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ABSTRACT 

This research aims at recognizing: 1. The practice of coconut farming comprising 
production subsystem, crop processing and marketing in North Lombok District, particularly in 
Sigar Penjalin Vilage and Sokong Village, Tanjung sub-District, 2. Financial expediency of 
coconut farming in both villages, 3. Contribution of coconut trees from both villages in fulfilling 
woods needs for lumber wood at the level of Sub-Distric, Distric and Province. The study sit 
was in Sigar Penjalin Village and Sokong Village, Tanjung sub-District, North Lombok. The 
study site was determined by using multy stage sampling. The population in both villages were 
1,573 people. The sample was determined by using slovin formula with 15% of error level. The 
data were gathered through structured- interview using questionnaire and observation. The 
finding of the study shows that the practice of coconut farming in Sigar Penjalin Village and 
Sokong Village is done traditionally. It can be seen from its production subsystem, crop 
processing and marketing which are conducted without calculation. Related to the analysis of 
farming expediency in Sigar Penjalin Village and Sokong Village, it can be stated that the 
farming is proper and can hold out up to 45% of interest bank rate increase with 1 ha farming 
area for 30 years of production period. Through the interview, the potential of coconut trees in 
both villages can fulfill 13,8% of woods need. Meanwhile derived from the observation, the 
potential is 7,6% to fulfiil the woods need in West Nusa Tenggara Province. 

Key words: contribution, coconut trees, lumber wood 
 

ABSTRAK 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1. praktek usaha tani kelapa di Kabupaten Lombok 
Utara, khususnya di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung, meliputi 
subsistem produksi, pengolahan hasil dan pemasaran 2. Kelayakan finansial usaha tani 
kelapa di kedua desa 3. Konstribusi dari pohon kelapa dari kedua desa dalam memenuhi 
kebutuhan kayu pertukangan ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Lokasi penelitian 
bertempat di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara. Penentuan lokasi penelitian diakukan dengan mengunakan metode multi stage 
sampling, didapatkan dua desa terpilih yaitu Desa Sokong dan Desa Sigar Penjalin. Populasi 
dari kedua desa berjumlah 1.573 warga. Sample ditentukan dengan mengunakan pendekatan 



rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 15%. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara terstruktur menggunakan kuisioner dan uji petik lapangan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa praktek usaha tani kelapa di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong masih 
dilakukan secara tradisional. Hal ini dapat dilihat dari subsistem produksi, pengolahan dan 
pemasaran yang dilakukan tanpa perhitungan. Dari analisis kelayakan finansial usaha tani 
kelapa, di Desa sigar penjalin dan Desa sokong dapat dinyatakan layak dan mampur bertahan  
hingga kenaikan suku bunga bank mencapai 45% dengan luas areal kelola lahan seluas 1 ha 
dalam periode produksi 30 tahun. Potensi pohon kelapa di kedua desa dapat memenuhi 
kebutuhan kayu sebesar 13,8% dari hasil wawancara dan 7,6% dari hasil uji petik lapangan 
untuk memenuhi kebutuhan kayu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
 
Kata kunci: Kontribusi, Pohon Kelapa, Kayu Pertukangan 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat 
melimpah, salah satunya adalah sumber daya hutan yang cukup luas. Eksploitasi yang 
dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhanya ataupun untuk perdagangan kayu tidak 
diimbangi dengan pelestarian hutan itu sendiri yang menyebabkan kerusakan alam yang 
sangat besar. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya bahan baku yang dapat 
menggantikan fungsi kayu hutan dalam memenuhi kebutuhan kayu pertukangan. kayu 
pertukangan dalam hal ini merupakan kayu olahan yang digunakan sebagai bahan konstruksi 
bangunan. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk memenuhi 
kebutuhan kayu pertukangan adalah dengan menggunakan kayu kelapa.  

Bahan baku kayu yang potensial dalam mengganti peran kayu kehutanan salah satunya 
berasal dari pohon kelapa. Pohon kelapa dapat menghasilkan kayu yang dapat digunakan 
sebagai konstruksi bangunan, bahan baku pembuatan meuble, perkakas dan lain-lain. 
Kabupaten Lombok Utara memiliki perkebunan kelapa seluas 10.886,10 ha yang tersebar di 
lima kecamatan yaitu kecamatan Pemenang seluas 2.592,25 ha, kecamatan Tanjung seluas 
3.595,00 ha, kecamatan Gangga seluas 711,15 ha, kecamatan Kayangan 1.421,15 ha dan 
kecamatan Bayan 1.567,65 ha (Dinas Perkebunan KLU, 2014). Kayu kelapa menjadi 
pendukung dalam sektor unggulan di Kabupaten Lombok Utara yaitu sektor pariwisata, 
sebagian arsitektur bungalow seperti yang terdapat pada kawasan tiga Gili yang menjadi 
daerah kunjungan wisata dibangun menggunakan kayu kelapa.  Selain itu juga konstruksi 
rumah masyarakat Lombok Utara pada umumnya menggunakan kayu kelapa sebagai 
pengganti kayu hutan, hal tersebut menunjukan bahwa kayu kelapa dapat membantu 
memenuhi kebutuhan kayu pertukangan. 

Potensi perkebunan kelapa di Lombok Utara dapat lebih dimaksimalkan lagi sehingga 
dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi bagi perekonomian masyarakat, 
sehingga secara tidak langsung dapat menjaga kelestarian hutan dengan menggantikan fungsi 
kayu hutan sebagai kayu pertukangan. Akan tetapi kajian terkait aspek teknis dan analisis 
finansial perkebunan kelapa serta seberapa besar potensi pohon kelapa dapat menggantikan 
peran kayu kehutanan relative masih terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang 



berjudul Kontribusi Pohon Kelapa Dalam Memenuhi Kebutuhan Kayu Pertukangan (Studi 
Kasus Desa Sigar Penjalin Dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui peraktek pengelolaan usaha tani 
perkebunan kelapa di Kabupaten Lombok Utara, meliputi subsistem produksi, subsistem 
pengolahan hasil kayu dan subsistem pemasaran. 2)  Mengetahui kelayakan finansial dari 
usaha tani perkebunan kelapa. 3) Mengetahui potensi dan konstribusi pohon kelapa dari Desa 
Sigar Penjalin dan Desa Sokong dalam memenuhi kebutuhan kayu pertukangan di tingkat 
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong Keca,atan Tanjung 
Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Multi 
Stage Sampling. Langkah I Menggunakan Metode Porposive Sampling, langkah II 
menggunakan metode Random Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani 
pemilik perkebunan kelapa yang terdapat di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong, dari data 
awal yang diperoleh terdapat 769 petani pemilik perkebunan kelapa yang terdapat di Desa 
Sigar Penjalin dan 804 petani pemlik perkebunan kelapa yang berada di Desa Sokong. Untuk 
menentukan jumlah sample dari populasi yang adamaka dgunakan rumus Slovin. Dari 
perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin  maka diperoleh jumlah sampling di Desa 
Sigar Penjalin sebanyak 21 responden dan di Desa Sokong sebanyak 23 responden. 
Pengumpulan data mengenai praktek pengelolaan perkebunan kelapa dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara terstruktur menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Kualitatif. 
Pengumpulan data untuk mengetahui kelayakan finansial usaha perkebunan kayu kelapa 
dilakukan dengan metode wawancara terstruktur menggunakan bantuan kuisioner. 
Pengumpulan data untuk potensi dan distribusi kayu kelapa dilakukan dengan cara 
wawancara terstruktur menggunakan kuisioner serta dengan menggunakan uji petik lapangan. 
Analisis data praktek pengelolaan perkebunan keapa dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi mengenai cara yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan praktek 
pengelolaan perebunan kelapa meliputi subsistem produksi, subsistem pengolahan dan 
subsistem pemasaran Analisis finansial dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya 
pengelolaan Usaha tani kelapa di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung 
dengan menggunakan analisis aliran kas yang didiskonto berdasarkan 3 kriteria yaitu NPV, 
IRR dan BCR. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Aspek Teknis Pengelolaan Perkebunan Kelapa 

Pengelolaan usaha tanai kelapa di Desa Sigar Penjalin dan Sokong kecamatan Tanjung 
secara umum masih dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan keuntungan atau 
kerugian dimasa yang akan datang. Hal ini dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
meliputi aspek produksi, pengolahan dan pemasaran 

a. Subsistem produksi 



Jenis kelapa yang ditanam petani di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong adalah 
jenis kelapa lokal yaitu kelapa dalam. Pola penanaman yang digunakan oleh petani di kedua 
desa lebih dominan menggunakan pola campuran yaitu penanaman kelapa sebagai tanaman 
utama dan tanaman pertanian lainnya sebagai tanaman sela, seperti ketela, ubi jalar, jagung, 
kakao, mente, kopi dan pisang. Bibit diperoleh petani dari hasil pembibitan yang dilakukan 
secara tradisional yaitu dengan melakukan pembibitan di aliran air pembuangan limbah 
rumah. Umur bibit pohon kelapa yang siap ditanam antara 6 sampai 12 bulan dengan 
ketinggian bibit antara 90 cm sampai dengan 150 cm. 

b. Subsistem pengolahan 

Pemanenan dalam bentuk pohon berdiri dilakukan oleh jasa tebang dan pengolahan kayu 
kelapa atau biasa disebut Peramo dilakukan dengan mengunakan gergaji mesin atau 
Chainsaw. Pengolahan batang kelapa menjadi kayu bahan bangunan atau biasa disebut 
Ramoan atau Kopong dilakukan ditempat pemanenan. Komponen kegiatan anatara alain 
perebahan, pembagian batang, pembalokan dan pengangkutan. 

c. Subsistem pemasaran 
Pemanenan batang kelapa idealnya dilakukan apabila pohon kelapa telah berumur lebih 

dari 40 tahun atau sudah tidak produktif lagi untuk berbuah. Biasanya petani di Desa Sigar 
penjalin dan Desa Sokong menjual pohon kelapa dengan sistem tebang butuh yaitu pohon 
kelapa akan ditebang apabila ada kebutuhan yang mendesak, sehingga banyak pohon yang 
dipanen walaupun masih dalam masa produktif. Pemasaran pohon kelapa oleh petani 
dilakukan dengan cara menjual pohon berdiri kepada jasa penebangan dan pengolahan kayu 
kelapa atau biasa disebut dengan peramo setelah itu akan dipasarkan pada pedagang 
pengecer hingga nanti akan sampai ke tangan konsumen. 

Kelayakan Finanasial 

Untuk mengtahui kelayakan usaha tani kelapa perlu melakukan analisis finansial terhadap 
usaha tani kelapa metode ini digunakan untuk mengtahui besar kecilnya keuntungan dan 
kerugian terhadap investasi yang kita tanamkan. Terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam 
dalam penentuan analisis finansial pada umumnya yaitu Net Persent value (NPV), Benefit 
Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate Of Return (IRR). 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Parameter Kelayakan 

Indikator 
Hasil Produksi 

  Buah dan kayu        kayu 
Desa Desa 

Sigar Penjalin Sokong Sigar Penjalin Sokong 
NPV Rp 141.898.166 Rp 131.003.314 Rp 9.754.030 Rp 10.206.245 
BCR 8.27 15,88 2,58 3,83 
IRR 45,97 60,99 12,12 15,20 

 Sumber: Pengelolaan data primer tahun 2015 

a. Net Present Value (NPV) 

Dari table 3 digambarkan bahwa NVP yang diperoleh dari usaha tani kelapa di kedua desa 
dari hasil produksi buah dan kayu dan hanya kayu kelapa maka dapat dinyatakan layak 
karena nilai NVP > 0. Nilai NPV antara Desa Sigar penjalin dan desa Sokong mempunyai 
selisih yang tidak jauh berbeda untuk hasil dari buah dan kayu di desa Sigar Penjalin NPV 
yang dihasilkan sebesar Rp 141.898.166, dan di Desa Sokong yaitu sebesar Rp 131.003.314. 
Jika dilihat dari hasil produksi kayu kelapa saja tanpa memperhitungkan hasil dari buah kelapa 
maka NPV yang di dapat di desa Sigar Penjalin sebesar Rp 9.754.030 sedangkan untuk NPV 
di Desa Sokong sebesar Rp 10.206.245. 

 
b. Benefite Cost Ratio (BCR) 

Perhitungan BCR pada tingkat suku bunga yang berlaku pada saat penalitian ini dilakukan 
yaitu 7.5% pada hasil produksi buah dan kayu di Desa Sigar penjalin didapatkan BCR 8,27 
yang berarti bahwa BCR > 1. Ini berarti dengan berinvestasi sebsar Rp 1.00 (nilai sekarang) 
akan memproleh penerimaan bersih sebesar Rp 8,27 (nilai sekarang). Sedangkan pada Desa 
Sokong didapat BCR sebsar Rp 15,88 ini berarti bahwa dengan berinvestasi sebsar Rp 1.00 
(nilai sekarang) akan didapt penerimaan bersih sebsar Rp 15,88 (nilai sekarang). Dapat 
disimpulan bahwa usaha tani kelapa dengan menghitung hasil dari produksi buah dan kayu 
kelapa.     Analisis BCR hanya dari produksi kayu kelapa saja di Desa Sigar Penjalin didapat 
BCR sebsar 2,57 ini berarti bahwa dengan berinvestasi sebsar Rp 1,00 (nilai sekarang) akan 
dipeoleh pendapatan bersih sebesar Rp 2,57 (nilai sekarang), sedangkan untuk Desa Sokong 
didapat BCR sebsar 3,83 ini berarti bahwa dengan berinvestasi sebesar Rp. 1,00 (nilai 
sekarang) akan diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 3,83 (nilai sekarang). Berdasarkan 
data pada table 3 bahwa dari hasil perhitungan BCR dapat ditarik kesimpulan usaha tani 
kelapa bila dilihat dari hasil produksi buah dan kayu kelapa dapat dinyatkan layak begitu juga 
untuk hasil dari kayu kelapa saja dapat dinyatakan layak. 

c. Internal Rate Of Retrun (IRR) 

Dari hasil analisis IRR yang digambarkan pada table 3 menggambarkan bahwa IRR di 
Desa Sigar penjalin untuk hasil produksi Buah dan Kayu kelapa didapat nilai sebsar 45,97 % 



sedangkan untuk hasil produksi dari kayu kelapan saja didapat nilai sebesar 12,12 %, hal ini 
berarti IRR di Desa Sigar Penjalin untuk produksi buah serta kayu kelapa dan produksi kayu 
kelapa saja lebih besar dari suku bunga yang berlaku saat penelitian dilakukan yaitu 7.5 % 
berarti usaha tani kelapa di Desa Sigar Penjalin dapat dikatakn layak. Untuk analisis IRR di 
Desa Sokong didapat nilai sebsar 60,99 % untuk hasil dari buah dan kayu kelapa sedangkan 
IRR untuk hasil dari kayu kelapa saja didapat nilai sebsar 15.12 %. Hal ini derarti IRR di Desa 
Sokong untuk hasil dari buah serta kayu kelapa dan hasil dari kayu kelapa saja diperoleh IRR 
lebih dari suku bunga bank yang berlaku yaitu 7,5 % berarti usaha tani kelapa di Desa Sokong 
dapat dikatakan layak. 

 

Potensi Kayu Kelapa dan Peluang Substitusi Kayu Dari Dalam Kawasan Hutan 

a. Potensi Kayu kelapa 

Data potensi kayu kelapa yang ada di Desa Sigar Pejalin dan Desa Sokong diperoleh dari 
hasil uji petik lapangan dan wawancara langsung dengan kuisioner. Potensi rata-rata 
perhektar dan total potensi kayu kelapa yang terdapat dikedua desa dari hasil uji petik 
lapangan dan wawancara, didapat hasil rata-rata potensi perkebunan kelapa dari hasil uji petik 
di Desa Sigar Penjalin sebesar 134,64 m3/ha sedangkan potensi rata-rata perkebunan kelapa 
dari hasil uji petik di Desa Sokong sebesar 92,31 m3/ha sehingga di kedua desa memiliki 
potensi rata-rata dari hasil uji petik sebesar 226,95 m3/ha. Sedangkan potensi rata-rata dari 
hasil wawancara dengan meggunakan kuisioner di Desa Sigar penjalin di peroleh potensi rata-
rata kayu kelapa sebesar 236,45 m3/ha dan potensi rata-rata kayu kelapa di desa Sokong dari 
hasil wawancara sebesar 169,04 m3/ha sehingga dikedua desa memiliki potensi rata-rata dari 
hasil wawancara sebesar 405,49 m3/ha.Total potensi kayu kelapa yang ada di Desa Sigar 
Penjalin dari hasil uji petik didapat sebesar 133.969 m3 dengan luas areal perkebunan kelapa 
yang ada di Desa Sigar Penjalin sebesar 995 ha sedangkan total potensi kayu di Desa Sokong 
dari hasil uji petik di dapat sebesar 54.281 m3 dengan luas areal perkebunan kelapa di Desa 
Sokong sebesar 588 ha.Total potensi kayu kelapa dari hasil wawancara dengan 
menggunakan kuisioner di Desa Sigar Penjalin didapat sebesar 235.268 m3 dengan luas areal 
perkebunan kelapa di Desa sokong sebesar 995 ha dan total potensi kayu kelapa dari hasil 
wawancara di Desa Sokong didapat sebsar 99.400 m3 dengan luas areal perkebunan kelapa 
sebesar 588 ha.  

b. Peluang Substitusi Kayu Dalam Kawasan Hutan 

Kebutuhan kayu di Kecamatan Tanjung sebesar 2.286,45 m3/tahun sedangkan kebutuhan 
kayu di Kabupaten Lombok Utara sebesar 10.253,2 m3/tahun dan ditingkat Provinsi Nusa 
Tenggara Barat sebesar 238.689,75 m3/tahun. Angka diatas didapatkan dari angka kebutuhan 
kayu perkapita yaitu 0,05 m3 perkapita dikalikan dengan jumlah penduduk pada masing-
masing tingkatan sesuai dengan hasil sesus penduduk pada tahun 2013.  Berdasarkan data 
statistic Dinas Kehutanan NTB tahun 2012 sebesar 8.759,6 m3/tahun, kayu dari hasil Hutan 



Rakyat sebesar 10.321,2 m3/tahun dan pemenuhan kayu dari luar daerah seperti Kalimantan 
dan Sulawesi sebesar 15.056,8 m3/tahun. 

.  

Gambar 8. Diagram kostribusi kayu kelapa terhadap kebutuhan kayu perkapita Prov NTB 
berdasarkan hasil survey wawancara. 
Keterangan: 
IPK =Izin Pemanfaatan Kayu 
HR =Hutan Rakyat 
KLD =Kayu Luar Daerah 
SW SP =Survey Wawancara di Desa Sigar Penjalin 
SW SK=Survey Wawancara di Desa Sokong 
 

Dari gambar 8 diatas menjelaskan bahwa kebutuhan kayu di Provinsi NTB pada saat 
ini mencapai 238.689 m3/tahun,  kebutuhan kayu tersebut dapat dipenuhi dari kayu IPK dalam 
kawasan sebesar 8.759 m3/tahun dan dapat memenuhi 3% dari kebutuhan kayu di Provinsi  
NTB, adapun pemenuhan kayu dari Hutan Rakyat sebesar 15.056 m3/tahun dan dapat 
memenuhi 6% dari kebutuhan kayu di Provinsi NTB, selain itu pemenuhan kayu dari luar 
daerah sebesar 10.321 m3/tahun dan dapat memenuhi 4% dari kebutuhan kayu di Provinsi 
NTB, sedangkan pemenuhan kebutuhan kayu dari kayu kelapa dari hasil survey wawancara 
secara langsung dengan mengunakan kuisioner diperoleh hasil sebesar 19.761 m3/tahun di 
Desa Sigar Penjalin sehingga dapat memenuhi 8% dari kebutuhan kayu di Provinsi NTB dan 
pemenuhan sebesar 13.255 m3/tahun di Desa Sokong dan dapat memenuhi 5% dari 
kebutuhan kayu di Provinsi NTB, total konstribusi dari kedua desa sebesar 33.016 m3/tahun 
sehingga dapat memenuhi 13% dari kebutuhan kayu di Provinsi NTB. Kebutuhan kayu di 
Provinsi NTB masih belumdapat terpenuhi sebesar 171.535 m3/kapita atau sebesar 71,8% 
ditinjau berdasarkan hasil survey wawancara. 
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Gambar 9. Diagram kostribusi kayu kelapa terhadap kebutuhan kayu perkapita Provinsi NTB 
berdasarkan hasil survey uji petik 

Keterangan: 
IPK =Izin Pemanfaatan Kayu 
HR =Hutan Rakyat 
KLD =Kayu Luar Daerah 
SU SP =Survey Uji Petik di Desa Sigar Penjalin 
SU SK=Survey Uji Petik di Desa Sokong 
 

Peran kayu kelapa di Desa Sigar Penjalin dan Sokong dalam memenuhi kebutuhan 
kayu di Provinsi NTB berdasarkan survey uji petik dapat memenuhi kebutuhan kayu provinsi 
NTB sebesar 10.717 m3/tahun di Desa Sigar penjalin atau dapat memenuhi 4% dari kebutuhan 
kayu di Provinsi NTB. Kayu kelapa di Desa Sokong dari hasil uji petik lapangan dapat 
memenuhi kebutuhan kayu Provinsi NTB sebesar 7.436 m3/tahun atau dapat memenuhi 3% 
dari kebutuhan kayu Provinsi NTB. Dari data tersebut kebutuhan kayu di Provinsi NTB masih 
engalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kayu sebesar 186.398 m3 perkapita atau 
masih mengalami kekurangan sebesar 78% bila ditinjau dari hasil uji petik. Jika dibandingkan 
konstribusi kayu kelapa dari hasil wawancara dan uji petik lapangan mengalami perbedaan 
yang dimana konstribusi dari hasil wawancara lebih besar dibandingkan dengan konstribusi 
dari hasil uji petik lapangan, hal ini terjadi karena angka hasil survey wawanca merupakan 
angka taksiran atau perkiraan dari responden sehingga ke akuratan angka tersebut masih 
lemah jika dibandingkan dengan hasil uji petik langsung dari lapangan. Untuk kebutuhan kayu 
ditingka kecamatan Tanjung yang mencapai 2.286 m3 pertahun dapat dipenuhi secara penuh 
bahkan mengalami kelebihan stok sebesar 17.475 m3/tahun dari hasil survey wawancara di 
Desa Sigar Penjalin sedangkan untuk hasil survey wawancara di Desa Sokong mengalami 
kelebihan stok sebesar 10.968 m3/tahun. Dari hasil survey uji petik lapangan di Desa Sigar 
Penjalin dapat di penuhi secara penuh bahkan mengalami kelebihan stok sebesar 8.431 
m3/tahun. Dari hasil survey uji petik lapangan di Desa Sokong mengalami kelabihan stok 
sebesar 5.150 m3/tahun. Kebutuhan kayu di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 10.253 
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m3/tahun dari hasil survey wawancara di Desa Sigar Penjalin dapat memenuhi kebutuhan 
secara penuh bahkan mengalami kelebihan stok sebesar 9.503 m3/tahun. Dari hasil survey 
wawancara di Desa Sokong mengalami kelabihan stok sebesar 3.001 m3/tahun dari hasil 
survey uji ptik lapangan di Desa Sigar Penjalin dapat memenuhi kebutuhan kayu bahkan 
melebihi stok di Kabpaten Lombok Utara sebesar 464 m3/tahun sedangkan untuk hasil dari 
survey uji petik lapangan kayu kelapa di Desa Sokong dapat memenuhi kebutuhan kayu 
sebesar 7.436 m3/tahun atau dapat memenuhi 72% dari kebutuhan kayu di Kabupaten 
Lombok Utara. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan pada penelitian tentang 
Kontribusi Pohon Kelapa Dalam Memenuhi Kebutuhan Kayu Pertukangan, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

Kesimpulan 

1. Peraktek pengelolaan usaha tani di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong masih 
dilakukan secara tradisional.  

2. Berdasarkan hasil uji kelayakan finansial dengan pendekatan aliran kas, usaha tani kelapa 
di Desa Sigar Penjalin dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara 
dapat dinyatakan layak. 

3. Total potensi pohon kelapa dari survey wawancara sebesar 188.251 m3 dapat memenuhi 
kebutuhan kayu sebesar 13,8% dan Total Potensi dari hasil Uji Petik lapangan sebesar 
334,668 m3 dapat memenuhi kebutuhan kayu sebesar 7,6% di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. 

 Saran 

1. Dengan pengelolaan perkebunan kelapa secara intensif masyarakat akan dapat 
memperoleh pendapatan lebih optimal baik hasil dari buah maupun kayu kelapa. 

2. Perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah dalam dalam hal 
produksi dan pemasaran dari hasil produksi kelapa sehingga diharapkan dapat membantu 
petani untuk dapat meningkatkan hasil dan perekonomian masyarakat. 

3. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dalam hal pengolahan kayu kelapa sehingga 
kualitas dan harga kayu kelapa dapat bersaing dengan kayu hutan. 
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