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ABSTRAK 

Kebutuhan kayu bakar semakin meningkat khususnya didaerah pedesaan, hal ini 

karena pertumbuhan penduduk, masih takutnya masyarakat menggunakan gas LPG dan mahalnya 

bahan bakar minyak tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi kayu 

bakar masyarakat desa sekitar hutan yang meliputi volume, jenis, sumber, cara pengambilan dan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi kayu bakar. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Pusuk Lestari pada bulan September 2013. Metode pengambilan contoh dilakukan secara 

proporsional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konsumsi kayu bakar per kapita per tahun 

sebesar 3.240 m
3
. Sumber kayu bakar yang digunakan diperoleh dari pasar,  jenis kayu bakar yang 

banyak digunakan meliputi Melinjo, Durian, Kelapa dan pengambilan kayu bakar dilakukan 

dengan cara Merencek ranting-ranting  yang  mati bekas tanaman. Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap konsumsi kayu  bakar (Y) dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga (X4)   

 

Kata kunci: Kayu Bakar, Masyarakat Sekitar Hutan, Desa Pusuk Lestari  

 

ABSTRACT 

 Firewood is increasing espcially in rural, this is due to population growth, people are 

still afraid to use expensive fuel gas and kerosene. This study aims to determine the level of  

firewood consumption of forest communities which in clued the volume of wood,type type of 

source, the method of  taking and factor that affect the level of firewood comsumption. This 

research has conducted in the pusuk lestari village in September 2013. The method of sampling 

is done proportionally make over. The results showed that wood comsumption perc apita per 

years is 3.240m
3
 . Firewood in use obtained from the maeket,firewood types that are widely used 

in clued Gnetum gnemon, Durio zibethinus,  Cocos nucifera L and fuelwood collection is done 

by merencek dead twigs crop marks. Faktor which affects the comsumption of firewood (y) is 

influenced by a number of member family (X4). 
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PENDAHULUAN 

Pada tahun 2013 kenaikan  harga 

bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak 

terelakan  lagi. Situasi ekonomi dunia yang 

belum menentu dan kebutuhan 

pembangunan  infrastruktur dalam negeri 

perlu direspon dengan penurunan biaya 

subsidi BBM. Kebijakan penyediaan minyak 

tanah yang selama  ini disubsidi oleh 

pemerintah mulai dirubah. Dampak dari 

pencabutan subsidi minyak  tanah ini 

menyebabkan kenaikan harga minyak tanah 

dan menambah beban pengeluaran 

masyarakat. Konversi dari minyak tanah ke 

gas yang dilakukan oleh pemerintah juga 

belum optimal. Ketakutan  masyarakat 

akibat banyak tabung gas yang meledak 

terutama yang berukuran 3 kg, membuat 

masyarakat lebih banyak memilih untuk 

kembali menggunakan bahan bakar minyak 

tanah.   

Desa Pusuk Lestari kecamatan Batu 

Layar adalah Desa yang berbatasan langsung 

dengan KPH Rinjani Barat Sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian pokok 

sebagai Petani dan Pedagang, diman 

penduduknya sebagian besar menggunakan 

kayu bakar sebagai bahan bakar untuk 

keperluan rumah tangga. Menurut hasil 

wawancara dengan  Kepala Desa sekitar 80% 

masyarakat desa Pusuk Lestari menggunakan 

kayu bakar sebagai bahan energi untuk 

keperluan rumah tangga.  

Terbatasnya kepemilikan lahan, 

semakin berkurangnya areal sumber kayu 

bakar di masyarakat, bertambahnya jumlah 

penduduk dan adanya kelangkaan bahan 

bakar minyak menyebabkan kebutuhan 

kayu bakar semakin meningkat. Desa 

Pusuk Lestari yang berbatasan langsung 

dengan kawasan  KPH Rinjani Barat 

akan mengantungkan kebutuhan energi 

untuk keperluan memasak pada kawasan 

KPH Rinjani Barat sebagai sumber kayu 

bakar bagi masyarakatnya, hal ini akan 

menyebabkan tekanan terhadap hutan 

semakin tinggi, diperkirakan kerusakan 

hutan akan terus-menerus terjadi. Oleh 

karena itu masalah penyediaan kayu bakar 

harus segera ditanggulangi untuk 

mencegah terjadinya eksploitasi sumber-

sumber kayu bakar secara berlebihan yang 

dapat menyebabkan semakin luasnya lahan 

kritis. 

 
METODE 

Penelitian dilaksanakan di Desa 

Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, 

Kabupaten Lombok Barat pada bulan 

September 2013. Metode penentuan Dusun 

ditetapkan dengan metode “purposive 

sampling” dengan mengambil semua dusun 

yang berdekatan langsung kawasan KPH 

Rinjani Barat. Sedangkan untuk penentuan 

responden pada masing-masing dusun 

dilakukan secara proporsional, yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan porsi dari 

jumlah populasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.2.1  Umur Responden 

 Umur merupakan salah satu faktor yang 

menentukan sebaran produktifitas responden 

dalam berusaha. Umur responden dalam 

penelitian ini berkisar antara 20 -  66 tahun. 

Berdasarkan dari sebaran responden terlihat 

bahwa responden yang berusia antara 31 – 

60 menempati urutan tertinggi dengan 

presentase sebesar 40 %. Ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar  responden berada 

pada usia produktif, dimana dalam hal ini 

responden mampu bekerja baik secara 

mental maupun fisik. Untuk lebih jelasnya 

umur responden dapat dilihat pada tabel  

berikut ini.  

 

Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur 

No Klasifikasi Umur (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 < 20 1 1.25 

2 20 - 30 22 27.5 

3 31 - 40 32 40 

4 41 - 50 15 18.75 

5 51 - 60 4 5 

6 > 60 6 7.5 

  Jumlah 80 100 
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4.2.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor pembentuk pola pikir seseorang 

dalam menyikapi perubahan. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang akan memiliki 

daya adaptasi yang cepat terhadap 

perubahan yang ada. Kemudahan dan 

peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak pun terbuka lebar. Pendidikan yang 

dimaksud adalah jenjang pendidikan formal 

yang pernah di ikuti oleh responden. Adapun 

jenjang pendidikan yang pernah diikuti oleh 

responden berkisar tidak tamat sekolah dasar 

(TTSD) hingga perguruan tinggi (PT). 

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan 

responden dapat dilihat pada tabel  berikut. 

 

 
Gambar 4.1 Presentase Tingkat 

Pendidikan  

Keterangan :  

TS  : Tidak Sekolah 

TTSD  : Tidak Tamat Sekolah Dasar 

TSD  : Tamat Sekolah Dasar 

TTSMP :Tidak Tamat Sekolah Menengah   

Pertama 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar  tingkat 

pendidikan responden masih sangat rendah. 

Hal ini dilihat dimana responden yang tidak 

sekolah memiliki presentase tertinggi yaitu 

31,66 % (19 responden) sedangkan untuk 

tingkat pendidikan tertinggi hanya sampai 

tamat SMA dimana presentasenya hanya 5 

% (3 responden). Keadaan sosial ekonomi 

keluarga sangat mempengaruhi tingkat 

pendidikan. Biaya sekolah dan kondisi yang 

serba kekurangan menuntut mereka untuk 

bekerja membantu perekonomian keluarga. 

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan 

juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pendidikan dan lebih 

memilih untuk menikah di usia dini.  

4.2.3 Jarak Rumah Tangga dengan 

Kawasan Hutan 

Jarak rumah tangga responden 

dengan kawasan hutan berkisar antara 0,1 – 

0,5 km. Dari keempat Dusun yang dijadikan 

sampel penelitian yaitu Dusun Batu Penyu, 

Dusun Kedondong bawak Dusun 

Kedondong Atas dan Dusun Pusuk, dusun 

yang paling dekat dengan kawasan hutan 

adalah Dusun Pusuk dengan jarak berkisar 

antara 0,3 – 0,5 km. Adapun dusun yang 

paling jauh dengan kawasan hutan yaitu 

Dusun batu penyu dengan jarak rata-rata 

>0,5 km.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, jumlah responden yang 

memiliki jarak rumah tangga dengan 

kawasan hutan berkisar antara 0,1 – 0,5 km 

sebanyak 73,75 % ( 59 responden). Untuk 

rumah tangga yang memiliki jarak rumah 

tangga dengan kawasan hutan > 0.5 km 

sebanyak  26,25 % ( 21 responden). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

  

Tabel 4.7. Jarak Rumah Tangga Responden dengan Kawasan Hutan 

No Jarak Rumah Dari Hutan (Km) Jumlah Persentase (%) 

1 0.1 s/d 0.5 59 73.75 

2 0.5 > 21 26.25 

 Jumlah 80 100 
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4.2.4 Mata Pencaharian  

 Jenis pekerjaan responden meliputi 

pedagang, buruh, petani dan ibu rumah 

tangga. Berdasarkan hasil penelitian, 

sebanyak 40% (32 responden) merupakan 

pedagang, 28.75% (23 responden) adalah 

petani, 8,75% (7 responden) adalah buruh, 

6,25% (5 responden) adalah buruh tani, 

6,25% (5 responden) adalah ibu rumah 

tangga, 7,5% (6 responden) adalah ojek, dan 

2,5% adalah jenis pekerjaan lainnya seperti 

tukang,pemborong, dan kepala dusun. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  

berikut ini. 

 

Tabel 4.8 Klasifikasi Jenis Pekerjaan Responden  

No Klasifikasi Pekerjaan Responden Jumlah Persentase (%) 

1 Pedagang 32 40 

2 Petani 23 28.75 

3 Buruh  7 8.75 

4 Buruh Tani 5 6.25 

5 Ibu Rumah Tangga 5 6.25 

6 Ojek 6 7.5 

7 dan lainnya 2 2.5 

 Jumlah 80 100 

 

4.2.5 Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga 

responden, selain dapat mempengaruhi 

besarnya pengeluaran, dapat juga membantu 

dalam mencari nafkah dan menjadi sumber 

tenaga kerja dalam keluarga yang berusia 

produktif. Responden memiliki jumlah 

anggota keluarga < 3 orang sebesar 18,75%. 

Rumah tangga yang memiliki jumlah 

anggota keluarga antara 3 – 4  orang sebesar  

43,75% . Sedangkan untuk rumah tangga 

yang memililki jumlah anggota keluarga  

lebih dari 4 orang sebesar 37,5%. Distribusi 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12 

berikut ini.  

 

Tabel 4.10 klasifikasi Jumlah Anggota Keluarga 

No Jumlah anggota keluarga jumlah Persentase (%) 

1 < 3 15 18.75 

2 3 – 4 35 43.75 

3 >4 30 37.5 

 Jumlah 80 100 

 

Besar kecilnya jumlah anggota 

keluarga sangat berpengaruh terhadap 

volume kayu bakar yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak anggota 

keluarga, konsumsi akan makanan semakin 

meningkat dalam hal kapasitas bahan 

makanan. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden yang memiliki jumlah 

responden banyak yakni berkisar antara 3 – 

4 orang sebanyak 43,75% . Menurut Ilyas 

(1988) dalam Afifah (2011), bahwa jumlah 

anggota keluarga yang berkisar 1 – 2 orang 

tergolong keluarga kecil, jumlah tanggungan 

yang lebih dari atau sama dengan 5 orang 

tergolong dalam keluarga yang besar. Sesuai 

dengan pendapat tersebut maka jumlah 

anggota keluarga yang paling banyak di 

daerah penelitian yakni tergolong keluarga 

menengah.  

4.2.6 Kondisi Perekonomian Rumah 

Tangga 

Berdasarkan hasil penelitian 

persentase pendapatan tertinggi responden 

adalah 43,75% dengan pendapatan diatas 1,5 

juta. Sedangkan persentase pendapatan 
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terendah   adalah 21,25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

 

Tabel 4.11. Pendapatan Rumah Tangga  

No Pendapatan (Rp/KK/Bulan) Jumlah (KK) Presentase (%) 

1 
350.000 – 500.000 0 0 

2 
550.000 – 1 juta 17 21.25 

3 
1.050.000-1,5 juta 28 35 

4 
> 1,5 juta 35 43.75 

 
Jumlah 80 100 

 

Cukup tidaknya pendapatan yang 

diperoleh dalam rumah tangga responden, 

dapat diketahui berdasarkan pengeluaran 

yang dikeluarkan tiap bulannya oleh rumah 

tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga 

responden meliputi pengeluaran untuk 

kebutuhan pangan, pendidikan, listrik, pajak 

dan energi. Ke 5 (lima) jenis pengeluaran 

tersebut merupakan jenis pengeluaran yang 

biasa dikeluarkan oleh masyarakat daerah 

sekitar hutan di Desa pusuk lestari. Rata-

rata pengeluaran untuk kebutuhan pangan 

sebesar Rp 664.437.5/bulan dan merupakan 

pengeluaran terbesar yakni 68.82%. 

Pengeluaran rumah tangga berupa pangan 

digunakan untuk membeli kebutuhan pokok 

seperti beras, lauk-pauk dan sayuran. 

Pangan merupakan kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi setiap hari maka 

responden selalu mengalokasikan 

pengeluaran pangan sebagai prioritas 

utama. Untuk rata-rata pengeluaran energi 

sebesar Rp 134437.5/bulan dengan 

presentase pengeluaran sebesar 13.92%, 

biasanya pengeluaran ini digunakan untuk 

pembelian minyak tanah untuk dijadikan 

sebagai bahan bakar lampu bagi masyarakat 

yang tidak menggunakan listrik, dan air aki. 

Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk 

energi listrik memiliki presentase sebesar 

0,33% atau Rp 3.125/bulan. Biasanya 

masyarakat menggunakan energi listrik 

untuk penerangan rumah tangga dan 

kebutuhan untuk alat elektronik yang 

mereka miliki seperti televisi, radio, 

pemanas nasi, telepon genggam dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk rata-rata 

pengeluaran pajak sebesar Rp 8,272/bulan 

atau sebesar 0,85%, merupakan jenis 

pengeluaran yang paling sedikit  jika 

dibandingkan dengan jenis pengeluaran 

yang lainnya. Pajak yang dimaksud adalah 

merupakan pajak pembangunan masjid serta 

kegiatan sosial lainnya.  

 

Tabel 4.12 Distribusi Pengeluaran Rata-rata Rumah Tangga per Bulan 

No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp/bulan) Presentase (%) 

1 Pangan 664437.5 68.82 

2 Pendidikan 130750 13.54 

3 Listrik 27777 2.87 

4 Pajak 8272.5 0.85 

5 Energy 134437.5 13.92 

  Jumlah 965674.5 100 

Berdasarkan hasil dari data 

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga 

responden, dapat dilihat bahwa rata-rata 

pendapatan responden mencukupi untuk 

kebutuhan pengeluaran pokok rumah tangga. 

Hal ini dapat dilihat masih adanya sisa 

pendapatan dari pengeluaran responden tiap 

bulannya yaitu sebesar Rp 814.852. 
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4.3 Analisis Konsumsi Kayu Bakar 

4.3.1 Tingkat Konsumsi Kayu Bakar 

Energi utama yang digunakan oleh 

rumah tangga meliputi kayu bakar, gas dan 

minyak tanah. Kayu bakar, gas dan minyak 

tanah digunakan untuk keperluan memasak 

sehari-hari, seperti memasak nasi, sayur, 

lauk pauk dan air. Frekuensi memasak yang 

dilakukan responden dalam sehari-hari 

sebanyak satu sampai dua kali, yaitu pada 

waktu pagi dan malam hari.  

 
 

Gambar.4.2 persentase penggunaan kayu bakar 

Dari hasil penelitian, bahan bakar 

yang paling banyak digunakan adalah kayu 

bakar dengan presentase sebesar 82,5 % dan 

bahan bakar yang paling sedikit digunakan 

adalah Gas dengan presentase sebesar 7,5 %. 

Berdasarkan hasil penelitian bahan 

bakar yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat sebelumnya, kayu bakar 

menempati posisi tertinggi. Mudah 

didapatkannya, harga murah dan lebih irit 

membuat sebagian besar masyarakat 

meggunakan kayu bakar untuk memasak. 

Selain itu, mahalnya harga bahan bakar 

minyak tanah serta masih takutnya 

masyarakat menggunakan gas mengingat 

banyak terjadi kasus meledaknya gas yang 

digunakan pada saat memasak merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan 

masyarakat memilih menggunakan kayu 

bakar.  

 

Tabel 4.16 Distribusi Tingkat Konsumsi Kayu Bakar Untuk Kebutuhan Rumah Tangga 

Masyarakat Sekitar Hutan di Desa pusuk lestari 

Jumlah RT Pengguna 

 Kayu Bakar 

Rata2 Volume 

  (M
3
/RT/ hari

)
 

Rata2 Volume  

(M
3
/RT/bulan) 

Rata2 Volume 

 (M
3
/RT/tahun) 

66 0.09        0.270 3.240 

 

4.3.2 Harga Bahan Bakar 

Harga bahan bakar dari 

tiap jenis bahan bakar berbeda-beda dan 

tergantung dari besar satuan dari jenis bahan 

bakar tersebut. Dalam satu hari, rata-rata 

penggunaan kayu bakar untuk kebutuhan 

rumah tangga masyarakat sekitar hutan 

Pusuk Lestari sebesar 0,09 m
3 

/hari dengan 

harga Rp 5000. Apabila disetarakan dengan 

bahan bakar lainnya, dalam satu minggu 

masyarakat sekitar hutan Pusuk Lestari 

menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan 

rumah tangga sebesar 0,063 m
3
 dengan 

biaya pengeluaran sebesar  Rp 

35.000/minggu. Untuk masyarakat yang 

menggunakan bahan bakar dari minyak 

tanah, dalam satu minggu masyarakat 

menggunakan 1,25 liter minyak tanah untuk 

memasak dengan biaya pengeluaran sebesar 

Rp 17.500, dengan intensitas memasak 

sebanyak 1 – 2 kali sehari Sedangkan untuk 

masyarakat yang menggunakan bahan bakar 

dari gas, dalam satu bulan menggunakan 1,5 

kg gas untuk memasak dengan biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp 30.000,  

Kayu Bakar Minyak
Tanah

Gas

82.5 
10 7.5 

Presentase penggunaan bahan bakar(%) 

Presentase (%)
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Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat 

bahwa dengan intensitas penggunaan yang 

sama pengeluaran untuk bahan bakar gas 

lebih rendah dibandingkan dengan bahan 

bakar dari kayu maupun minyak tanah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

 

Tabel 4.17 Distribusi Harga Bahan Bakar per satuan, per hari, per minggu dan   per bulan 

 

No 

Jenisbahan 

bakar 

Satuan /hari 

Harga (Rp) 

Satuan/minggu 

Harga (Rp) 

Satuan /bln 

harga (Rp) 

1 

2 

3 

Kayu bakar 

Minyaktanah 

Gas 

0,026 m
3      

=  3350 

0,17 liter    =  2500 

0,05 kg       =  1000 

0,063 m
3  

=  23450 

1,2 liter    =  17500 

0,35 kg    =   7000 

 0.27  m
3 
= 100500 

5,1 liter   = 75000 

1,5 kg     =  30000 

 

   Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa harga 

barang subsitusi  seperti minyak tanah dan 

gas LPG lebih rendah dari pada harga kayu 

bakar itu sendiri namun hal tersebut tidak 

mempengaruhi responden di Desa Pusuk 

Lestari untuk memilih kayu bakar sebagai 

sumber energi untuk memasak sehari-hari. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat di 

Desa Pusuk Lestari takut menggunakan gas 

dengan alasan banyaknya tabung gas LPG 

yang meledak dan langkanya bahan bakar 

minyak tanah, dan apabila menggunakan 

kayu bakar sebagai energi untuk memasak 

sehari-hari masakan yang dihasilkan akan  

lebih enak.  

4.3.3 Cara Perolehan Kayu Bakar 

Cara perolehan kayu bakar masyarakat 

sekitar hutan di Desa Pusuk Lestari berbeda-

beda. Mereka memperolehnya dengan cara 

mengambil sendiri yaitu dengan cara 

Merencek ranting-ranting yang mati bekas 

tanaman pokok dan lainnya, memangkas 

ranting-ranting yang masih hidup dari 

tanaman pokok dan tanaman pagar, dan 

membeli baik dari pasar  tetangga maupun 

pengepul. 

Sebagian besar masyarakat daerah 

sekitar hutan di Desa Pusuk Lestari  

memperoleh kayu bakar dengan cara 

membeli baik dari pasar maupun pengepul. 

Berdasarkan hasil presentase sebesar 60.6% 

(40 responden) hal ini disebabkan karena 

penelitian ini dilakukan memasuki musim 

penghujan, sehingga masyarakat di sekitar 

hutan desa pusuk lestari lebih memilih cara 

memperoleh kayu bakar dengan alternative 

membeli. Karana pada saat musim 

penghujan biasanya kayu di hutan atau 

bagian pohon yang jatuh seperti ranting dan 

cabang basah. Sedangkan cara perolehan 

kayu bakar dengan cara mengambil sendiri 

berpersentase sedikit yakni sebesar 39.4 % 

(26 responden). responden yang memilih 

mengambil sendiri kayu bakar yang akan 

digunakan dikarenakan jarak dengan sumber 

kayu bakar yang dekat, serta lebih irit karena 

tidak mengeluarkan biaya untuk 

pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 

 

Tabel 4.18 Distribusi Cara Perolehan Kayu Bakar  

No Cara Perolehan Jumlah (Responden) Presentase (%) 

1 

2 

Mengambil sendiri 

Membeli 

26 

40 

39.4 

60.6 

 Jumlah 66 100 

 

4.3.4 Sumber Kayu Bakar  

Sumber kayu bakar masyarakat 

sekitar hutan di Desa Pusuk Lestari terdiri 

dari hutan, kebun sendiri, kebun orang lain 

dan pasar. Berdasarkan hasil presentase, 

membeli di pasar maupun pengepul 

merupakan tempat yang paling banyak 

dijadikan  sebagai sumber kayu bakar yakni 

48.5% (32 responden), Hal ini dikarenakan 

sebagian dari responden merupakan 

pedagang atau bermata pencaharian 

berdagang yakni berjualan di pinggir-pinggir 

jalan raya. Sehingga mereka lebih memilih 
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untuk membeli daripada mencari kayu bakar 

sendiri baik itu berasal dari hutan maupun 

kebun, dan banyaknya masyarakat di desa 

pusuk lestari yang menjual kayu bakar 

dalam bentuk ikatan. Sedangkan untuk  

persentase  sumber kayu bakar terendah 

adalah berasal dari hutan yakni 7.6% (5 

responden) Hal ini di karenakan memasuki 

musim penghujan, sehinga masyarak lebih 

memilih alternatif membeli di pasar maupun 

pada pengepul yang terdapat tidak jauh dari 

rumah merka. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 

 

Tabel 4.19 Distribusi Sumber Kayu Bakar 

No Sumber Jumlah  Presentase (%) 

1 Hutan 5 7.6 

2 Kebun sendiri 16 24.2 

3 Kebun orang lain 13 19.7 

4 Membeli 32 48.5 

 jumlah 
 

66 100 

 

4.3.5 Jenis Kayu Bakar 

 Jenis kayu bakar yang digunakan 

masyarakat sekitar hutan di Pusuk Lestari 

beraneka jenis. Kayu-kayu tersebut 

diperoleh dengan mengambilnya di kawasan 

hutan maupun kebun sendiri atau orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, banyak jenis kayu yang biasa 

digunakan sebagai kayu bakar sebanyak 18 

jenis yang meliputi Durian (Durio 

zibethinus), Melinjo (Gnetum gnemon), 

Kopi (Coffea arabica), Kelapa (Cocos 

nucifera L), Bayur (Pterospermum 

javanicum), Mangga (Mangifera indica L), 

Bamabu (Bambusa blumeana), Nangka 

(Artocarpus heterophyllus), Aren (Arenga 

pinnata), Jukut, Badung, Kelapa (Cocos 

nucifera) Duku (Lansium domesticum), 

Kepundung, Udu, Mahoni (Swietenia 

mahagoni), Perap,i Salam( Eugenia 

aperculata) dan Lempinyo.  

 Dari delapan belas jenis kayu bakar 

yang digunakan, jenis yang paling banyak 

digunakan oleh responden adalah kayu dari 

pohon Melinjo (Gnetum gnemon) 66% 

(44responden),  Durian (Durio zibethinus) 

37% (25 responden) dan Kelapa(Cocos 

nucifera L) yaitu sebesar 28% (19 

responden). Hal ini dikarenakan karena 

pohon melinjo banyak ditanam di lahan 

mereka sehingga mudah di dapatkan dan 

sebagian dari mereka memanpaatkan 

buahnya untuk di jual. Banyaknya pohon 

Durian yang terdapat pada lahan yang 

mereka miliki yakni di desa Pusuk Lestari, 

sehingga mudah didapatkan bagian bagian 

pohon tersebut yang jatuh dan itulah yang 

mereka ambil dan dijadikan sebagai bahan 

untuk kayu bakar, kayu pohon kelapa mudah 

ditemukan baik di pekarangan, kebun 

sendiri, kebun orang lain maupun pada 

kawasan hutan. Selain mudah didapatkan, 

penggunaan kayu bakar dengan kayu pohon 

kelapa lebih cepat terbakar. Hal ini 

dikarenakan kadar air pada kayu pohon 

kelapa sangat rendah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel  berikut ini.  

Tabel 4.20 Jenis Kayu Bakar 

No Jenis Pohon Jumlah (Responden) Presentase    (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Durian (Durio zibethinus) 

Melinjo (Gnetum gnemon) 

Kopi (Coffea arabica) 

Kelapa (Cocos nucifera L) 

Bayur (Pterospermum javanicum) 

Mangga (Mangifera indica L) 

Bamabu (Bambusa blumeana) 

Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

Aren (Arenga pinnata) 

Duku (Lansium domesticum 

Mahoni (Swietenia mahagoni) 

Salam( Eugenia aperculata) 

25 

44 

7 

19 

12 

4 

7 

5 

4 

4 

2 

5 

 

37 

66 

10 

28 

18 

6 

10 

7 

7 

6 

3 

7 
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4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Konsumsi Kayu Bakar 

Rumah Tangga 

Dalam hal ini akan di analisis 

berdasarkan beberapa variabel yang 

diduga berpengaruh terhadap konsumsi 

kayu bakar rumah tangga. Variabel yang 

digunakan adalah jumlah anggota keluarga, 

pendapatan keluarga, harga barang 

substititusi dan jarak dari hutan. 

Penjelasanya sebagai berikut : 

a. Harga barang substitusi (X1,X2) 

semakin murah harga barang substitusi 

maka tingkat konsumsi kayu bakar akan 

semakin menurun begitu pula 

sebaliknya. 

b. Pendapatan keluarga per bulan (X3), 

semakain besar pendapatan keluarga 

maka masyarakat akan memiliki daya 

beli yang tinggi terhadap barang 

substitusi.  Semakin besar 

pendapatan keluarga maka tingkat 

konsumsi kayu bakar akan semakin 

berkurang. 

c. Jumlah anggota keluarga (X4), 

semakin banyak jumlah anggota 

keluarga maka semakin banyak kayu 

bakar yang digunakan. Hal ini terkait 

dengan volume bahan makanan dan 

jumlah makanan yang harus disediakan. 

d. Jarak dari hutan (X5), semakin dekat 

jarak rumah dengan hutan diduga 

tingkat konsumsi kayu bakar akan 

semakin meningkat karena hutan 

sebagai sumber kayu bakar. 

Dari hasil analisis regresi dengan 

menggunakan SPSS 16 untuk Desa Pusuk 

Lestari diketahui tingkat konsumsi kayu 

bakar (Y) harga minyak tanah (X1), 

Harga gas LPG (X2), Pendapatan anggota 

keluarga (X3), Jumlah anggota keluarga 

(X4) dan jarak dari hutan (X5) dengan 

model regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Y = 27,350-1,905 X1 -0.001 X2 + 9,505 

X3 + 0,286 X4 + 0.000 X5    

 

Tabel 4.21 Hasil analisis regresi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi kayu bakar. 

No Parameter Notasi Koefisien regresi Nilai T Nilai P 

1 intersep α 27,350 
0,824 

0,413 

2 Harga minyak tanah XI -1,905 -0,070 0,945 

3 Harga gas LPG X2 -0.001 -0,743 0,460 

4 Pendapatan X3 9,505 0,421 0,675 

5 Jumlah anggota keluarga X4 0,286 2,294 0,025* 

6 Jarak dari hutan X5 0.000 -0,455 0,650 

  

Keterangan :   *  = Berpengaruh nyata 

Constanta   = 27,350 

R
2   

= 0,092  

Selang Kepercayaan = 5 % 

F-Hit   = 1,503 

P untuk uji F  = 0,000 (  = 

0,05) nyata 

Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, diperoleh angka determinasi R
2
 = 

0,031 yang artinya variabel-variabel bebas 

berhasil menjelaskan 31 % variabel tak 

bebas yaitu konsumsi kayu bakar, sedangkan 

69 % lainnya disebabkan oleh variabel lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Persamaan regresi tersebut diuji pada taraf 5 

% dimana F-Hit sebesar 1,503 sehingga 

dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumsi kayu 

bakar masyarakat sekitar hutan di Desa 

Pusuk Lestari  

 

secara simultan menunnjukkan 

semua faktor tidak memberikan pengaruh 

terhadap konsumsi kayu bakar. 

Harga barang substitusi (X1,X2) 

semakin murah harga barang substitusi 

maka tingkat konsumsi kayu bakar akan 

semakin menurun begitu pula sebaliknya. 

Meskipun harga barang subsitusi  seperti 

minyak tanah dan gas LPG lebih rendah 
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dari pada harga kayu bakar itu sendiri 

namun hal tersebut tidak mempengaruhi 

masyarakat di Desa Pusuk Lestari untuk 

menggunakan kayu bakar sebagai sumber 

energi untuk memasak sehari-hari. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat di Desa 

Pusuk Lestari takut menggunakan gas 

dengan alasan banyaknya tabung gas LPG 

yang meledak dan langkanya bahan bakar 

minyak tanah, dan masakan yang 

dihasilkan akan  lebih enak apabila 

menggunakan kayu bakar sebagai energi 

untuk memasak sehari-hari.  

Pendapatan keluarga (X3), 

semakain besar pendapatan keluarga 

maka masyarakat akan memiliki daya 

beli yang tinggi terhadap barang 

substitusi.  Semakin besar pendapatan 

keluarga maka tingkat konsumsi kayu 

bakar akan semakin berkurang. Jarak 

rumah dari hutan (X5), semakin dekat 

jarak rumah dengan hutan diduga tingkat 

konsumsi kayu bakar akan semakin 

meningkat karena hutan sebagai sumber 

kayu bakar.Namun dari hasil analisis 

Pendapatan keluarga tidak berpengaruh 

terhadap tingkat konsumsi kayu bakar itu 

sendiri, hal ini disebabkan karena masakan 

yang dihasilkan akan  lebih enak apabila 

menggunakan kayu bakar sebagai energi 

untuk memasak sehari-hari.  

 

       Secara parsial menunjukkan bahwa 

faktor yang berpengaruh nyata meliputi 

jumlah anggota keluarga (X1) dengan 

variabel akan dijelaskan sebagai berikut. 

Jumlah anggota keluarga memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,025 yang berarti 

berpengaruh positif terhadap konsumsi kayu 

bakar rumah tangga masyarakat sekitar 

hutan di Desa Pusuk Lestari. Semakin 

banyak anggota keluarga pada rumah tangga 

tersebut, maka semakin tinggi tingkat 

konsumsi pada rumah tangga tersebut.  

 

5.1 Kesimpulan 

   1. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Desa Pusuk Lestari 

didapatkan  kesimpulan  berikut. 

a. Konsumsi kayu bakar di desa Pusuk 

Lestari sebesar 4.05 sm/kapita/tahun 

setara dengan 3.240 m
3
/kapita/tahun.  

b. Sumber kayu bakar yang digunakan 

masyarakat di Desa Pusuk Lestari 

adalah diperoleh dari 48.5%  pembelian, 

24.2% lahan milik, 19.7% dari lahan 

milik orang lain dan 7.6%  diproleh 

dari wilayah hutan KPH Rinjani Barat. 

c. Jenis kayu bakar yang paling bayak di 

gunakan adalah Melinjo (Gnetum 

gnemon), Durian  (Durio zibethinus), 

Kelapa (Cocos nucifera L) 

d. Pengambilan kayu bakar dilakukan 

dengan cara mengambil sendiri yaitu 

dengan Merencek ranting-ranting yang 

mati bekas tanaman pokok dan lainnya, 

memangkas ranting-ranting yang 

masih hidup dari tanaman pokok dan 

tanaman pagar 

2. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi tingkat konsumsi 

Kayu Bakar adalah, Harga Minyak 

Tanah (X1), Harga Gas LPG (X2), 

Pendapatan anggota keluarga (X3), 

Jumlah anggota keluarga (X4) dan 

jarak dari hutan (X5). Berdasarkan 

hasil analisis regresi secara simultan 

menunnjukkan semua faktor tidak 

memberikan pengaruh terhadap 

konsumsi kayu bakar. akan tetapi, 

secara parsial faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap tingkat 

konsumsi kayu bakar masyarakat 

sekitar hutan di Desa Pusuk Lestari 

pada taraf uji 5% meliputi jumlah 

anggota keluarga (X4). 

5.2 Saran 

1. Ketersedian kayu bakar untuk konsumsi 

rumah tangga perlu mendapatkan 

perhatian dari KPH Rinjani Barat 

karena dengan tingkat konsumsi yang 

tinggi dan berkurangnya sumber serta 

bertambahnya jumlah penduduk dapat 

mengakibatkan kerusakan di hutan.  

2. Penghematan konsumsi kayu bakar 

perlu dilakukan dengan penggunaan 

tagung gas LPG  

3. Diharapkan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai ketersediaan kayu 

bakar masyarakat sekitar hutan di Desa 

Pusuk Lestarit serta analisis dampak 

konsumsi kayu bakar terhadap 

kelestarian hutan di Desa Pemenang 

barat.  
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