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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Jambu mete (Anacardium Occidentale, Linn) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek pasar sangat bagus disamping memiliki banyak manfaat dan sebagai tanaman konservasi di lahan marginal atau kritis.  
Prospek mete dikatakan sangat bagus karena kebutuhan industri secara nasional maupun internasional terus meningkat. Permintaan pasar dunia terbesar dari Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Sedang pertumbuhan konsumsi mete dalam negeri 12,74% pertahun.  Mete Di DIY Berprospek Cerah,  25 Juli 2008, http://dishutbun-diy.org

Biji mete dapat diolah menjadi kacang Mete. Rasa kacang mete gurih dan lezat sehingga cocok untuk makanan ringan. Selain itu, kacang mete juga banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam produk olahan seperti campuran aneka produk bakery, campuran produk coklat, es krim, dan sebagainya. Karena banyaknya penggunaan dan citarasanya yang baik, kacang mete mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 
Selama ini buah mete masih belum banyak dimanfaatkan, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Hal ini disebabkan karena citarasa yang kurang disukai seperti rasa sepat dan sering membuat getir tenggorokan. Padahal kandungan gizi buah jambu mete sangat bagus, yaitu mengandung riboflavin (vitamin B2), asam askorbat (vitamin C), dan kalsium serta senyawa aktif yang diketahui dapat mencegah penyakit kanker, dan disinyalir dapat menyembuhkan tumor. 
Disamping itu tanaman jambu mete yang ada sekarang diketahui jenisnya sangat beragam sehingga berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Selain jenisnya yang beragam rendahnya produktivitas jambu mete juga dipengaruhi oleh teknik budidaya yang masih tradisional, pemeliharaan tanaman, pemupukan belum optimal serta belum menggunakan varietas unggul. 
Seiring kemajuan teknologi internet yang cukup pesat dan meningkatnya kebutuhan informasi pada masyarakat, hampir semua aspek kehidupan manusia ditunjang dengan internet. Namun pada saat ini informasi mengenai tatacara budidaya atau penanaman tanaman mete masih terbatas. Karena pada umumnya informasi yang ditampilkan berupa artikel yang ditulis secara terpisah. Dan alangkah lebih baik apabila di dalam penyampain informasi budidaya tanaman mete ini terdapat dalam satu wadah, dimana didalamnya berisikan data mengenai tata cara menanam hingga teknik pengelolaan hasil produksi panen tanaman mete.
Sehingga informasi tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perkebunan, pebisnis, tetapi informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
Berdasarkan uraian diatas, dengan dibuatnya “ Sistem Informasi Budidaya Tanaman Jambu Mete ” secara online ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan memberikan informasi mengenai cara-cara mengoptimalkan produktivitas tanaman jambu mete secara baik dan benar khususnya kepada para pemiliki dan pengelola perkebunan, pebisnis, dan pelajar sehingga tanaman ini dapat lebih memasyarakat. 

Rumusan Masalah
Sistem informasi ini dibuat dengan harapan dapat membantu masyarakat pada umumnya yang ingin melakukan pembudidayaan tanaman jambu mete dengan efektif dan efisien. Serta untuk memperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat luas mengenai varietas bibit unggul tanaman, teknik-teknik pembudidayaan, tahapan pemeliharaan, hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman mete serta mekanisme pengolahan tanaman mete yang dapat membuka lapangan bisnis.
Didalam pembudidayaan atau perawatan tanaman ini dibuat suatu kumpulan informasi, sehingga referensi mengenai tanaman ini diharapkan akan lebih baik. Dan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tanaman jambu mete dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diharapkan. Serta informasi yang disajikan akan selalu update dengan adanya forum diskusi didalam sistem yang akan dibuat. Sehingga masyarakat akan memiliki informasi yang selalu baru, dan juga mudah dalam mendapatkan data-data lama mengenai tanaman mete.

Ruang Lingkup
Mengetahui luasnya permasalahan yang harus dipecahakan dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut:
	Jenis tanaman jambu mete merupakan varietas bibit unggul apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi.
	Tahap pembudidayaan tanaman, yaitu tahap penanaman yang terdiri dari tahap pembiakan dan tahap persiapan lahan budidaya.
	Hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman mete.
	Forum yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan diskusi mengenai pembudidayaan tanaman mete.
	Animasi sebagai pendukung tampilan web dan memperjelas informasi yang disajikan.


Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan skripsi dengan judul “ Sistem Informasi Budidaya Tanaman Jambu Mete ” adalah :
Membangun aplikasi sistem informasi budidayaan jambu mete secara online, sehingga masyarakat umum dapat mengenal lebih dekat mengenai tanaman mete.
	Mempermudah user seperti mahasiswa, pengusaha perkebunan, pengelola perkebunan, serta masyarakat umum di dalam mendapatkan informasi dalam mempelajari budidaya jambu mete, untuk mendapatkan hasil panen yang optimal.
	Membuat fasilitas komunikasi interaktif berupa forum diskusi secara online.
	Memberikan informasi dan fasilitas pencarian data mengenai jenis tanaman jambu mete dan tata cara pembudiyayaan tanaman mete yang baik.

