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RINGKASAN 

Botani Ekonomi Tanaman Makadamia (Macadamia integrifolia) Serta 

Pemanfaatannya Sebagai Buku Nonteks; Ayu Vanisa Widiastuti, 

160210103031; 2020: 71 halaman; Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jember. 

 Botani ekonomi adalah mempelajari bagaimana tanaman memiliki sifat 

dan kegunaan secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Jenis tanaman 

dikembangkan sesuai dengan potensinya hingga mencapai hasil sesuai dengan 

yang diinginkan. Menekankan pada usaha-usaha penemuan tanaman yang dapat 

mendatangkan kepentingan secara global atau bermanfaat bagi pembangunan 

negara dan masyarakat. 

 Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi mengenai tanaman 

Makadamia (M. integrifolia) meliputi morfologi, taksonomi, dan klasifikasi serta 

mengetahui potensi ekonomi yang dihasilkan oleh tanaman ini. Juga untuk 

mengetahui bagaimana proses budidaya tanaman Makadamia (M. integrifolia) di 

Perkebunan Nusantara XII. 

 Jenis penelitian yang dilakukan merupakan metode deskriptif-kualitatif 

yang dilakukan di daerah Perkebunan Nusantara XII pegunungan tinggi ijen 

kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 hingga 

tanggal 12 Agustus 2020, dengan cara melakukan identifikasi mengenai morfologi 

tanaman, mengambil data kualitatif dalam proses budidaya tanaman Makadamia 

(M. integrifolia). 

 Hasil dari penelitian yaitu habitat tanaman Makadamia cocok pada daerah 

dengan ketinggan lebih dari 1000 mdpl dan suhu optimum ≤ 32ºC. Biasanya 

tanaman ini menjadi tanaman penaung pada lahan perkebunan kopi, hal ini 

dikarenakan daunnya yang lebat. Tanaman Makadamia merupakan tanaman 

tahunan dengan batang yang keras, dan percabangannya terlihat dengan jelas 

(monopodial). Tanaman Makadamia memiliki daun yang lebat dan bunga 

berbentuk bulir mirip dengan bunga pada tanaman mangga, buah yang dihasilkan 
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seringkali disebut oleh masyarakat umum sebagai “Kacang Makadamia” karena 

rasanya yang mirip dengan kacang almond. 

 Proses Budidaya pada tanaman Makadamia meliputi pemilihan lahan 

untuk penanaman awal bibit makadamia, pembibitan tanaman, pemindahan pada 

polybag, pemindahan bibit pada lahan, pemeliharaan tanaman sampai menjadi 

Tanaman Tahun Ini (TTI), menjadi Tanaman Belum Menghasilkan I-VI (TBM), 

tTanaman Menghasilkan (TM), pengendalian hama dan penyakit, taksasi 

produksi, panen dan pasca panen(distribusi). 

 Potensi ekonomi yang dimiliki tanaman Makadamia sangat menjanjikan 

dimana pada wilayah Indonesia masih sangat banyak membutuhkan Makadamia 

sebagai bentuk bahan pangan yang bernilai sangat tinggi sehingga Indonesia 

masih sangat sering sekali melakukan kegiatan impor Makadamia. PTPN XII 

memiliki potensi sangat baik dalam pengembangan Makadamia, sehingga mampu 

menjual Makadamia pada beberapa kota. 

 Hasil penelitian digunakan sebagai bahan penyusun buku nonteks yang 

dapat dimanfaatkan sebagai buku pelengkap dan penambah ilmu pengetahuan 

mengenai tanaman Makadamia (M. integrifolia) mengenai morfologi sampai cara 

budidaya dan potensi ekonomi yang dihasilkan. Susunan buku nonteks terdiri dari 

cover, halaman judul, identitas buku, prakata, daftar isi, daftar gambar, petunjuk 

penggunaan buku, pendahuluan, materi, penutup, daftar pustaka, glosarium, 

indeks dan biodata penulis. Buku nonteks yang telah disusun di setujui oleh dosen 

pembimbing dan telah divalidasi oleh 3 validator; yaitu ahli materi, ahli media, 

dan masyarakat umum (pengguna). Hasil validasi yang diperoleh yaitu pada ahli 

materi 92,3%, ahli media 96,1%, dan target pembaca 88,1%. Buku ini sudah 

sangat layak untuk digunakan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Botani merupakan cabang biologi tentang kehidupan pertumbuhan tanaman. 

Dapat didedikasikan untuk mengoleksi, membudidayakan, dan menampilkan 

berbagai macam tanaman yang diberi label nama botani masing-masing. Tanaman 

memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyediakan 

makanan untuk manusia dan hal-hal lain yang berguna seperti kayu, kain dan 

obat-obatan, mempercantik lingkungan, mengambil karbon dioksida dan 

melepaskan oksigen (Uni, 2017; Handoko dan Juniwati, 2015:617-624). 

Ilmu botani muncul pada masa Yunani kuno, ketika mulai bercocok tanam 

dengan cara yang lebih teratur dan sistematis. Ahli botani paling terkenal Charles 

Darwin. Dikenal oleh dunia melalui teori evolusi, Darwin menulis beberapa buku 

yang berfokus pada pengembangan tanaman dan pemupukan tanaman. Ilmu 

botani berkembang menjadi lebih modern mengenai struktur tanaman, anatomi, 

morfologi, sitologi, fisiologi, genetika, dan ekologi. Ilmu yang mendalami 

klasifikasi dan identifikasi tanaman, dan Ilmu botani terapan, contohnya 

kehutanan, perikanan, dan fitokimia (Alistigna, 2015; Handoko dan Juniwati, 

2015:617-624). 

Botani ekonomi adalah mempelajari bagaimana tanaman memiliki sifat dan 

kegunaan secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Jenis tanaman 

dikembangkan sesuai dengan potensinya hingga mencapai hasil sesuai dengan 

yang diinginkan. Menekankan pada usaha-usaha penemuan tanaman yang dapat 

mendatangkan kepentingan secara global atau bermanfaat bagi pembangunan 

negara dan masyarakat. Penelitian pada botani ekonomi ini didasarkan pada 3 

pilar potensi yaitu potensi koleksi, potensi sosial budaya masyarakat dan potensi 

alam. Pada potensi koleksi, penelitian bertujuan untuk pengembangan daya guna 

koleksi yang berada di kebun raya sangat berguna untuk melakukan konservasi. 

Potensi sosial budaya masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi sosial-budaya masyarakat yang 

berhubungan dengan pemanfaatan tanaman dalam kehidupan sehari-hari atau 
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untuk kebutuhan industri rumah tangga. Potensi alam yaitu bertujuan untuk 

menemukan sumber ekonomi baru dari tanaman liar yang berpontensi menjadi 

bahan sandang, pangan, dan papan ( Lipi, 2016; Wijaya dan Oktarina,2017:64-

65). 

PT. Perkebunan Nusantara XII yang berlokasi di desa Sempol Kecamatan 

Jampit Kabupaten Bondowoso memiliki sejumlah komoditi tanaman yaitu 

tanaman kopi Arabika, teh, strawberry, dan yang terbaru adalah makadamia. 

Makadamia merupakan buah paling mahal yang mulai dibudidayakan di 

Indonesia, buah ini menyandang status sebagai buah termahal karena buah ini 

tidak didapatkan dengan mudah. Hal ini disebabkan pohon makadamia 

membutuhkan waktu 8 tahun lamanya sebelum menghasilkan buah. Buah 

makadamia juga memiliki kulit yang sangat keras, membuatnya berbeda dari buah 

pada umumnya. Selain itu makadamia hanya tumbuh baik pada daerah dengan 

ketinggian di atas 900 mdpl dan bunganya akan rontok jika suhu udara mencapai 

280C (Agro-ptpn12; Asri, 2015). 

Dalam istilah umum, buah makadamia disebut dengan kacang makadamia 

mengacu pada istilah Bahasa Inggris Makadamia Nut. Nut yang dimaksud di sini 

menunjukkan tipe buah, yaitu buah kering, indehiscent (saat matang 

kulit/cangkang tidak pecah), mirip dengan tipe buah achene namun cangkangnya 

tebal dan mengeras. Jadi, walaupun disebut kacang makadamia namun tidak 

termasuk jenis kacang-kacangan (Papilionaceae/Leguminosae). 

Makadamia (Makadamia integrifolia) mampu beradaptasi pada lahan alang-

alang dengan ketersediaan unsur hara rendah, suhu tinggi, kelembaban rendah, 

dan intensitas cahaya tinggi. Pohon ini juga tidak memerlukan perawatan intensif, 

tidak banyak gugur daun, tahan kebakaran dan mudah bertunas kembali setelah 

terbakar. Pohon ini tumbuh di sekitar bebatuan serta mampu mengikat air, yang 

dicerminkan dari kondisi kelembaban tanah yang lebih tinggi. Batang memiliki 

kulit beralur dan tebal dengan percabangan yang banyak. Jika batang patah atau 

terpotong maka akan muncul tunas (trubusan) baru, tajuk lebar dan padat sehingga 

menghambat masuknya cahaya serta mengurangi energi curah hujan yang jatuh. 

Pohon Makadamia penghasil buah yang dapat dimakan dan bernilai ekonomi, 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 

 

 

setiap pohon diperkirakan menghasilkan buah 20kg/pohon setiap panen atau 

sekitar 40-60 kg/pohon/tahun dalam 2 kali panen. Di pasaran, harga biji 

Makadamia tinggi mencapai Rp500 ribu/kg (Aswandi dkk., 2017:3-5). 

Pohon makadamia relatif baru dibudidayakan di Indonesia, khususnya di 

daerah dengan ketinggian di atas 900 mdpl seperti di kawasan pegunungan Ijen 

Bondowoso. Mengingat nilai ekonomi yang sangat tinggi maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai botani dan prospek ekonomi tanaman Makadamia. Hasil 

penelitian disusun dalam bentuk buku nonteks sehingga informasinya dapat 

dibaca oleh berbagai kalangan, berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul Botani Ekonomi Tanaman Makadamia 

(Macadiamia integrifolia) dan Pemanfaatannya sebagai buku Nonteks. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang berikut adalah : 

a. Bagaimana botani tanaman makadamia (M. integrifolia) ? 

b. Bagaimana potensi ekonomi tanaman makadamia (M. integrifolia) di 

perkebunan PTPN XII desa Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten 

Bondowoso? 

c. Bagaimana proses budidaya tanaman makadamia (M. integrifolia) ? 

d. Bagaimana hasil validasi buku nonteks tentang kajian botani ekonomi 

tanaman makadamia (M. integrifolia) ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari kekeliruan dan kerancuan pada pembahasan maka 

terdapat  batasan masalah seperti berikut :   

a. Kajian penelitian dilaksanakan di daerah perkebunan PTPN XII desa 

Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso. 

b. Data diambil dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung 

di perkebunan PTPN XII desa Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten 

Bondowoso. 
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c. Buku nonteks divalidasi oleh validator ahli materi (dosen Program Studi 

Pendidikan Biologi), validator media (dosen Program Studi Pendidikan 

Biologi), dan validator target pembaca (masyarakat sekitar perkebunan di 

PTPN XII desa Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso) 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengidentifikasi tanaman makadamia (M. integrifolia) terkait 

morfologi, dan klasifikasi di daerah perkebunan PTPN XII desa Sempol 

Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso 

b. Untuk mengetahui potensi ekonomi makadamia (M. integrifolia) dan 

potensi lainnya di perkebunan PTPN XII desa Sempol Kecamatan Jampit 

Kabupaten Bondowoso.  

c. Untuk mengetahui proses budidaya tanaman makadamia (M. integrifolia) 

sampai kepada masa pasca panen. 

d. Untuk menghasilkan buku nonteks mengenai kajian botani ekonomi 

tanaman makadamia (M. integrifolia) yang bermanfaat untuk dijadikan 

buku bacaan bagi masyarakat.  

1.5 Manfaat 

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

a. Sebagai wawasan bagi masyarakat mengenai kajian botani ekonomi 

tanaman makadamia (M. integrifolia) yang berada di perkebunan PTPN 

XII desa Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso melalui buku 

non teks yang akan dikembangkan. 

b. Memberikan tambahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian terhadap kajian botani maupun prospek ekonomi dari tanaman 

makadamia (M. integrifolia) yang berada di perkebunan PTPN XII desa 

Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso.  
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c. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah maupun 

masyarakat yang akan melakukan aspek budidaya tanaman makadamia 

(M. integrifolia). 

d. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap upaya 

pengembangan usaha penjualan makadamia (M. integrifolia) di wilayah 

Bondowoso atau di wilayah lainnya.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Botani Ekonomi 

Botani adalah cabang ilmu yang sangat tua yang dimulai dengan minat 

orang-orang awal pada tanaman di sekitar mereka. Ilmu tanaman sekarang 

berkembang dari minat itu ke bioteknologi mutakhir. Setiap topik yang 

berhubungan dengan tanaman, dari tingkat biologi seluler hingga tingkat produksi 

ekonomi mereka, dianggap sebagai bagian dari bidang botani. Ketika lebih 

banyak rincian diketahui tentang tanaman dan fungsinya, terutama setelah 

ditemukannya mikroskop, sejumlah subdisiplin muncul (Raven dkk., 1999:81).  

Dalam perkembangan botani, awal mula pertanian dengan ditemukannya 

api sebagai suatu langkah dasar dalam perkembangan peradaban. Manusia purba 

(primitif) memanfaatkan tanaman untuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan 

perlindungan. Penduduk primitif, mungkin secara tidak sadar mulai 

mengembangkan tanaman yang dibudidayakan dan menghasilkan pertanaman 

yang lebih baik. Secara bertahap botani berkembang menjadi suatu ilmu, 

menjelang abad ke 18, metode-metode yang bersifat percobaan diperkenalkan 

dalam menelaah proses-proses dan kegiatan tanaman (Tjitrosomo, 1983: 4-8). 

Ketika peradaban manusia berkembang, kebutuhannya yang beragam juga 

meningkat dan ini mengarah pada pemahaman dan apresiasi yang lebih baik 

tentang kerajaan tanaman dan kepentingan ekonominya. Manusia menemukan 

bahwa tanaman dapat digunakan sebagai makanan, dapat menyediakan serat 

untuk membuat kain, itu adalah sumber kayu untuk menyediakan tempat 

berteduh, untuk membuat senjata dan berbagai barang berguna (Pandey dkk., 

1993:297). 

Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai sistem ekonomi dan telah 

didefinisikan sebagai suatu ilmu mengenai pengalokasian sumberdaya, yang 

mempunyai alternatif-alternatif penggunaan, dalam memenuhi keinginan/ 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oleh karenanya, pemanfaatan sumberdaya 

alam selayaknya mengacu pada prinsip ekonomi dengan mempertimbangkan 

jangka waktu masa kini dan masa datang serta setiap tindakan kegiatan proses 
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harus berwawasan lingkungan agar terjaga keberlanjutannya. Teori ekonomi 

memberikan prinsip – prinsip atau hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman 

untuk mengambil keputusan tentang cara yang sebaik-baiknya dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas dan dalam beberapa hal memang 

langka (Harahab,2010: 14-15). 

Dalam penelitian dimulai dari sektor hulu yaitu kegitan input produksi, 

kemudian berlanjut pada kegiatan usahatani yaitu tentang budidaya kopi arabika, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan hasil atau agroindustri, 

kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemasaran hasil dari kegiatan agribisnis 

kopi arabika, kemudian yang terakhir adalah sector hilir yaitu sarana penunjang. 

Modal yang harus disiapkan petani untuk melakukan usahatani adalah seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usahatani kopi arabika, baik 

biaya tetap yang berupa sewa lahan dan peralatan usahatani dan biaya variabel 

yang berupa bibit, transportasi, pupuk dan tenaga kerja. Rata-rata modal yang 

harus disiapkan petani di Desa Sukorejo adalah sebesar Rp 30.106.551,32 

perhektar. Harga yang didapat oleh petani dalam menjual kopinya kepada UPH 

adalah sekitar Rp 7000,00 sampai Rp 10.000,00 untuk setiap kilogram kopi 

gelondong merah. Dapat diketahui rata-rata penerimaan petani kopi arabika 

sebesar Rp 39.726.458,33 per Hektar. Rata-rata biaya yang dikeluarkan petani 

adalah sebesar Rp 30.106.551,32 per Hektar. Pendapatan adalah selisih total 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Rata-rata pendapatan dalam 

usahatani kopi arabika di Desa Sukorejo sebesar Rp 9.619.907,01 per Hektar 

(Alvin, 2018: 87). 

 

2.2 Deskripsi Tanaman Makadamia (Makadamia integrifolia) 

Makadamia integrifolia mampu beradaptasi pada lahan alang-alang 

dengan ketersediaan unsur hara rendah, suhu tinggi, kelembaban rendah, dan 

intensitas cahaya tinggi. Pohon ini juga tidak memerlukan perawatan intensif, 

tidak banyak gugur daun, tahan kebakaran dan mudah bertunas kembali setelah 

terbakar. Pohon ini tumbuh di sekitar bebatuan serta mampu mengikat air, yang 

dicerminkan dari kondisi kelembaban tanah yang lebih tinggi. Makadamia 
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kebanyakan dijadikan sebagai tanaman penaung pada perkebunan kopi dan teh, 

kanopi yang lebih kecil berarti kurang bersaing dengan tanaman kopi sambil tetap 

memberikan naungan (Aswandi dkk., 2017:3-5 dan Syahroni., 2020). 

M. integrifolia merupakan tanaman pangan yang secara ekonomis penting 

di mana produksi di Afrika Selatan pada tahun 2014 melampaui Australia, 

menjadikan Afrika Selatan sebagai penghasil makadamia terbesar di dunia, 

meskipun habitat asli tanaman tersebut adalah di Australia. Pada kondisi pasar 

yang menarik saat ini, banyak petani makadamia Afrika Selatan masih 

memperluas area produksi pertanian mereka, seringkali dengan mengorbankan 

habitat alami. Untuk menghindari potensi defisit penyerbukan di masa depan, 

petani di Afrika Selatan harus menyesuaikan praktik manajemen mereka dengan 

mengembalikan habitat alami dan mengurangi aplikasi pestisida untuk memberi 

manfaat bagi penyerbuk liar (Grass dkk., 2018: 12,18). 

Makadamia adalah pohon dengan batang berkulit licin berwarna cokelat 

terang, yang bisa tumbuh sampai setinggi 20 m (Gambar 2.1). Bentuk tajuk 

makadamia tak beraturan. Daun makadamia berwarna hijau gelap, dengan 

permukaan licin mengkilap, bentuk daun lanset seperti gada kecil. Percabangan 

biasanya dimulai dari ketinggian diatas 1 meter, namun kadang-kadang dijumpai 

bibit dari biji yang bercabang sejak berkecambah. Permukaan kulit batangnya 

kasar, perakarannya dangkal (Mitra, 2013; Yusarman,2016) 

.  

Gambar 2.1 Pohon Makadamia integrifolia 

 

Bunga makadamia tersusun dalam untaian seperti bulir yang panjang. 

Warna bunga bervariasi mulai dari putih hingga ungu, panjangnya sekitar 10-15 
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cm. Rangkaian racemus bunga memiliki panjang sekitar 5-30 cm. Bunga memiliki 

tepal berjumlah 4. Bunga akan menghasilkan buah berwarna hijau saat muda dan 

coklat saat matang. Buah memiliki kulit buah yang keras, berkayu, dan berbentuk 

bulat seperti globe berujung runcing yang berisi satu atau dua biji (Gambar 2.2a). 

Selain spesies M. integrifolia, tanaman M. tetraphylla juga menghasilkan biji 

yang dapat dikonsumsi dan diolah sebagai buah makadamia (Bunga, 2019). 

 

 

 

(b) 

Gambar 2.2 Bunga (a) dan buah (b) Macadamia integrifolia (Trueman, 2013) 

Buah Makadamia (Gambar 2.2b) tumbuh pada tangkai bunga berupa 

dompolan. Ukuran dan bentuk buah makadamia, mirip dengan duku hanya 

(a) 
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tangkai makadamia lebih panjang, dan warna kulitnya hijau gelap. Bagian lunak 

dari kulit makadamia sangat tipis, selanjutnya berupa tempurung yang sangat 

keras, meskipun tebalnya hanya sekitar 1 mm. Di dalam tempurung terdapat 

endosperm makadamia berbentuk bulat, berdiameter 3 cm berwarna putih 

kekuningan, lunak dan rasanya gurih (Ulung, 2014:15). 

 

Gambar 2.3 Daun Macadamia integrifolia (Gardener, 2009). 

Daun M. integrifolia (Gambar 2.3) lebat dan berwarna hijau tua. Bentuk 

daun lonjong dengan pinggir daun rata atau bergerigi dan berduri. M. integrifolia 

mempunyai 3 daun tiap nodus dan pada tanaman muda mempunyai dua daun 

saling berhadapan setiap buku. Panjang daun antara 10,2 – 30,5cm dan panjang 

tangkai daun ± 1,3cm. Daun muda berwarna hijau terang atau perunggu 

(Pertanian, 2006). 

Menurut(Direktorat Perkebunan, 2006), budidaya tanaman Makadamia 

berawal dari pemilihan lahan sebagai persyaratan tumbuh, lalu melakukan 

perbanyakan tanaman, memperhatikan jarak tanam, pemangkasan bentuk juga 

cabang, melakukan perbaikan irigasi, pemupukan, menanam tanaman penahan 

angin, pengendalian hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen. 

Perkebunan Kalisat Jampit, merupakan salah satu perkebunan yang 

dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang berlokasi di Desa 

Kalisat Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso (Dataran Tinggi Ijen). PT. 

Perkebunan Nusantara XII ini memiliki beberapa komoditi tanaman, tetapi yang 

paling diminati dan menjadi primadona saat ini adalah buah Makadamia (M. 

integrifolia). Budidaya tanaman makadamia ini dimulai dengan penyediaan bahan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 

 

 

tanam, pelaksanaan TTI, pemeliharan tanaman menghasilkan, dan pasca panen. 

Pemilihan lokasi membutuhkan syarat tumbuh yang baik, serta pembibitan yang 

dimulai dari pemilihan benih/biji yang unggul, perkecambahan, pembibitan 

polybag sampai menghasilkan bibit yang prima untuk ditanam. Pemeliharaan 

dilakukan di umur 1-6 tahun untuk kategori Tanaman Belum Menghasilkan 

(TBM), setelah menjadi Tanaman Menghasilkan (TM) dilakukan pengendalian 

hama penyakit dengan lebih intens, lalu dilakukan pemanenan setelah umur 

tanaman biasanya mencapai 8 tahun (PT. Perkebunan Nusantara XII, 2015). 

Dengan proses penanaman yang panjang, panen yang juga cukup lama dan 

membutuhkan biaya besar, tidak mengherankan jika kemudian harga tanaman 

macadamia bisa dikatakan cukup mahal. Di pasaran dalam negeri, harga kacang 

macadamia 250 gr berkisar Rp79 ribu sampai Rp100 ribuan, sedangkan harga 

kacang macadamia 500 gram atau 1/2 kg mulai Rp227 ribuan. Jika ingin membeli 

1 kg kacang macadamia, harganya bisa menyentuh angka Rp400 ribu sampai 

Rp685 ribuan(Panca, A. 2020). 

2.3 Buku Nonteks 

Buku nonteks ini adalah sejenis buku pengayaan pengetahuan yang bisa 

digunakan oleh masyarakat umum maupun sekolah, akan tetapi buku ini bukan 

merupakan buku pegangan utama yang digunakan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Buku nonteks memiliki fungsi diantaranya sebagai pengayaan 

pengetahuan, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan menambah 

wawasan pembaca tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Karakteristik 

dari buku nonteks, yaitu (1) bukan merupakan buku pegangan utama bagi peserta 

didik dalam pembelajaran, (2) tidak dilengkapi dengan instrument evaluasi seperti 

pertanyaan, tes, LKS atau bentuk yang lain, (3) tidak disajikan serial sesuai 

tingkatan kelas, (4) terkait dengan sebagian atau salah satu SK/KD dalam standar 

isi, (5) bisa dimanfaatkan semua pembaca dalam semua jenjang atau tingkatan 

pendidikan, (6) bisa digunakan sebagai buku pengayaan, rujukan dan panduan 

pendidik (Widyaningrum dkk., 2015: 1-2). 

Di dalam buku nonteks tidak terdapat soal atau latihan yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan belajar atau kepahaman pembacanya terhadap 
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bacaan. Buku nonteks tidak menggunakan evaluasi, latihan, ulangan, bentuk 

lembar kerja siswa, atau bentuk-bentuk lainnya yang mengukur pemahaman 

terhadap bacaan (Setyanto dkk., 2016:1182).Tidak memiliki soal atau latihan yang 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap 

topik yang sedang dipelajari (Masrur dkk., 2017:1165). 

Buku nonteks dalam pengertian umum disebut juga sebagai buku 

suplemen atau buku tambahan untuk melengkapi buku acuan utama. Buku 

suplemen umumnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan 

jangkauannya luas karena dapat diperoleh di berbagai toko buku sehingga 

masyarakat mudah untuk mendapatkannya (Narulita dkk., 2016:1-7). Buku 

nonteks merupakan sarana pendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan, penilaian, 

dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan pendidik sehingga harus 

memenuhi kriteria buku yang layak digunakan satuan pendidikan (Permendikbud, 

2016) 

Buku nonteks merupakan buku yang dapat digunakan di sekolah, namun 

bukan merupakan buku utama bagi peserta didik, selain itu buku nonteks tidak 

digunakan di kelas tertentu dan materi memuat salah satu Standart Kompetensi 

atau Kompetensi Dasar yang ada dalam standar isi (Sa’diyah dkk., 2012: 3). 

Struktur dan bagian-bagian pada buku yaitu; adanya cover, halaman 

preliminaries yang diletakkan diantara cover dan isi buku yang terdiri atas; 

halaman judul, catatan hak cipta, halaman tambahan dan daftar isi. Bagian 

berikutnya adalah bagian utama (isi) yang memuat materi inti buku dengan tidak 

memberikan evaluasi di dalamnya, hanya meliputi; pendahuluan, judul bab, 

kutipan, ilustrasi, dan inisial. Bagian Postliminary merupakan akhir untuk 

menutup isi buku terdiri dari; daftar pustaka, biografi penulis, glossary, dan 

lampiran(Imran. S.2014). 
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Kerangka Teoritis  

Botani Ekonomi mempelajari bagaimana tanaman 

atau tanaman memiliki sifat dan kegunaan secara 

ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Jenis tanaman 

atau tanaman dikembangkan sesuai dengan 

potensinya hingga mencapai hasil sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Botani Ekonomi Makadamia beradaptasi pada lahan 

alang-alang dengan ketersediaan unsur hara rendah, 

suhu tinggi, kelembaban rendah, dan intensitas cahaya 

tinggi. 

Botani Macadamia 

• Sejarah 

• Morfologi 

• Klasifikasi 

• Budidaya 

Aspek Ekonomi 

Macadamia 

• Biaya Produksi 

• Hasil Penjualan 

Macadamia. 

Buku Nonteks 

Makadamia merupakan tanaman pangan yang secara 

ekonomis penting di mana produksi di Afrika Selatan 

pada tahun 2014 melampaui Australia, menjadikan 

Afrika Selatan sebagai penghasil makadamia terbesar di 

dunia, meskipun habitat asli tanaman tersebut adalah di 

Australia 

Gambar 2.4 Kerangka Teoritis 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan metode deskriptif-

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito dan 

Johan, 2018:50). Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun masalah 

yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini 

mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat 

juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan 

unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis 

data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan 

yang mengacu pada analisis data tersebut (Linguistik, 2016). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap yang meliputi: 

a. Tahap observasi pendahuluan yang dilakukan bulan Juli 2019 

b. Tahap pengambilan sampel dan pengambilan gambar 

(dokumentasi) dilakukan pada bulan Februari 2020. 

3.1.2 Tempat 

Penelitian dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara XII bertempat 

di desa Sempol Kecamatan Jampit Kabupaten Bondowoso.  

3.1.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dan pembuatan herbarium 

adalah : 

a Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku 

catatan, kamera, dan alat tulis.. Alat yang digunakan untuk membuat 
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herbarium adalah, kertas koran, kertas karton, mika, selotip, baskom/ 

semprotan. 

b Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tanaman 

makadamia (M. integrifolia) yang berada di PTPN XII desa Sempol 

Kabupaten Bondowoso. Bahan yang digunakan untuk pembuatan 

herbarium adalah tanaman makadamia itu sendiri yaitu 

menggunakan  

tanaman lengkap, dan alkohol 70% untuk mengawetkan tanaman 

mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi Operasional dijabarkan untuk mengindari kesalahan dalam 

penelitian, dijabarkan sebagai berikut. 

a. Kajian Botani Ekonomi 

Kegiatan yang dilakukan dalam kajian botani ekonomi adalah 

dengan melakukan identifikasi mengenai klasifikasi tanaman 

makadamia, dan potensi ekonomi yang dihasilkan dari penjualan 

tanaman makadamia. 

b. Potensi ekonomi Makadamia (M. integrifolia) adalah potensi yang 

dimiliki oleh pohon Makadamia yang hanya berbunga dan berbuah 

dua kali dalam setahun, dengan menghasilkan sekitar 10kg/ pohon 

dalam satu kali panen. Dengan penjualan buah makadamia mampu 

menghasilkan pendapatan rata-rata Rp. 28.000.000,00 perbulan. 

c. Buku Non-teks adalah buku tentang botani ekonomi Makadamia 

yang tidak terdapat soal atau latihan yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan belajar atau kepahaman pembacanya 

terhadap bacaan. Buku nonteks ini tidak menggunakan evaluasi, 

latihan, ulangan, bentuk lembar kerja siswa, atau bentuk-bentuk 

lainnya yang mengukur pemahaman terhadap bacaan. 
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3.4 Desain Penelitian 

3.4.1 Populasi  

Populasi dalam hal ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di 

daerah sekitar PT. Perkebunan Nusantara XII di desa Sempol 

Kecataman Jampit Kabupaten Bondowoso yang terletak pada 

koordinat geografis 113°48′10″ - 113°48′26″ BT dan 7°50′10″ - 

7°56′41″ LS. 

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bondowoso (Google.com) 

Keterangan : 

Tanda   : Tempat Penelitian 

3.4.2 Sampel  

a. Masyarakat yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara XII di 

desa Sempol Kecataman Jampit Kabupaten Bondowoso. 

b. PT. Perkebunan Nusantara XII di desa Sempol Kecataman Jampit 

Kabupaten Bondowoso. 
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3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu cara 

pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara random tetapi 

berdasarkan kebijakan peneliti, bisa dengan persyaratan khusus 

(Sari, 1993:10).Dalam penelitian ini, syarat khusus yang harus 

dipenuhi oleh responden terpilih adalah:  

a. Pegawai Perkebunan: adalah pegawai tetap perkebunan PTPN 

XII, untuk menghindari kesalahan informasi yang akan 

disampaikan mengenai potensi ekonomi, dan pembudidayaan 

tanaman Makadamia (M. integrifolia).  

b. Masyarakat: adalah masyarakat yang menggantungkan hidup 

sepenuhnya dengan bekerja di PTPTN XII, dan masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerah sekitar perkebunan PTPN XII yang 

mengetahui dan membudidayakan Makadamia.  

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Observasi 

Observasi dilakukan di tempat PT. Perkebunan Nusantara XII 

dengan tujuan untuk mengetahui letak geografis dari PTPN XII dan 

persebaran tanaman Makadamia, serta mendekatkan peneliti dengan 

responden sehingga memberi kemudahan dalam pengamatan secara 

langsung (Pedoman observasi terlampir). 

3.5.2 Identifikasi Tanaman  

Identifikasi tanaman secara langsung dengan melakukan pengamatan 

morfologi tanaman meliputi daun, bunga, buah, dan batang. 

Selanjutnya bagian tanaman tersebut diambil untuk dibuat 

herbarium(Dapat dilihat di halaman ) 

3.5.3 Wawancara 

Peneliti akan mengajukan pertanyaan yang berkesinambungan 

dengan permasalahan yang terdapat di lapangan. Pihak yang akan 

diwawancarai akan diminta pendapat dan ide-idenya, dalam 
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melakukan wawancara kita harus mencatat apa yang akan 

disampaikan oleh narasumber. Hal-hal yang diajukan dalam 

wawancara adalah: 

a. Sejarah Perkebunan dan Asal Tanaman Makadamia 

Melakukan wawancara mengenai sejarah adanya tanaman 

makadamia di kawasan PTPN XII yang menjadi daya tarik 

wisatawan untuk berkunjung dan membelinya sebagai buah tangan 

selain produk kopi 

b. Proses Budidaya 

Peneliti melakukan proses wawancara mengenai proses budidaya 

tanaman makadamia (M. integrifolia) dimulai dari proses pemilihan 

benih, pembibitan, perawatan, hama dan penyakit, proses pindah 

tanam pemeliharaan di lapangan. Proses perawatan tanaman dewasa 

meliputi pengolahan tanah di lapang, sampai panen dan  pasca 

panen. 

c. Proses Produksi 

Wawancara tetap berlangsung juga dengan melihat secara langsung 

proses produksi yang dilakukan di pabrik. Bagaimana tahap 

penyortiran buah yang baik sehingga pengupasan buah tersisa biji 

makadamia (M. integrifolia) untuk dijual dan dipasarkan. 

d. Pendapatan Penjualan 

Wawancara mengenai hasil penjualan/ pendapatan produksi 

makadamia (M. integrifolia) adalah dengan melihat pembukuan 

keuangan yang terdapat di pabrik untuk dapat memperkirakan 

bagaimana prospek penjualan makadamia. 

e. Analisis Ekonomi 

1. Melakukan analisis ekonomi dengan mendapat data dan 

melakukan analisis mengenai keuntungan penjualan 

perbulan dan pertahun di pabrik. 

2. Jumlah masyarakat yang secara ekonomi tergantung pada 

pendapatan dari pabrik PTPN XII. 
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3.5.4 Dokumentasi  

Proses dokumentasi dilakukan saat memulai observasi dan 

wawancara berlangsung hal ini dilakukan untuk memperoleh data 

yang lebih akurat dan valid. Diambil dengan cara foto, video, 

rekaman suara, dan pembukuan hasil penjualan pabrik selama satu 

tahun.  

3.5.5 Pengumpulan Data 

Data hasil penelitian berdasarkan pengumpulan dari sampel ditulis 

dalam deskripsi sebagai berikut: 

a. Sejarah Tanaman Makadamia (M. integrifolia) 

Dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pengelola 

perkebunan yang juga mengetahui mengenai sejarah terbentuknya 

PT. Perkebunan Nusantara XII dan asal mula adanya tanaman 

Makadamia sampai menjadi tanaman yang dibudidayakan karena 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

b. Identifikasi Tanaman Makadamia (M. integrifolia) 

Melakukan identifikasi secara langsung dengan melihat bagian 

morfologi Makadamia meliputi; akar, batang, bunga, buah, dan biji 

dengan didampingi oleh pengelola kebun Makadamia. 

c. Proses Budidaya Tanaman Makadamia (M. integrifolia) 

Melakukan wawancara secara langsung dan melihat bagaimana 

proses budidaya tanaman Makadamia dilakukan di perkebunan 

dimulai dari; pemilihan lahan yang cocok untuk pembenihan, 

melakukan pembibitan, pemindahan bibit ke polybag, pemindahan 

bibit ke lahan sehingga menjadi TTI (Tanaman Tahun Ini), melihat 

tanaman yang telah berkembang menjadi TBM (Tanaman Belum 

Menghasilkan), sampai pada masa panen dan pasca panen. 

d. Proses Produksi Tanaman Makadamia (M. integrifolia) 

Melihat secara langsung bagaimana Makadamia yang telah 

dipanen dilakukan proses lanjutan sebelum dikirimkan kepada 

konsumen, yaitu; melakukan penggilingan glondong, penjemuran 
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glondong, sortasi, penggilingan cangkang, sortasi cangkang, 

penggilingan biji, sortasi biji, pengemasan. 

e. Pendapatan Penjualan Tanaman Makadamia (M. integrifolia) 

Diberikan data hasil pendapatan penjualan Makadamia selama 

beberapa bulan oleh petugas di kantor perkebunan, data 

pengeluaran untuk budidaya Makadamia, dan melakukan analisis 

mandiri untuk mengetahui perhitungan biaya keuntungan perbulan 

dan pertahun. 

3.6 Penyusunan dan Validasi Buku Nonteks. 

Buku nonteks ini disusun untuk menjadi bahan bacaan bagi masyarakat 

umum, sehingga sampel yang digunakan harus mewakili keberagaman 

masyarakat yang menjadi sasaran. Buku nonteks yang dihasilkan akan 

divalidasi oleh 2 validator ahli yaitu dosen di Program Studi Pendidikan 

Biologi Universitas Jember dan 1 masyarakat umum di sekitar PT. 

Perkebunan XII desa Sempol Kabupaten Bondowoso. Analisis data yang 

diperoleh dari validator berupa analisis deskriptif yang berupa saran-saran 

dan komentar, sedangkan data kualitatif berupa hasil perkalian skor dan 

bobot tiap aspek penilaian. 

Analisis data yang dipakai dengan menggunakan data kuantitatif dengan 

menggunakan beberapa tingkatan penilaian yaitu ; 

- Skor 4 : Jika validator memberikan nilai yang sangat baik 

- Skor 3 : Jika validator memberikan nilai yang baik 

- Skor 2 : Jika validator memberikan nilai yang kurang baik 

- Skor 1 : Jika validator memberikan nilai yang sangat kurang baik 

Prosentase capaian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

  P = Skor yang didapat  x 100% 

         Skor maksimal  
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Data persentase penilaian yang diperoleh dari validator, selanjutnya diubah 

menjadi data kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan kriteria validitas 

seperti pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Tabulasi Kriteria Validasi Buku Nonteks 
 

No Skor(%) Kriteria Keterangan 

1 81 - 100 Sangat 

Layak 

Produk baru siap dimanfaatkan sebagai sumber 

bacaan di lapangan sebenarnya untuk masyarakat 
umum 

2 62 - 80 Layak Produk dapat dilanjutkan dengan menambahkan 

sesuatu yang kurang dengan melakukan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu 

Penambahan yang dilakukan tidak terlalu besar 

dan tidak terlalu mendasar 

3 43 – 62 Kurang 

Layak 

Merevisi dengan meneliti kembali secara seksama 

dan mencari kelemahan-kelemahan produk untuk 
disempurnakan 

4 25- 43 Tidak 

Layak 

Merevisi secara besar-besaran dan mendasar 

tentang isi produk 

Sumber: Puskurbuk Depdiknas (2013). 
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3.7 Skema Alur Penelitian 

 

  

Gambar 3.2 Skema Alur Penelitian 

Persiapan penelitian 

Penentuan Sampel 
Pembuatan instrumen 

wawancara 

Pengumpulan Data 

Wawancara  Observasi Dokumentasi 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Penyusunan Buku 

Validasi Buku 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian Botani Ekonomi Tanaman Makadamia, yang dilaksanakan 

di PT. Perkebunan Nusantara XII dapat disimpulkan menjadi 3 bagian penting 

sebagai berikut; 

a. Botani tanaman Makadamia memiliki nama ilmiah (Macadamia

integrifolia) dari family proteaceae, habitat tanaman Makadamia ini pada

daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl dengan suhu ≤ 32˚C.

Tanaman Makadamia merupakan tanaman tahunan dengan batang yang

keras, dan percabangannya terlihat dengan jelas (monopodial).

b. Potensi ekonomi yang dimiliki tanaman Makadamia sangat menjanjikan

dimana pada wilayah Indonesia masih sangat banyak membutuhkan

Makadamia sebagai bentuk bahan pangan yang bernilai sangat tinggi

sehingga Indonesia masih sangat sering sekali melakukan kegiatan impor

Makadamia. PTPN XII memiliki potensi sangat baik dalam

pengembangan Makadamia, sehingga mampu menjual Makadamia pada

beberapa kota.

c. Proses Budidaya pada tanaman Makadamia meliputi pemilihan lahan

untuk penanaman awal bibit makadamia, pembibitan tanaman,

pemindahan pada polybag, pemeliharaan tanaman sampai menjadi

Tanaman Tahun Ini (TTI), Pemindahan bibit pada lahan, menjadi

Tanaman Belum Menghasilkan I-VI (TBM), Tanaman Menghasilkan

(TM), Pengendalian Hama dan Penyakit, Taksasi Produksi dan Panen.

d. Hasil validasi buku nonteks mengenai Tanaman Makadamia (M.

integrifolia) setelah dilakukan rata-rata mendapatkan hasil 92,7% berarti

buku tersebut sudah siap untuk dengan telah melakukan revisi

berdasarkan saran dan komentar dari para validator materi, media dan

masyarakat umum.
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5.2 Saran  

Peneliti juga beberapa memberikan saran yang didasarkan atas hasil 

penelitian Botani Ekonomi Tanaman Makadamia yang telah dilaksanakan, di 

antaranya: 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai potensi botani ekonomi yang 

dimiliki oleh tanaman Makadamia yang ada di wilayah Indonesia, 

khususnya di wilayah Bondowoso dengan melihat potensi apa yang 

dimiliki oleh Makadamia selain hanya menjadi produk pangan saja. 

b. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pengelolaan limbah hasil 

pengolahan makadamia dari pabrik di dataran tinggi Ijen. 

c. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pengetahuan masyarakat 

terhadap perawatan tanaman sehingga menjadi dasar dalam praktik budi 

daya tanaman yang dapat menghasilkan nilai komoditas yang tinggi dan 

berkualitas.
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No Tgl Pembeli Cangkang Kupas utuh Kupas Pecah Goreng 250gr Coklat Jumlah 

Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp 

1.  07 Januari Kopkar 60,00 3.600.00 5 1.000.000 10.00 1.800.000 2,25 540.000  0 77,25 6.940.000 

2.  07 Januari Sista Pras 500,00 30.000.000         500,00 30.000.000 

3.  13 Januari Yuli 7,50 450.000         7,50 450.000 

4.  13 Januari Sista 23,00 1.380.000 12 2.400.000 20,00 3.600.000 8,00 1.920.000   63,00 9.300.000 

5.  23 Januari Yuli   10,00 2.000.000       10.00 2.000.000 

6.  23 Januari Sista   10,00 2.000.000       10.00 2.000.000 

7.  23 Januari PT. Indo 

Agro 

  10,00 2.000.000 10,00 1.800.000     20,00 3.800.000 

8.  24 Januari Sista 10,00 600.000   11,50 2.070.000 7,00 1.680.000 1,00 480.000 29,50 4.830.000 

9.  29 Januari Sista 20,00 1.200.000 15,00 3.000.000 10,00 1.800.000     45,00 6.000.000 

Jumlah 620,50 37. 230.000 62,00 12.400.000 61,50 11.070.000 17,25 4.140.000 1,00 480.000 762,25 65.320.000 

1.  12 Februari Sista 1,50 90.000 10,00 2.000.000 1,00 180.000 11,00 2.640.000 1,00 480.000 762,25 5.390.000 

2.  17 Februari Yuli 250,00 15.000.000         250,00 15.000.000 

3.  17 Februari Sista 100,00 6.000.000         100,00 6.000.000 

4.  24 Februari Sista   10,00 2.000.000       10,00 2.000.000 

5.  24 Februari Yuli 40,00 2.400.000         40,00 2.400.000 

Jumlah 391,00 23.490.000 20,00 4.000.000 1,00 180.000 11,00 2.640.000 1,00 480.000 424,50 30.790.000 

Lampiran 1 

DATA PENJUALAN MAKADAMIA (Macadamia integrifolia) 
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1.  04 Maret Sista   15,00 3.000.000 18,00 3.240.000     33,00 6.240.000 

Jumlah   15,00 3.000.000 18,00 3.240.000     33,00 6.240.000 

1.  06 April Yuli   20,00 4.000.000       20,00 4.000.000 

2.  06 April Sista   13,00 2.600.000 27,00 4.860.000     40,00 7.460.000 

3.  07 April Kopkar   37,50 7.500.000       37,50 7.500.000 

4.  20 April PT Indo A   20,00 4.000.000       20,00 4.000.000 

5.  20 April Sista     20,00 3.600.000     20,00 3.600.000 

Jumlah   90,50 18.100.000 47,00 8.460.000     137,50 26.560.000 

1.  05 Mei Sista   20,00 4.000.000 8,00 1.440.000     28,00 5.440.000 

2.  08 Mei PT AMS   20,00 4.000.000 20,00 3.600.000     40,00 7.600.000 

Total 1.012.

00 

60.720.000 227,5

0 

45.500.000 155,50 27.990.000 28,55 6.780.000 2,00 960.000 1.425,2

5 

141.950.00

0 
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Lampiran II  

VALIDASI BUKU NONTEKS 

Validasi Ahli Materi 
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Validasi Ahli Media 
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Validasi Oleh Masyarakat (Pengguna) 
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Lampiran III 

HERBARIUM TANAMAN MAKADAMIA (Macadamia integrifolia) 
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LAMPIRAN IV 

 FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

Wawancara terkait data hasil penjualan Makadamia  

    

 

Wawancara mengenai Langkah-langkah budidaya Makadamia sebelum turun 

langsung ke lapangan. 

 

 

Melihat secara langsung Proses pemanenan Makadamia dan lahan Makadamia 
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Melihat Buah Makadamia muda yang masih dapat dijangkau dengan mudah 

  

 

Proses pengeringan Makadamia Glondong yang telah dipanen. 

  

 

Proses pengupasan kulit Makadamia menggunakan Mesin Pulper 
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Proses sortir Makadamia yang telah menjadi cangkang sehingga tersisa biji 

Makadamia 

  

 

Proses penyortiran biji Makadamia menggunakan ayakan khusus untuk 

menentukan Makadamia mutu A atau mutu B sebelum dikemas. 
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