
 

1 
 

KONTRIBUSI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
AREN (Arenga piñnata) TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DESA PUSUK 

LESTARI KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT 

Contribution and prospect of non-timber forest product development Sugar palm (Arenga 
pinnata) to household income in village sustainable Pusuk subdistrict stone screen regency 

west lombok 

Ayu Andira1), Andi Chairil Ichsan2), Budhy Setiawan3) 

 

Program Studi Kehutanan Universitas Mataram 
Jln. Majapahit No. 62 Mataram. NTB 

 
Email : aandira193@gmail.com  

 
Abstract 

The aim of this research is to know the contribution of Non Arable Forest Products (Arenga 
pinnata), Sugar palm (Arenga pinnata) inhibiting factor and Sugar palm (Arenga pinnata) 
development prospect to household income in Pusuk Lestari Village, Batulayar Sub District, 
West Lombok Regency. This study used the census method to 66 respondents conducted in 
February - March 2018. Determination of research location using Non Probability Sampling 
Technique is Purposive Sampling. The results showed that the contribution of non-wood 
forest products (HHBK) Sugar palm (Arenga pinnata) to household income obtained by 
97.46%, It supports from Sugar palm (Arenga pinnata) business that is easily processed, 
aren abundant, price a good market and post-time while the barriers are lack of land and 
capital, lack of knowledge. The development prospects of the Sugar palm (Arenga pinnata) 
business use the SO (Strength-Opportunity) strategy of being in a position to grow and 
develop, so the strategy is to maintain and optimize production capacity by developing 
products produced from utilizing the abundant local sugar palm trees from a wide range of 
potential Sugar palm (Arenga pinnata). 
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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Aren (Arenga 
pinnata), Faktor penghambat dan pendukung Aren (Arenga pinnata) serta prospek 
pengembangan Aren (Arenga pinnata) terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Pusuk 

Lestari Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode 
sensus terhadap 66 responden yang dilaksanakan pada bulan februari – Maret 2018.  
Penentuan lokasi penelitian menggunakan Teknik Non Probability Sampling yaitu Purposive 
Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
Aren (Arenga pinnata) terhadap pendapatan rumah tangga yang diperoleh sebesar 97,46%,  
Hal yang mendukung dari usaha Aren (Arenga pinnata) yakni produk yang dihasilkan mudah 
diolah, aren melimpah, harga pasar yang bagus dan  pasca waktu sedangkan hambatannya 
yakni kurangnya lahan dan modal, minimnya pengetahuan. Prospek pengembangan dari 
usaha Aren (Arenga pinnata) menggunakan strategi SO (Strenght-Opportunity) yaitu berada 
pada posisi tumbuh dan berkembang, sehingga strateginya adalah dengan  
mempertahankan dan mengoptimalkan kapasitas produksi dengan mengembangkan produk 
yang dihasilkan dari memanfaatkan pohon lokal aren yang berlimpah dari  berbagai ragam 
potensi Aren (Arenga pinnata). 

Kata kunci : Kontribusi, Pendapatan, prospek pengembangan Aren (Arenga pinnata). 

PENDAHULUAN 

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut II/2007, bahwa pengolahan 
telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, adapun peraturan-peraturan 
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tersebut adalah sebagai berikut : Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hasil Hutan Bukan 
Kayu, pasal 1, 1) Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta 
jasa yang berasal dari hutan. 2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal 
tersebut yang menjadi dasar perkembangan dalam mengembangkan dan melindungi hasil 
hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang menjadi mata pencaharian masyarakat, 3) 
Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta 
produk turunannya dan di budi dayakan kecuali kayu yang berasal dari hutan. 

Aren (Arenga pinnata) adalah hasil hutan bukan kayu yang dapat dijadikan solusi 

ditempuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Heliyanto dan Manik, 
2011). Berbagai macam produk dapat dihasilkan dari bahan baku aren dan secara nyata 
telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Produk aren juga telah lama 
menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan di NTB khususnya di 
Pulau Lombok. Permintaan terhadap aren dipulau Lombok yang cukup besar dan baik pada 
sektor industri maupun rumah tangga. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan industri 
pengolahan yang berbahan baku aren, baik yang berada di Lombok maupun di Sumbawa. 
Melihat kondisi tersebut aren memiliki prospek pengembangan yang cukup menjanjikan 
sebagai alternatif produk subtitusi untuk penekan kebutuhan produk subtitusi khususnya 
untuk kebutuhan kayu  

Pemanfaatan aren yang dilakukan di Pusuk Lestari khususnya di Dusun Kedondong 
Atas telah dimulai sejak zaman dahulu, yang kemudian keterampilan ini diteruskan dari 
generasi ke generasi berikutnya. Adapun bagian-bagian yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
Dusun Kedondong Atas adalah air nira (enau, tuak), biji betina pada bunga betina (kolang-
kaling), bunga jantan (pakan ternak) sekaligus tempat keluarnya air nira, ijuk, pelepah daun. 
Hampir semua dari bagian aren dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Usaha aren masih 
tergolong tradisional. Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Pusuk Lestari yaitu 
petani belum dapat menghitung besar dari kontribusi (sumbangan) yang diperolehnya dari 
usaha aren maupun dari usaha tani lainnya, maka penting dilakukan penelitian ini yang 
berjudul “Kontribusi dan Prospek Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Aren 
(Arenga pinnata) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Pusuk Lestari Kecamatan 
Batulayar Kabupaten Lombok Barat. 

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kontribusi usaha Aren 
(Arenga pinnata), faktor-faktor pendukung dan penghambat dari usaha Aren (Arenga 
pinnata), serta prospek pengembangan usaha Aren (Arenga pinnata) terhadap pendapatan 
rumah tangga petani di Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok 
Barat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2018 bertempat di 
Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian 
menggunakan penelitian deskriptif  dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (Sugyono, 2014). 

Penentuan sampel di Desa Pusuk Lestari dilakukan dengan menellti seluruh anggota 
populasi (sensus) Sugyono (2014). Responden dalam penelitian ini adalah 66 petani aren 
yang mengelolah aren sampai menjadi produk gula aren, sedangkan responden untuk 
analisis swot adalah 6 petani aren yang ditentukan secara purposive dari lokasi yang paling 
dominan dalam pengolahan aren. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan Focus Group Discussion 
(FGD). 

Metode analisis data yang digunakan dengan menganalisis data pendapatan, kontribusi, 
faktor penghambat dan pendukung dianalisis secara deskriptif serta prospek pengembangan 
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dengan analisis swot. Menurut Ari Sudarman dkk (2001), total biaya menggunakan 
persamaan sebagai berikut :  

TC = TFC  +  TVC 
keterangan :   
TC   = Total Biaya (Total Cost);  
TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost);  
TVC = Total Biaya Variabel  (Total Variabel Cost).  

Menurut Samuelson dkk (2003) untuk menghitung besarnya penerimaan 
ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
TR = Pq . Q 
keterangan :   
TR = Total Penerimaan (Total Revenue);   
Pq = Harga Produk (Rp kg-1);   
Q  = Jumlah Produksi (kg). 

Sehingga untuk mengetahui pendapatan dari usaha tani aren tersebut, maka 
digunakan rumus Soekartawi (2006) antara lain : 
   = TR – TC  ............ (1) 
Ket : 
  = Pendapatan dari usaha aren (Rp) 
TR = Total Penerimaan dari usaha aren (Rp) 
TC = Total biaya dari usaha aren (Rp) 

Pendapatan total petani dihitung dengan menjumlahkan pendapatan baik 
diperoleh dari usaha aren, usaha tani sendiri, luar usaha tani sendiri dan luar usaha tani 
dengan rumus : 

   =    +    .................. (2) 
Ket : 
  = Pendapatan total rumah tangga petani (Rp) 

   = pendapatan dari usaha aren (Rp) 
   = Pendapatan yang bersumber dari usaha tani sendiri (Rp) 
1. Kontribusi 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) dari usaha arenterhadap 
pendapatan total petani dihitung dengan rumus : 

K = 
  

  
 x 100% 

Ket : 
K = Kontribusi usaha aren 
  = Pendapatan dari usaha aren (Rp) 
  = Pendapatan total rumah tangga petani (Rp) 

Perumusan strategi dalam prospek pengembangan produk Aren dengan 
menggambarkan faktor-faktor internal  yang menggambarkan kekuatan (streangth) 
dan kelemahan (weakness) dirangkum dalam matriks IFAS (Internal Factor Analysis 
Summary), sementara faktor-faktor lingkungan yang mencerminkan peluang 
(opportunity) dan ancaman (threats) dituangkan ke dalam matriks faktor strategi 
eksternal EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) yang ditentukan dengan 
Analisis Swot. 
Tabel 2.1 Analisis SWOT 

EFAS                     
 
 
IFAS 

OPPORTUNITY TREATHS 

STREANGTH Strategi S-O Strategi S-T 

WEAKNESS Strategi W-O Strategi W-T 
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(Sumber : Rangkuti, 2004) 
Penentuan nilai untuk usaha aren menggunakan nilai skor dari bobot dan 

rating. Pengembangan strategi usaha aren ditentukan dengan menggunakan matriks 
Internal Eksternal (IE)  untuk memperoleh tingkat strategis yang detail adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 2.2 Analisis Internal Eksternal (IE) 

1. GROWTH 
Konsentrasi melalui 
integrase vertical 

2. GROWTH 
Konsentrasi melalui 
integrase horizontal 

3. RETRENCHMENT 
Turnaround 

4. STABIILITY 
Hati-hati 

5. GROWTH 
Konsentrasi melalui 
integrase horizontal 
STABILITY 

Tidak ada perubahan 
profit strategi 

6. RETRENCHMENT 
Captive company atu 
divestrment 

7. GROWTH 
diversifikasi 
konsentrik 

8. GROWTH 
Difersikasi 
konglomerat 

9. RETRENCHMENT 
Bangkrut atau likuidasi 

(Sumber : Rangkuti, 2004) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kontribusi usaha tani Aren (Arenga pinnata) 
4.4.1 Produksi aren dan nilai produksi 

Produksi aren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan petani 
untuk menghasilkan aren dengan dinyatakan pada satuan tertentu sesuai dengan 
produk yang dihasilkan, sedangkan nilai produksi yaitu penerimaan yang 
dihasilkan oleh petani dari hasil olahan produk aren. Secara rinci dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Produksi dan nilai produksi Aren (Arenga pinnata) 

No 
Jenis 

produksi 
Komponen Nilai total 

1 Air Nira 

Jumlah produksi (botol/Tahun) 154,395 

Rata-rata jumlah produksi (botol/Tahun) 2,339 

Harga produksi (Rp/Thn) 4,000-5,000 

Rata-rata harga produksi (Rp/Thn) 4,712 

Nilai produksi (Rp/Thn) 
721.240.000 

Rata-rata nilai produksi (Rp/Thn) 10,847,468 

2 
Kolang 
kaling 

Jumlah produksi (bak/Tahun) 806 

Rata-rata jumlah produksi (bak/Tahun) 12 

Harga produksi (Rp/Thn) 50,000-130,000 

Rata-rata harga produksi (Rp/Thn) 81,515 

Nilai produksi (Rp/Thn) 67.470,000 

Rata-rata nilai produksi (Rp/Thn) 1,022,273 

3 Ijuk 

Jumlah produksi (kg/Tahun) 8,626 

Rata-rata jumlah produksi (kg/Tahun) 131 

Harga produksi (Rp/Thn) 3,000 

Rata-rata harga produksi (Rp/Thn) 3,000 

Nilai produksi (Rp/Thn) 25,878,000 
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Rata-rata nilai produksi (Rp/Thn) 392,091 

4 
Pelepah 

daun 

Jumlah produksi (pelepah/Tahun) 617 

Rata-rata jumlah produksi 
(pelepah/Tahun) 

7 

Harga produksi (Rp/Thn) 5,000 

Rata-rata harga produksi (Rp/Thn) 5,000 

Nilai produksi (Rp/Thn) 3.460.000 

Rata-rata nilai produksi (Rp/Thn) 52.424 

5 Gula 

Jumlah produksi (batok/Tahun) 71,136 

Rata-rata jumlah produksi (batok/Tahun) 1,078 

Harga produksi (Rp/Thn) 7,000-35,000 

Rata-rata harga produksi (Rp/Thn) 24,424 

Nilai produksi (Rp/Thn) 1,721,376,000 

Rata-rata nilai produksi (Rp/Thn) 26.081.455 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa memiliki keseragaman hasil 
produk yang berbeda, yakni dari harga sampai dengan jumlah produksi. Berikut 
pemaparan produksi dan nilai produksi dari aren adalah sebagai berikut : 

Air nira merupakan air yang dihasilkan oleh pohon aren yang dijadikan tuak. 
Selain dijadikan tuak, air nira juga merupakan bahan baku dasar dalam 
pembuatan gula aren.Rata-rata jumlah produksi air nira sebesar 2,339 botol/thn 
memperoleh rata-rata jumlah nilai produksi  air nira sebesar Rp 10,847,468 /Thn. 
Kolang kaling merupakan salah satu produk aren yang memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi sampai saat ini masih sangat kerap dikembangkan oleh petani aren 
dengan ata-rata jumlah produksi 12 bak/thn memperoleh rata-rata jumlah nilai 
produksi sebesar  Rp1,022,273/thn. Ijuk merupakan komuditi yang memiliki 
peluang dan nilai ekonomis yang cukup tinggi.Permintaan ijuk dari tahun ke tahun 
tetap bertambah dengan sistem pemanenannya sekali setahun dan dijual secara 
keseluruhan per luas lahan masing-masing petani. Rata-rata jumlah produksi dari 
ijuk sebesar 131 Kg/thn memperoleh rata-rata jumlah nilai produksi sebesar Rp 
392,091 Kg/thn. Pelepah daun merupakan bagian yang cukup penting pada pohon 
aren. Pelepah daun memiliki kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan 
adat istiadat serta tulang daunnya dijadikan sapu lidi. Rata-rata jumlah produksi 
pelepah daun berjumlah 7 pelepah daun/Thn dengan rata-rata jumlah nilai 
produksi sebesar Rp 52.424 pelepah daun/Thn. Gula aren merupakan hasil 
pencapaian tahap pengolahan dari air nira menjadi gula aren.Pengolahan gula 
aren yang dilakukan oleh petani aren dalam sekali olahan sebanyak 30-150 L 
dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Rata-rata jumlah produksi gula aren 
sebesar 1,078/batok kelapa memperoleh jumlah nilai produksi gula aren sebesar 
Rp 26.081.455/tahun. 

4.4.2 Total biaya produksi 
Total biaya produksi aren dalam penelitian ini terdiri dari biaya tetap (Fixed 

Cost) dan biaya tidak tetap (Variable Cost). Biaya tetap adalah biaya yang besar 
kecilnya tidak dipengaruhi biaya produksi sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya 
yang dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya produksi. Untuk lebih jelasnya tabel 
biaya produksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.11 total biaya produksi 

No Jenis produksi Biaya Komponen 
Total nilai  

(Rp/Org/Ha/thn) 
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1 

Air nira Tetap 

Pisau 7,891 

Drijen 5 L 2,155 

Drijen 10 L 1,191 

Pematok   

Total 11,237 

  Variabel 
Botol 43,030 

Saringan 20,000 

Total 63,030 

Total biaya produksi 74,267 

2 
Kolang kaling 

Tetap Pisau 2,366 

  bak 23.975 

Variabel     

Total biaya produksi 26.341 

3 
Ijuk 

Tetap parang timpas 4,861 

Variabel     

Total biaya produksi 4,861 

4 
Pelepah daun 

Tetap Pisau 5.404 

Variabel     

Total biaya produksi 333,583 

5 
gula aren 

Tetap 

Wajan 8,207 

Sendok kelapa   

Pengaduk   

batok kelapa   

Variabel 
saringan kecil 10,000 

saringan besar 15,000 

Total biaya produksi 33,207 

Total keseluruhan biaya produksi 143.860 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa biaya tetap dan tidak tetap 

didapatkan dari hasil penyusutan alat pada masing-masing produk aren yaitu air nira, 
kolang kaling, ijuk, pelepah daun dan gula aren. Dari produk yang dihasilkan diperoleh 
bahwa biaya yang banyak dikeluarkan oleh petani aren adalah pada produk air nira 
yaitu biaya tetap Rp 11,237 (Rp/Ha/Thn) sedangkan biaya tidak tetap Rp 63,030 
(Rp/Ha/Thn) dengan total biaya produksi sebesar Rp 74,267(Rp/Ha/Thn).  Sehingga 
didapatkan total biaya produksi dari semua produk aren sebesar Rp 143, 860 
(Rp/Ha/Thn). 

4.4.3 Pendapatan petani aren (Arenga pinnata) 
4.4.3.1 pendapatan petani aren (Arenga pinnata) 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan kelangsungan hidup 
masyarakat pada umumnya maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan dan 
pedoman untuk mengusahakan tanaman yang berupa tanaman Aren yang 
mempunyai nilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan petani yang 
sangatlah strategis, yaitu pemanfatan lahan yang subur untuk ditanami 
tanaman aren(Soekartawi,1995). Pendapatan yang diperoleh dari aren dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.12 rata-rata pendapatan petani dari usaha aren (IArenga pinnata) 

kom 
ponen 

nilai 
produksi 

(Rp/LLG/th) 

nilai 
produksi 

(Rp/ha/th) 

biaya produksi 

penda 
patan 

(Rp/LLG/th) 

penda 
patan 

(Rp/LLG/th) tetap 
(Rp 

/LLG/th) 

tetap 
(Rp 

/ha/th) 

varia 
bel 
(Rp 

/LLG/th) 

varia 
bel 
(Rp 

/ha/th) 

Rata 
-rata 

38,476,121 44,051,537 55,650 66,641 88,030 102,364 38,333,767 43,887,008 

Data primer diolah tahun 2018 
Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa komponen penyusun dari 

pendapatan petani aren dilihat dari dua sisi yaitu nilai produksi dan biaya 
produksi.Rata-rata nilai produksi ini didapat dari hasil penjumlahan pendapatan dari 66 
responden dengan nilai Rp. 38,476,121 Rp/LLG/th atau Rp. 44,051,537 
Rp/ha/th.Jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh besar dan kecilnya lahan yang 
dikelola.Semakin luas lahan tempat pengolahan aren semakin banyak pula 
pendapatan yang dihasilkan. Rata-rata keseluruhan biaya tetap aren yakni Rp. 
55,650Rp/LLG/th atau Rp66,641 Rp/ha/th dan biaya tidak tetap Rp. 88,030Rp/LLG/th 
atau Rp 102,364 Rp/ha/th. Sehingga dari nilai produksi dan biaya produksi dari 
keseluruhan produk yang dihasilkan oleh semua petani aren dalam kurun waktu satu 
tahun sebesar Rp.38,332,767 Rp/LLG/th atau Rp 43,887,008 Rp/ha/th.  
4.4.3.2 Pendapatan petani diluar usaha aren (Arenga pinnata) 

Pendapatan petani selain dari usaha aren sendiri juga dilihat dari 
pendapatan diluar usaha pertani aren yang ada di Dusun Kedondong Atas 
meliputi tukang bangunan, sopir, peternak, pedagang, tukang batako, buruh 
tani dan aggota BPD. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.13 rata-rata pendapatan petani diluar usaha aren (Arenga pinnata) 

Komponen 
Biaya  

produksi 
(Rp/LLG/th) 

Biaya  
produksi 

(Rp/ha/th) 

pendapatan 
(Rp/LLG/th) 

pendapatan 
(Rp/ha/th) 

rata-rata 13,350 9,446 1,139,318 1,077,451 

Data primer diolah tahun 2018. 

Dari tabel diatas bahwa rata-rata pendapatan petani dari usaha diluar 
usahatani adalah adalah sebesar Rp. 1,139,318 Rp/LLG/th atau Rp. 
1,077,451 Rp/ha/th. Biaya yang dikeluarkan petani aren di Dusun Kedondong 
Atas sangat beragam dan tidak semua petani mengeluarkan biaya dalam 
proses produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi 
antara lain biaya transportasi, biaya makan dan pembelian alat.  

4.4.1.3 Pendapatan Total Rumah Tangga petani 
Rata-rata pendapatan total dari rumah tangga petani aren yang diperoleh 

untuk memperoleh pendapatan total dari usaha tani aren sendiri sampai 
dengan usaha diluar usaha tani aren disajikan pada tabel dibawah ini adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.14Rata-rata total pendapatan rumah tangga petani 

Sumber  
pendapatan 

Pendapatan 
(Rp/LLG/th 

Pendapatan 
(Rp/ha/th) 

Total  
pendapatan 
(Rp/LLG/th) 

Total 
pendapatan 
(Rp/ha/th) 

Aren 38,332,767 43,877,088 
39,472,221 44,954,458 

Non aren 1,139,455 1,077,451 

Data primer diolah tahun 2018 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan petani aren lebih tinggi 

sebar Rp 38.332.767 Rp/LLG/th atau Rp 43,877,088 Rp/ha/th. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pengolahan aren di Dusun tersebut sangat dominan dari 
pada usaha lain. Sesuai dengan total pendapatan dari berbagai sumber 
pendapatan adalah sebesar Rp39,472,221 Rp/LLG/th atau Rp 44,954,458 
Rp/ha/th. Untuk pendapatan petani responden perharinya diperoleh nilai sebesar 
Rp. 109.645/hari.Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian petani 
responden jauh di diatas garis kemiskinan, dimana standar kemiskinan yaitu 
sebesar $ 2 perhari atas setara dengan Rp. 28.168 perhari (Bank Dunia, 2018). 

4.4.4 Kontribusi Usahatani Aren (Arenga pinnata) 
Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase 

pendapatan yang diperoleh dari usaha aren terhadap total pendapatan petani 
disajikan dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4.15 Kontribusi aren dan non aren 

No Kontribusi persebtase (%) 

1 usaha aren 97.46 

2 usaha non aren 2.57 

Data primer diolah tahun 2018 
Dari penelitian ini diketahui bahwa kontribusi yang diberikan dari usaha 

aren (Arenga pinnata) menunjukan bahwa kontribusi yang terbesar dari berbagai 
sumber pendapatan petani yang berasal dari usaha aren sendiri, untuk lebih 
jelasnya akan dilihat pada gambar dibawah ini adalah sebagai berikut : 
Gambar 4.2 kontribusi pendapatan petani aren (Arenga pinnata) 

 

Data primer diolah tahun 2018 

Pada gambar diatas dapat dilihat kontribusi yang diberikan dari usaha aren 
adalah sebesar 97.46% dan kontribusi dari usaha diluar usahatani aren sebesar 
2.57%.Jadi kontribusi dari aren lebih banyak dan efektif dari kontribusi usaha tani 
lainnya.Sehingga didusun tersebut sangat cocok untuk dikembangkan usaha 
aren untuk menghasilkan produk lainnya. 

B. Faktor penghambat dan pendukung Aren (Arenga pinnata) 
Menurut Sukardi (2007) suatu usaha harus mempunyai daya dukung dari berbagai 

aspek untuk mencapai hasil maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dilokasi penelitian 
ini diperoleh faktor pendukung usaha Aren (Arenga pinnata) adalah aren ataupun 
produk yang dihasilkan oleh petani mudah diolah, pohon aren yang banyak/ berlimpah, 

97% 

2% 

kontribusi 

usahatani aren

usaha diluar usaha
aren
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harga pasar yang bagus, pemanenan aren mudah dilakukan dalam waktu panen 
sepanjang tahun dan semusim. Sehingga diketahui selain pemanfaatan aren yang 
banyak proses untuk mendapatkan hasil juga lebih mudah dan cepat untuk memperoleh 
hasil pendapatan petani Aren (Arenga pinnata). Sedangkan faktor penghambat usaha 
Aren (Arenga pinnata)  adalah kurangnya lahan yang dimiliki oleh petani, minimnya 
pengetahuan yang dimiliki oleh petani, kurangnya modal untuk membuat produk lain. 
Petani aren di Dusun Kedondong Atas tidak pernah untuk tidak memanfaatkan Aren 
(Arenga pinnata), karena walaupun memiliki faktor penghambat sedemikian, petani aren 
tetap memperoleh hasil yang maksimal. 

C. Prospek Pengembangan Aren (Arenga pinnata) dengan menggunakan Analisis 
SWOT 

Pengembangan usaha Aren (Arenga pinnata) yang dilakukan di Dusun 
Kedondong Atas dilihat dari kemampuan dan keterampilan dalam mengelolah dan 
memanfaatkan Aren (Arenga pinnata)  sebagai sumber utama dalam pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga. Analisis lingkungan usaha diperlukan untuk mengetahui 
kondisi eksternal dan internal usaha melalui analisis EFE dan IFE. Kondisi yang sudah 
dijabarkan dari analisis tersebut dapat dirumuskan menjadi strategi secara mendetail 
yang diolah melalui analisis SWOT. Selanjutnya, posisi usaha  Aren (Arenga pinnata) 

ditentukan dalam diagram IE. Posisi ini akan menentukan garis besar strategi yang tepat 
untuk perkembangan selanjutnya dengan kondisi saat ini karena akan menghasilkan 
lebih dari satu alternatif strategi.  

1. Analisis SWOT 
Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategis usaha. Nantinya matriks ini digunakan untuk membantu pengembangan 
empat jenis strategi yaitu Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO (kelemahan-
peluang), Strategi ST (kekuatan ancaman), Strategi WT (kelemahan-ancaman).  
Tabel 3.8 Matriks SWOT 

IFAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EFAS 

Kekuatan 
1. Pengalaman dalam 

pengolahan  gula aren 
2. Tanaman aren tumbuh 

secara alami 
3. Potensi aren bukan saja 

dari air nira tetapi dari ijuk, 
bunga dan buah. 

4. Permintaan pasar yang 
cukup tinggi 

5. Daerah yang subur 
dengan keanekaragaman 
hayati. 

Kelemahan 
1. Kurangnya informasi 

mengenai pasar 
2. Rendahnya tingkat 

Pendidikan dan 
keterampilan 

3. Produksi gula aren masih 
dalam skala rumah 
tangga. 

4. Belum ada pembinaan 
dari instansi terkait 
tentang pengolahan 
produk 

5. Lemahnya pengolahan 
pasca panen. 

Peluang 
1. Pohon lokal aren 

yang berlimpah 
2. Peningkatan 

pendapatan rumah 
tangga 

3. Permintaan pasar 
untuk gula aren 
meningkat 

4. Memiliki lahan yang 
bagus 

5. Hasil pengolahan 

Strategi SO (4,80) 
Mempertahankan dan 
mengoptimalkan kapasitas 
produksi dengan 
mengembangkan produk 
yang dihasilkan (O1, S3) 

Strategi ST (4,14) 
Mengimbangi keseragaman 
petani aren berdasarkan 
kemasan ukuran dari 
kemasan gula aren yang 
mengandalkan produk 
untuk penekan biaya 
produksi (S3,T3) 
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yang bervariasi 

Ancaman  
1. Banyaknya bahan 

baku air nira yang 
dijadikan tuak. 

2. Adanya penyakit atau 
hama 

3. Banyaknya pengrajin 
gula aren 

4. Perubahan ukuran 
dari kemasan gula 
aren 

5. Tawaran harga yang 
bervariasi 

Strategi WO (4,30) 
Memperbaiki saluran 
pemasaran dari hasil produk 
aren untuk mengstabilkan 
harga jual (W1, O1) 

Strategi WT (3,64) 
Mengkombinasi antara 
banyaknya produk dan 
memberikan harga yang 
sesuai dengan pasar untuk 
memaksimalkan produk dan 
produksi pasar (T3, W1) 
 

(sumber : Data primer  2018/ source : primary data 2018) 

Analisis SWOT memberikan gambaran strategi secara mendetail dari usaha aren. 
Dengan adanya analisis menggunakan matriks SWOT, usaha aren dapat melihat rincian 
strategi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan perkembangan produk dari usaha 
aren. Adapun strategi yang digunakan dalam analisis usaha aren sebagai berikut : 

1. Strategi SO (kekuatan dan peluang) 
Strategi ini merupakan strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dengan demikian strategi yang 
ada pada usaha aren adalah dengan mempertahankan dan mengoptimalkan kapasitas 
produksi dalam mengembangkan produk yang dihasilkan. Hal tersebut menyatakan 
bahwa semakin banyak pohon lokal aren yang berlimpah dan tumbuh secara alami, 
mampu meningkatkan pendapatan petani aren.  

2. Strategi ST (kekuatan dan ancaman)  
Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk 

mengatasi ancaman. Demikian strategi usaha aren menggunakan strategi dengan  
Mengimbangi keseragaman petani aren berdasarkan kemasan ukuran gula aren yang 
mengandalkan produk olahan untuk penekan biaya produksi. Sehingga dengan 
banyaknya potensi aren yang dimanfaatkan, petani bisa mengatasi banyaknya petani 
aren dengan pemanfaatan produk yang berbeda dengan cara membedakan harga dan 
kualitas yang digunakannya. 

3. Strategi WO ( Kelemahan dan peluang) 
Strategi ini strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dimana, strategi dalam usaha aren 
menggunakan  strategi untuk memperbaiki saluran pemasaran dari hasil produk aren 
dalam rangka mengstabilkan harga jual. Dengan strategi tersebut petani aren yang 
memiliki peluang dengan adanya pohon lokal aren yang berlimpah mampu 
meminimalkan usaha aren dari segi kurangnya informasi pasar terkait dengan nilai 
produksi produk yang dihasilkan. 

4. Strategi WT (kelemahan dan ancaman) 
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Walaupun strategi ini 
merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan serta menghadapi kelemahan 
dan ancaman. Dimana strategi usaha aren yang digunakan untuk pemecahan masalah 
kelemahan dan ancaman dari usaha aren adalah dengan mengkombinasi antara 
banyaknya produk dan memberikan harga yang sesuai dengan pasar untuk 
memaksimalkan produk dan produksi pasar. Dengan demikian usaha dari usaha aren 
masih memiliki kelemahan usaha yang dapat menghindari berbagai ancaman pada 
segi yang sama-sama tidak menguntungkan. Akan tetapi petani aren tetap berusaha 
untuk meminimalkan akan ancaman atau tantangan yang akan terjadi pada usaha 
yang di jalankan. 
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2. Analisis IE (internal-eksternal) 

Matriks IE (internal eksternal) merupakan matriks yang mengposisikan suatu 
usaha dalam tampilan sembilan sel. Posisi dalam matriks IE ditentukan dari matriks 
EFE dan matriks IFE. Hasil skor total dari IFE Matrix berada pada sumbu X dan skor 
total dari EFE Matrix berada  pada sumbu Y.  Dari hasil analisis EFE dan analisis IFE, 
matriks EFE usaha aren  memiliki skor total 3.50 sementara matriks IFE usaha aren 
memiliki skor total 2,94. Posisi usaha aren dalam matriks IE digambarkan sebagai 
berikut : 

Tabel 3.9 Skor Bobot total IFE 

IFAS 
 
EFAS  

kuat 
3.00-4.00 

sedang 
2.00-2.99 

lemah 
1.00-1.99 

tinggi 
3.00-4.00 

I II III 

sedang 
2.00-2.99 

IV V VI 

rendah 
1.00-1.99 

VII VIII IX 

(Sumber : Erwiani, 2000/ source : Erwiani, 2000) 

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa menurut analisis matriks IE 
(internal eksternal) menunjukkan bahwa posisi dari usaha aren berada dalam kuadran 
ke IV yakni posisi usaha aren pada matriks IFAS berada pada posisi kuat sedangkan 
pada matriks EFAS berada pada posisi sedang. Menurut Rangkuti, 2004:34 
menunjukkan bahwa  Posisi ini mengindikasikan usaha aren dalam posisi tumbuh dan 
berkembang (growth and stability). Strategi yang diterapkan untuk usaha aren 
berdasarkan strategi SO (kekuatan-kelemahan) adalah mempertahankan dan 
mengoptimalkan kapasitas produksi dengan mengembangkan produk yang dihasilkan 
dengan berdasarkan pada suatu usaha yang memiliki kekuatan dalam berusaha untuk 
memanfaatkan peluang yang ada. Adapun rincian strategi pengembangan aren 
berdasarkan strtaegi SO (kekuatan-peluang) adalah sebagai berikut : 

1. Mempertahankan keterampilan petani aren. 
Peningkatan dan pengembangan dari usaha aren diperlukan dengan tetap 

mempertahankan keterampilan yang sudah lama dilakukan dalam pengolahan aren. 
Dengan keterampilan yang dimiliki masyarakat mampu menganalisis potensi dalam 
rangka pencapaian keberhasilan dan pemberdayaan masyarakat dalam 
meningkatkan keberhasilan berkelanjutan (Widiyanto 2010 ; Wijajanti 2011), karena 
akan mempengaruhi dan menentukan tingkat partisipasi dan pengetahuan mereka 
yang berkaitan dengan penghasilan, Slamet (1993).   

Dengan demikian petani akan mampu meningkatkan produk lain selain dari 
membuat gula biasa tetapi mampu mengelolah dalam bentuk olahan lain seperti 
membuat gula semut, gula cair,dll dengan tujuan agar lebih meningkatkan 
kebutuhan sehari-hari. Menurut Wahyono (2002) menempatkan inovasi sebagai 
salah satu variabel penting dalam menentukan kinerja.Selain dilihat dari segi 
produk, petani juga harus memperhartikan perkembangan pasar, teknologi dan 
keunggulan yang dimiliki. Dengan bertambahnya jenis jumlah produk yang lain 
maka petani lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup.Hal yang harus 
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dilakukan atau ditingkatkan dari petani aren adalah membentuk LSM (Lembaga 
Sosial Masyarakat), membentuk kelompok tani dan melakukan sosialisasi rutin. 

 
 

2. Mengoptimalkan kapasitas produksi aren 
Pencapaian produksi aren berdasarkan proses pengembangan kapasitas 

produk ditentukan melalui penggunaan sumber daya/potensi serta modifikasi 
sistem kelembagaan yang dimiliki oleh petani dengan merujuk pada pengolahan 
sumberdaya alam khususnya untuk pemanfaatan aren pada setiap individu 
(Pelling dan High 2005 ; Suharjito, 2000). Dari segi kapasitas produksi petani 
harus mampu meningkatkan produk olahan lain selain gula biasa, yakni dengan 
variasi produk yang lain, agar mudah dikenal lebih luas oleh masyarakat diluar 
daerah 

3. Mengembangkan produk yang dihasilkan oleh petani aren 
Perkembangan hasil usaha aren merupakan pengembangan suatu produk 

akan di nilai dari pengembangan kelembagaan untuk keberhasilan usaha tani 
hutan hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dan kerja sama yang saling 
ketergantungan pada sumber kehidupan yang lebih baik dan layak,  Agus Suryono 
(2004) ; Sumodiningrat 1999 : Mubyarto 1997). Flynn (1994) yang membuktikan 
bahwa inovasi juga menjadi bagian dasar yang penting untuk pengembangan 
kualitas produk. Semakin tinggi kualitas produk, semakin tinggi pula kinerjanya 
dalam memfasilitasi pemasaran dan pembinaan masyarakat yang berkaitan 
dengan modal sosial dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan 
masyarakat bagi keberhasilan selanjutnya Wibowo (2007). Selain memiliki nilai 
ekonomis, tanaman ini sebagian besar menjadi tanaman untuk kegiatan 
rehabilitasi, karena Program rehabilitasi lahan tidak hanya akan mengembalikan 
fungsi ekologis lahan tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar dari hasil tanaman di lahan rehabilitasi (tanaman pokok). 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Kontribusi dari usaha tani aren terhadap total pendapatan  rumah tangga di Desa 
Pusuk Lestari Dusun Kedondong Atas  adalah terdiri dari penghasilan kontribusi dari 
pendapatan aren sendiri berjumlah 97.46% dan penghasilan kontribusi diluar 
pendapatan aren  sebesar 2.54%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani aren 
merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar, jadi 
usaha tani ini sangat cocok untuk dikembangkan di Desa Pusuk Lestari khususnya di 
dusun kedondong atas kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam usaha aren terdiri dari faktor 
pendukung yakni  usaha tersebut mudah diolah, pohon aren yang berlimpah, harga 
pasar yang bagus dan mudah dilakukan pemanenan aren yang mendukung cukup 
baik. Sedangkan faktor penghambat dari usaha aren adalah kurangnya lahan, 
minimnya pengetahuan dan kurangnya modal dalam melakukan perkembangan 
usaha aren.. 

3. Prospek pengembangan usaha aren menunjukkan bahwa usaha tani aren tersebut 
masih dalam tahap pertumbuhan dan pengembangan aren. Dilihat dari analisis 
eksternal internal yakni Strategi yang diterapkan untuk usaha aren berdasarkan 
strategi SO (kekuatan-kelemahan) adalah Mempertahankan dan mengoptimalkan 
kapasitas produksi dengan mengembangkan produk yang dihasilkan. dengan 
berdasarkan pada suatu usaha yang memiliki kekuatan dalam berusaha untuk 
memanfaatkan peluang yang ada dengan total skor 4.80.  

B. Saran 

1. Bagi pemerintah diperlukannya adanya penyuluhan  dalam kegiatan Pembibitan 
tanaman aren. Sehingga ilmu pengetahuan tentang usaha tani aren  ini dapat 
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diterapkan secara langsung oleh petani. Selain itu perlu adanya pembinaan tentang 
variasi olahan produk gula aren yang perlu ditingkatkan. 

2. Bagi petani aren diperlukannya mempelajari tentang budidaya tanaman aren  melalui 
kegiatan sosialisasi dengan pemerintah setempat. Tentunya adanya insiatif sendiri 
dalam rangka mengembangkan usaha aren selanjutnya. 

3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, untuk melakukan penelitian mengenai analisis 
pemasaran hasil produksi aren yang sesuai dan tepat untuk memperoleh nilai produksi 
yang lebih tinggi. 
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