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ABSTRAK 

 

Bagus Utama Emtien. NIM 1105315021. Economic Benefits of Organic 

Certification on Cashew Farming in Dukuh Village, Kubu Sub-District, 

Karangasem Regency. Supervised by: Dr. I Wayan Budiasa, SP. MP. and Pt. 

Udayani Wijayanti, SP. M. Agb. 

Demand for organic cashew nuts in the international market is very high. 

The existence of organic certificate gives positive impact for cashew farmers, 

especially in increasing the selling price. Subak Abian Buana Kusuma is one of 

subak abian in Karangasem regency which conducts certified organic farming 

from certification institution of International Institute for Marketecology (IMO) 

Switzerland. Organic cashew farming has a tendency to cost a lot. 

The objectives of the research are: (1) To know the process of organic 

certification stage at cashew farm in Dukuh Village, Kubu Sub-district, 

Karangasem Regency; (2) Finding out whether organic farming system provides 

economic benefits compared to conventional cashew farming in Dukuh Village, 

Kubu Sub-district, Karangasem. 

Organic cashew certification is done by international certification agency 

IMO (Institute for Marketecology) Switzerland with the support of PT. PMA 

(Profil Mitra Abadi) and Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Karangasem to Subak Abian Buana Kusuma which is technically certified by ICS 

(Internal Control System). Revenue per hectare of certified organic farmers is Rp. 

28,111,004,74 and non-organic farmers is Rp. 12,560,166.20, with a percentage of 

119% greater income per hectare of organic farmers while the income per kg of 

organic farmers is Rp. 21,238.16 and non-organic farmers is Rp. 11,721.14 / kg 

with a percentage of 81% larger per kilogram of organic farmers. Premium price 

received by farmers is Rp.9000,00 with the cost of certification per kg is Rp. 

163.00. Organic premium received by farmers is Rp. 9,517,02 / kg. The RC ratio 

of Subak Abian Buana Kusuma and Pandan Sari were 4.69 and 2.87 respectively, 

and the Profit Rate was 369% and 187%, compared to 5% for 5% said to be very 

worthy to be cultivated. The value of t arithmetic> t table (2.34> 2.05), means that 

the income per hectare organic cultivated farming undertaken by Subak Abian 

Buana Kusuma greater than non-organic cashew nut farming income is cultivated 

by Subak Abian Pandan Sari. 

 

Keywords: Organic Certificate, Cashew Farming, Revenue, RC Ratio, Profit 

Rate, Comparative Analysis. 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Bagus Utama Emtien. NIM 1105315021. Manfaat Ekonomi Sertifikasi 

Organik pada Usaha Tani Mete di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, 

Kabupaten Karangasem. Dibimbing oleh: Dr. I Wayan Budiasa, SP. MP. dan 

Pt. Udayani Wijayanti, SP. M. Agb. 

Permintaan kacang mete organik di pasar internasional sangat tinggi. 

Adanya sertifikat organik memberikan dampak positif bagi petani jambu mete 

terutama dalam meningkatkan harga jual. Subak Abian Buana Kusuma 

merupakan salah satu subak abian di Kabupaten Karangasem yang melakukan 

usaha tani mete organik bersertifikat dari lembaga sertifikasi internasional yaitu 

Institute for Marketecology (IMO) Switzerland. Usaha tani mete organik memiliki 

kecendrungan membutuhkan biaya yang besar. 

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Mengetahui proses tahapan sertifikasi 

organik pada usahatani mete di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten 

Karangasem; (2) Mengetahui apakah usahatani mete organik memberikan manfaat 

ekonomi dibandingkan usaha tani mete konvensional di Desa Dukuh, Kecamatan 

Kubu, Karangasem.  

Pendapatan per hektar petani organik bersertifikat adalah Rp 

14,055,502.37 dan petani non organik adalah Rp 6,401,170.36, dengan persentase 

sebesar 119 % lebih besar pendapatan per hektar petani organik sedangkan 

pendapatan per kg petani organik adalah Rp 21.238,16 dan petani non organik 

adalah Rp 11.721,14/kg dengan persentase sebesar 81 % lebih besar pedapatan per 

kg petani organik. Premium price yang diterima petani adalah sebesar Rp 9000,00 

dengan biaya sertifikasi per kg adalah Rp 163,00. Organic premium yang diterima 

petani adalah sebesar Rp 9.517,02/kg. Hasil RC rasio Subak Abian Buana 

Kusuma dan Pandan Sari masing-masing adalah 4,69 dan 2,87, kemudian hasil 

Profit Rate adalah 369 % dan 187 %, yang dibandingkan dengan rata-rata inflasi 

selama lima tahun yaitu 5 % sehingga usaha tani tersebut dikatakan sangat layak 

untuk diusahakan. Nilai t hitung > t tabel (2,34 > 2,05), artinya bahwa pendapatan 

per hektar usaha tani mete organik yang diusahakan oleh Subak Abian Buana 

Kusuma lebih besar dari pendapatan usaha tani mete non organik yang diusahakan 

oleh Subak Abian Pandan Sari. 

 

Kata Kunci: Sertifikat Organik, Usaha Tani Mete, Pendapatan, RC Ratio, Profit 

Rate, Analisis Komparatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar 

penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sekitar 46% penduduk Indonesia 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh iklim 

Indonesia yang termasuk tipe iklim tropis yang berada pada garis khatulistiwa. 

Selain itu Indonesia adalah negara kepulauan dan topografinya yang bergunung-

gunung dengan tanah yang subur yang cocok untuk berbagai jenis tanaman. 

(Adiwilaga, 1974). Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian 

diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan 

pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, 

dan memperluas kesempatan kerja (Mubyarto, 1984). 

 Sektor pertanian mempunyai beberapa subsektor, diantaranya adalah 

subsektor perkebunan mempunyai fungsi yang strategis. Hal ini dikarenakan 

pembangunan pada subsektor  perkebunan diupayakan dalam rangka memperoleh 

devisa negara dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani serta menyediakan 

bahan baku bagi industri di dalam negeri (Evizal, 2014). Pada subsektor 

perkebunan terdapat satu komoditi yang cukup penting dalam perkebunan saat ini 

yaitu komoditi mete. Tanaman jambu mete merupakan satu jenis tanaman 

perkebunan yang memiliki potensi cukup besar bagi pengembangan 

perekonomian nasional. Sifat-sifat yang menonjol pada tanaman jambu mete 

adalah dapat tumbuh dengan baik pada lahan kering terutama yang tergolong 



lahan kritis (Disbun,2014). Selain dapat tumbuh di lahan yang kritis, harga mete 

pun relatif menguntungkan bagi petani dan “stake holder” yang terlibat dalam 

perekonomian jambu mete. 

Pada awalnya penanaman jambu mete di Indonesia bertujuan untuk 

konservasi lahan kritis. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini pengembangan 

tanaman jambu mete bukan saja bertujuan untuk konservasi atau merehabilitasi 

lahan kritis tetapi lebih luas lagi karena nilai ekonominya tinggi. Usahatani jambu 

mete telah menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Sebagai komoditas 

unggulan, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor gelondong dan kacang 

mete nomor tiga di dunia pada dekade tahun 90-an. Perubahan status tanaman 

jambu mete yang semula merupakan tanaman penghijauan menjadi komoditas 

unggulan, memerlukan penekanan pola pengembangan yang berorientasi 

agribisnis. Oleh karena itu tujuan pengembangan tanaman jambu mete saat ini 

diarahkan untuk : a) meningkatkan produksi dan mutu, baik untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; b) meningkatkan pendapatan petani dan 

perluasan lapangan kerja; dan c) memelihara serta melestarikan lingkungan hidup 

melalui program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis (Saragih dan Haryadi, 

2003).  

Meskipun produktivitas mete Indonesia belum mengalami kenaikan 

signifikan dan masih di bawah negara penghasil mete lainnya, usaha kacang mete 

sudah sangat layak diperhitungkan. Usaha kacang mete sudah menjadi usaha yang 

potensial dengan sebaran konsumen yang luas bahkan sampai keluar negeri. 

Harga yang ditawarkan relatif menguntungkan sehingga petani mete berpeluang 

mendapatkan laba yang besar dalam kancah pemasaran mete dunia. Harga biji 



jambu mete di Indonesia khususnya di tingkat petani ditentukan oleh mekanisme 

pasar bebas. Pasar bebas dapat  diartikan sebagai pasar ideal dimana seluruh 

keputusan ekonomi dilakukan tanpa unsur paksaan antara kedua belah pihak yaitu 

penjual dan pembeli serta ditetapkan dengan hukum penawaran & permintaan 

tanpa campur tangan dari pemerintah (Putong, 2003). 

Petani bebas menjual hasil panennya kepada para pedagang pengumpul, 

baik berupa biji berkulit (gelondong) maupun biji tanpa kulit (kacang mente). Hal 

ini sebenarnya merupakan salah satu kendala dalam penerapan pola kemitraan 

terpadu untuk meningkatkan produksi komoditas biji jambu mete, karena para 

pedagang pengumpul menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan. Namun 

demikian sudah ada beberapa pengusaha (eksportir) jambu mete yang telah 

berhasil menerapkan kemitraan dengan petani, khususnya dalam hal pembelian 

hasil panen jambu mente untuk di ekspor.  

Seiring dengan pengembangan usaha kacang mete Indonesia yang 

berorientasi ekspor maka Indonesia juga mengembangkan produksi jambu mete 

organik. Langkah tersebut diambil karena trend dunia saat ini adalah 

pengembangan pertanian organik. Masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang 

ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Orang semakin 

arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah 

lingkungan. Penggunaan bahan kimia non alami pada pertanian mulai di 

tinggalkan dengan orang-orang menggunakan slogan “Back to Nature”,. Kini 

bahan pangan organik mulai diminati banyak orang. Memang harganya relatif 

lebih mahal, namun sebanding dengan manfaat yang didapatkannya. Bahkan 

pangan organik memiliki nutrisi yang lebih baik di bandingkan dengan pangan 



non organik. Kelebihan pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang 

mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia 

sintetis.  

Negara tujuan ekspor kacang mete Indonesia adalah negara-negara di 

Amerika Utara, Uni Eropa, China, Timur Tengah, India dan Australia. Sedangkan 

di Indonesia sentra tanaman mete terdapat di sembilan provinsi yakni, Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara (Disbun, 

2014). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Luas Areal dan Produksi Jambu Mete Menurut Provinsi dan Keadaan Tanaman 

Tahun 2015 

No. Provinsi Luas Areal (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(Kg/ha) 

1 Jawa Tengah 25.069 11.224 630 

2 D.I. Yogyakarta 12.460 447 116 

3 Jawa Timur 48.316 13.555 665 

4 Bali 9.153 4.284 512 

5 Nusa Tenggara Barat 54.418 11.483 307 

6 Nusa Tenggara Timur 166.754 44.977 528 

7 Sulawesi Tengah 13.977 2.190 293 

8 Sulawesi Selatan 53.914 15.864 406 

9 Sulawesi Tenggara 119.237 28.498 322 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan, 2015 

 

 Pada Tabel 1.1 dapat dilihat dari produktivitasnya bahwa Bali menempati 

peringkat ke-empat dengan produktivitas sebesar 512 kg/ha. Peringkat pertama 

ditempati Jawa Timur dengan produktivitas sebesar 665 kg/ha. Namun demikian, 

komoditas jambu mete di Bali sudah menjadi komoditas unggulan yang 



dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat organik pada beberapa usahatani mete 

di Bali yang merupakan suatu bukti bahwa komoditi tersebut dihasilkan dengan 

menggunakan sistem organik. 

Potensi pengembangan komoditas jambu mete di lahan kering menjadi  

salah satu unggulan dari lima komoditas unggulan Bali selain kelapa, kopi 

arabika, kopi rabusta, kakao dan cengkeh. Data potensi pengembangan jambu 

mete di Bali dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Jambu Mete di Bali Tahun 2014 

 

No. Kabupaten Luas Lahan (ha) 

1 Badung Lahan yang sudah digunakan  (ha): 47 

2 Buleleng Lahan yang sudah digunakan  (ha): 2.224 

3 Karangasem Lahan yang sudah digunakan  (ha): 9.438 

4 Klungkung Lahan yang sudah digunakan  (ha): 689 

Sumber data : Dinas Perkebunan Provinsi Bali (2015). 

Menurut Tabel 1.2, wilayah yang paling berpotensi untuk pengembangan 

jambu mete adalah wilayah Kabupaten Karangasem dengan lahan yang sudah 

digunakan seluas 9.438 ha, jauh melebihi lahan yang digunakan kabupaten-

kabupaten yang lainnya. Sebanyak 9.438 ha luas lahan yang digunakan di 

Kabupaten Karangasem, 7.403 berada di Kecamatan Kubu sehingga di Bali 

perkebunan jambu mete terpusat pada Kabupaten Karangasem. Terdapat delapan 

kecamatan di Kabupaten Karangasem, dimana ada tiga kecamatan yang 

mengusahakan tanaman jambu, dihasilkan di Kecamatan Kubu. Seperti yang 

dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut ini mengenai luas areal dan produksi jambu 

mete di Kabupaten Karangasem. 



 

Tabel 1.3 

Luas Areal dan Produksi Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 

2015 

 

No 

 

Kecamatan 

Luas Areal  

Produksi 

(ton) 

TBM 

(Ha) 

TM (Ha) TTM/TR 

(Ha) 

Jumlah 

1 Karangasem 40 290 - 330 67,57 

2 Abang 454 942 40 1,435 285,27 

3 Kubu 426 6,888 308 7,621 3,175,22 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Bali (2015). 

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan,  

TM = Tanaman Menghasilkan,  

TT/TR= Tanaman Tua/Tanaman Rusak.  

Pada Tabel 1.3, terlihat bahwa dari 8 kecamatan yang berada di Kabupaten 

Karangasem, Kecamatan Kubu memiliki luas areal perkebunan jambu mete 

terluas yaitu 7.621 ha dan  menghasilkan jambu  mete terbanyak dengan produksi 

sebanyak 3.175,2 ton. . Dari data tersebut, sebagian areal  sejak tahun 2008 telah 

berhasil mendapatkan sertifikat organik dari lembaga sertifikasi internasional dari 

Institute for Marketecology (IMO) Switzerland khususnya di Kecamatan Kubu. 

IMO adalah badan international yang sangat berpengalaman untuk inspeksi, 

sertifikasi dan kualitas kontrol organik, produk dan tanggung jawab sosial yang 

ramah lingkungan. Proses mendapatkan sertifikat organik dari IMO berawal dari 

sertifikat konversi 1, konversi 2, hingga mendapatkan sertifikat organik. Sampai 

tahun 2015 sudah tercatat 3 kelompok tani/subak abian yang memiliki sertifikat 

organik tersebut. 

Secara keseluruhan, permintaan untuk mete masih sangat tinggi dengan 

berkembangnya pasar ekspor mete. Indonesia masih belum mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan belum mampu berkontribusi banyak 



sebagai salah satu Negara penghasil mete. Menurut data yang diperoleh dari 

Cashew Handbook 2014, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan mete dari tahun 

2004 sampai 2013 mencapai -2,88%. 

Menurut Budiasa (2014), Subak Abian yang memiliki sertifikat organik 

berjumlah empat yaitu Subak Abian Buana Kusuma, Subak Abian Giri Celagi, 

Subak Abian Tunas Mekar, dan Subak Abian Pule Sari. Sertifikat tersebut didapat 

dari kerjasama antara pihak IMO, PT. PMA (Profil Mitra Abadi) selaku eksportir, 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi 

Bali dan petani-petani jambu mete di Kabupaten Karangasem. Sertifikat tersebut 

akan sangat memudahkan produk jambu mete yang dihasilkan Subak Abian untuk 

menembus pasaran ekspor. 

Walaupun saat ini permintaan kacang mete organik di Indonesia sangat 

tinggi. Namun, PT. PMA hanya dapat memenuhi 200 sampai 250 ton gelondong 

mete per-tahun. Banyak petani di Bali yang bertani mete organik tetapi belum 

memiliki sertifikat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah 

provinsi dalam hal pendanaan untuk pengajuan sertifikat dan juga oleh dinas yang 

kurang menjembatani antara eksportir dan petani. 

Tingginya permintaan mete dapat meningkatkan harga jual, dan dengan 

adanya sertifikat organik dari IMO-Swiss, memberikan dampak positif bagi petani 

jambu mete. Ketua Subak Abian Buana Kusuma, Menget Ardiasa mengatakan 

bahwa terdapat beberapa dampak dari adanya sertifikat organik, salah satunya 

yaitu peningkatan harga. Harga gelondongan mete non organik di tengkulak 

berkisar antara Rp. 16.500,-/Kg sampai Rp.  19.000/kg. dan untuk harga 

gelondongan mete organik tertinggi mencapai harga Rp 27.000/kg. 



Selama ini belum ada analisis ekonomi terhadap sistem budidaya usaha 

tani organik dan non organik tersebut. Menurut petugas Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Karangasem, bahwa nilai ekonomis hasil usaha tani mete 

organik lebih tinggi dari usaha tani mete non organik, sedangkan usaha tani mete 

organik juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bertitik tolak dari hal 

tersebut, perlu diadakan penelitian tentang usaha tani mete organik dan usaha tani 

mete non organik di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses tahapan sertifikasi organik pada usahatani mete di Desa 

Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem? 

2. Apakah usahatani mete organik memberikan manfaat ekonomi 

dibandingkan usaha tani mete konvensional di Desa Dukuh, Kecamatan 

Kubu, Karangasem? 

1.3  Tujuan Penulisan 

Berdasarkan  permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal berikut: 

1. Untuk mengetahui proses tahapan sertifikasi organik pada usahatani mete 

di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. 

2. Untuk mengetahui apakah usahatani mete organik memberikan manfaat 

ekonomi dibandingkan usaha tani mete konvensional di Desa Dukuh, 

Kecamatan Kubu, Karangasem. 

 



1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi. 

1. Menjadi suatu sumber informasidan pengetahuan bagi petani dalam 

rangka penerapan usaha agribisnis mete organik agar dapat 

meningkatkan pendapatannya. 

2. Memberikan informasi dan gambaran tentang proses sertifikasi organik 

kepada lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang terlibat  

3. Bagi peneliti sendiri, bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan sebagai bekal peneliti dalam melakukan kerja yang secara 

khusus berhubungan dengan usaha tani dan badan sertifikasi. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, 

Kabupaten Karangasem, dengan Subak Abian Buana Kusuma yang 

melakukan usaha tani mete organik dan Subak Abian Pandan Sari yang 

melakukan usaha tani mete non organik. 

2. Data yang berkaitan dengan analisis usaha agribisnis mete organik 

bersumber dari petani sebagai pelaksana usaha tani mete, Internal 

Control System sebagai lembaga independen yang berasal dari 

kelompok tani peserta dan lembaga Pembina yaitu Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan pada tahun 2016 di Kecamatan Kubu. 

3. Bahwa harga-harga yang berlaku terhadap sarana produksi dan hasil 

produksi dibatasi pada harga pada jangka waktu berlakunya sertifikasi 

terakhir yaitu dari 26 November 2015 s.d. 31 Maret 2017.  


