTRAK
Jambu mete adalah komoditi bernilai ekspor dan penghasil devisa negara. Secara nasional Sulawesi Tenggara
termasuk peringkat kedua dalam hal luas pertanaman jambu mete. sehingga tanaman ini lazim ditemui di
hampir semua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Khusus untuk Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan potensi
agroklimat dan ketersediaan lahan tersedia lahan seluas 153.878,24 ha untuk pengembangan jambu mete.
Jumlah kepala keluarga (KK) yang hidupnya bergantung pada jambu mete mencapai 100.406 KK. Tetapi dalam
periode empat tahun terakhir, produktivitas jambu mete di daerah tersebut cenderung menurun. Berbagai
faktor menyebabkan turunnya produksi jambu dan salah satunya adalah infeksi jamur akar putih (JAP) yang
disebabkan oleh Rigidoporus sp. Diperkirakan kejadian penyakit JAP di Cialam Jaya, Kecamatan Konda,
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berkisar antara 10-20 %. Pemberian ekstrak kulit jambu
mete/Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) dapat mengurangi kejadian penyakit yang disebabkan oleh JAP, sehingga
CNSL dapat menjadi pilihan untuk digunakan dalam mengendalikan penyakit JAP secara terpadu dan lebih
ramah lingkungan. Meskipun bimbingan teknis kepada petani jambu dalam melakukan deteksi dan
pengendalian dini penyakit JAP di lapang masih harus tetap dilanjutkan, mengingat potensi ancaman dari JAP
yang masih tinggi.
Kata kunci: Jambu mete, produktivitas, Rigidoporus sp, CNSL

ABSTRACT
Cashew tree is economically important commodity that support the national earns through foreign exchange by
exporting the kernel. South East Sulawesi is the second largest chasew plantation areas of Indonesia thus the
tree distributes widely at the whole districts of the province. Particularly in South Konawe District, where are
about 153,878.34 ha area suitable for cashew plantation and about 100,406 family farmers’ life is rely on their
cashew production. However, within the last four years the productivity of the crop tended to decline slowly.
Some factors were considered involve in this phenomenon; including the occurrence of white root fungal disease
caused by Rigidoporus. In Cialam Jaya Village, Konda County of South Konawe District, the disease incidence
approximately between 10 and 20 % of the cahsew populations. Application of Chasew Nut Shell Liquid (CNSL)
reduced the disease incidence, thus the CNSL is promising substances to be incorporated with other control
measures that environmentally friendly. However, sustainability of technical assistance for farmers particularly
in detecting the disease occurrence is still needed since the cashew populations of the province still in high risk
of the disease incidence.
Key words: Cashew, productivity, Rigidoporus, sp., CNSL
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PENDAHULUAN
Potensi jambu mete
Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan komoditas ekspor penghasil
devisa, dan harganya relatif stabil dari waktu ke waktu dibanding dengan komoditas lainnya.
Indonesia menjadi negara penghasil jambu mete terbesar kelima setelah Nigeria, India, Pantai
Gading, dan Vietnam. Lebih dari 80 % produksi jambu mete nasional masuk ke pasar international
sehingga dan hanya 20 % untuk kebutuhan dalam negeri (Frans 2013). Namun Indonesia baru
memasok 6,30 % kacang mete dari kebutuhan dunia, sedangkan negara lain seperti Afrika Barat
(25 %), India (22 %), Vietnam (21 %), Brazil (16 %), dan Afrika Timur (9 %). Di negara-negara tersebut,
pengembangan sudah mulai jenuh, sedangkan di India pengembangan sangat bergantung pada
impor dari negara lain, sementara permintaan dunia mengalami peningkatan hampir 10 % per tahun
(Ferry 2012). Secara nasional volume ekspor jambu mete tahun 2013 sebesar 52.263 ton dengan nilai
90.795.000 US dollar (Ditjenbun 2014). Luas pertanaman jambu mete pada tahun 2014 seluas
550.363 ha, dengan produksi 116.000 ton tahun 2015 seluas 549.827 ha dengan produksi 115.000
ton secara berturut-turut (Ditjenbun 2014). Berdasarkan data luas pertanaman jambu mete di setiap
provinsi di Indonesia maka Sulawesi Tenggara memiliki luas pertanaman jambu mete kedua setelah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sulawesi Tenggara memiliki luas pertanaman mete 117.677 ha dengan
produksi 15.087 ton sedangkan provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas pertanaman jambu mete
180.567 ha dengan produksi 39.760 ton (Ditjenbun 2014). Berdasarkan agroklimat dan ketersediaan
lahan untuk jambu mete maka Kabupaten Konawe memiliki potensi untuk pengembangan tanaman.
Seluas 153.878,24 ha (34,08 %) berpotensi ditanami jambu mete dan yang tidak berpotensi seluas
297.641,82 ha (65,92 %) (Kandari et al. 2014).
Sayangnya produktivitas mete masih berkisar antara 250-332 kg gelondong/ha, 500 kg
gelondong/ha (BPTP Sultra 2016), masih jauh di bawah India dan Brazil dengan produktivitas
mencapai 1.000 kg gelondong/ha/th, bahkan Australia dapat mencapai 4.000 kg gelondong/ha (Ferry
2012). Sementara Nigeria yang telah mengusahakan jambu mete selama lebih dari 60 tahun masih
mampu mempertahankan rata-rata produksi 2.228 kg gelondong/ha (Adeigbe et al. 2015).
Rendahnya produktivitas jambu mete cukup signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakat, mengingat jambu mete merupakan komoditi andalan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
Kepala Keluarga yang menggantungkan hidupnya pada komoditi tersebut, sebanyak 100.406 KK
untuk bertahan (survival) atau untuk hidup lebih baik (a better living) (Disbunhor 2010). Harapan
tersebut tidaklah berlebihan karena harga kacang relatif tinggi dari waktu ke waktu dan saat ini harga
kacang mete sekitar Rp. 100.000/kg. Dipastikan jika produktivitas mete cukup tinggi akan
memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Tenggara.
Berbagai faktor yang menyebabkan masih rendahnya produktivitas jambu mete seperti masih
lemahnya permodalan petani, banyaknya tanaman yang sudah tidak produktif, teknologi budidaya
masih konvensional, adanya infeksi jamur akar putih dan pengolahan pasca panen yang masih
sederhana. Daras (2007) menguraikan beberapa kendala budidaya mete di Indonesia adalah: (1)
bahan tanaman, (2) lingkungan tumbuh, (3) hama-penyakit, dan (4) manajemen kebun.
Infeksi penyakit jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus sp. pada
tanaman mete di Sulawesi Tenggara telah dilaporkan oleh Taufik et al. (2012). Tanaman yang
terinfeksi menunjukkan gejala matinya tunas pohon bagian atas, daun gugur, cabang akan
mengalami kematian dan pada bagian bawah kulit pohon dapat ditemukan miselium jamur berwarna
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putih pada pohon, cabang atau ranting yang telah mati (Taufik et al. 2012 dan Supriadi et al. 2004).
Diperkirakan kejadian penyakit JAP di Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara sekitar 10-20 % dan menginfeksi tanaman yang masih produktif. Di Nusa Tenggara
Barat serangan JAP meningkat dari 1.619 ha menjadi 1.710 (Yuliyanto dan Hidayanti 2013). Catharina
(2012) menguraikan penyakit jamur akar putih dan jamur akar cokelat adalah penyakit yang
mematikan dan paling banyak menginfeksi tanaman jambu mete di Lombok. Infeksi patogen JAP
banyak terjadi pada areal tanaman jambu mete yang sebelumnya merupakan hutan primer yang
pembersihan lahannya dilakukan tidak sempurna sehingga tunggul dan akar tanaman hutan yang
terinfeksi masih tersisa dan tertinggal di dalam tanah yang selanjutnya menjadi sumber inokulum
patogen (Sudirja 2011). Oleh karena itu, upaya pengendalian penyakit JAP penting untuk dilakukan
secara terus menerus. Semakin banyak tanaman yang terinfeksi maka semakin banyak sumber
inokulum yang tersedia di lapang yang siap menginfeksi tanaman jambu mete yang masih sehat dan
produktif.
Bioekologi jamur akar putih (JAP)
Koloni jamur Rigidoporus sp. pada media agar-agar dekstrosa kentang berwarna putih
dengan pertumbuhan yang simetris, hifa hialin, septa, dan tidak ada clamp connetion. Tubuh buah
berbentuk bulat, sedikit kasar, berwarna oranye-merah-kecoklatan. Sistem hifa monomitik, hialin,
dinding hifa tebal dengan septa dan hifa memiliki banyak cabang. Basidiospora bulat dengan dinding
yang tipis hialin dan halus. Rigidoporus microporus dicirikan juga dengan adanya septa sederhana
pada hifa generatif, spora bulat dan sedikit bulat, sistem hifa monomitik atau dimitik yang
menyebabkan warna putih (Kaewchai et al. 2010).
Siklus infeksi penyakit JAP diawali kontak antara akar tanaman sehat dengan akar tanaman
yang sakit atau dengan kayu yang mengandung sumber inokulum. Infeksi juga bisa terjadi melalui
udara yang menyebarkan spora. Infeksi melalui akar lebih mudah terjadi antara akar-akar yang lebih
muda atau akar yang halus yang belum berkayu. Berbeda dengan jamur akar yang lain, JAP dapat
menular dengan perantara rizomorf. Pada kebanyakan jamur akar, rizomorf hanya menjalar pada
permukaan akar, pada JAP rizomorf dapat menjalar bebas dalam tanah, terlepas dari akar atau kayu
yang menjadi substratnya. Setelah mencapai akar yang sehat rizomorf tumbuh secara epifitik pada
permukaan akar sebelum mengadakan penetrasi ke dalam akar (Semangun 2000).
Penyakit JAP pada tanaman jambu mete disebabkan patogen Rigidoporus sp. yang dapat
menginfeksi tanaman jambu mete pada segala stadium pertumbuhan, baik pada pembibitan sampai
pada tanaman yang sudah menghasilkan buah (produksi). Bagian yang diinfeksi adalah bagian
tanaman yang berada di bawah permukaan tanah, baik akar tunggal, akar cabang, akar rambut
ataupun leher akar. Infeksi patogen JAP banyak terjadi pada areal tanaman jambu mete yang
sebelumnya merupakan hutan primer yang pembersihan lahannya dilakukan tidak sempurna
sehingga tunggul dan akar tanaman hutan yang terinfeksi masih tersisa dan tertinggal di dalam tanah
yang selanjutnya menjadi sumber inokulum patogen (Sudirja 2011). Menurut Supriadi et al. (2001)
bahwa pohon yang sakit menunjukkan adanya perubahan warna daun, gugur dan layu, infeksi yang
berat dapat mematikan tanaman. Deteksi infeksi patogen JAP dapat dilakukan dengan menutup
leher akar tanaman dengan serasah (mulsa). Setelah tiga minggu pada leher akar tanaman yang
terinfeksi akan ditumbuhi rhizomorf. Menurut perkembangannya gejala tersebut dapat dibagi tiga
tingkatan:
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a.
b.
c.
d.

Tingkat 1 : belum terjadi gejala pada tajuk, tetapi pada leher akar sudah terjadi rhizomorf.
Tingkat II : sudah terlihat gejala pada tajuk, kulit akar sebagian kecil telah membusuk.
Tingkat III : tajuk mulai menipis, kulit dan kayu akar sebagian besar mulai membusuk.
Tingkat IV
tanaman mati
Tahapan perkembangan gejala sangat bergantung pada tingkat kesuburan lahan dan aktivitas
pengendalian yang dilakukan oleh petani, semakin rendah tindakan pengendalian baik preventif
maupun kuratif maka semakin cepat tahapan perkembangan gejala jamur akar yang disebabkan oleh
Rigidoporus sp.
Pengendalian JAP dengan ektrak kulit mete/ Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)
Beberapa alternatif pengendalian mulai dari penggunaan benih jambu mete yang sehat,
solarisasi tanah untuk mengurangi sumber inokulum, teknik budidaya dan penggunaan pestsida.
Namun demikian salah satu cara pengedalian yang lebih ramah ligkungan adalah dengan
menggunaan ekstrak kulit jambu mete yang dibuat dari limbah kulit mete. Kulit buah jambu mete
menghasilkan suatu senyawa yang disebut CNSL (Cashew Nut Shell Liquid) sehingga dapat dijadikan
sebagai pestisida nabati. CNSL mengandung 90 % asam anacardat dan 10 % cardol yang dapat
digunakan sebagai insektisida, bakterisida dan fungisida. Kandungan CNSL dalam kulit biji jambu
mete segar adalah 20-30 %, selain sebagai pestisida nabati CNSL dimanfaatkan sebagai obat luar,
pelumas dan pengawet kayu (Kardinan 1999; Azam-Ali dan Judge 2001).
Kulit biji mete mengandung minyak CNSL yang terdiri dari 70 % asam anakardat, 20-25 %
kardol, dan sisanya adalah kardanol dan metil kardol dapat digunakan sebagai antimikroba
(Adetogun dan Atayese 2006; Simpen 2008). CNSL bersifat lekat dan kental, rasanya pahit, panas,
pedas dan berwarna cokelat, minyak tersebut terdiri atas anacardat dan cardol. Selain itu tanaman
jambu mete memilki kandungan senyawa metabolit sekunder yang bersifat antifungi, seperti pada
kulit biji jambu atau CNSL yang mempunyai berbagai karakter biologi yang dapat dimanfaatkan untuk
mengendalikan jamur. Hadad et al. (2007) melaporkan hasil pengupasan gelondongan jambu mete
diperoleh kacang mete dan kulit biji dibuang sebagai limbah. Mariadi dan Gusnawaty (2012) bahwa
aplikasi Phymar CNSL-pestisida nabati asal kulit mete di lapang terbukti memiliki efektivitas yang
tinggi untuk mengendalikan penyakit busuk buah dan kanker batang pada tanaman kakao. Aplikasi
pestisida nabati Phymar C dapat menurunkan intensitas penyakit busuk buah 45-55 % dan
menyembuhkan penyakit kanker batang sampai 100 %. Mariadi (2008) mencatat bahwa ekstrak kulit
biji jambu mete dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan penyakit busuk buah
dan kanker batang pada kakao. Hasil penelitian Taufik et al. (2012) melaporkan bahwa ekstrak kulit
mete mampu mengurangi gejala dan kejadian penyakit JAP di pembibitan. Tanaman mete yang diberi
CNSL tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak kulit mete meskipun telah
diinokulasi dengan JAP. Tinggi tanaman mencapai 49,58 cm dan berbeda tidak nyata dengan kontrol
sehat dengan tinggi 51,75 cm, bahkan berbeda nyata dengan kontrol sakit pada pengamatan 112 hari
setelah tanam (HST). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit biji mete bersifat toksik terhadap
penyebab penyakit jamur akar putih yang telah diinokulasi sebelumnya. Terhambatnya pertumbuhan
JAP menyebabkan pertumbuhan jambu mete menjadi lebih vigor dibandingkan dengan bibit mete
yang hanya diinokulasi dengan JAP atau kontrol sakit. Senyawa kardol dan kardanol merupakan
senyawa tanin beracun yang diketahui sebagai golongan polifenol alami pada CNSL. Kardol dan asam
anakardat berkhasiat sebagai antiseptik, senyawa kardanol jika dihidrogenasi dapat digunakan
sebagai obat dan formulasi pestisida (Hernani et al. 1995). Polifenol memiliki efek antimikroba
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dengan mekanisme yang tidak spesifik terhadap protein mikroorganisme serta dapat merusak
membran sel dan denaturasi protein bakteri (Venturella 2000).
Respon jumlah daun jambu mete menunjukkan hasil yang berbeda dengan variabel tinggi
tanaman. Tidak ada perbedaan antara perlakuan yang diujikan. Tetapi bibit jambu mete yang diberi
ekstrak kulit mete setelah diinokulasi dengan JAP rata-rata memiliki dua helai daun yang lebih banyak
dibandingkan dengan kontrol sakit (Tabel 2). Mungkin respon variabel pengamatan jumlah daun ini
akan lebih signifikan jika variabel yang diamati adalah luas daun atau waktu pengamatan yang lebih
panjang.
Aplikasi ekstrak kulit jambu mete terbukti dapat mengurangi kejadian penyakit JAP pada bibit
jambu mete yang telah diinokulasi. Kejadian penyakit JAP pada bibit jambu mete yang telah
diinokulasi dengan JAP mencapai 50 % sedangkan yang diberi ekstrak biji mete hanya 8,33 %
sedangkan bibit jambu mete yang diberi perlakuan fungisida setelah diinokulasi JAP 33,33 % (Tabel
3). Hasil tersebut mengindikasikan kemampuan ekstrak kulit mete yang mengandung CNSL
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan JAP pada bibit jambu mete. Azam-Ali dan Judge (2001)
mencatat bahwa kandungan CNSL pada kulit jambu mete dapat berfungsi sebagai fungisida. Hasil
penelitian ini telah menjawab pernyataan yang diuraikan oleh Daras (2007) bahwa salah satu kendala
pengembangan jambu mete karena belum tuntasnya identifikasi dan teknik pengendalian penyakit
jamur akar putih dan jamur akar cokelat. Meskipun bimbingan teknis kepada petani jambu dalam
melakukan deteksi dan pengendalian dini penyakit JAP di lapang masih harus tetap dilanjutkan,
mengingat potensi ancaman dari JAP yang masih tinggi.

Tabel 1.Respon tinggi tanaman mete (cm) pada berbagai perlakuan JAP, ekstrak kulit mete dan fungisida.
Perlakuan
Bibit jambu mete yang tidak diinokulasi
JAP (kontrol sehat)
Bibit jambu mete yang hanya diinokulasi
JAP (kontrol sakit)
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan
ekstrak kulit biji jambu mete
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan
fungisida (kontrol fungisida)

Rata-rata tinggi tanaman (cm) ± Standar Deviasi
84 HST
98 HST
112 HST
36,54a ±1,19

41,58a ±2,75

51,75a ±5,63

35,38a ±5,39

36,75a ±5,40

38,67c ±5,02

34,58 ±1,70

a

41,33 ±3,39

a

49,58 ±2,24

29,42a ±4,71

34,42a ±6,42

40,75bc ±6,50

ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan notasi huruf yang sama, berbeda tidak nyata berdasarkan uji DMRT 0,05.

Tabel 2. Respon jumlah daun tanaman mete (cm) pada berbagai perlakuan JAP, ekstrak kulit mete dan fungisida.
Perlakuan
Bibit jambu mete yang tidak diinokulasi
dengan JAP
Bibit jambu mete yang hanya diinokulasi
JAP (kontrol sakit)
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan
ekstrak kulit biji jambu mete
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan
fungisida (kontrol fungisida)

Rata-rata jumlah daun ± Standar Deviasi
84 HST
98 HST
112 HST
15,42a ±0,14

18,92a ±1,66

22,17a ±0,80

16,17a ±0,52

18,25a ±2,05

19,92a ±1,66

16,17a ±2,01

20,33a ±0,80

22,50a ±2,05

17,17a ±1,61

19,83a ±0,38

21,83a ±1,66

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan notasi huruf yang sama, berbeda tidak nyata berdasarkan uji DMRT0,05.
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Tabel 3. Kejadian penyakit JAP jambu mete pada 112 HST.
Perlakuan

Kejadian penyakit JAP pada 112 HST
± Standar Deviasi

Bibit jambu mete yang tidak diberi perlakuan (kontrol sehat)
Bibit jambu mete yang hanya diinokulasi JAP (kontrol sakit)
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan ekstrak kulit biji jambu mete
Bibit jambu mete yang diberi JAP dan fungisida (kontrol fungisida)

0,00b ±0,00
50,00a ±0,00
8,33b ±14,43
33,33a ±14,43

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan notasi huruf yang sama, berbeda tidak nyata berdasarkan uji DMRT 0,05.
Kejadian penyakit JAP = Jumlah tanaman yang sakit/jumlah tanaman yang diamati x 100 %.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penyakit Jamur Akar Putih-JAP (Rigidoporus sp.) adalah salah faktor penyebab turunnya
produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara dapat dikendalikan dengan memanfaatkan limbah ekstrak
kulit jambu mete.
Perlu dilakukan pengembangan jambu mete di Sulawesi Tenggara dan sesegera mungkin
melakukan pengendalian JAP secara terpadu dengan melibatkan petani jambu mete untuk dilatih
mendeteksi secara dini penyakit JAP dan mengendalikan JAP berbasis CNSL.
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ABSTRAK
Kacang mete merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia. Kacang mete mudah terkontaminasi oleh
jamur penghasil aflatoksin, khususnya Aspergillus spp. yang mudah ditemukan di daerah tropis yang lembap.
Aflatoksin berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menyebabkan berbagai macam
penyakit, bahkan kematian. Cemaran aflatoksin pada kacang mete dan produk olahannya telah menyebabkan
terjadinya penolakan oleh negara importir di Eropa. Di Indonesia, belum ada kajian tentang cemaran aflatoksin
pada jambu mete, meskipun pada produk pertanian lainnya, seperti jagung, kacang tanah dan pala, sudah
banyak dilaporkan. Tindakan pencegahan dan pengendalian kontaminasi aflatoksin pada mete perlu dilakukan
untuk memperluas pangsa pasar mete Indonesia di dunia. Strategi pengendalian aflatoksin pada mete dapat
mengacu pada teknologi yang sudah diaplikasikan pada komoditas lainnya, seperti kacang tanah dan jagung.
Pencegahan kontaminasi aflatoksin harus dilakukan dengan mencegah titik kritis potensi infeksi Aspergillus
pada kacang mete, sejak dari pemanenan, pengolahan hasil, pengemasan, hingga penyimpanan mete. Makalah
ini akan mengupas tentang bioekologi Aspergillus, dampak aflatoksin bagi kesehatan manusia dan hewan, serta
penanganan cemaran aflatoksin pada jambu mete.
Kata kunci: Aspergillus, mete, aflatoksin, penanganan

ABSTRACT
Chasew nut is one of important export commodity of Indonesia. However, similar with the other nuts, the
cashew nut is easily contaminated and infected by molds, particularly Aspergillus, that able to produce
aflatoxins. The Aspergillus is concomitant of tropical and high humid areas. The present paper were reviewing
bio-ecology of Aspergillus, effect of aflatoxin to human and animal health, and handling aflatoxins
contamination of the cashew nut. Aflatoxins are toxic substance causes serious diseases and even dying of
human and animals. Contaminated cashew nut with alflatoxins had been reported in many countries; that leads
rejecting of the product by imported countries in European community mostly. Although studies on aflatoxins
contamination on agricultural products such as maize, peanut and nutmeg had been conducted intensively in
Indonesia, but study on the chasew nuts is lacking. For widening Indonesian agricultural products acceptance by
global markets in the future. Managing aflatoxins of cashew nut should be taken by adopting the existing and
promising technologies have been implemented for other agricultural products Preventing of aflatoxins
production by the fungus should be initiated from cultivation, harvesting, processing, packaging and storage
process subsequently. Listing aflatoxins contamination as parameter of Indonesian National Standard for
chasew nut should be considered in having cashew kernel standard nationally.
Key words: Aspergillus, cashew nut, aflatoxins, handling

PENDAHULUAN
Produksi jambu mete dunia tahun 2014 hanya meningkat sekitar 16 % sejak tahun 2004, dari
543.870 ton menjadi 629.668 ton (INC 2014). Dari tahun 2002-2013, India menguasai 30,77 % pangsa
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pasar dunia (625 ribu ton kernel), disusul oleh Vietnam (13,15 %; 267 ribu ton) dan Pantai Gading
(12,90 %; 262 ribu ton). Indonesia sendiri menempati posisi ke-5 dengan jumlah produksi 125 ribu
ton (Cashew handbook 2014). Pangsa pasar mete dari Indonesia diperkirakan akan semakin menurun
sejalan dengan berkurangnya luas dan produksi mete nasional. Luas pertanaman jambu mete di
Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menurun dari 566.309 ha pada tahun 2004 menjadi 550.960
ha pada tahun 2014; dengan total produksi sebesar 131.020 mejadi 115.715 ton gelondong mete
(Ditjenbun 2015). Dengan demikian, nilai ekspor mete pun menurun dari 59.372 ton menjadi 52.262
ton.
Jambu mete memiliki banyak manfaat, baik buah semunya maupun bijinya (gelondong).
Gelondong mete menghasilkan kacang mete yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, dan
kulit bijinya dapat menghasilkan cashew nut shell liquid (CNSL) sebagai bahan baku industri cat,
pernis, ban, kanvas, rem, dan industri otomotif lainnya. Biji mente juga berkhasiat sebagai obat sakit
gigi, radang gusi, gigitan ular berbisa dan pereda nyeri. Buah semu yang masak mengandung vitamin
C dengan kadar tinggi yang dapat digunakan sebagai obat sariawan, atau diproses dalam berbagai
olahan (Mulyono dan Sumangat 2001; Listyati 2011).
Kacang mete memiliki kandungan lipid dan karbohidrat yang tinggi sehingga sangat mudah
diserang oleh kapang, khususnya Penicillium dan Aspergillus (Doyle et al. 2001 dalam El-Aziz et al.
2014). Selain menyebabkan kerusakan pada kacang mete, kapang tersebut juga memproduksi
mikotoksin yang dapat membahayakan manusia dan hewan, salah satunya adalah aflatoksin.
Makalah ini akan mengupas tentang bioekologi Aspergillus, dampak aflatoksin bagi manusia,
cemaran aflatoksin pada mete dan strategi penanganannya.

BIOEKOLOGI ASPERGILLUS
Spesies Aspergillus ditemukan hampir di seluruh lingkungan, tumbuh di tanaman, sisa-sisa
bahan organik yang membusuk, di tanah, udara, hidup pada/di dalam tubuh hewan, di air tawar
mapupun laut. Selain itu, Aspergillus juga ditemukan di lingkungan dalam ruangan, misalnya di
permukaan dinding bangunan, peralatan rumah tangga dan air minum (Payne dan Yu 2010;
Paulussen et al. 2016). Anggota genus Aspergillus lebih dari 185 spesies dan sekitar 20 spesies telah
dilaporkan berperan sebagai agen penyebab penyakit pada manusia. A. fumigatus merupakan
spesies yang paling sering ditemukan, diikuti A. flavus, A. niger, A. clavatus, A. glaucus, A. nidulans, A.
oryzae, A. terreus, A. ustus, dan A. vesicolor (Garbino 2004). Hedayati et al. (2007) juga
mengungkapkan bahwa A. fumigatus merupakan spesies utama penyebab penyakit pada manusia,
diikuti oleh A. flavus. Sedangkan Baranyi et al. (2013) mengungkapkan bahwa spesies yang banyak
ditemukan yaitu A. flavus dan A. parasiticus. Di lain pihak, jamur Aspergillus yang ditemukan di
Indonesia adalah A. niger, A. nomius dan A. bombycis pada pala (Okano et al. 2012; Dharmaputra et
al. 2015), A. flavus pada kakao, jagung dan kacang tanah (Asrul 2009; Kusumaningrum et al. 2010;
Amalia 2013).
Aspergillus memproduksi spora aseksual yang mudah disebarkan melalui udara atau
serangga. Kapang ini juga membentuk askospora yang mampu bertahan pada berbagai tekanan
lingkungan. A. flavus mampu tumbuh secara saprofitik pada jaringan tanaman di dalam tanah,
sehingga mampu bertahan pada musim dingin. A. fischeri mampu bertahan pada suhu yang tinggi,
atau kekeringan diikuti pemanasan (Abbas et al. 2009; Wyatt et al. 2015).
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Infeksi Aspergillus meningkat pada suhu tinggi, kelembapan tinggi, kerusakan serangga dan
kekurangan nitrogen. Pengaturan suhu dan kelembapan penting dalam pengendalian aflatoksin. A.
flavus dan A. parasiticus tidak dapat tumbuh atau menghasilkan aflatoksin pada aktivitas air kurang
dari 0,7 (kelembapan relatif di bawah 70 % atau suhu di bawah 100 oC, namun pada kondisi stres
seperti kekeringan, kontaminasi aflatoksin dapat lebih tinggi (CAC 2005). Selain itu, pH juga diketahui
mempengaruhi aktifitas produksi mikotoksin. Adebajo dan Diyaolu (2003) melaporkan bahwa sampel
kacang mete ritel dari Lagos, Nigeria, nilai pH-nya berkisar antara 5,1-6,3, yang kondusif untuk
pertumbuhan jamur dan produksi mikotoksin.

DAMPAK AFLATOKSIN BAGI KESEHATAN MANUSIA
Jenis mikotoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus adalah aflatoksin, sterigmatocystin,
ochratoxins, fumonisins, patulin, gliotoxin dan asam cyclopiazonic (Varga et al. 2015). Aflatoksin
merupakan mikotoksin yang paling penting secara ekonomi. Terdapat empat jenis aflatoksin, yaitu
B1, B2, G1 dan G2, dan yang paling toksik adalah B1 (Kocsube et al. 2013). Jamur penghasil keempat
jenis aflatoksin tersebut adalah A. parasiticus, sedangkan A. flavus memproduksi jenis B1 dan B2
(Pietri dan Piva 2007). Varga et al. (2015) menyebutkan ada 11 spesies Aspergillus yang mampu
memproduksi empat jenis aflatoksin tersebut.
Aflatoksin dilaporkan menimbulkan wabah penyakit di beberapa negara, di Afrika dan Asia
yang menyebabkan kematian ratusan orang (Yenni 2006; Lanyasunya et al. 2005). Di Kenya, selama
Januari sampai Juni 2004 dilaporkan terjadi 317 kasus dan 125 kematian akibat wabah penyakit yang
disebabkan aflatoksin (Azziz-Baumgartner et al. 2005). Di India. selama tahun 1974, dilaporkan 106
kematian penduduk India Barat yang makanan pokoknya jagung, dan penyakit hepatitis toksik yang
mempengaruhi manusia dan anjing. Pada tahun 1982, terjadi kematian yang tinggi pada ayam akibat
wabah aflatoksin (Reddy dan Raghavender 2007).
Bagi tubuh toksin ini bersifat karsinogenik, mutagenik, teratogenik dan dapat berperan
sebagai agen immunosupressif. Penyakit yang ditimbulkan apabila terpapar toksin ini diantaranya
kanker, terutama kanker hati, mengurangi imunitas yang menyebabkan manusia rentan terhadap
penyakit menular, malabsorbsi nutrisi yang menyebabkan tubuh kekurangan gizi dan pertumbuhan
terhambat (Bbosa et al. 2013; Lanyasunya et al. 2005).

Tabel 1. Batas maksimum kandungan aflatoksin pada beberapa kacang-kacangan menurut MEE*.
Jenis produk pertanian
Kacang tanah
Kacang Hazel & Brazil
Almond & pistachio
Tree nuts
Buah kering

Kandungan aflatoksin (µg.kg-1)
B1
B1+B2+B1+G2
2
5
8
2
6

4
10
10
4
10

*Sumber: Commision RegulationEC No 1881 (2006).
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CEMARAN AFLATOKSIN PADA METE
Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan ketentuan batas maksimal aflatoksin untuk mete
yang masuk dalam kategori “tree nuts”, yaitu kandungan aflatoksin B1 adalah 2 µg.kg-1, dan total
kandungan aflatoksin B1+B2+B1+G2 sebanyak 4 µg.kg-1 (Commision Regulation EC No. 1881/2006).
Sedangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) biji mete tidak mencantumkan ketentuan batas
maksimum kadar aflatoksin, hanya disebutkan bebas jamur (SNI biji mete 2015). Acuan lain adalah
Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran
Mikroba dan Kimia dalam Makanan (BPOM 2009) menyatakan bahwa batas maksimum aflatoksin
pada produk olahan kacang-kacangan, jagung dan rempah bubuk adalah jenis aflatoksin B1 sebanyak
15 ppb (15 µg.kg-1) dan total aflatoksin sebanyak 20 µg.kg-1.
Kasus cemaran aflatoksin pada kacang mete telah banyak dilaporkan di luar negeri. Di
Mexico, Irak dan Brazil, hasil deteksi menunjukkan jika kandungan aflatoksin (AF) baik AFB1 maupun
AF total pada biji mete masih di bawah batas maksimum standar MEE (Gonzales et al. 2015; Milhome
et al. 2014; Abdulla 2013). Hal ini menunjukkan jika di ketiga negara tersebut sudah melakukan
penerapan standar pengendalian cemaran aflatoksin yang baik pada jambu mete. Sebaliknya, di
Venezuela, cemaran aflatoksin pada biji mete dilaporkan masih di atas ambang batas standar MEE
(Acevedo et al. 2011). Demikian juga beberapa sampel kacang mete di Nigeria, kandungan jamurnya
melebihi ambang batas keamanan untuk dikonsumsi manusia (Adebajo and Diyaolu 2003). Cemaran
aflatoksin B1 juga ditemukan pada kacang mete di pasar Saudi Arabia dengan tingkat kejadian yang
tinggi, yaitu 92,3 % (Ashraf 2012).
Kejadian produk mete terkontaminasi aflatoksin di beberapa negara Eropa, seperti Itali,
Norwegia dan Lituania, selama periode tahun 2004-2016 telah dilaporkan oleh Rapid Alert System for
Food and Feed (Sistem Peringatan Cepat untuk Pangan dan Pakan) (RASFF 2016). Dari 38 kasus yang
dilaporkan selama periode tersebut, ada 11 kasus kacang mete dan produk olahannya yang berasal
dari negara produsen mete, seperti Vietnam, Brazil, dan India, terbukti mengandung aflatoksin B1
(Tabel 2). Data ini perlu menjadi perhatian bagi produsen mete Indonesia untuk lebih memperkuat
proses penanganan pasca panen mete yang akan diekspor karena apabila melebihi batas maksimum
beresiko ditolak masuk ke Eropa.
Di Indonesia belum ada laporan tentang cemaran aflatoksin pada kacang mete, walaupun
pada komoditas kacang atau biji-bijian lainnya sebagai pakan ternak, seperti kacang tanah dan jagung
sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar aflatoksin pada produk jagung dan kacang
tanah sudah melebihi ambang batas ketentuan dari Badan POM (Bahri et al. 2005; Kusumaningrum
et al. 2010). Demikian juga cemaran aflatoksin pada komoditas perkebunan, seperti pala sudah
menunjukkan kadar yang tinggi (Okano et al. 2012; Dharmaputra et al. 2015). Kandungan aflatoksin
pada pala ini menyebabkan ditolaknya produk tersebut oleh pasar dunia (Roeroe et al. 2015).
Penelitian untuk mengatasi cemaran aflatoksin pada jambu mete perlu segera dilakukan mengingat
cara pemanenan di tingkat petani umumnya belum memenuhi standar operasional yang dianjurkan
(Mulyono dan Sumangat 2001).

PENANGANAN AFLATOKSIN PADA METE
Strategi penanganan aflatoksin pada kacang mete dapat mengacu pada komoditas lainnya
yang sudah banyak diteliti (Dohlman 2003; Hell et al. 2008; Roeroe et al. 2015; East Bali Cashews
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Tabel 2. Data Laporan Kasus Kandungan Aflatoksin pada Produk Kernel dan Mete Lainnya*.
No

Klasifikasi
tindakan

Tanggal

Negara

Subyek

1.

Ditolak masuk

24/09/2012

Itali

Tepung mete berasal dari
Vietnam
Tepung mete dari Vietnam
mengandung
Tepung mete dari Vietnam

2.

Ditolak masuk

18/09/2012

Itali

3.

Ditolak masuk

12/09/2012

Itali

4.

Ditolak masuk

09/11/2011

Norwegia

5.

Ditolak masuk

01/04/2009

Itali

Kacang mete dari Brazil via
Jerman
Kacang mete dari Brazil

6.

Ditolak masuk

06/02/2009

Itali

Kacang mete dari Brazil

7.

Perhatian

08/01/2008

Itali

Tepung mete dari Vietnam

8.

Perhatian

17/12/2007

Itali

Tepung mete dari Vietnam

9.

Perhatian

13/12/2007

Itali

Tepung mete dari Vietnam

10.

Perhatian

13/12/2007

Itali

Tepung mete dari Vietnam

11.

Perhatian

31/05/2005

Itali

Makanan ringan dari Brazil

12.

Perhatian

26/05/2005

Lituania

Kernel mete dari India

Kandungan aflatoksin
-1
(µg.kg )
Aflatoksin B1 = 5.5; Total =
10
aflatoxins B1 = 7.1
aflatoksin B1 = 5.3; Total =
6.6
aflatoxins B1 = 3.6
Aflatoksin B1 = 16.9; Total
= 21.2
Aflatoksin B1 = 5.5; Total
= 13
Aflatoksin B1 = 6.3; Total
= 9.8
Aflatoksin B1 = 2.6; Total
= 6.0
Aflatoxins B1 = 8.2; Total
= 12.8
Aflatoxins B1 = 3.9; Total =
5.7
Aflatoxins B1 = 10.55;
Total = 13.75
Aflatoksin B1 = 5.9; Total
= 17.3

*Sumber: RASFF (2016).

2016). Kunci utama penganan aflatoksin pada kacang mete adalah mencegah atau mengurangi
potensi infeksi Aspergillus, mulai dari proses pemanenan, pengolahan hasil, pengemasan, hingga
penyimpanan kacang mete.
(a) Waktu dan cara panen. Panen tepat waktu merupakan titik kritis pertama yang perlu
diperhatikan. Penundaan waktu panen selama 3-4 minggu, seperti pada jagung, akan
meningkatkan peluang terkontaminasi aflatoksin (Hell et al. 2008). Kebiasaan petani mete yang
masih memungut gelondong mete yang sudah jatuh ke tanah perlu dihindari karena gelondong
rawan terkontaminasi jamur Aspergillus spp. Tanah dan serasah di sekitar pohon mete
merupakan sumber utama Aspergillus di lapangan. Dengan demikian, gelondong sebaiknya
dipanen sewaktu masih dalam tangkainya menggunakan galah. Kadar air yang tinggi pada produk
pertanian, termasuk gelondong mete, akan mudah ditumbuhi oleh Aspergillus spp. Oleh karena
itu, segera setelah dipanen, gelondong mete harus dikeringkan sampai kadar airnya <10 %,
segera dimasukkan ke dalam karung goni dan disimpan pada tempat yang kering, bersih dan
beraerasi baik supaya kadar air gelondong tidak meningkat.
(b) Proses pengacipan. Pengacipan biji yaitu membuang kulit kacang mete harus dilakukan secara
hati-hati untuk mengurangi pelukaan atau pecahnya biji, dan dilakukan dalam kondisi yang
bersih. Kernel dikeringkan sampai kadar airnya <10 %, kemudian dikemas dalam kantong plastik
dan ditutup rapat. Untuk mempertahankan kadar air dalam kantong plastik supaya tetap rendah,
dapat dimasukkan bahan penyerap air seperti silika gel.
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(c) Monitoring. Tindakan monitoring dilakukan, baik terhadap gelondong maupun kacang mete
selama penyimpanan. Apabila ditemukan adanya gelondong atau kacang mete yang berjamur,
maka harus segera dibuang.
(d) Sosialisasi. Perlunya membekali petani, pengumpul dan pedagang dengan teknik-teknik
pengendalian aflatoksin, mulai dari cara pemanenan, pengemasan dan penyimpanan di dalam
gudang.

KESIMPULAN
Aspergillus merupakan jamur yang mampu hidup hampir di seluruh lingkungan dan bertahan
dari berbagai tekanan lingkungan. Jamur ini memproduksi beberapa jenis mikotoksin, diantaranya
aflatoksin yang menyebabkan beberapa penyakit pada manusia dan hewan. Cemaran aflatoksin pada
mete dapat menyebabkan penolakan produk mete, baik kacang maupun produk lainnya oleh negara
pengimpor. Meskipun di Indonesia belum ada laporan kejadian aflatoksin pada mete, namun
tindakan pencegahannya perlu dilakukan, untuk menghindari penolakan ekspor produk mete
Indonesia. Pencegahan perlu dilakukan sejak dari penanaman, pemanenan, pemrosesan produk
olahan, dan pengemasan, hingga penyimpanan di dalam gudang.
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ABSTRAK
Jambu mete merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mendapat prioritas dikembangan di lahan
marginal atau yang kurang subur. Penyakit akar yang disebabkan oleh F. oxysporum menjadi masalah
pengembangan tanaman jamu mete di Bali dan NTB baik di lapang maupun dalam pembibitan. Untuk
mengendalikan penyakit maka perlu dicari varietas yang tahan dan metode pengendalian secara hayati dengan
rhizobakteri. Beberaka aksesi jambu mete dievaluasi ketahanannya terhadap F. oxysporum, dan pengujian
beberapa rhizobakteri untuk pengendaliannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aksesi jambu mete
dapat terserang Fusarium oxysporum. Jambu mete aksesi Maros menunjukkan tingkat ketahanan yang paling
tinggi (toleran) terhadap serangan Fusarium oxysporum dibandingkan dengan aksesi lainnya, sedangkan tingkat
ketahanan yang paling rendah terdapat pada aksesi introduksi yaitu Nigeria dan Srilangka. Diperoleh 9 isolat
rhizobakteri yang bersifat antagonis terhadap F. oxysporum asal tanaman jambu mete. Isolat F1 dan F9
merupakan isolate yang memiliki daya hambat yang kuat di bandingkan dengan yang lainnya.
Kata kunci: Jambu mete, aksesi, ketahanan, rhizobakteri, pengendalian

ABSTRACT
Cashew tree is appointed as commodity with high priority to be cultivated widely on marginal or poor of
nutrient areas. A disease caused by a plant pathogenic fungus, Fusarium oxysporum is serious constraint in
cashew plantion both in farmer field and nurseries of Bali and West Nusa Tenggara Provinces, Planting resistant
variety and application of biological control agent, such as Rhizobacteria were considered important in order to
control the disease. Selection of the existing cashew accessions againts the disease had been conducted to find
the promising varieties. Screening the Rhizobacteria isolates againts the causal agents of the disease were also
done. The results showed that Maros lines was the highest tolerant against the disease, while two accesions, Sri
Lanka and Niger were susceptible the most. Two rhizobacteria isolates, F1 and F9 showed the antagonistic
activity against F. oxysporum more at in vitro test than the others.
Key words: Cashew, line, resistance, rhizobacteri, control

PENDAHULUAN
Luas areal pengembangan jambu mete di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 570.930 ha,
namun walaupun ada usaha pengembangan areal baru luas area pada tahun 2014 lebih rendah yaitu
531.154 ha. Masalah dalam pengembangan jambu mete adalah rendahnya produktivitas sekitar 367
kg.ha-1 (Ditjenbun 2013). Sedangkan di India mencapai 1.180 kg.ha-1 (Rao 2013), Vietnam 672 kg.ha-1
(Chau 2013) dan Nigeria 1.970 kg.ha-1 (FAO 2011). Hal ini disebabkan karena pertanaman yang sudah
tua dan juga adanya serangan OPT organisme penggangu tanaman. Beberapa penyakit pada
tanaman jambu mete telah di laporkan antara lain antraknosa (Colletotrichum gloesporioides),
embun tepung (Oidium anacardii), gumosis (Lasiodiplodia theobromae), penyakit akar putih
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(Rigidoporus lignosus, Fusarium sp.) (Freire et al. 2002; Figueiredo et al. 2012; Tombe et al. 2014).
Penyakit akar ini merupakan penyakit utama dalam pengembangan tanaman jamu mete di Bali dan
NTB baik di lapang maupun dalam pembibitan. Menurut Madhusbhashini dan Ranaweera (2013),
kejadian penyakit banyak terjadi pada pembibitan, dan hal ini yang biasanya menjadi sumber
terjadinya serangan penyakit yang berat di lapang. Serangan patogen Fusarium oxysporum pada
pembibitan dan tanaman muda jambu terjadi di pembibitan maka akan beresiko terbawanya
patogen ke lapangan. Serangan F. oxysporum pada jambu mete berumur 1-6 bulan di pembibitan,
telah menimbulkan kendala besar karena dapat mematikan tanaman atau berakibat pada
merosotnya kesehatan tanaman secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kerusakan yang cukup
serius di NTB dan Bali (Tombe et al. 1997).
Pengendalian penyakit dapat dilakukan secara terpadu melalui pemanfaatan teknik agronomi
(pengolahan tanah, irigasi, pemberoan, pergiliran jenis tanaman, tanam serentak, pengaturan jarak
tanam, pemupukan yang berimbang), fisik atau mekanik (penggunaan lampu perangkap, gelombang
suara, pengambilan secara manual, serta pemasangan perangkap untuk pengusiran hama), varietas
tahan (ketahanan secara genetik dan lingkungan), pengendaliaan hayati (menggunakan musuh alami
menggunakan bahan alami ber-asal dari tanaman atau agensia hayati), serta pengendalian secara
kimia dengan menggunakan pestisida. Penggunaan varietas tahan dan pengendalian secara hayati
merupakan teknik pengendalian yang murah dan ramah lingkungan. Namun sering terkendala
dengan belum tersedianya varietas yang tahan hama dan penyakit, atau efektivitas agensia hayati
yang lambat. Pengendalian secara hayati penyakit layu Fusarium menggunakan rhizobakteri telah
banyak dilaporkan seperti Streptomyces sp. dan Bacillus spp, untuk mengendalikan penyakit layu
Fusarium graminearum pada gandum (Palazzin et al. 2017; Grosu et al. 2015). Bacillus sp juga banyak
digunakan untuk mengendalikan penyakit layu Fusarium sp pada tanaman timun, pisang, cabe dan
strawberry (Beibei et al. 2016; Wua et al. 2015; Koike dan Gardon 2015). Pada saat ini terdapat
koleksi 221 aksesi dan 9 varietas jambu mete, namun belum diketahui adanya sifat ketahanan
terhadap penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan beberapa aksesi jambu
mete terhadap Fusarium sp. patogen penyebab penyakit busuk akar, serta potensi penggunaan
rhizobakteri untuk pengendaliaannya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pada
ketinggian tempat 50 m di atas permukaan laut dengan jenis tanah Latosol dan tipe iklim C.
Penelitian ini terdiri dari perlakuan 10 aksesi jambu mete yaitu (1) B 02, (2) Nigeria, (3) Maros 851, (4)
PK 34, (5) Oniki, (6) Laode Gani, (7) Sri Lanka (8) GG 1, (9) Pecangan, dan (10) Pasuruan. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengn 3 ulangan, jumlah satuan percobaan sebanyak 30
unit. Setiap satuan percobaan terdiri atas 10 pohon tanaman jambu mete. Tanaman jambu mete
yang diperlukan untuk penelitian ini sebanyak 300 pohon. Lay out penelitian di rumah kaca.
Ulangan
I
II
III

Perlakuan
M5
M1
M6

M8
M3
M1

M1
M7
M4

M4
M6
M9

M9
M2
M6

M6
M5
M 10

M 10
M 9
M 3

M3
M4
M2

M2
M8
M7

M7
M 10
M 5

Keterangan : I-III : Ulangan
M1: B 02, M2: Nigeria, M3: Maros 851, M4: PK 34, M5: Oniki, M6: Laode Gani, M7: Sri Lanka, M8: GG 1, M9: Pecangan, dan M10:
Pasuruan.
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Isolat Fusarium sp. yang disolasi dari jambu mete diperbanyak dalam media kentang dektrosa
air selama 5-6 hari. Kemudian disaring dan di sentrifuse untuk mendapatkan konidianya. Untuk
keperluan inokulasi, konidia Fusarium sp. diencerkan dengan air steril sampai kepadatan 10 8 cfu.ml-1
air. Inokulasi dilakukan dengan menyiram 50 ml inokulum pada sekitar permukaan perakaran jambu
mete yang telah di lukai sedikit.
Pengamatan dilakukan terhadap karakter vegetatif tanaman jambu mete yaitu : tinggi
tanaman, lingkar batang, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, serta tingkat ketahanan Fusarium
sp. pada 10 aksesi jambu mete. Analisis data menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji
beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5 %. Analisis tingkat ketahanan menggunakan sistem skorsing yaitu:
Nilai Skorsing
1 = Tingkat kerusakan 0 %
3 = Tingkat kerusakan 1-10 %
5 = Tingkat kerusakan 11-24 %
7 = Tingkat kerusakan 25-50 %
9 = Tingkat kerusakan 51-100 %

Tingkat katahanan
Imun
Tahan
Agak tahan (toleran)
Rentan
Sangat rentan

Pengujian rhizobakteri untuk pengendalian Fusarium sp.
Isolasi rhizobakteri sebagai agensia hayati dilakukan dari 5 g akar jambu mete dipotongpotong kecil, kemudian dimasukkan dalam air steril 95 ml dan dikocok selama 30 menit. Setelah
diencerkan dua kali kemudian diambil 100 l, dan di sebarkan dalam media Sukrosa Peptone Agar
(20 g sukrose, 5 g peptone, 0,5 g K2HPO4, 0,25 g MgSO47H2O, 15 g Bacto Agar, 1000 ml air). Setelah
diinkubasi selama 7 hari pada suhu 28 oC, diamati pertumbuhan bakteri untuk dilakukan pengujian
terhadap jamur patogen Fusarium sp.
Pengujian daya hambat rhizobakteri terhadap Fusarium sp.
Uji daya hambat rhizobakteri (uji antagonis) terhadap Fusarium sp. dilakukan secara in vitro
untuk menseleksi isolat yang berpotensi sebagai agencia hayati. Fusarium sp. yang sudah tumbuh
pada media agar kentang dektrosa (AKD) di potong dengan diameter 0,5 cm menggunakan corborn.
Potongan inokulum Fusarium sp. ditumbuhkan pada media AKD dengaan jarak 3 cm dari tepi cawan
petri, kemudian digoreskan masing-masing isolat bakteri yang diuji memanjang dengan jarak 3 cm
dari tepi cawan yang berlawanan dengan Fusarium sp. Setiap isolat yang diuji dilakukan pengulangan
4 kali. Pengamatan dilakukan setiap dua hari sekali sampai Fusarium sp. yang ditumbuhkan tanpa
bakteri tumbuh penuh dalam cawan petri. Presentase penghambatan dihitung dengan rumus:
R1 - R2
Penghambatan =
x 100 %
R1
Keterangan :
R1 = jari-jari pertumbuhan Fusarium sp ke arah tepi cawan petri.
R2 = jari-jari pertumbuhan Fusarium sp. ke arah Rhizobakteri

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan terhadap karakter vegetatif dilakukan terhadap tanaman jambu mete yang
masih hidup (tidak terserang penyakit). Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa tinggi tanaman
ke 10 aksesi jambu mete berkisar 85-141 cm, lilit batang 5,5-8 cm, jumlah cabang 1-7 dan panjang
cabang 14-58 cm (Tabel 3). Pada Tabel 3 juga terlihat bahwa akibat serangan Fusarium sp, dari 300
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tanaman jambu mete yang diamati 189 tanaman mengalami kematian atau 63 %.
Hasil pengamatan tingkat serangan Fusarium sp. terhadap 10 aksesi jambu mete
menunjukkan bahwa umur satu sampai dua minggu setelah inokulasi gejala serangan Fusarium sp.
belum nampak terlihat. Gejala serangan mulai nampak jelas pada umur tiga minggu setelah inokulasi.
Gejala serangan dimulai dengan membusuknya akar berwarna hitam kecoklatan dan
tanaman layu. Daun berwarna kusam, kemudian layu dan secara bertahap daun bagian bawah
menguning dan berangsur-angsur gugur ke tanah, dan akhirnya tanaman akan mati. Sampai umur 6
bulan setelah inokulasi, dijumpai beberapa aksesi jambu mete yang toleran terhadap serangan
Fusarium sp, yaitu: (1) Maros 851, (2) GG 1, (3) PK 34, (4) Pecangan dan (5) Oniki. Hal ini terlihat dari
tanaman yang masih hidup dan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Memasuki umur 12
bulan setelah inokulasi ternyata hanya satu aksesi jambu mete yang toleran terhadap serangan
Fusarium sp yaitu Maros 851, sedangkan aksesi yang lainnya tingkat ketahanannya tergolong rentan
(GG 1) dan sangat rentan (B 02, Nigeria, PK 34, Oniki, Laode Gani, Sri Lanka, Pecangan dan Pasuruan
(Tabel 2). Rendahnya tingkat serangan Fusarium sp, terhadap jambu mete aksesi Maros diduga
adanya faktor genetik (sifat ketahanan dari tanaman itu sendiri) dan adanya senyawa-senyawa
tertentu yang terkandung dalam tanaman, yang kurang disukai oleh jamur tersebut.
Perbedaan ketahanan terhadap Phytopthora pada varietas lada ditentukan oleh aktivitas
peroksidase. Penambahan aktivitas peroksidase akan merangsang pembentukan senyawa fenolik
yang bersifat toksik (racun) terhadap patogen. Selain faktor di atas, juga dimungkinkan jambu mete
aksesi Maros memiliki lapisan epidermis akar dan batang yang lebih tebal sehingga mengurangi
penetrasi dari Fusarium sp.
Rhizobakteri untuk Pengendalian Fusarium sp.
Telah di uji kemampuan 20 isolat terhadap 2 isolat jamur Fusarium sp. dan jamur akar coklat
asal jambu mete. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa sebanyak 9 isolat rhizobakteri memiliki
aktivitas penghambatan terhadap 2 isolat patogen Fusarium sp dan jamur akar coklat asal tanaman
jambu mete. Penghambatan rhizobakteri terhadap jamur patogen berkisar antara 3-30 %.
Penghambatan tersebut diukur berdasarkan hasil presentasi diameter zona hambatan isolate
rhizobakteri terhadap jamur patogen Fusarium sp. dan jamur akar coklat yang diuji. Secara umum
rhizobakteri yang menghambat satu isolate jamur patogen juga menghambat isolate paten lainnya
seperti isolate 4, 9, 13, 14 dan 19. Isolat rhizobakteri 1 memiliki daya hambat yang kuat terhadap

Tabel 1. Karakter Vegetatif 10 Aksesi Jambu Mete.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesi

Tinggi tanaman
(cm)

B 02
Nigeria
Maros 851
PK 34
Oniki
Laode Gani
Sri Lanka
GG 1
Pecangan
Pasuruan

87 h
141 b
119 c
112 e
85 i
145 a
98 g
115 d
85 hi
103 f

Lilit batang
(cm)
8
8
7
6
5
7
7
7
6
6

a
ab
ab
ab
b
ab
ab
ab
ab
ab

Jumlah cabang
(buah)
3
5
4
5
5
2
7
7
6
1

bc
a
abc
a
a
bc
a
a
ab
c

Panjang cabang
(cm)
37
58
26
25
23
51
36
33
14
39

Jumlah tanaman
yang hidup

bc
a
d
d
d
a
bc
c
e
b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5 %.
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6
23
14
10
10
6
16
7
8
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Tabel 2. Ketahan 10 Aksesi Jambu Mete terhadap Fusarium sp.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesi
B 02
Nigeria
Maros 851
PK 34
Oniki
Laode Gani
Sri Lanka
GG 1
Pecangan
Pasuruan

Tingkat kerusakan (%)

Tingkat ketahanan

63,33
80,00
23,33
53,33
66,67
66,67
80,00
40,00
76,67
73,33

Sangat Rentan
Sangat Rentan
Toleran
Sangat Rentan
Sangat Rentan
Sangat Rentan
Sangat Rentan
Rentan
Sangat Rentan
Sangat Rentan

Tabel 3. Penghambatan rhizobakteri terhadap Fusarium sp. asal tanaman jambu mete.
Nomor Isolat
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

Rerata zona hambatan (mm) terhadap isolat (% penghambatan)
FM-1
FM-2
JMK-2
6 (20,0 %)
7 (20,3 %
6 (20,0 %)
6 (20,0 %)
0
7 (20,3 %)
0
0
8 (26,7 %)
0
0
0
5 (16,6 %)
2 (6,6 %)
0
0
0
0
2 (6,6 %)
0

0
0
1 (3,5 %)
1 (3,5 %)
0
0
0
0
7 (23,3 %)
0
0
0
5 (16,6 %)
4 (13,3 %)
0
0
0
0
3 (10,0 %)
0

9 (30,0 %)
2 (3,66 %)
0
8 (26,7 %)
0
8,5 (28,3 %)
0
0
6 (20,0 %)
0
0
0
4 (13,3 %0
6 (20,0 %)
0
0
0
0
2 (6,6 %)
0

Fusarium sp (20 %) dan jamur akar coklat (30 %) dibandingkan isolate lainnya. Fusarium sp.
merupakan patogen penyebab penyakit layu atau busuk akar pada berbagai tanaman perkebunan
dan hortikultura. Gowthama et al. (2016) melaporkan bahwa penyakit layu yang disebabkan oleh
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici pada tanaman tomat dapat dihambat pertumbuhannya oleh
rhizobakteri yaitu Bacillus amyloliquefaciens CS-1. Persentasi penghambatan secara in vitro
berkorelasi positif dengan tingginya tingkat penghamabatan pada percobaan rumah kaca.
Rhizobakteri Bacillus amyloliquesfaciens NJN-6 juga efektif mengendalikan penyakit layu pada
tanaman pisang yang disebabkan oleh F. oxysporum f.sp. cubense. Aplikasi rhizobakteri sebagai
antagonis menurunkan populasi jamur patogen (F. oxysporum f.sp. cubense) dalam tanah dan
terjadinya menekan kejadian penyakit.
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KESIMPULAN
Semua aksesi jambu mete dapat terserang Fusarium oxysporum. Jambu mete aksesi Maros
menunjukkan tingkat ketahanan yang paling tinggi (toleran) terhadap serangan Fusarium oxysporum
dibandingkan dengan aksesi lainnya, sedangkan tingkat ketahanan yang paling rendah terdapat pada
aksesi introduksi yaitu Nigeria dan Srilangka. Diperoleh 9 isolat rhizobakteri yang bersifat antagonis
terhadap F. oxysporum asal tanaman jambu mete. Isolat F1 dan F9 merupakan isolate yang memiliki
daya hambat yang kuat di bandingkan dengan yang lainnya.
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ABSTRAK
Helopeltis spp. dan Sanurus sp. merupakan hama utama jambu mete yang dapat menurunkan produksi jambu
mete. Kedua hama tersebut dapat dikendalikan dengan teknologi bioproteksi berupa penggunaan cendawan
patogen Beauveria bassiana dan insektisida nabati minyak mimba. Perlakuan B. bassiana dan minyak mimba
dapat berpengaruh terhadap keberadaan predator. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh minyak
mimba dan B. bassiana terhadap perkembangan populasi semut dan predator lain di pertanaman jambu mete.
Penelitian dilaksanakan di kebun petani di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,
Nusa Tenggara Barat (NTB) (8°18' LS dan 116°27 BT) sejak Februari sampai November 2015. Perlakuan terdiri
dari (1) Beauveria bassiana 108 spora.l-1; (2) B. bassiana 108 spora.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1; (3) Deltametrin
25 EC 1 ml.l-1 (pestisida sintetik yang biasa digunakan petani setempat); dan (4) tanpa pengendalian (kontrol).
Umur tanaman jambu mete berkisar tiga sampai empat tahun. Tanaman sampel berjumlah 20-25 pohon.
Aplikasi perlakuan dan pengamatan dilakukan dengan interval sepuluh hari pada empat penjuru mata angin.
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan B. bassiana 108 spora.l-1 menunjukkan rata-rata populasi semut
(predator) terbanyak setelah kontrol, demikian halnya dengan B. bassiana 108 spora.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1.
Penggunaan B. bassiana dan minyak mimba mampu menjaga keragaman populasi musuh alami untuk
digunakan dalam pengendalian hama Helopeltis spp. dan Sanurus sp. di pertanaman jambu mete.
Kata kunci: Helopeltis spp., Sanurus sp., Beauveria bassiana, minyak mimba, jambu mete

PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete merupakan komoditas andalan pengembangan ekonomi rakyat,
khususnya di wilayah Indonesia timur, seperti NTB dan NTT (Daras 2007), Bali, Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Sulawesi Tenggara (Ditjenbun 2014). Salah satu faktor pembatas peningkatan produksi
adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Hama penting yang menyerang tanaman jambu mete
adalah Helopeltis spp. dan Sanurus sp. Kedua hama ini menyerang pucuk, tangkai bunga, dan buah
muda pada tanaman jambu mete (Kalshoven 1981). Helopeltis spp. dapat menyebabkan kematian
pucuk hingga 46 % (Siswanto et al. 2007). Sementara itu, Sanurus sp. dapat menurunkan hasil sampai
57,83 % (Mardiningsih et al. 2004).
Pengendalian Helopeltis spp. dan Sanurus sp. dapat dilakukan dengan penggunaan cendawan
patogen serangga Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. (Karmawati 2010; Atmadja et al. 2010;
Rohimatun et al. 2015) dan insektisida nabati mimba (Azadirachta indica) (Karmawati 2010; Willis et
al. 2013; Rohimatun et al. 2015). Penggunaan B. bassiana maupun mimba banyak dilakukan untuk
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mengendalikan berbagai serangga hama. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kesadaran
masyarakat akan bahaya residu pestisida sintetik. Namun, penggunaan bahan alam inipun diduga
berpengaruh negatif terhadap serangga berguna, seperti parasitoid dan predator (Sodiq dan
Martiningsia 2009).
Terdapat 90 jenis serangga yang berasosiasi pada pertanaman jambu mete di Indonesia,
khususnya di NTB (Supriyadi et al. 2002). Serangga-serangga yang berasosiasi pada tanaman jambu
mete memiliki peranan yang beragam, yaitu sebagai fitofag, polinator dan predator (Soesanthy dan
Trisawa 2011). Keberadaan semut dan predator lainnya dalam ekosistem jambu mete sangatlah
penting karena berperan dalam mengendalikan hama Helopeltis spp. dan Sanurus sp. meskipun
populasi nimfa dan imago Sanurus sp. tidak dipengaruhi oleh kehadiran semut. Namun demikian
presentasi bunga lebih banyak terserang pada ranting yang tidak ada semut (Karmawati 2006). Oleh
karena itu, perlu dikaji pengaruh B. bassiana dan minyak mimba terhadap predator Helopeltis spp.
pada tanaman jambu mete di lapang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
minyak mimba dan B. bassiana terhadap perkembang-an populasi semut dan predator lain di pertanaman jambu mete.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di pertanaman mete rakyat di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) (8°18' LS dan 116°27 BT), sejak Februari
sampai November 2015. Penelitian dirancang secara acak kelompok dengan empat perlakuan yang
diulang sebanyaj empat kali, yaitu (1) Tanpa pengendalian (kontrol); (2) B. bassiana 108 spora.l-1; (3)
B. bassiana 108 spora.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1; dan (4) Deltametrin 25 EC 1 ml.l-1 (pestisida sintetik
yang biasa digunakan petani setempat). Aplikasi dilakukan enam kali dengan interval sepuluh hari.
Penyemprotan dilakukan setinggi jangkauan alat semprot pada 4 arah mata angin (utara, selatan,
barat, dan timur). Parameter pengamatan meliputi jumlah koloni semut dan predator lain per
tanaman serta keragaman vegetasi liar penghasil nektar di sekitar pertanaman jambu mete. Data
yang diperoleh dianalisis keragaman (Anova/Anaysis of Variance). Jika berbeda nyata dilanjutkan
dengan Uji Duncan (Duncan Multiple Range Test) taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Helopeltis spp. dan Sanurus sp. merupakan dua hama utama di pertanaman jambu mete.
Helopeltis spp. dikenal sebagai kepik pengisap karena nimfa dan imagonya mengisap cairan
tumbuhan pada pucuk muda, tunas, bunga, gelondong, dan buah muda. Setelah cairan diisap, air
liurnya yang sangat beracun dikeluarkan dan tempat yang terkena akan melepuh dan berwarna
coklat tua. Serangan pada pucuk dan daun muda mengakibatkan bagian tanaman tersebut
mengering dan pucuknya mati (Karmawati 2010) (Gambar 1A). Sementara itu, Sanurus sp. atau
dikenal sebagai wereng pucuk menyerang pucuk dan tangkai bunga yang masih muda sehingga
menyebabkan pucuk dan tangkai bunga tersebut menjadi hitam dan mengering (Gambar 1B).
Penggunaan musuh alami (parasitoid, predator, dan patogen serangga) memegang peranan
penting dalam pengendalian Helopeltis spp. dan Sanurus sp. di pertanaman jambu mete karena
dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Di pertanaman jambu mete yang diberi perlakuan B.
bassiana dan minyak mimba ditemukan musuh alami dari golongan predator (semut, laba-laba,
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belalang sembah (Orthoptera), Coccinella, Paedorus) yang disajikan pada Tabel 1. Serangga-serangga
tersebut dikenal sebagai musuh alami yang bermanfaat untuk mengendalikan hama.
Secara umum, terlihat jumlah koloni semut pada perlakuan kontrol lebih tinggi dibanding
yang lain. Pada perlakuan B. bassiana secara tunggal maupun yang dikombinasikan dengan minyak
mimba juga menunjukkan masih adanya jumlah koloni semut dan tidak berbeda nyata dengan
kontrol. Hal ini berbeda dengan jumlah koloni semut akibat perlakuan insektisida sintetik yang secara
umum menunjukkan jumlah yang paling sedikit.
Predator yang ditemui pada pertanaman jambu mete antara lain laba-laba, coccinella,
belalang sembah, dan Paedorus. Karmawati et al. (2007) menyebutkan predator Helopeltis spp.
antara lain Oecophilla smaragdina, Dolichoderus bituberculatus Mays, cocopet, dan Chrysopa busalis.
Secara umum, keberadaan predator lain masih dijumpai di hampir semua perlakuan. Seperti halnya
pada jumlah koloni semut, keberaan predator lain pada perlakuan insektisida sintetik menunjukkan
jumlah yang paling sedikit (Gambar 2).
Sementara itu, parasitoid tidak ditemui pada pertanaman jambu mete pada saat
pengamatan. Hal ini disebabkan karena parasitoid membutuhkan sumber pakan dan inang yang
sesuai. Menurut Karmawati et al. (2007) parasitoid yang dapat menekan populasi Helopeltis spp.
yaitu Apanteles sp., Euphorus heleopeltidis Ferr., Erythmelus heleopeltidis Gah, dan Telenomus.

A

B

Gambar 1. Gejala serangan Helopeltis spp. dan Helopeltis spp. (inzet) (A) serta gejala serangan Sanurus sp. pada
tanaman jambu mete dan Sanurus sp. yang sedang diserang predator (B).

Tabel 1. Perkembangan populasi koloni semut dan predator lain akibat perlakuan B. bassiana dan minyak
mimba.
Aplikasi dan
pengamatan
ke1
2
3
4
5
6

Kontrol
Koloni
semut
1,90
3,10
2,90
2,00
2,40
2,50

a
a
a
a
a
a

Predator
lain
0,50 a
0,50 a
1,50 a
0,10 a
0,20 a
0,90 a

B. bassiana
108 spora.l-1
Koloni
Predator
semut
lain

B. bassiana 108 spora.l-1
+ minyak mimba 5 ml.l-1
Koloni
Predator
semut
lain

Deltametrin 25 EC
1 ml.l-1
Koloni
Predator
semut
lain

0,50
1,40
0,80
0,80
0,50
1,80

0,50
0,90
0,30
1,30
1,30
1,20

0,10
0,50
0,90
0,50
0,60
0,10

b
ab
b
a
b
a

0,20
0,30
0,60
0,50
0,20
0,30

a
a
b
a
a
a

b
b
b
a
ab
a

0,10
0,00
0,20
0,20
0,30
2,80

a
a
b
a
a
a

b
b
b
a
b
a

0,10
0,00
0,20
0,10
0,60
0,10

a
a
b
a
a
a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama untuk parameter yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan 5 %.
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Gambar 2. Rata-rata koloni semut (A) dan predator lain (B) per tanaman jambu mete akibat perlakuan B.
bassiana dan minyak mimba.

Sumber pakan parasitoid dari golongan Hymenoptera di lapang biasanya berasal dari nektar vegetasi
berbunga yang berada di sekitar pertanaman utama. Diduga, bunga dari vegetasi berbunga di sekitar
tanaman jambu mete pada saat penelitian kurang sesuai untuk perkembangan parasitoid atau kalah
bersaing dengan keberadaan predator.
Berdasarkan gambar 1A di atas, B. bassiana 108 spora.l-1 + minyak mimba 5 ml.l-1
menunjukkan aplikasinya tidak mempengaruhi jumlah populasi semut dan predator lain, meskipun
pada pengamatan ketiga populasinya sempat berkurang tetapi kembali normal pada minggu
keempat hingga di akhir pengamatan. Berbeda halnya pada gambar 1B, B. bassiana 108 spora.l-1 +
minyak mimba 5 ml.l-1 memperlihatkan jumlah populasi predator semut semakin banyak, pada
pengamatan pertama hingga ke-5 jumlahnya stabil tetapi pada pengamatan terakhir jumlah
populasinya jauh meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan B. bassiana dan minyak
mimba mampu menjaga keragaman populasi musuh alami dalam pengendalian hama Helopeltis spp.
dan S. indecora tanpa membunuh semut dan predator lainnya.
Di sekitar pertanaman jambu mete di lokasi penelitian ditemui beberapa vegetasi berbunga,
yang biasanya disebut dengan gulma berbunga. Keberadaan mereka perlu diteliti lebih lanjut
peranannya bagi keseimbangan populasi hama dan musuh alaminya. Keberadaan musuh-musuh
alami di sekitar pertanaman jambu mete harus dijaga dan dilestarikan. Dengan bekerjanya musuh
alami di pertanaman jambu mete akan menjaga ekosistem. Lebih lanjut, kederadaan musuh alami
dapat menekan penggunakan pestisida sintetik sehingga residu pada produk jambu mete dapat
dikurangi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan keberadaan musuh alami beragam, terdapat berbagai jenis
predator, yang paling banyak di-temukan yaitu populasi semut. Secara umum, musuh alami paling
banyak ditunjukkan pada perlakuan kontrol (tanpa pengendalian). Sementara itu, perlakuan B.
bassiana 108 spora.l-1 menunjukkan rata-rata populasi semut (predator) terbanyak setelah kontrol.
Demikian halnya B. bassiana 108 spora.l-1 + minyak mim-ba 5 ml.l-1, perlakuan ini memperlihatkan
kecenderungan peningkatan rata-rata populasi predator lain. Kedua perlakuan tersebut terlihat
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mampu menjaga keragaman populasi musuh alami Helopeltis spp. dan Sanurus sp. di sekitar
pertanaman jambu mete. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut manfaat vegetasi berbunga di sekitar
pertanaman jambu mete terhadap kelangsungan dan peran parasitoid sebagai pengendali OPT
utama jambu mete.
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ABSTRAK
Salah satu terobosan inovasi teknologi dari Badan Litbang Pertanian Kemeterian Pertanian dalam rangka
meningkatkan produktivitas mete yaitu intensifikasi budidaya jambu mete. Program ini telah dilaksanakan
secara nasional di beberapa propinsi di Indonesia. Berbagai komponen inovasi teknologi pertanian telah
dicanangkan oleh Badan Litbang Pertanian dengan harapan diadopsi oleh petani untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraannya. Kajian adopsi inovasi teknologi merupakan salah satu upaya untuk
mengetahui permasalahan atau hambatan dari inovasi teknologi yang telah diintroduksikan ditingkat petani.
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, perancang inovasi teknologi,
dan para pengguna akhir teknologi (petani). Kajian ini dilakukan di kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
tahun 2015-2016. Tujuan penelitian: untuk mengetahui tingkat adopsi dalam penerapan teknologi anjuran
budidaya jambu mete. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan petani
kooperator 30 orang dan petani non kooperator 24 orang. Data adopsi diberi skor dengan menggunakan skala
likert skor dari 1-5 (1= sangat tidak tahu 2= tidak tahu 3 =ragu-ragu 4= tahu 5= sangat tahu), kemudian data
dianalisis secara diskriptif. Hasil kajian adalah terjadi peningkatan adopsi petani kooperator yang cukup tinggi
pada komponen teknologi pemangkasan pemeliharaan dari 2,60 menjadi 4,00 (140 %) sedangkan yang paling
rendah adalah adopsi komponen pemangkasan bentuk 2,53 menjadi 2,56 (2,67 %). Faktor-faktor yang
berkorelasi positif terhadap peningkatan adopsi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Kata kunci: Adopsi, teknologi, mete

ABSTRACT
One of the technological innovations of Agricultural Research Agency of the Ministry of Agriculture in order to
increase the productivity of cashews is the intensification of cashew nut cultivation. This program has been
implemeted nationally in several provinces in Indonesia. Various components of agricultural technology
innovation have been launched by IAARD in the expected of being adopted by farmers to increase income and
welfare. Assessment of technology adoption is one of the efforts to find out the problems or obstacles of
technological innovation introduced and is expected to provide benefits to policy makers, planner of
technological innovation, and end-users technology (farmers). The study was conducted in Soromandi subdistrict of Bima Regency in 2015-2016. The method used is Focus Group Discussion (FGD) involving 30 peasant
cooperators and 24 non cooperator farmers. The adoption data were scored by using a likert score of 1-5 (1 =
very unknown 2 = do not know 3 = undecided 4 = know 5 = very know), then the data was analyzed
descriptively. The results of the study showed that there was a high adoption of farmer cooperators in the
maintenance pruning technology component from 2.60 to 4.00 (140 %) while the lowest was the adoption of
the cutting component of 2.53 to 2.56 (2.67 %).
Key words: Adoption rate, cultivation, cashew nut, Bima
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PENDAHULUAN
Tanaman jambu mete merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan dan berperan
penting bagi perekonomian perdesaan, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber
pendapatan petani bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Luas pertanaman jambu mete di
NTB 66.983,38 ha (Disbun 2013). Sedangkan wilayah kabupaten Bima luas perkebunan jambu mete
12.129,17 ha dengan produksi sebanyak 1.292,48 ton. Sebaran tanaman jambu mete di kabupaten
Bima hampir terdapat diseluruh wilayah kecamatan, dan luas areal terbanyak terdapat di wilayah
kecamatan Donggo 2.195,04 ha yang diikuti oleh kecamatan Soromandi 1.819,80 ha, Tambora
1.200,00 ha, Sanggar 1.172,03 ha dan kecamatan Mada Pangga 1.052,50 ha. Pada kabupaten
tersebut tanaman jambu mete umurnya sudah cukup tua yaitu sekitar 25 tahun dengan produktivitas
208 kg.ha-1 biji gelondong/th dan perlu dilakukan penjarangan atau peremajaan. Menurut Rosmelisa
dan Abdullah (1991) penjarangan tanaman jambu mete dilakukan secara berangsur-angsur sesuai
dengan perkembangan tajuk tanaman, yaitu berturut-turut pada umur 6-7 tahun sebesar 25 %, pada
umur 7-8 tahun sebesar 50 % (kumulatif), dan pada umur 9-10 tahun sebesar 75 % (kumulatif).
Untuk meningkatkan produktivitas mete Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagai
perpanjangan institusi Badan Litbang Pertanian di daerah provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan
kegiatan pendampingan teknologi mete dari tahun 2015, adapun kegiatan yang dilakukan adalah
kegiatan pemangkasan pemeliharaan dan produksi, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT,
pemilihan pohon induk dan pembibitan. Pada kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi teknologi oleh petani, meskipun menurut indraningsih (2011) inovasi teknologi
usahatani terpadu merupakan hasil modifikasi dari teknologi yang telah ada di tingkat petani dan
telah disosialisasikan sejauh ini masih terdapat sikap masyarakat tani yang menolak teknologi
tersebut. Bahkan kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi teknologi cenderung lambat bahkan
menurun (Badan Litbang Pertanian 2004). Adopsi, dalam proses penyuluhan (pertanian), pada
hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik
yang berupa: pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan (psychomotoric) pada
diri seseorang setelah menerima “inovasi” yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya.
Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekadar “tahu”, tetapi sampai benar-benar dapat
melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan
usahataninya. Penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak
langsung oleh orang lain, sebagai cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengetahuan, dan atau
keterampilannya. Namun sejauh mana model pengkajian/diseminasi tersebut mampu
mendistribusikan inovasi teknologi sehingga bisa teradopsi oleh petani, tentu perlu dilakukan
pengkajian lebih mendalam di propinsi NTB. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui
karena mempelajari ilmu, mengalami, melihat dan mendengar (Poerwadarminta 1999).
Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pusat atau balai penelitian dalam
merancang suatu inovasi teknologi mete dan pengambil kebijakan dalam mencanangkan program
peningkatan produksi mete yang berskala provinsi maupun nasional. Diharapkan bila rancangan
inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan petani, maka akan berdampak pada peningkatan
percepatan adopsi di tingkat petani, yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan petani.
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen teknologi inovasi mete yang diadopsi
dan menganalisis hubungan faktor-faktor penentu adopsi dengan implementasi inovasi teknologi
mete.
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BAHAN DAN METODE
Kerangka pemikiran
Rogers (2003) tentang difusi inovasi, model lima tahapan dalam proses keputusan inovasi,
memperhatikan karakteristik unit pengambil keputusan yang mencakup karakteristik sosial ekonomi,
karakteristik pribadi, dan perilaku komunikasi digunakan sebagai peubah bebas. Hasil pelaksanaan
selama ini perlu dievaluasi lebih lanjut guna melihat (a) mengidentifikasi karakteristik adopsi inovasi
mete yang diadopsi, dan (b) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mete. Melalui
penelitian ini akan diperoleh umpan balik yang berguna untuk perbaikan kebijakan dimasa
mendatang. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan pengkajian mengenai Adopsi Inovasi mete.
Ruang lingkup
Lingkup kegiatan kajian ini dibatasi pada salah satu tahapan proses keputusan inovasi, yakni
Tahap Implementasi dengan mencermati 4 komponen teknologi mete. Aspek yang dilihat adalah (1)
karakteristik petani (umur, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, dan luas lahan); (2) faktor penentu
adopsi lainnya dan (3) materi penyuluhan.
Lokasi dan waktu penelitian
Kajian ini dilaksanakan di lokasi yang pernah melaksanakan pendampingan komoditas
perkebunan tanaman mete. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) yang berada di wilayah
kabupaten Bima Provinsi NTB Waktu pelaksanaan survai tahun 2015-2016.
Metode pengambilan data
Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) (Chekene and Chancellor
2015), dengan melibatkan petani kooperator 30 orang dan petani non kooperator 24 orang. Data
adopsi diberi skor dengan menggunakan skala likert skor dari 1-5 (1= sangat tidak tahu; 2= tidak tahu;
3 =ragu-ragu; 4= tahu; 5= sangat tahu). Penentuan responden dilakukan secara Purposive Sam-pling
(pengambilan sampel secara sengaja).
Jenis dan sumber data
Berdasarkan jenisnya, data yang akan dikumpulkan dalam kajian ini meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dari petani. Data sekunder diperoleh dari lembaga
atau instansi terkait dan media elektronik.
Metode analisis data
Analisis data yang akan digunakan dalam kajian ini adalah (1) analisis deskriptif dan (2)
analisis korelasi non parametrik. Data yang ada diedit, dientry, divalidasi, dan ditabulasi
menggunakan program perangkat lunak komputer Excel. Dalam pengolahan data, uji statistik
dilakukan dengan uji korelasi Spearman, dan multinomial logistic menggunakan program Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versi 17.0 (Blalock 1972; Mendez Fardiaz 2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karateristik petani
Hasil wawancara dengan petani responden diketahui bahwa rata-rata umur responden 44
tahun dengan kisaran umur 20-70 tahun. Kisaran umur produktif berdasarkan BPS kurang dari 56
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tahun sekitar 91 %, artinya ada 5 petani yang tergolong usia tidak produktif, walaupun sebagian
besar masih usia produktif untuk mengelola usahataninya dengan baik.
Lama pendidikan petani pada kisaran rata-rata 8 tahun berarti petani masih berpendidikan
rendah (SD), sehingga perlu diadakan pelatihan yang berkesinambungan, yang akan meningkatkan
kemampuan dalam menerima teknologi yang diberikan. Penguasaan lahan oleh petani pada kisaran
0,80-1,5 ha, ternyata penguasaan lahan masih cukup untuk bertani.
Teknologi introduksi ke petani yaitu (1) dilakukan pemupukan pada awal dan akhir musim
hujan dengan dosis 400 g.pohon-1 NPK, (2) dilakukan pemangkasan bentuk dan pemeliharaan pada
akhir musim hujan, (3) Penjarangan dilakukan sebanyak 50 % sehingga jarak tanam jambu mete
menjadi 12 m x 12 m.
Sedangkan untuk kondisi exsisting (sebelum kajian) dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa (1)
petani tidak pernah melaksanakan pemupukan organik hanya sebagian saja yang memupuk kimia
itupun tidak dilakukan khusus untuk mete tetapi juga untuk memupuk tanaman semusim seperti
tanaman padi merah lokal yang tahan naungan dan serangan hama penyakit, (2) petani tidak pernah
melaksanakan pemangkasan bentuk maupun pemangkasan pemeliharaan, (3) ada beberapa
melakukan penjarangan dengan jarak tanam 6 m x 12 m.
Terjadi peningkatan adopsi petani kooperator yang cukup tinggi pada komponen teknologi
pemangkasan pemeliharaan dari 2,60 menjadi 4,00 (140 %) sedangkan yang paling rendah adalah
adopsi komponen pemangkasan bentuk 2,53 menjadi 2,56 (2,67 %). Peningkatan adopsi teknologi ini
didukung oleh layanan penyuluhan atau pelatihan dimana merupakan salah satu faktor paling
penting yang mempengaruhi adopsi teknologi meningkat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa

Tabel 1. Tingkat adopsi teknologi mete sebelum dan sesudah pengkajian.

Indikator
Pengetahuan
Sikap
Keterampilan
Adopsi

Kondisi
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir

Pemangkasan
bentuk

Perubahan
(%)

2,13
2,20
2,67
2,68
2,13
2,40
2,53
2,56

6,67

Pemangkasan
pemeliharaan

1,33
26,67
2,67

Perubahan
(%)

2,40
3,80
2,47
3,80
2,60
3,80
2,60
4,00

140,00
133,33
120,00
140,00

Penggunaan pupuk
organik
2,67
3,50
3,20
3,70
3,07
3,80
3,07
3,60

Peruba
han (%)
83,33
50,00
73,33
53,33

Penggunaan
pupuk
anorganik
3,80
4,50
3,87
4,60
3,67
4,52
4,07
4,51

Perubahan
(%)
70,00
73,33
85,33
44,33

Sumber : Data primer.
Keterangan : skala likert skor dari 1-5 untuk pengetahuan (1=sangat tidak tahu, 2=tidak tahu, 3=ragu-ragu, 4=tahu, 5=sangat
tahu), begitu juga sikap, keterampilan dan adopsi.

Tabel 2. Jumlah petani demplot dan non kooperator, beserta luas lahan dan jumlah pohon yang melakukan
pemupukan, pemangkasan pengendalian OPT dan 2015.
Demplot
Pemupukkan
Pemangkasan
Pengendalian OPT

Jumlah
petani
5 Orang
5 Orang
5 Orang

Desa Wadukopa
Luas/Jumlah
Adopsi/jumlah
pohon
pohon
10 ha/700 phn
10 ha/700 ohn
10 ha/700 phn

5 orang/350 phn
6 orang/420 phn

Keterangan : Kolom adopsi Adopsi petani non kooperator.
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Jumlah
petani
5 Orang
5 Orang
5 Orang

Desa Punti
Luas/Jumlah
pohon
10 ha/700 phn
10 ha/700 ohn
10 ha/700 phn

Adopsi/jumlah
pohon
7 orang/490 phn
6 orang/420 phn
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petani dengan pelatihan/penyuluhan dengan praktek langsung lebih bersedia untuk mengadopsi
inovasi (Anderson 2007; Kassie et al. 2009; Swanson 2006).
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 30 orang petani kooperator terdapat juga petani
non kooperator sejumlah 24 orang yang menerapkan adopsi teknologi. Ini menandakan bahwa
kegiatan pendampingan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada adopsi teknologi oleh petani
kooeprator tetapi juga petani non kooperator.
Korelasi faktor penentu adopsi Inovasi dengan adopsi teknologi mete
Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi berbeda di seluruh lokasi, karena
variabilitas sumber daya alam, budaya, sistem politik, tradisi, kepercayaan dan faktor-faktor sosial
ekonomi, Misalnya, dalam tinjauan studi adopsi teknologi di Afrika Heissey dan Mwangi (1993)
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi bervariasi antara lokasi.
Menurut Bedy Sudjarmoko (2010) adopsi teknologi petani mete dipengaruhi oleh pendidikan,
pengalaman usahatani, luas usahatani, pendapatan dan status pekerjaan sampingan.
Dari hasil analisis Tabel 3, terlihat bahwa faktor penentu adopsi inovasi teknologi seperti :
pengetahuan, sikap dan keterampilan petani mete memiliki hubungan positif nyata pada taraf  =
0.05 dan 0.01 dengan tingkat adopsi teknologi mete. Hal ini sejalan dengan teori Rogers (2003) yang
terkait dengan ciri-ciri inovasi. Namun faktor pengalaman memiliki hubungan negatif dengan tingkat
adopsi hal ini mungkin disebabkan semakin lama petani menjadi petani mete atau sekitar 25 tahun
semakin sulit petani tesebut menerima inovasi teknologi karena berdasarkan pengalaman mereka
yang menerapkan teknologi mete tumpangsari tanaman semusim (padi) cukup dilakukan pemupukan
tanaman semusim otomastis tanaman tahunan mete akan ikut mendapatkan pupuk. Fenomena ini
terlihat jelas di tingkat petani, dimana inovasi teknologi usahatani terpadu yang telah diperkenalkan
belum sepenuhnya di adopsi oleh seluruh petani terutama yang tinggal di lahan marjinal. Meskipun
inovasi teknologi usahatani terpadu merupakan hasil modifikasi dari teknologi yang telah ada di
tingkat petani dan telah disosialisasikan sejauh ini masih terdapat sikap masyarakat tani yang
menolak teknologi tersebut (Indraningsih 2011).
Adanya korelasi tingkat pengetahuan petani mete dengan adopsi disebabkan adanya
pendampingan teknologi oleh peneliti dan penyuluh melalui pelatihan secara berkala dan sesuai
kebutuhan petani (Pedersen 2004). Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah (1996), belajar adalah
proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah
perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
Sedangkan menurut Notoatmodjo (1993), proses belajar akan terjadi perubahan seseorang dari tidak
tahu menjadi tahu, dan tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan. Ada tiga ciri proses
belajar yaitu (1) belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan individu yang sedang belajar,

Tabel 3. Korelasi penentu adopsi dengan tingkat adopsi teknologi mete.
Faktor penentu adopsi
Pengalaman
Pengetahuan
Sikap
Keterampilan

Nilai Korelasi
**

-0.538
0.816**
0.863**
0.913**

p korelasi
0.002
0.000
0.000
0.183

Keterangan : * nyata pada taraf  = 0,05 ** nyata pada taraf  = 0,01.
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(2) perubahan diperoleh karena kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama, (3)
perubahan yang terjadi karena usaha yang disadari dan bukan karena kebetulan. Pengetahuan
merupakan faktor dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang
(Notoatmodjo 2003).
Keterampilan Berkorelasi dengan adopsi teknologi mete karena petani dalam menerima
pengetahuan tidak hanya dalam bentuk lisan namun dengan praktek langsung berusahatani mete
sesuai petunjuk teknis budidaya mete, sehingga meningkat kemampuan teknik dari petani mete.
Pelatihan juga menggunakan metode Belajar Berdasarkan Masalah (BBM) dimana pembelajaran
berpusat pada peserta pada hakekatnya pembelajaran yang memfokuskan pada kebutuhankebutuhan peserta dengan belajar secara aktif sehingga meningkatkan kemampuannya (Estes 2004).
Menurut Schein (1991), keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau
pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Ada 3 jenis
kemampuan dasar bersifat manusia (human skill), kemampuan teknik (technicall skill), dan
kemampuan membuat konsep (conceptual skill). Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk
menggunakan alat, prosedur, dan teknik yang berhubungan dengan bidangnya. Keterampilan
manusia adalah kemampuan untuk dapat bekerja, mengerti, dan mengadakan motivasi kepada orang
lain. Keterampilan konsep adalah kemampuan untuk melakukan kerja sama di dalam pekerjaan,
pekerjaan itu dapat memberikan keterampilan. Peluang petani untuk mengadopsi teknologi
dipengaruhi oleh kemampuan petani untuk memikul resiko yang timbul (Wahyudi et al. 2003). Sikap
berkorelasi dengan tingkat adopsi teknologi mete sesuai dengan pendapat Green (1991), ada 3 (tiga)
faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yaitu faktor-faktor predisposisi
(predisposing factors) yang meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan dan persepsi individu. Faktorfaktor penguat (enabling factors), meliputi sikap dan perilaku petugas kesehatan dan orang lain
disekitarnya. Faktor-faktor pemungkin (reinforcing factors), seperti kebijakan teknis ketersediaan
sumberdaya yang ada.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Terjadi peningkatan adopsi petani koo-perator yang cukup tinggi pada komponen teknologi
pemangkasan pemeliharaan dari 2,60 menjadi 4,00 (140 %) sedangkan yang paling rendah adalah
adopsi komponen pemangkasan bentuk 2,53 menjadi 2,56 (2,67 %). Faktor-faktor yang berkorelasi
positif terhadap peningkatan adopsi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Inovasi teknologi yang akan diintroduksikan kepada pengguna/petani, sebaiknya perlu
memperhatikan karakteristik petani, kelembagaan tani, Sarana dan prasana dalam distribusi inovasi
teknologi, serta kedalamam materi komunikasi (sesuai kebutuhan petani) serta pendekatan
interpersonal perlu ditingkatkan bukan tergantung pada media yang digunakan.
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ABSTRAK
Jambu mete merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan yang telah lama eksis sebagai
sumber penghasilan rumah tangga masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah marginal di Sulawesi
Tenggara. Kacang mete merupakan salah satu produk olahan dari jambu mete yang memiliki nilai ekonomi
cukup tinggi dan menjadi primadona sebagai jajanan atau hantaran bagi mereka yang berkunjung ke Sulawesi
Tenggara. Industri olahan kacang mete selama 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat,
dengan berkembangnya outlet yang menjual hasil olehan kacang mete dan produk olahan makanan dengan
campuran kacang mete. Namun seiring dengan berkembangnya industri olahan produktivitas jambu mete
mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, yaitu 371 kg.ha-1 pada tahun 2011 menjadi 360 kg.ha-1 pada
tahun 2015. Agar olahan kacang mete tetap mensejahterakan petani dan pelaku usaha, maka dilakukan review
untuk mengetahui potensi, kendala dan strategi yang diperlukan untuk pengembangannya. Hasil pengkajian
menunjukan bahwa usaha pengolahan kacang mete mampu memberikan nilai tambah sebesar Rp. 6.000.000
sampai Rp. 9.000.000 per hektar jika penjualan dilakukan dalam bentuk olahan kacang mete, namun
menghadapi beberapa kendala dalam pengembangannya, yaitu (a) rendahnya suplai bahan baku gelondongan;
(b) kontinuitas pasokan bahan baku; (c) rendahnya mutu hasil kacipan; dan (d) dukungan modal dalam skala
usaha yang lebih besar. Berdasarkan potensi dan kendala yang dihadapi, maka strategi yang diperlukan untuk
pengembangan agroindustri kacang mete adalah (a) program pengembangan wilayah agribisnis jambu mete
melalui perbaikan budidaya untuk peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas kacang mete; (b)
pengaturan penjualan gelondongan antar pulau dan ekspor gelondongan; dan (c) program insentif bagi para
pelaku usaha dan hasil olahan lainnya berbasis jambu mete.
Kata kunci: Agroindustri, kacang mete, potensi, kendala, strategi

ABSTRACT
Cashew is one of the leading commodities in the plantation sector that has long existed as a source of income
for households, especially those living in marginal areas in Southeast Sulawesi. Cashew nuts are one of the
processed products of cashew nuts that have a high economic value and be excellent as a snack or gift for those
who visit Southeast Sulawesi. However, along with the development of cashew industry, productivity has
-1
-1
decreased over the last 5 years, ie 371 kg.ha in 2011 to 360 kg.ha in 2015. In order to process cashew nuts
remain prosperous for farmers and business actors, then conducted a review to determine the potential,
constraints and strategies needed for its development. The results of the study showed that cashew nut
processing business is able to provide added value of Rp. 6,000,000 to Rp. 9,000,000 per hectare if the sale was
in the form of processed cashew nuts. But face obstacles in its development, namely (a) low supply of cashew
nut shells; (b) continuity of raw material supply; (c) the low quality of chasew nut of home industry; and (d)
capital support on a larger scale of business. Based on the potentials and constraints faced, the strategies
needed for the development of cashew nut agroindustry are (a) the development program of the cashew
agribusiness area through improved cultivation to increase the productivity and improvement of the quality of
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cashew nuts; (b) regulation of cashew sells marketing inter-island and export; and (c) incentive programs for
business actors and other processed products based on cashew nuts.
Key words: Agroindustry, cashew nut, potential, constrains, strategy

PENDAHULUAN
Di Indonesia, sektor pertanian termasuk perkebunan masih memegang peranan cukup
strategis dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Sektor pertanian diharapkan mampu
menyediakan lapangan kerja, menyediakan bahan baku bagi industri hasil pertanian dan
meningkatkan perolehan devisa negara dengan jalan meningkatkan volume dan nilai ekspor hasil
pertanian. Sub sektor perkebunan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan sub
sektor lain antara lain ketersediaan lahan, iklim menunjang, dan ketersediaan tenaga kerja. Hal
tersebut dapat memperkuat daya saing harga produk perkebunan Indonesia di pasaran dunia (Bank
Indonesia 2010). Salah satu komoditas perkebunan yang berperan dalam menyumbang devisa
negara adalah biji jambu mete. Jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan salah satu
komoditas tanaman perkebunan yang memiliki arti ekonomis dan cukup potensial karena
produksinya dapat dipakai sebagai bahan baku industri makanan. Pengusahaan jambu mete
mempunyai nilai strategis terutama untuk pemanfaatan lahan marginal, penyelamatan dan
pelestarian aset sumberdaya pembangunan karena jambu mete adalah tanaman konservasi lahan
marginal (kering dan kritis). Jambu mete di Sulawesi Tenggara telah menjadi tumpuan masyarakat
pedesaan yang tinggal di lahan kering marginal dalam memenuhi kelangsungan hidupnya (La Ola
2012).
Jambu mete merupakan salah satu komoditas yang mendapat prioritas dalam pembangunan
perkebunan dewasa ini, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tujuan pokok usahatani jambu
mete saat ini adalah mendapatkan produktivitas dan kualitas gelondong tinggi agar pendapatan
petani optimal. Di KTI komoditas ini memberikan peluang yang besar bagi pengentasan kemiskinan,
karena sebagian besar kawasan ini berlahan kering (Bank Indonesia 2010; Daras 2007; Daton 2010;
La Ola 2012; Baker dan Witjaksono 2009). Pengembangan komoditas jambu mete terus meluas
dengan cepat namun tidak didukung oleh teknik budidaya yang baik dan petani cenderung tidak
memperhatikan mutu input produksi. Selain itu, harga jual mete gelondong di tingkat petani
fluktuatif setiap tahunnya krisis ekonomi dan inflasi tinggi juga berdampak pada kenaikan harga
sarana produksi (saprodi) akan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan harga jual produk di tingkat petani.
Dari fenomena yang ada terlihat bahwa petani saat ini memiliki kemampuan mengelola usahatani
serta posisi tawar (bargainning position) yang rendah (Daton 2010).
Menurut Karmawati (2008) status tanaman jambu mete yang semula merupakan tanaman
penghijauan beralih menjadi komoditas unggulan, sehingga dirasakan perlu adanya penekanan pola
pengembangan yang berorientasi agribisnis. Di Sulawesi Tenggara komoditas ini telah ditetapkan
sebagai komoditas unggulan daerah setelah kakao mengingat nilai ekonomi dari produk olahan
kacang mete yang dapat menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang tinggal di lahan kering.
Oleh sebab itu agroindustri kacang mete menjadi prioritas untuk dikembangkan di tingkat pedesaan
untuk menghidupkan roda perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di lahan-lahan marginal.
Makalah ini mengemukakan hasil penelitian dan pengkajian tentang jambu mete sebagai bahan
review bagi pengembangan agroindustri kacang mete berdasarkan potensi, kendala dan strategi
pengembangannya khususnya di Sulawesi Tenggara sebagai salah satu produsen mete di Indonesia.

208

Julian Witjaksono dan Asmin : Agroindustri Kacang Mete di Sulawesi Tenggara : Potensi, Kendala dan Strategi Pengembangannya

POTENSI DAN KENDALA SISTEM USAHATANI JAMBU METE
Jambu mete merupakan komoditi yang penting bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekonomi
yang diperoleh dari komoditi jambu mete diantaranya adalah sebagai penyumbang devisa negara.
Ekspor jambu mete pada tahun 2014 mencapai 22 ribu ton setara dengan 52,7 juta dollar dengan
jumlah KK yang terlibat sebanyak 762.820 (Ditjen Perkebunan 2016).
Jambu mete dalam bentuk gelondongan mete merupakan jenis komoditi yang banyak
diekspor ke negara Vietnam dan India dengan pangsa pasar terbesar adalah India sebesar 61,7 %,
Vietnam 26,7 %, Belanda 3,1 %, Turki 1,4 %, Amerika Serikat 1,4 %, Jerman 0,9 % dan negara lain
2,4 % (Nurdiyah et al. 2014). Secara statistik nilai ekspor komoditas tersebut berfluktuasi dan
cenderung menurun (Ditjen Perkebunan 2016). Ekspor jambu mete sejak tahun 1977 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2007 yang merupakan
volume dan nilai ekspor tertinggi, namun sejak tahun 2007 kontribusi ekspor jambu mete terus
mengalami penurunan dan berfluktuasi.
Luas pertanaman jambu mete nasional mengindikasikan pertambahan luas areal sejak tahun
1975, namun terlihat cenderung menurun sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Data dari Ditjen
Perkebunan (2016) menjelaskan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) berturut-turut adalah
Sulawesi Tenggara (87.148 ha atau 27% dari total areal TM seluas 315.669 ha), NTT (83.667 ha atau
26,5%), Sulawesi Selatan (41.730 ha atau 13,2%), NTB (37.172 ha atau 11,8%), Jawa Timur (18.200 ha
atau 5,8%), dan Jawa Tengah (17.851 ha atau 5,6%). Data tersebut menunjukan bahwa Sulawesi
Tenggara memiliki luas areal TM terluas dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia sebagai produsen
mete nasional, sedangkan ditinjau dari luas areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) berturutturut adalah NTT (69.831 ha atau 52,2% dari total luas TBM 133.699 ha), Jawa Timur (18.337 ha atau
13,7%), NTB (14.003 ha atau 10,5%), dan Sulawesi Tenggara (10.960 ha atau 8,2%). Data TBM
tersebut menunjukan bahwa NTT memiliki potensi terbesar sebagai kontributor produksi jambu
mete nasional dalam beberapa tahun ke depan, mengingat luasan areal terbesar TBM secara
nasional bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun Sulawesi Tenggara juga masih memiliki
peluang besar untuk berkontribusi sebagai produsen nasional jambu mete.
Sulawesi Tenggara adalah produsen mete nasional nomor dua (24.496 ton atau 18,6 % dari
total produksi nasional mete 131.302 ton) setelah NTT (44.107 ton atau 33,6 %). Dari sisi
produktivitas tanaman, Jawa Timur memiliki nilai produktivitas tertinggai yaitu 700 kg.ha-1, diikuti
oleh NTT sebesar 527 kg.ha-1 dan Sulawesi Selatan sebesar 398 kg.ha-1. Sedangkan produktivitas
tanaman jambu mete di Sulawesi Tenggara hanya mencapai 281 kg.ha-1 jauh di bawah produktivitas
nasional 416 kg.ha-1 (Zani 2013; La Ola 2012; Yusria 2010; Baker dan Witjaksono 2008; Witjaksono et
al. 2008).
Nilai ekonomi sistem usahatani jambu mete memiliki potensi yang cukup menguntungkan
berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengkajian di sentra-sentra produksi mete nasional dilihat
dari indikator B/C ratio lebih dari 1 (Zani 2013; La Ola 2012; Sjah et al. 2010; Yusria 2010; Karmawati
2008; dan Sahara et al. 2007), sedangkan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan kacang mete
menunjukan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan terhadap ekonomi rumah tangga tani bila
dijual dalam bentuk gelondongan (Zani 2013; La Ola 2012; Sudjamorko dan Wahyudi 2011;
Sudjamorko dan Listyati 2011; Yusria 2010; Baker dan Witjaksono 2008 dan Indrawantoi 2008).
Tanaman jambu mete sangat cocok untuk diusahakan di lahan kering yang tergolong
marginal yang memiliki bulan kering panjang (Purwanto dan Pranowo 2011), dengan masa
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pembungaan Juni dan Juli yang berlangsung pada saat musim kemarau dan masa panen November
dan Desember Jambu mete sangat cocok dikembangkan di Sulawesi Tenggara dengan sentra
produksi pada Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna (Baker dan Witjaksono 2008). Namun fakta
memperlihatkan produktivitas mete di wilayah tersebut masih jauh di bawah potensi produksinya.
Banyak faktor yang diperkirakan menjadi kendala, mulai dari bahan tanaman, kondisi biofisik lahan
sampai manajemen kebun (Daras 2010). Hal ini sejalan penelitian Karmawati (2008) yang melihat
fakta di beberapa areal pengembangan jambu mete banyak dijumpai areal pertanaman yang
berumur antara 9-11 tahun namun mengalami pertumbuhan yang kurang baik seperti berdaun
kering, berbunga lebat namun pembentukan buahnya rendah. Kondisi tersebut antara lain
disebabkan (1) bahan tanaman bukan berasal dari bibit unggul, (2) kondisi agroekologi yang kurang
sesuai, (3) kurangnya pemeliharaan dan (4) gangguan OPT. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan
produktivitas rata-rata nasional sangat rendah hanya 250-350 kg gelondong.ha-1 (Karmawati 2008;
Purwanto dan Pranowo 2011; Indrawanto 2008). Daras (2007) menyebutkan bahwa sebagian besar
bahan tanaman yang digunakan dalam pengembangan jambu mete di Indonesia adalah benih asalan
yang tidak jelas asal-usulnya. Kondisi ini juga tidak diimbangi dengan penyediaan benih unggul yang
memadai sehingga akses petani terhadap benih-benih bermutu dari varietas unggul jambu mete
sangat minim. Karmawati (2008) menyebutkan bahwa serangan hama merupakan salah satu kendala
produksi pada pertanaman jambu mete di Indonesia. Serangan ini dapat terjadi sejak tanaman masih
di pembibitan sampai tanaman berproduksi. Hama yang paling merusak, tersebar luas dan hampir
selalu ditemukan pada daerah pengembangan hanya dua yaitu Cricula trifenestrata (Saturniidae:
Lepidoptera) dan Helopeltis antonii Sign (Heteroptera : Miridae). Pengendalian hama dan penyakit
masih dirasakan berat oleh petani jambu mete karena besarnya input biaya produksi untuk
pengendalian tidak seimbang dengan pendapatan petani dari hasil jual gelondongan yang dipanen
(Karmawati 2008).

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN AGROIDUSTRI KACANG METE
Saat ini sekitar 49 % produksi mete Indonesia diekspor baik dalam bentuk gelondong (36 %)
maupun dalam bentuk kacang mete (13 %), sedangkan sisanya (51 %) untuk memenuhi kebutuhan
domestik (Indrawanto 2008). Menurut Listyati dan Sudjamorko (2011) produksi gelondong mete
dunia saat ini sekitar 2.400.000 ton, lebih dari setengahnya dihasilkan oleh dua negara produsen
utama yaitu Vietnam (35 %) dan India (20 %). Sedangkan produksi gelondong mete Indonesia saat ini
berkisar 156.000 ton per tahun. Gelondongan mete merupakan jenis komoditi yang banyak diekspor
ke negara Vietnam dan India dengan pangsa pasar terbesar adalah India sebesar 61,7 %, Vietnam
26,7 %, Belanda 3,1 %, Turki 1,4 %, Amerika Serikat 1,4 %, Jerman 0,9 % dan negara lain 2,4 %
(Nurdiyah et al. 2014). India merupakan produsen pengekspor terbesar sekaligus pengimpor mete
gelondong terbesar. Di kawasan Asia, produsen dan eksportir mete yang menjadi pesaing utama
Indonesia adalah Vietnam. Ekspor kacang mete dari Vietnam setiap tahun cenderung meningkat
(Ditjen Perkebunan 2016). Ekspor mete berupa gelondong selama ini telah mengurangi nilai tambah
yang bisa dinikmati oleh petani mete dari potensi pengolahan kacang mete, hal ini disebabkan
karena harga kacang mete lebih tinggi dari harga gelondongan (Listyati dan Sudjamorko 2011; dan
Bank Indonesia 2010).
Pengolahan kacang mete menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan pendapatan
petani jambu mete, dengan harga kacang mete Rp. 35.000-Rp.40.000 per kg dengan tingkat suku
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bunga 12 % nilai NPV masih positif (Rp. 1.049.293), B/C 1.36 dan IRR 22,17 % (Balittro 2002). Apabila
harga saat ini mencapai Rp. 77.000, nilai B/C dan IRR akan lebih tinggi (Karmawati 2008). Penelitian
yang dilakukan oleh Zani (2013) di lokasi sentra produksi mete di Sulawesi Tenggara menunjukan
bahwa keuntungan rata-rata usaha pengolahan kacang mete di Kabupaten Buton sebesar
Rp 2.600,13.kg-1 bahan baku. Hal tersebut berarti bahwa dengan melakukan pengolahan mete
gelondongan menjadi kacang mete, maka keuntungan pengolah mengalami peningkatan sebesar
Rp 2.600,13 jika dibandingkan dengan jika menjual 1 kg dalam bentuk mete gelondongan, sedangkan
keuntungan usaha pengolahan kacang mete rata-rata Rp 1.148.575,16.th-1 atau Rp 95.714,60.bulan-1.
Produktivitas dan mutu kacang mete yang masih rendah sampai saat ini masih menjadi
permasalahan utama pada usahatani jambu mete di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara (Zani
2013; La Ola 2012; Listyati dan Sudjamorko 2011; Yusria 2010; Baker dan Witjaksono 2008;
Witjaksono et al. 2008; dan Sahara et al. 2007), salah satu penyebab rendahnya produktivitas karena
sebagian besar kebun mete telah berumur lebih dari 20 tahun dan belum pernah diremajakan.
Lambatnya peremajaan tanaman di Sulawesi Tenggara akan berpotensi menjadi ancaman terhadap
penurunan produktivitas tanaman dan produksi yang dihasilkan (Listyati dan Sudjamorko 2011).
Struktur pasar yang terbentuk dalam pemasaran jambu mete gelondongan di Kabupaten Muna
adalah oligopsoni yang mengakibatkan petani cenderung sebagai penerima harga (price taker)
Nurdiyah et al. (2014). Ekspor yang dominan dalam bentuk gelondong mete, telah menyebabkan
petani dan kalangan industri pengolahan kehilangan peluang mendapat nilai tambah yaitu sebesar
Rp 6-9 juta.ha-1 yang berasal dari pengolahan kacang mete. Namun, industri pengolahan mete
menghadapi kendala berupa kontinuitas ketersediaan bahan baku. Hal ini disebabkan karena dalam
setahun musim panen jambu mete umumnya hanya empat bulan (Juli-Oktober). Hal ini menjadi salah
satu faktor tidak berkembangnya industri pengolahan mete, baik pada skala rumah tangga maupun
pada industri menengah (Listyati dan Sudjamorko 2011). Sedangkan hasil analisis kinerja pasar
(market performance) jambu mete gelondongan menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga
pemasaran yang terlibat maka semakin besar pula total margin yang pada suatu saluran pemasaran,
dan berbanding terbalik dengan farmer share dimana semakin banyak lembaga pemasaran yang
terlibat mengakibatkan semakin rendahnya share harga yang diterima petani.

STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KACANG METE
Hasil review dari beberapa penelitian dan pengkajian yang dilakukan tentang jambu mete
dari sisi budidaya, sumberdaya lahan, sosial ekonomi serta aspek pasar menunjukan bahwa
pengembangan komoditas jambu mete khususnya di Sulawesi Tenggara masih terkendala dalam
upaya mensejahterakan petani. Industri kacang mete pada prinsipnya memiliki prospek yang cerah
untuk dikembangkan, namun terkendala dalam upaya peningkatan skala usaha. Oleh sebab itu maka
diperlukan strategi yang tepat agar agroindustri kacang mete dapat berkembang dalam upaya
peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani.
Ditinjau dari potensi dan kendala yang dihadapi, maka strategi yang diperlukan untuk
pengembangan agroindustri kacang mete adalah (a) program pengembangan wilayah agribisnis
jambu mete melalui perbaikan budidaya untuk peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas
kacang mete; (b) pembatasan ekspor gelondongan; dan (c) program insentif bagi para pelaku usaha
dan hasil olahan lainnya berbasis jambu mete. Strategi dalam bentuk pengembangan wilayah
agribisnis jambu mete akan diarahkan pada peremajaan tanaman melalui introduksi klon-klon lokal
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unggul maupun nasional yang spesifik lokasi dan introduksi paket teknologi budidaya pada area TBM
(Tanaman Belum Menghasilkan) pada area pertanaman yang lebih produktif dalam upaya
peningkatakan produktivitas. Sedangkan perbaikan kualitas mutu kacang mete perlu dilakukan untuk
lebih meningkatkan harga jual dan nilai tambah, khususnya introduksi alat kacip yang spesifik lokasi.
Kendala yang dihadapi oleh agroindustri kacang mete adalah rendahnya suplai bahan baku
dan kontinuitas kacang mete. Oleh sebab itu peran pengambil kebijakan dalam bentuk dukungan
regulasi sangat diperlukan dalam mendukung agroindustri kacang mete sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satu bentuk regulasi yang diperlukan adalah pengaturan
ekspor gelondongan untuk meningkatkan kinerja industri kacang mete, sehingga dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan Agusalim (2014) bahwa
peningkatan PDB riil akan semakin tinggi bila kebijakan pajak ekspor dan peningkatan produktivitas
sektor hulu disertai oleh peningkatan produktivitas pada sektor hilirnya. Kebijakan pengaturan
ekspor gelondongan ini telah diterapkan oleh negara produsen jambu mete seperti Vietnam dengan
memberlakukan pajak ekspor tinggi untuk penjualan gelondongan (Listyati dan Sudjamorko 2011).
Dukungan kebijakan lainnya untuk pengembangan agroindustri kacang mete adalah pemberian
insentif bagi para pelaku usaha kacang mete dan produk olahan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 64 % dari industri jambu mete yang ada mengalami masalah dan hambatan
dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya (Sudjamorko dan Wahyudi 2011, dan
Hadad et al. 2011). Pemberian insentif bisa berupa paket stimulus bagi pengembangan agroindustri
kacang mete khususnya pada wilayah produsen jambe mete nasional bagi usaha kecil dan
menengah. Perluasan pengembangan sektor agroindustri, akan meningkatkan peran dan kontribusi
sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan (Susilowati et al. 2007; dan
Susilowati 2008). Priyarsono dan Backe (2007) juga mengungkapkan hasil risetnya bahwa
pengembangan agoindutsri skala kecil dan menengah akan meujudkan distribusi pendapatan yang
lebih merata di dalam kelompok masyarakat.

KESIMPULAN
Pengembangan komoditas jambu mete nasional, khususnya di Sulawesi Tenggara secara
umum menggambarkan kondisi ketidakpastian walaupun secara ekonomi komoditas ini memiliki
kontribusi bagi peningkatkan devisa negara, akan tetapi nilai ekspor kacang mete masih sangat
rendah. Dari hasil review menunjukan upaya perbaikan sistim agribisnis belum secara optimal
dilaksanakan, demikian juga dengan dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi untuk mendukung
peningkatan nilai tambah komoditas. Pemerintah dalam hal ini perlu membuat paket stimulus yang
lebih fokus pada peningkatan nilai tambah dari hasil-hasil olahan berbasis jambu mete khususnya
untuk peningkatan skala usaha agroindustri kacang mete. Strategi pengembangan jambu mete
nasional tampaknya memerlukan kepedulian pemerintah untuk menjadikan komoditas ini sebagai
penyumbang devisa non migas dan mensejahterakan petani khususnya yang tinggal di lahan-lahan
kering marginal.
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ABSTRAK
Karet alam merupakan polimer serbaguna yang secara luas digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri.
Untuk aplikasi dalam bidang teknik, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu sifat mekanisnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan resin fenolik CNSL pada formula kompon
karet alam terhadap sifat mekanis vulkanisat yang diisi karbon hitam dan silika. Penelitian dilaksanakan di Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB-Pascapanen) dan Pusat Penelitian Karet, Bogor
pada tahun 2012. Faktor yang dikaji, yaitu (a) penambahan resin fenolik CNSL (konsentrasi 0, 5, 10, dan 15 phr)
dan (b) jenis bahan pengisi (karbon hitam dan silika). Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) faktorial dengan dua ulangan. Sifat mekanis vulkanisat yang diuji meliputi kekuatan tarik,
modulus tarik 200 %, perpanjangan putus, kekerasan (Shore A), dan ketahanan kikis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan resin fenolik CNSL pada konsentrasi 5 phr menghasilkan sifat mekanis
vulkanisat terbaik pada kedua jenis bahan pengisi yang digunakan. Vulkanisat karet alam dengan bahan pengisi
karbon hitam menghasilkan vulkanisat dengan sifat mekanis yang lebih keras, sedangkan bahan pengisi silika
menghasilkan vulkanisat yang lebih fleksibel dan elastis.
Kata kunci: Karet alam, resin fenolik CNSL, karbon hitam, silika, sifat mekanis vulkanisat

ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of CNSL phenolic resin addition on natural rubber compound formulas
to mechanical properties of black and silica filled vulkanisat. Factors studied (a) the addition of CNSL phenolic
resins (concentrations of 0, 5, 10, and 15 phr) and (b) types of fillers (carbon black and silica). The experiment
design used a complete randomized design (RAL). The mechanical properties of the volcanicates tested include
tensile strength, 200 % tensile modulus, breaking elongation, hardness (Shore A), and scratch resistance. The
results showed that the addition of CNSL phenolic resin at a concentration of 5 phr resulted in the best
mechanical properties of volcanicates in both types of fillers used. The natural rubber vulcanized by a black
carbon filler produced a volcanic acid with harder mechanical properties, while the silica filler produced more
flexible and elastic volcanicates.
Key words: Natural rubber, phenolic resin, CNSL, black carbon, silica, mechanical properties of volcanicate

PENDAHULUAN
Tahapan proses dalam industri barang jadi karet alam, meliputi proses pencampuran,
pembentukan, dan vulkanisasi. Pencampuran dimulai dengan pelunakan (mastikasi), kemudi-an
penambahan bahan penyusun kompon karet dengan jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan sifat
fisik akhir vulkanisat yang di-inginkan (Prasetya 2014). Vulkanisasi adalah proses pembentukan ikat
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silang (crosslinking) kimia dari rantai molekul yang berdiri sendiri, meningkatkan elastisitas dan
menurunkan plastisitas. Reaksi ini dapat terjadi jika molekul karet berkontak dengan bahan-bahan
tertentu. Berbagai jenis bahan penyusun kompon karet, meliputi bahan pemvulkanis (vulcanizing
agents), pemercepat (accelerators), pengaktif (activators), pengisi (filler), pemlastis (plastizicer), dan
beberapa bahan lainnya. Bahan pengisi dan pemlastis merupakan dua elemen kunci pada formulasi
kompon karet yang sangat mempengaruhi sifat mekanis vulkanisat yang dihasilkan (Okele et al.
2016).
Penambahan bahan pengisi dalam formulasi kompon karet alam pada awalnya bertujuan
untuk menurunkan biaya. Namun saat ini, pemilihan bahan pengisi untuk menghasilkan sifat mekanis
karet alam yang baik menjadi perhatian utama. Bahan pengisi yang secara tradisional digunakan
dalam formula kompon karet alam antara lain karbon hitam, silika, kalsium karbonat, kalsium silikat,
lem-pung (clay) dan beberapa bahan pengisi lainnya. Karbon hitam dan silika merupakan bahan
pengisi kompon karet alam yang cukup populer. Karbon hitam memiliki kemampuan meningkatkan
sifat mekanis vulkanisat karet alam (Moonchai et al. 2012; Pandian dan Govindan 2015), sedangkan
silika dapat meningkatkan ketahanan terhadap abrasi (Thongpin et al. 2011). Kalsium karbonat dan
lempung banyak digunakan dalam kompon karet karena harganya yang cukup murah (Moonchai
et al. 2012).
Penambahan bahan pemlastis dalam formula kompon karet bertujuan untuk meningkatkan
kemudahan proses (processability) dalam pencampuran kompon dan meningkatkan sifat mekanis
produk akhir. Menurut Menon et al. (2002), bahan pemlastis membantu proses pencampuran
kompon karet dan adanya gugus yang dapat membentuk ikat silang pada bahan pemlastis akan
memperbaiki laju vulkanisasi. Saat ini, bahan pemlastis yang banyak digunakan dalam formulasi
kompon karet berasal dari kelompok produk petrokimia. Termasuk kedalam kelompok ini adalah
naftenik, parafinik, dan aromatik. Bahan pem-lastis yang berasal dari produk petrokimia mempunyai
kelemahan, antara lain tidak ramah lingkungan, menyebabkan iritasi, bersifat korosif, dan tidak dapat
diperbaharui (Nurhajati et al. 2015). Oleh karena itu, perlu alternatif bahan pemlastis lain sebagai
peng-ganti bahan pemlastis dari produk petrokimia yang ramah lingkungan, tidak korosif, dan
bersifat dapat diperbarui (renewable) yaitu pemlastis yang berasal dari bahan-bahan alami.
Cairan kulit biji mete atau yang dikenal dengan CNSL (Cashew nut shell liquid) merupakan bahan
alami yang dapat diperbaharui, yang diperoleh dari pengepresan kulit biji mete. CNSL dan produk
turunannya telah digunakan secara luas pada formulasi kompon karet alam. Studi yang dilakukan Menon
et al. (1998) menunjukkan bahwa CNSL terposforilasi (PCNSL) yang merupakan produk turunan CNSL
dapat berfungsi sebagai bahan pemlastis yang dapat meningkatkan kemudahan proses pencampuran
kompon karet dan meningkatkan sifat mekanis vulkanisatnya. Efek pemlastisan PCNSL pada karet alam
merupakan peranan dari rantai karbon samping alifatik hidrofobik dan gugus fosfat hidrofilik pada
molekul yang sama.
Resin fenolik CNSL merupakan produk turunan CNSL yang diperoleh melalui reaksi polimerisasi
kondensasi antara CNSL dengan aldehida. Resin fenolik CNSL memiliki gugus fungsi yang serupa dengan
gugus fungsi CNSL dan PCNSL, yaitu gugus hidroksil hidrofilik dan rantai karbon samping alifatik
hidrofobik. Resin ini telah digunakan pada banyak aplikasi antara lain pada pelapis permukaan (cat dan
vernis) serta kanvas rem kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aplikasi resin fenolik
CNSL sebagai bahan pemlastis dalam formulasi kompon karet alam dengan menggunakan bahan pengisi
karbon hitam dan silika serta pengaruhnya terhadap sifat mekanis vulkanisat yang dihasilkan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
(BB-Pascapanen) dan Pusat Penelitian Karet, Bogor tahun 2012. Bahan pembuatan kompon terdiri
atas karet alam SIR-20, pemvulkanis (belerang), pemercepat (tetra methyl thiuram disulfide/TMTD
dan mercapto benzothiazole/MBT), aktivator (oksida seng/ZnO), co-aktivator (asam stearat), bahan
pengisi (silika dan karbon hitam-N330), dan pemlastis (resin fenolik CNSL). Resin fenolik CNSL yang
digunakan merupakan resin tipe novolak yang diperoleh dari PT. Guna Mete, Solo, Jawa Tengah.
Formula pembuatan kompon karet alam mengacu pada penelitian Menon et al. (1998), yang
terdiri atas karet alam SIR-20 100 phr, TMTD 0,2 phr, MBT 1,5 phr, ZnO 10 phr, asam stearat 2 phr,
dan belerang 2 phr. Bahan pengisi yang digunakan yaitu karbon hitam dan silika tergantung
perlakuan dengan konsentrasi masing-masing 40 phr. Resin fenolik CNSL yang digunakan tipe novolak
dengan konsentrasi bervariasi antara 0-15 phr tergantung perlakuan. Faktor yang dikaji pada
penelitian ini, yaitu (a) penambahan resin fenolik CNSL (0, 5, 10, dan 15 phr) dan (b) jenis bahan
pengisi (karbon hitam dan silika). Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
faktorial dengan dua ulangan.
Pembuatan kompon dilakukan pada suhu ruang dengan menggunakan alat pencampur
terbuka (open mixing mill) dua rol dengan rasio friksi 1 : 1,12. Karet terlebih dahulu dimastikasi
(digiling sampai plastis), kemudian ditambahkan asam stearat, ZnO, antioksidan dan digiling sampai
homogen. Bahan pengisi (karbon hitam dan silika) serta bahan pemlastis (resin fenolik CNSL)
dimasukkan secara bergantian sambil terus digiling hingga homogen. Selanjutnya dimasukkan bahan
pemercepat dan terakhir belerang. Untuk menentukan waktu vulkanisasi optimum, kompon yang
dihasilkan diuji dengan rheometer. Karakteristik vulkasinasi yang diamati meliputi modulus torsi
optimum, waktu vulkanisasi awal, dan waktu vulkanisasi optimum (ISO 3417:2008). Pembuatan
vulkanisat karet dilakukan dengan memvulkanisasi kompon pada suhu 150 oC dan tekanan 50 kg/cm2
dengan waktu vulkanisasi sesuai dengan hasil rheometer. Pengujian sifat mekanis vulkanisat yang
dihasilkan meliputi sifat-sifat kuat tarik (ISO 37:2005), yang meliputi kekuatan tarik, modulus tarik
200 %, dan perpanjangan putus serta kekerasan (Shore A) (ISO 7619-1:2004) dan ketahanan kikis (ISO
4649: 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik vulkanisasi
Berlangsungnya proses vulkanisasi ditandai dengan meningkatnya modulus torsi. Besarnya
nilai modulus torsi dapat digunakan sebagai indikator banyaknya ikatan silang yang terbentuk
sebagai hasil vulkanisasi (Rattanasom dan Prasertsri 2009). Modulus torsi yang tinggi akan
meningkatkan kerapatan ikat silang karet dan menggambarkan kekuatan vulkanisat yang baik.
Tabel 1, menyajikan karakteristik vulkanisasi beberapa formula kompon karet. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa kompon karet yang diisi karbon hitam memiliki modulus torsi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kompon yang diisi dengan silika. Hal ini karena bahan pengisi karbon hitam
memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan matrik karet sehingga memberikan penguatan yang
lebih tinggi. Kompatibilitas yang baik tersebut diperoleh dari gugus polar pada permukaan karbon
hitam seperti karboksil, fenol, quinon, dan lakton dengan bagian polar pada matrik karet (Kukreja
et al. 2003). Namun demikian, penambahan resin fenolik CNSL pada seluruh konsentrasi menurunkan
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modulus torsi baik pada kompon yang diisi karbon hitam maupun silika. Hal ini diduga berkaitan
dengan efek pemlastisan kompon karet oleh resin fenolik CNSL. Menurut Menon et al. (2002), efek
pemlastisan tersebut kemungkinan disebabkan oleh peran rantai karbon samping tidak jenuh CNSL
(alifatik hidrofobik) yang dapat meningkatkan mobilitas segmental rantai polimer karet alam.
Waktu vulkanisasi awal (tc20) merupakan indikasi waktu yang diperlukan untuk proses awal
pembentukan ikatan silang molekul karet (Egwaikhide et al. 2013). Sedangkan waktu vulkanisasi
optimum (tc90) merupakan waktu yang diperlukan sejak awal pemanasan untuk mematangkan
kompon sampai kematangan optimum (Prasetya 2014). Baik waktu vulkanisasi awal maupun
optimum, kompon karet alam yang diisi karbon hitam memerlukan waktu vulkanisasi yang lebih
singkat dibandingkan dengan kompon yang diisi dengan silika (Tabel 1). Selain dipengaruhi oleh suhu,
vulkanisasi kompon karet juga dipengaruhi viskositas campuran bahan-bahan yang ditambahkan.
Menurut Wang et al. (2000), bahan pengisi silika memiliki kelemahan dalam proses pencampuran
dengan karet karena kepolarannya yang sangat tinggi. Kondisi tersebut akan meningkatkan interaksi
antara partikel silika yang dapat menyebabkan terbentuknya jaringan sekunder, yang disebut dengan
filler-filler network (Thongpin et al. 2011; Ulfah et al. 2015). Hal ini menyebabkan peningkatan
viskositas kompon karet, yang menyulitkan proses pencampuran dan waktu vulkanisasi kompon
menjadi lebih lama. Penambahan resin fenolik CNSL pada kompon karet yang diisi karbon hitam dan
silika tidak mempengaruhi secara signifikan waktu vulkanisasinya.
Kekuatan tarik
Kekuatan tarik diartikan sebagai besarnya beban maksimum yang diperlukan untuk
memutuskan spesimen uji vulkanisat karet pada setiap satuan luas penampang. Kekuatan tarik
vulkanisat dengan pengisi karbon hitam berkisar 17,1-30,6 N.mm2-1, sedangkan dengan pengisi silika
berkisar 24,6-27,9 N.mm2-1 (Gambar 1). Kekuatan tarik vulkanisat tertinggi pada kedua jenis bahan
pengisi dicapai pada formula kompon dengan konsentrasi resin fenolik CNSL 5 phr, namun tidak
berbeda nyata dengan konsentrasi 10 phr. Kekuatan tarik vulkanisat karet yang tinggi pada
penambahan resin fenolik CNSL 5-10 phr merefleksikan tingginya kerapatan ikat silang yang
terbentuk. Menurut Menon et al. (2002), reaksi ikat silang tersebut kemungkinan terjadi antara rantai
karbon samping tidak jenuh pada CNSL dengan polimer karet alam. Selain hal tersebut, meningkatnya
kekuatan tarik vulkanisat karet karena adanya perbaikan sifat dispersi bahan pengisi sehingga bahan
mudah tercampur secara merata ke dalam matrik karet (Menon et al. 1998). Namun demikian,
kekuatan tarik vulkanisat karet dengan pengisi karbon hitam lebih tinggi dari silika. Hal ini karena

Tabel 1. Karakteristik vulkanisasi formula kompon karet alam dengan penambahan resin fenolik CNSL dengan
bahan pengisi karbon hitam dan silika.
Karakteristik vulkanisasi
 Bahan pengisi : karbon hitam
- Modulus torsi optimum, kg.cm
- Waktu vulkanisasi awal (t20), menit
- Waktu vulkanisasi optimum (t90), menit
 Bahan pengisi : silica
- Modulus torsi optimum, kg.cm
- Waktu vulkanisasi awal (t20), menit
- Waktu vulkanisasi optimum (t90), menit
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kompatibilitas karbon hitam dalam matrik karet lebih baik dari silika (Kukreja et al. 2003).
Penambahan resin fenolik CNSL yang lebih tinggi dari 10 phr, ternyata menurunkan kekuatan tarik
vulkanisat karet pada kedua bahan pengisi (Gambar 1). Hal tersebut diduga disebabkan oleh
berkurangnya pembentukan ikatan silang di dalam struktur molekul karet. Menurut Menon et al.
(1998), berkurangnya kerapatan ikatan silang pada konsentrasi resin fenolik CNSL yang tinggi
disebabkan oleh terganggunya proses vulkanisasi oleh mobilitas rantai karbon samping CNSL yang
meruah (bulky).
Perpanjangan putus
Perpanjangan putus merupakan pertambahan panjang spesimen uji vulkanisat karet bila
diregangkan sampai putus, dinyatakan dengan persentase dari panjang spesimen uji sebelum
diregangkan. Nilai perpanjangan putus vulkanisat karet yang semakin tinggi menunjukkan bahwa
vulkanisat karet semakin elastis. Nilai perpanjangan putus vulkanisat dengan pengisi karbon hitam
berkisar 290-510 %, sedangkan dengan pengisi silika berkisar 640-800 % (Gambar 2). Perpanjangan
putus vulkanisat terus meningkat sejalan dengan semakin tingginya konsentrasi resin fenolik CNSL.
Perpanjangan putus vulkanisat tertinggi pada kedua jenis bahan pengisi dicapai pada formula
kompon dengan konsentrasi resin fenolik CNSL 15 phr, namun tidak berbeda nyata dengan
konsentrasi 10 phr. Peningkatan perpanjangan putus vulkanisat dengan semakin tingginya
konsentrasi resin fenolik CNSL, diduga karena efek pemlastisan kompon karet oleh resin fenolik CNSL.
Menurut Menon et al. (2002), efek pemlastisan tersebut merupakan peran rantai karbon samping
tidak jenuh CNSL yang dapat meningkatkan mobilitas segmental rantai polimer karet alam, yang
dibuktikan oleh menurunnya viskositas kompon karet. Menurut Herminiwati et al. (2004), kompon
karet yang tidak diberi bahan pemlastis memiliki sifat yang kaku dan keras sehingga perpanjangan
putusnya sangat rendah. Vulkanisat karet dengan bahan pengisi silika memiliki nilai perpanjangan
putus yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbon hitam (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa
peng-gunaan bahan pengisi silika menghasilkan vulkanisat karet yang lebih fleksibel dan elastis,
sedangkan bahan pengisi karbon hitam menghasilkan vulkanisat karet yang lebih keras.
Kecenderungan terbentuknya jaringan bahan pengisi (fillerfiller network) di dalam kompon karet
karena polaritas silika yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya pembentukan ikatan silang
dalam vulkanisat karet. Kondisi ini menghasilkan vulkanisat karet yang cenderung fleksibel dan
elastis.
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Gambar 1. Pengaruh konsentrasi resin fenolik CNSL
terhadap kekuatan tarik vulkanisat karet
alam dengan pengisi karbon hitam dan
silika.

Gambar 2. Pengaruh konsentrasi resin fenolik CNSL
terhadap perpanjangan putus vulkanisat
karet alam dengan pengisi karbon hitam
dan silika.
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Modulus tarik
Modulus tarik merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu bahan
selama gaya yang bekerja tidak melampaui batas elastisitasnya. Vulkanisat karet dengan bahan
pengisi karbon hitam memiliki modulus tarik (perpanjangan 200 %) berkisar 7,1-13,4 N.mm2-1, lebih
tinggi daripada pengisi silika, yaitu 3,5-6,2 N.mm2-1 (Gambar 3). Modulus tarik vulkanisat karet pada
kedua bahan pengisi menurun dengan semakin meningkatnya konsentrasi resin fenolik CNSL, namun
penurunan tersebut tidak nyata perbedaannya sampai dengan penambahan resin fenolik CNSL 5 phr.
Laju penurunan modulus tarik vulkanisat karet yang diisi karbon hitam lebih tinggi dari silika
(Gambar 3), hal ini menunjukkan tingginya efisiensi resin fenolik CNSL dalam menurunkan tingkat
kekakuan vulkanisat karet ketika karbon hitam digunakan sebagai bahan pengisi. Kondisi yang dicapai
tersebut merupakan efek pemlastisan dari resin fenolik CNSL yang menyebabkan pelunakan pada
vulkanisat karet.
Kekerasan (Shore A)
Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui tingginya kekerasan vulkanisat karet, yang
dilakukan dengan kekuatan penekanan tertentu. Nilai kekerasan vulkanisat karet yang semakin tinggi
menunjukkan bahwa vulkanisat semakin keras dan semakin tidak elastis. Kekerasan vulkanisat
dengan pengisi karbon hitam berkisar 65-70, sedangkan dengan pengisi silika berkisar 55-66
(Gambar 4). Hasil tersebut menunjukkan bahwa vulkanisat karet yang diisi karbon hitam memiliki
kekerasan yang lebih tinggi daripada silika. Penambahan resin fenolik CNSL menurunkan kekerasan
vulkanisat karet, namun penurunan kekerasan vulkanisat karet yang diisi karbon hitam tidak berbeda
nyata sampai penambah-an 10 phr, sedangkan yang diisi silika tidak berbeda nyata sampai
penambahan 5 phr. Penurunan kekerasan vulkanisat tersebut juga terkait dengan efek pemlastisan
oleh resin fenolik CNSL. Hasil yang serupa diperoleh pada vulkanisat karet alam dengan penambahan
posphorylated CNSL yang juga merupakan senyawa turunan dari CNSL (Menon et al. 1998).
Ketahanan kikis
Ketahanan kikis merupakan sifat yang penting yang harus dimiliki oleh produk karet. Jika
ketahanan kikis rendah maka produk yang dihasilkan akan mudah haus. Ketahanan kikis dinyatakan
dengan volume karet terkikis, sehingga semakin tinggi nilai karet terkikis maka ketahanan kikis
vulkanisat semakin rendah. Gambar 5, menunjukkan ketahanan kikis vulkanisat karet yang diisi

Gambar 3. Pengaruh konsentrasi resin fenolik CNSL
terhadap modulus tarik 200 % vulkanisat
karet alam dengan pengisi karbon hitam
dan silika.
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi resin fenolik CNSL
terhadap kekerasan vulkanisat karet alam
dengan pengisi karbon hitam dan silika.
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Gambar 5. Pengaruh konsentrasi resin fenolik CNSL terhadap ketahanan kikis vulkanisat karet alam dengan
pengisi karbon hitam dan silika.

karbon hitam berkisar 117,6-144,4 mm3, lebih tinggi dari ketahanan kikis vulkanisat karet yang diisi
silika, yaitu 193,4-223 mm3. Penambahan resin fenolik CNSL pada vulkanisat karet yang diisi karbon
hitam dan silika memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ketahanan kikisnya. Pada vulkanisat
karet yang diisi karbon hitam, penambahan resin fenolik CNSL dapat memperbaiki ketahanan kikis
vulkanisat untuk seluruh konsentrasi yang diberikan. Sebaliknya, penambahan resin fenolik CNSL
menurunkan ketahanan kikis pada vulkanisat karet yang diisi silika, dengan penurunan tertinggi pada
konsentrasi resin fenolik CNSL 10-15 phr. Menurut Kukreja et al. (2003), ketahanan kikis dipengaruhi
oleh kelembekan (softness) permukaan karet, dispersi bahan pengisi, dan kerapatan ikatan silang
vulkanisat.
KESIMPULAN
Penambahan resin fenolik CNSL pada formula kompon karet menghasilkan sifat mekanis
vulkanisat yang berbeda untuk kedua jenis bahan pengisi yang digunakan. Kompon dengan bahan
pengisi karbon hitam menghasilkan vulkanisat karet dengan sifat yang lebih keras, sedangkan bahan
pengisi silika menghasilkan vulkanisat karet yang lebih fleksibel dan elastis. Penambahan resin fenolik
CNSL dengan konsentrasi 5 phr pada formula kompon karet yang diisi karbon hitam menghasilkan
sifat mekanis terbaik, yaitu kekuatan tarik 30,6 N.mm2-1, perpanjangan putus 410 %, modulus tarik
(200 %) 12,3 N.mm2-1, kekerasan (shore A) 69,0 dan ketahahan kikis 122,7 mm3. Penambahan resin
fenolik CNSL dengan konsentrasi 5 phr pada formula kompon karet yang diisi silika menghasilkan sifat
mekanis terbaik, yaitu kekuatan tarik 27,8 N.mm2-1, perpanjangan putus 740 %, modulus tarik
(200 %) 5,0 N.mm2-1, kekerasan (shore A) 65,0 dan ketahanan kikis 193,4 mm3.
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ABSTRAK
Benih Jambu mete asal Kabupaten Muna yang beriklim basah (tipe iklim A menurut Schmidt dan Ferguson)
telah lama dijadikan sebagai sumber benih baik oleh petani jambu mete di Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun
petani di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara,
Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, karena jambu mete tersebut memiliki keunggulan yaitu
berproduksi tinggi, ukuran gelondong dan kacangnya besar, kandungan protein dan lemaknya tinggi, rasanya
gurih manis dan tahan terhadap Fusarium spp. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi produksi,
kandungan proksimat dan karakteristik morfologi 42 pohon induk jambu mete yang sudah digunakan sebagai
sumber benih oleh petani. Lokasi penelitian terdapat di Blok Lata Ate, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,
Sulawesi Tenggara, yang terletak pada ketinggian tempat 100 m dpl. Waktu penelitian dimulai sejak Januari
sampai Desember 2009. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
jambu mete asal Muna memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan jambu mete PK 36 dan MR 851.
Disamping itu, pohon induk tersebut memiliki kandungan proksimat yang lebik baik dengan kadar protein
21,78 % dan lemak 44,56 %. Ukuran gelondong dan kacang lebih besar dengan rasa yang gurih manis, serta
seragam dalam penampilan karakter vegetatif dan generatif tanaman.
Kata kunci: Anacardium occidentale, produktivitas, proksimat, pohon induk, iklim basah

ABSTRACT
Cashew seeds from Muna Regency have long been used as seed sources by cashew farmers in Southeast
Sulawesi, South Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, North Maluku, East Nusa Tenggara and
West Nusa Tenggara provinces due to their high productivity, and large beans, high protein and fat content,
sweet savory taste and resistant to Fusarium spp. A study with the objective of evaluating the production,
quality and morphological characteristics of 42 cashew trees used as a source of seed by farmers is done in Lata
Ate Block, Kabawo Subdistrict, Muna Regency, Southeast Sulawesi, located at an altitude of 100 m asl. Research
conducted since January to December 2009, with direct observation method. The results showed that cashew
nuts from Muna had higher productivity compared to PK 36 and MR 851 varieties. In addition, based on the
proximate test, the tested tree has better quality with 21.78 % protein content and 44.56 % fat, larger size and
nut with sweet tasty flavors, and uniform in appearance of vegetative and generative characters plant.
Key words: Anacardium occidentale, productivity, proximate, parent tree

PENDAHULUAN
Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah penghasil mete di Provinsi Sulawesi
Tenggara. Luas areal tanaman jambu mete di Muna mencapai 33.986 ha, dengan produktivitas 329
kg/ha/tahun dan melibatkan 28.562 kepala keluarga petani (Ditjenbun 2015). Jambu mete asal Muna
telah lama dijadikan sebagai sumber benih baik oleh petani jambu mete di Provinsi Sulawesi
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Tenggara maupun petani di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Alasan petani
menggunakan benih jambu mete asal Muna yaitu karena jambu mete tersebut mempunyai produksi
gelondong yang tinggi (17 kg/pohon/tahun), ukuran gelondong dan kacangnya besar, kandungan
protein dan lemaknya tinggi, rasanya gurih manis dan tahan terhadap kelebihan air serta penyakit
busuk akar Fusarium spp.
Kriteria yang disusun Djaenudin et al. (2003) maupun Ditjenbun (2006) menyatakan bahwa
lahan-lahan yang tergolong sesuai untuk jambu mete mempunyai bulan kering ≤ 6 bulan. Kabupaten
Muna secara agroklimat termasuk daerah yang kurang sesuai untuk tanaman jambu mete karena
daerah ini tergolong ke dalam daerah iklim basah dengan tipe iklim A (Schmidt dan Ferguson 1951),
yaitu bulan basah (rata-rata curah hujan > 100 mm.bulan-1) terjadi selama 12 bulan dan tidak
terdapat bulan kering (rata-rata curah hujan < 60 mm.bulan-1) dalam tahun. Walaupun Muna
termasuk ke dalam kategori daerah yang kurang sesuai, jambu mete telah dibudidayakan oleh
hampir sebagian besar petani di daerah tersebut. Jambu mete yang ditanam umumnya merupakan
jenis lokal yang telah beradaptasi secara baik dengan kondisi lingkungan Muna dalam kurun waktu
yang relatif lama dan dapat tumbuh serta berproduksi tinggi sehingga telah ditetapkan sebagai
varietas spesifik lokasi untuk daerah Muna (Wicaksono et al. 2011).
Tanaman jambu mete yang saat ini berkembang di Kabupaten Muna umumnya berasal dari
42 pohon induk yang terdapat di Blok Lata Ate, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna yang dipilih
berdasarkan hasil seleksi empat tahap yang dilakukan pada tahun 2005-2009. Seleksi tahap I
dilakukan terhadap 18 blok yang terdapat di Muna, berdasarkan pola tanam, penampilan kebun dan
serangan hama dan penyakit tanaman, diperoleh 10 blok terpilih. Seleksi tahap II (10 blok) mengacu
kepada topografi datar sampai bergelombang, sarana transportasi mudah, tinggi tempat 0-500 m
dpl, luas minimal 0,5 ha, pertanaman kompak dan monokultur, umur tanaman  10 tahun, produksi
tinggi ( 6,25-7,5 kg/pohon/tahun) dan bebas hama penyakit. Dari hasil hasil seleksi tersebut
diperoleh 6 blok terpilih. Seleksi tahap III dari blok yang ada (6 blok) diseleksi lagi dengan
meningkatkan syarat produksi, yaitu diatas rata-rata produksi per hektar dari 10 blok, diperoleh 3
blok terpilih. Seleksi tahap IV, blok terpilih dari seleksi tahap III (3 blok) diseleksi satu blok terbaik
berdasarkan produksi tertinggi, warna buah semu, bentuk tajuk pohon, sudut cabang, jumlah tunas
per m2, jumlah bunga hermaprodit dan jumlah buah per tangkai, dari kegiatan tersebut diperoleh 1
blok terpilih yaitu La Ta Ate (terdiri dari 42 pohon induk). Karakterisasi morfologi pada tanaman
jambu mete merupakan salah satu cara yang akurat untuk menilai sifat agronomi, klasifikasi
taksonomi tanaman, identifikasi duplikasi koleksi plasma nutfah, identifikasi fenotipe dan
perubahannya terkait dengan ekotipenya, studi pendugaan keragaman genetik dan korelasi antara
morfologi dengan sifat penting agronomi dan pengembangan varietas (Wardiana et al. 2011; Dadzie
at al. 2014; Sika et al. 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi produksi, kandungan
proksimat dan karakteristik morfologi 42 pohon induk jambu mete yang sudah digunakan sebagai
sumber benih oleh petani.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan dengan metode survey dan bahan tanam yang digunakan adalah pohon
induk jambu mete terbaik milik petani sebanyak 42 pohon berumur 15 tahun hasil seleksi sebanyak
empat tahap, Lokasi penelitian terdapat di Blok Lata Ate, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,
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Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ketinggian tempat 100 m dpl, jenis tanah Latosol dan tipe
iklimnya A (Schmidt dan Ferguson 1951). Sifat kimia tanah dan condisi curah hujan di Kabupaten
Muna terdapat pada Lampiran 1 dan 2. Pelaksanaan penelitian sejak Januari sampai Desember 2009.
Peubah yang diamati terdiri dari produksi gelondong/pohon/tahun selama tiga tahun
produksi (tahun 2006 sampai 2009). Sebagai pembanding digunakan dua varietas jambu mete yang
telah dilepas sebagai varietas unggul, yaitu varietas PK 36 dan varietas MR 851 asal Pangkep dan
Maros Sulawesi Selatan. Analisis proksimat yang terdiri dari kadar protein, lemak dan karbohidrat
dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah, Bogor. Pengamatan
karakteristik dilakukan mengikuti ketentuan IPGRI (1980) yang dimodifikasi. Karakter-karakter yang
diamati mencakup karakteristik vegetatif dan generatif (bunga dan buah), yaitu:
1. Pohon: bentuk tajuk, tinggi dan lebar kanopi.
2. Batang: lingkar batang dan sudut cabang.
3. Daun: panjang dan lebar daun, jumlah tunas per m2.
4. Bunga: panjang tangkai, warna, dan persentase bunga hermaprodit.
5. Buah semu: jumlah.tangkai-1, bobot.butir-1, panjang dan lebar, bentuk, warna, rasa, dan aroma.
6. Gelondong: bobot 100 gelondong, panjang dan lebar, warna kulit, dan pipi.
7. Biji/kacang: rasa, bentuk, kacang utuh (%), bobot 100 kacang, panjang dan lebar kacang, serta
warna.
Data produksi gelondong dan morfologi tanaman jambu mete dianalisis secara deskriptif
dengan menghitung nilai rata-rata yang dilanjutkan dengan menghitung koefisien keragaman
fenotipe tanaman di lapang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi
Produksi gelondong di Blok La Ta Ate selama 3 tahun (2007-2009) menunjukkan angka yang
stabil dengan koefisen keragaman yang rendah (di bawah 20 %). Produksi rata-rata mencapai 17
kg/pohon/tahun (Tabel 1). Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan
varietas jambu mete yang sudah di lepas yaitu PK 36 dan MR 851, ternyata jambu mete asal Muna
memiliki rata-rata produksi gelondong yang lebih tinggi selama tiga tahun produksi.
Produksi jambu mete ditentukan oleh potensi genetik (genotipe), kondisi lingkungan dan
interaksi antara genotipe dan lingkungan (Aliyu et al. 2014; Sethi et al. 2015), sehingga jambu mete
yang ditanam pada kondisi lingkungan yang berbeda, produksinya pun akan berbeda. Walaupun ratarata produksi jambu mete asal Muna lebih tinggi dibandingkan varietas PK 36 dan MR 851 (Tabel 2)
tidak berarti jambu mete Muna lebih unggul dari varietas PK 36 dan MR 851, karena genotipe dan
kondisi lingkungannya berbeda. Jika jambu mete Muna ditanam di lingkungan tumbuh PK 36 dan MR
851, produksinya diduga tidak akan sama dan sebaliknya jika PK 36 dan MR 851 di tanam di
lingkungan tumbuh jambu mete Muna produksinya diduga akan berbeda pula.
Kadar proksimat
Jambu mete Muna mempunyai kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan varietas PK 36
dan kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan PK 36 dan MR 851 (Tabel 3). Kadar proksimat
kernel/kacang jambu mete asal berbagai negara nilainya bervariasi. Kadar protein kernel jambu mete
asal negara India, Pantai Gading, Brasil, Vietnam, Kenya dan Mozambik nilainya masing-masing adaadalah 20,1-23; 20,2; 21, 21,5 dan 22 %, kadar lemak masing-masing 48,05-49,40; 49,25; 47,40;
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Tabel 1. Produksi gelondong jambu mete selama 3 tahun di blok La Ta Ate, Muna.
Parameter

2007

Nilai
Koefisien keragaman (%)

18,03
15,13

Produksi gelondong (kg/pohon/tahun)
2008
2009
17,00
8,14

Rata-rata

16,00
12,22

17,00
5,97

Tabel 2. Rerata produktivitas gelondong jambu mete Muna, varietas PK 36 dan varietas MR 851.
Aksesi/varietas

Rata-rata produksi gelondong (kg/pohon/tahun)

Muna
PK 36*
MR 851*

17,00
5,92
6,10

Sumber : * Hadad et al. 2011.

Tabel 3. Kadar protein, lemak dan karbohidrat jambu mete Muna, varietas PK 36 dan varietas MR 851.
Aksesi/ varietas
Muna
PK 36*
MR 851*

Kadar protein (%)

Kadar lemak (%)

Kadar karbohidrat (%)

21,78
15,26
22,45

44,56
39,64
41,95

13,84
21,35
25,42

Sumber : * Hadad et al. 2011.

45,05; 50,40 dan 46,20 %, serta kadar karbohidrat masing-masing 19,6-21,7; 19,6; 20,9; 23,6; 18,1
dan 22,2 (Rico et al. 2016).
Karakter morfologi
Jambu mete Muna memiliki bentuk tajuk setengah bola, bunga berwarna putih bergaris
merah, buah berbentuk agak bulat lonjong, berwarna merah dengan rasa buah manis sepat dan
beraroma khas. Kulit gelondong berwarna abu-abu kehitaman dan pipi gelondong bernas. Kacang
berbentuk ginjal terbuka, berwarna putih susu dengan rasa manis. Karakteristik kuantitatif morfologi
bagian vegetatif dan generatif jambu mete Muna terdapat pada Tabel 4. Karakteristik morfologi
pohon (batang, cabang dan daun), bunga, buah, gelondong dan kacang jambu mete Muna cukup
seragam, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisen keragaman setiap karakter yang nilainya di bawah
20 % (Tabel 4). Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa ukuran gelondong dan kacang serta
bobot gelondong jambu mete Muna lebih tinggi dibandingkan varietas PK 36 dan MR 851 (Tabel 5).
KESIMPULAN
Jambu mete asal blok La Ta Ate, Muna memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan
jambu mete varietas PK 36 dan MR 851. Disamping itu, pohon induk tersebut memiliki kandungan
proksimat yang lebik baik dengan kadar protein 21,78 % dan lemak 44,56 %. Ukuran gelondong dan
kacang serta bobot gelondong lebih besar dibandingkan varietas PK 36 dan MR 851 dengan rasa yang
gurih manis, serta seragam dalam penampilan karakter vegetatif dan generatif tanaman.
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Tabel 4. Karakteristik vegetatif dan generatif jambu mete Muna.
Karakter
Tinggi pohon (m)
Batang:
Lingkar batang (cm)
Lebar kanopi (m)
Cabang:
Sudut cabang (o)
Daun:
Jumlah tunas per m2
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Bunga :
Panjang tangkai bunga (cm)
Persentase bunga hermaprodit (%)
Buah:
Jumlah buah per tangkai
Panjang buah (cm)
Lebar buah (cm)
Bobot buah (g)
Gelondong:
Panjang gelondong (cm)
Lebar gelondong (cm)
Bobot 100 gelondong (g)
Kacang:
Persentase kacang utuh (%)
Panjang kacang (mm)
Lebar kacang (mm)
Bobot 100 kacang (g)

Rata-rata

Koefisen keragaman (%)

9,60

18,95

138,00
14,00

9,53
6,42

90,00

10,55

26,00
15,70
9,30

27,53
5,71
5,30

4,20
16,87

5,25
2,76

20,00
7,30
4,90
210,00

6,81
3,91
12,20
9,81

3,78
2,80
965,00

1,46
1,41
0,62

71,00
27,00
13,00
210,00

8,09
11,46
10,07
3,01

Tabel 5. Rata-rata ukuran dan bobot genlong serta ukuran dan bobot kacang jambu mete Muna, varietas PK 36
dan MR 851.
Parameter
Ukuran gelondong
- Panjang (cm)
- Lebar (cm)
Bobot 100 gelondong (g)
Ukuran kacang
- Panjang (cm)
- Lebar (cm)
Bobot kacang/butir (g)

Jambu mete Muna

PK 36*

MR 851*

3,78
2,80
965

3,42
1,81
794

2,98
1,78
624

3,78
2,80
2,10

2,75
1,19
2,35

2,37
1,13
2,45

Sumber : * Hadad et al. 2011.
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Lampiran 1. Hasil analisis sifat kimia tanah di blok La Ta Ate, Muna.

pH

C-organik
(%)

N-total
(%)

4.64
masam

1.44
rendah

0.08
Sangat
rendah

C/N ratio

P2O5
tersedia
(ppm)

18.00
tinggi

5.00
Rendah

Basa dapat ditukarkan (cmol (+) / kg)
Ca
Mg
K
Na
1.16
Sangat
rendah

0.21
Sangat
rendah

0.05
Sangat
rendah

0.48
sedang

Lampiran 2. Curah hujan dan hari hujan di Muna tahun 1994-2009
Bulan

1994
CH
HH

1995
CH
HH

1996
CH
HH

CH

1997
HH

1998
CH
HH

1999
CH
HH

2000
CH
HH

2001
CH
HH

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des

269
79
416
297
244
78
26
32
2
80
84
231

22
15
25
23
16
11
7
11
2
5
8
19

225
266
312
214
409
265
133
28
13
95
193
180

17
21
25
19
26
22
16
11
2
8
14
15

197
263
146
141
209
251
226
159
39
149
177
159

18
21
13
25
22
27
14
21
7
16
26
20

212
141
108
188
71
162
53
0
0
0
67
195

22
17
12
18
9
15
7
0
0
0
5
18

0
82
185
269
350
235
434
130
94
194
274
138

0
11
15
21
28
19
25
15
13
16
17
19

231
178
181
224
292
228
175
19
44
140
206
213

14
16
15
16
19
19
13
6
5
16
14
14

224
229
216
275
269
628
106
82
23
85
63
74

10
10
7
10
10
19
8
7
4
7
8
7

199
95
154
156
198
199
125
5
65
100
207
187

13
9
10
10
10
12
4
2
4
4
11
11

Jumlah

1838

164

2333

196

2116

230

1197

123

2385

19
9

2131

167

2274

107

1690

100

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des

423
245
275
253
314
92
15
30
46
23
34
146

16
15
12
15
13
9
4
2
5
3
4
12

385
678
586
781
708
709
615
129
226
394
149
627

15
14
12
17
11
12
12
6
5
5
11
17

259
132
287
327
235
223
99
40
24
80
253
408

18
12
13
15
11
11
11
4
3
2
8
15

201
210
234
210
179
103
92
31
76
146
164
296

13
14
14
13
15
7
8
4
6
8
11
15

156
148
236
151
243
167
48
2
0
5
8
63

10
10
12
10
13
12
5
3
2
2
4
11

64
161
115
371
194
498
91
120
83
126
113
186

10
11
13
16
12
18
9
8
7
9
10
13

190
382
465
393
992
1224
324
139
37
68
245
187

8
7
14
15
15
11
8
8
5
5
12
14

491
234
207
208
142
157
92
17
94
11
44
132

11
11
10
11
9
8
8
3
8
4
5
9

Jumlah

1896

110

5987

137

2367

123

1942

128

1227

94

2122

136

4646

122

1829

97

Keterangan: CH: Curah hujan; HH: Hari hujan.
Sumber : Penangkar hujan Dinas Pertanian Kabupaten Muna.
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Ditjenbun
Balittro
Balittro
Balittro
Balittri
Balittro
Balittro
Flotim NTT
Humas Litbang
DKP3 Cirebon
Balittro
Distani Kota Bogor
Ditjenbun
PSEKP
Balittri
Puslit Tanah
Balittro
BB Pasca Panen
Ditjenbun
Puslitbangbun
Distanbunhut Klungkung Bali
Nusa Tenggara Barat
Balittro
Puslitbangbun
Kab Muna
Sulawesi Tenggara
Balittro
Balittro
Distanhut
Balittro
Ditjenbun
PT. Java Tohoku Industries
Balittro
Antara
Titian News Bogor.Com
Balittro
Balittro
Balittro
DKP3 Cirebon
DKP3 Cirebon
Balittro
Balittro
Balittro
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No.

Nama

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Marsiyo
Max Diamanti
May Sukmasari
Maya Mariana
Maynarti Sari Dewi Ibrahim
Mesak Tombe
Mia
Michellia D
Miftakhurohman
Miqdonth S Abolla
Molide Rizal
Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, Msi
Muhammad Zainuddin
Natalini Nova K
Nina A
Nur Maslahah
Nurliani Bermawie
Nursalam Sirait
Octivia Trisilawati
Otih Rostiana
Petrus P Aram
Prof Dr Ir Muhammad Taufik, M.Si
Pupung Purnamawati
Rani Ekayanti
Repianyo
Retno Agustarini
Reyaa
Rismayani
Robert H Sinaga
Rodiah
Rohimatun
Rosihan Rosman
Rossa Junita
Rubi Heryanto
Rudi Suryadi
Rudinan B
S Retno
Setiawan
Sintha Suhirman
Siswanto
Siti Aisyah
Siti Efi N
Siti Nuryani
Sitti Fatimah Syahid
Sondang Suriati

Bogor,12-13 Oktober 2016

Unit Kerja/Instansi
Gunung Kidul
Gapoktanor Sangihe
Balittro
Balittro
Balittri
Balittro
Berita 2 Bahasa.Com
Balittro
Balittro
Distanbun NTT
Balittro
Dishutbun Sinjai
Balittro
Balittro
Distanhut
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Dishutbun Flotim NTT
Halu Oleo
Balittro
Balittro
Balittro
Puslitbang Hutan
DKP3 Cirebon
Balittro
Ditjenbun
Balittro
Balittro
Balittro
BB Biogen
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Puslitbangbun
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
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Nama
Sri Rahayuningsih
Sri Wahyuni
Sri Yuni
Sudaryanto
Sujianto
Sukarman
Sukatma
Sukamto, Dr
Sukoco
Sumarni Dahlan
Sunyoto
Suppalah Krishnan
Susi Noor S
Susilowati
Sutrasman
Syakir
Tajudin
Taryanto Wijaya
Tatang Hidayat
Tatang Sutarjo
Teguh Santoso
Tini Nurcahaya
Tjandra Dewi
Toriquillie/Tora
Totong Sugandi
Tri Eko Wahyono
Tri Lestari Mardiningsih
Usman Daras
Wasissa Titi Ilhami, Sp, Msi
Wawan Haryudin
Yana Meri
Yetti Heryati
Zulhisnain
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Unit Kerja/Instansi
Balittro
Balittro
Balittro
ICCFT Bappenas
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
Balittro
PT Supa
Media Perkebunan
PT Supa
Balittro
Balittro
Balittro
Majalah Swadaya
Balittro
Asspuk
BB Pasca Panen
Balittro
Balittro
Balittro
PT. Java Tohoku Industries
PT. Java Tohoku Industries
Balittro
KK Cimanggu
Balittro
Balittro
STPP Bogor
Balittro
RRI
Puslitbang Hutan
Balittro

