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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) besar tingkat Biaya dan 

pendapatan, (2) tingkat kelayakan,(3) masalah dan hambatan pembibitan tanaman 

manggis di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pengusaha pembibitan tanaman manggis 

di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penentuan jumlah responden 

dilakukan secara quota sampling, selanjutnya penentuan responden khususnya 

masing-masing jumlah anggota kelompok tani Patuh Pacu kelompok tani Maju 

Bersama dan Kelompok tani Hijau Lestari menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan populasi kelompok dan untuk mendapatkan petani yang 

menjadi responden, ditentukan secara Accidental  sampling yaitu tehnik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jenis sumber data penelitian ini adalah 

data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis biaya dan pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) besar tingkat pendapatan sebesar 

Rp 22.881.183/LLG atau Rp 12.526.195/ha; (2) nilai R/C yang diperoleh sebesar 

3,34 artinya lebih besar dari 1, maka usahatani pada program Upsus jagung di 
Kabupaten Sumbawa layak untuk dikembangkan (R/C >1); (3) Ada 3 saluran 

rantai nilai pemasaran pada Upsus jagung di Kabupaten Sumbawa yaitu: a. Petani 

–PPD– PLP, b. Petani – PPKec– PLP, dan c. Petani – PPKab – PLP. Nilai tambah 

di setiap saluran yaitu pada saluran I sebesar Rp 485 Kg, saluran II sebesar Rp 

550 Kg, dan saluram III sebesar Rp 963 Kg. Jadi yang sangat menguntungkan 

pada saluran III. Disaranka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Rata-rata 

pendapatan usaha pembibitan tanaman manggis : pada umur 1.5 tahun (6.033 

Pohon) sebesar ( Rp. 8.779,334 /1,5 tahun );  umur 5 tahun (190 Pohon); sebesar 

(Rp. 12.793,683 /5 tahun); umur 8 tahun (766 Pohon); sebesar (Rp. 35.386,967 /8 

tahun); dan umur 10 tahun (150 Pohon); sebesar Rp. 42.212,466 /10 tahun (2) 

usaha pembibitan tanaman manggis layak untuk dikembangkan dengan nilai R/C 

> 1. Nilai R/C untuk tanaman manggis umur 1,5 tahun, 5 tahun, 8 tahun dan 10 
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tahun secara berurutan masing-masing :(4,6); (1,1); (1,5); dan (1,5);. (3) masalah 

yang dihadapi dalam usaha pembibitan tanaman manggis adalah : (1) kurangya 

lahan yang setrategis dalam memngemabangkan usaha pembibitan tanaman 

manggis (2) manajemen yang kurang tepat, dimana tidak melakukan pembukuan 

(3) tingginya persaingan dalam pemasaran usaha pembibitan tanaman manggis. 

 

Kata Kunci : Pembibitan Tanaman Manggis, Efisiensi, Biaya dan Pendapatan 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine: (1) the level of cost and income, (2) the level of 

feasibility, (3) problems and barriers of mangosteen nursery in Lingsar District, 

West Lombok regency. 

The method used in this research is descriptive method. The unit of analysis in 

this study is a businessman breeding mangosteen plants in District Lingsar West 

Lombok regency. Determination of the number of respondents is done by quota 

sampling, then the determination of respondents, especially the number of 

members of the farmer group Patuh Pacu peasant group Maju Bersama and Green 

Farmer Group Lestari using purposive sampling technique based on the 

population of the group and to get the farmers who become respondents, 

determined by Accidental sampling the sample determination technique by 

chance. Types of data sources of this study are primary data and secondary data. 

Data analysis used in this research include cost and income analysis. 

The results showed that (1) the large income level of Rp 22.881.183 / LLG or Rp 

12.526.195 / ha; (2) the value of R / C obtained by 3.34 means greater than 1, then 

the farming on the program of Corn Upsus in Sumbawa Regency is feasible to be 

developed (R / C> 1); (3) There are 3 channels of marketing value chain at Upsus 

maize in Sumbawa Regency that is: a. Farmers -PPD-PLP, b. Farmers - PPKec-

PLP, and c. Farmers - PPKab - PLP. The added value in each channel is on 

channel I of Rp 485 Kg, channel II of Rp 550 Kg, and saluram III of Rp 963 Kg. 

So that is very advantageous on channel III. Disaranka The results of this study 

indicate that: (1) Average income of mangosteen nursery business: at the age of 

1.5 years (6,033 Trees) (Rp 8,779,334 / 1.5 years); age 5 years (190 Trees); (Rp 

12,793,683 / 5 years); age 8 years (766 Trees); (Rp 35,386,967 / 8 years); and age 

10 years (150 Trees); Rp. 42,212,466 / 10 years (2) mangosteen seedling business 
is feasible to be developed with R / C value> 1. R / C value for mangosteen plant 

1.5 years, 5 years, 8 years and 10 years respectively : (4.6); (1,1); (1.5); and (1.5); 

(3) the problems faced in the mangosteen cultivation are: (1) the lack of strategic 

land in the growth of the mangosteen cultivation business (2) the inappropriate 

management, which does not book (3) the high competition in the marketing of 

the mangosteen nursery business. 

 

Keywords: Mangosteen Nursery, Efficiency, Cost and Income 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Lombok merupakan salah satu sentra produksi bibit tanaman 

manggis di Indonesia setelah Pulau Bali dan Pulau Jawa.Kabupaten Lombok 

Barat menjadi salah satu daerah penghasil bibit tanaman manggis di Pulau 

Lombok.Adanya potensi wilayah yang sangat mendukung seperti pola iklim, 

topografi lahan, petani yang cukup terampil dan penangkar bibit, mengakibatkan 

daerah ini sangat cocok sebagai daerah penghasil bibit tanaman manggis. 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah 

produksi buah manggis terbesar dari lima kabupaten yang ada di Pulau Lombok. 

Produksi buah manggis pada tahun 2011 meningkat sebesar 99,6 %, pada tahun 

2012 produksi buah manggis menurun sebesar 95,4 %, pada tahun 2013 produksi 

buah manggis meningkat sebesar 94,8 % dan pada tahun 2014 produksi buah 

manggis menurun sebesar 34,6 % (Sumber: BPS Provinsi NTB; 2015). Pembibitan  

tanaman manggis ini dapat diperbanyak secara vegetatif ataupun secara generatif. 

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha pembibitan tanaman manggis yang 

memperbanyak tanaman manggis menggunakan biji manggis adalah waktu 

berproduksinya yang lama, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut dapat 

dilakukan perbanyakan secara vegetatif yaitu dengan cara sambung pucuk.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “ Analisis Efisiensi Ekonomi Usaha Pembibitan Tanaman Manggis  di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat” . 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui jumlah biaya dan pendapatan 

usaha pembibitan tanaman manggis di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok 

Barat; (2) Untuk mengetahui apakah usaha pembibitan tanaman manggis di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sudah efisien atau tidak secara 

ekonomi; (3) Untuk mengetahui masalah dan hambatan  yang dihadapi petani 

dalam melakukan usaha pembibitan tanaman manggis di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat;. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lingsar yang merupakan salah satu 

Kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan 

pertimbangan bahwa di Kecamatan tersebut terdapat usaha pembibitan tanaman 

manggis. Selanjutnya dipilih dua desa secara purposive sampling dari 15 desa 

yang melakukan usaha pembibitan tanaman manggis yaitu desa Batu Mekar dan 

Desa Batu Kumbung dengan pertimbanga bahwa kedua desa tersebut yang 

memiliki jumlah usaha pembibitan manggis paling banyak di antara desa lainya 

(data lampiran 1). 

 

Analisis Data 

 

1. Alat analisis biaya            ,  

2. Alat analisis pendapatan          , 

3. kelayakan      
  

  
,  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.3. Analisis Biaya pada Usaha Pembibitan Tanaman Manggis 

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani 

dalam menjalankan usahataninya baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali produksi. 

Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari besar 

kecilnya jumlah produksi. Biaya variabel meliputi biaya saprodi, tenaga kerja, dan 

biaya transportasi. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya biaya penyusutan alat, 

sewa lahan, pajak tanah dan iuran pengairan. Semua biaya diperhitungkan dalam 

satu kali proses produksi. 

Tabel 13.  Rata-Rata Komposisi Biaya pada Usaha Pembibitan Tanaman 

Manggisdi Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

No Rincian Satuan 

Umur Tanaman ( Tahun ) 

1,5 5 8 10 

Biaya Variabel           

 

Biaya Saprodi Rp 95.259 386.724,7 1.088,497,0 482.722,06 
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 Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan pada 

usaha bibit manggis di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat cukup 

tinggi.Rata-rata per tahun biaya produksi yang terbesar dikeluarkan petani 

responden yaitu sebesar pada umur 10 tahun sebesar Rp. 27.875,342 /Tahun, dan 

biaya terendah dikeluarkan pada bibit manggis yang umur 1,5 sebesar Rp. 

1.1914,332/ Tahun 

4.3.2. Biaya Tenaga Kerja 

Dalam setiap kegiatan usaha, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 

mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Dalam penelitian usaha bibit 

manggisini perhitungan jumlah tenaga kerja baik dalam keluarga maupun luar 

keluarga yang menyangkut semua jenis kegiatan dalam usaha bibit manggis. 

Berdasarkan Tabel 13, menunjukakan bahwa rata-rata biaya tenaga kerja 

terbesar dikeluarkan oleh petani bibit tanaman manggis yaitu pada tanaman umur  

8 tahun sebesar Rp. 15.340,382,72 /Ha/Tahun. Sedangkan biaya terendah yang 

dikeluarkan petani pada tanaman umur 1,5 tahun sebesar Rp. 927,619 /Ha/Tahun. 

Besarnya biaya tenaga kerja umur 8 tahun yang dikeluarkan oleh petani 

pembibitan tanaman manggis dikarnakan jangka waktu pemeliharaan yang 

semakin lama dan jumlah produksi yang semakin besar sehingga  membutuhkan 

biaya tenaga kerja yang semakin besar. 

4.3.3.BiayaTetap 

Biaya tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang 

tidak habis di pakai dalam satu masa produksi. Biaya tetap dalam penelitian ini 

adalah biaya sewa lahan dan penyusutan alat. 

Berdasarkan Table 13, menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap terbesar 

yang dikeluarkan petani pembibitan tanaman manggis yaitu pada tanaman umur 

 

Biaya TK Rp 927.619 6.640,000 14.251,886 4.544,416 

Total Biaya Variabel Rp 1.023,148 7.026,724,72 15.340,382,73 5.027,137,64 

 Biaya Tetap Rp 891.184 5.5005,592 7.936,881 19.263,789 

Jumlah Rp 1.1914,332 12.032,371 23.304,264 27.875,342 
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10 tahun sebesar Rp. 19.263,789 /Ha. Sedangkan biaya tetap terendah yang 

dikeluarkan petani pada umur 1,5 tahun sebesar Rp .891.184/Ha 

Berikut rincian rata-rata biaya penyusutan alat pada usaha tani manggis 

dapat dilihat pada Table 14 berikut 

Tabel 14. Biaya Tetap pada Usaha Pembibitan Tanaman Manggis di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

 No  
 Rincian   Satuan   Umur Tanaman ( Tahun )  

 
  

1,5 5 8 10 

1    Cangkul   Rp  13.319 6.660  13.793  8.673 

2    Sabit   Rp  13.500 6.750 12.570  10.33  

3    Linggis   Rp  17.292 8.646  17.626  47.023  

4    Gunting   Rp  19.972 9.986  20.933  13.497 

5    Parang   Rp  15.028 7.514  15.025 11.503 

6    Sekop   Rp  12.073  6.036  11.935  8.509 

  Jumlah   Rp  91.184 45.592  91.881 63.789 

Sumber : Data primer diolah, (2017) 

Berdasarkan Table 14, rata-rata biaya penyusutan terbesar yang dikeluarka 

oleh petani pada tanaman umur 8 tahun sebesar Rp.91,881/Ha Sedangkan biaya 

terendah dikeluarkan petani pada umur bibit 10tahun yakni sebesar Rp.23,386 Ha. 

 

Tabel 15. Rata-rata Biaya Sewa Lahan di Kecamatan Lingsar Tahun 2017 

No  
 Umur tanaman 

(Rp/ha)  
 Nilai sewa (Rp/tahun)  

1  1,5  800.000 

2  5  3.720,000 

3  8  7.872,000 

4  10  19.200,000 

Sumber : Data primer diolah, (2017) 

Berdasarkan Table 15, menunjukkan bahwa rata-rata besarnya biaya sewa 

lahan yang dikeluarkan petani dikarnakan lahan yang dimiliki oleh petani sebagai 

media tanam tidak terlalu luas sehingga petani responden menyewa lahan dengan 

nilai sewa yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar Rp.1.200.000.00 are/tahun . 
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4.3.4. Rata-rata Produksi dan Penerimaan Pembibitan Tanaman Manggis 

Produksi usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

tanaman manggis yang diproduksi dalam satuan Pohon (Pohon). Sedangkan harga 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga jual bibit manggis pada kegiatan 

usaha yang diusahakan dan dinyatakan dalam satuan rupiah per Pohon 

(Rp/Pohon). Penerimaan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga produksi pada usaha 

pembibitan tanaman manggis. Nilai produksi dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti : luas lahan garapan, harga yang berlaku dan banyaknya produksi. Semakin 

besar luas lahan garapan, semakin tinggi harga yang berlaku, dan semakin banyak 

produksi yang dihasilkan mengakibatkan nilai produksinya pun semakin tinggi, 

begitusebaliknya.Jumlah produksi dan nilai produksi usaha bibit manggis dapat 

dilihat pada Tabel 16 berikut  

 

Tabel 16.  Produksi, Harga, dan Penerimaan pada Usaha Pembibitan Tanaman 

Manggis di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

No 
Umur Tanaman 

(Thn) 
Produksi (Phn/LLG) Penerimaan (Rp)  

1 1,5 603 15.083,333 

2 5 190 76.000,000 

3 8 766 306.000,000 

4 10 150 450.000,000 

Jumlah 1.709 847.083,333 

Sumber : Data primer diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 17, diketahui bahwa rata-rata penerimaan yang diproleh 

pada usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 847.083,333/Ha 

dimana penerimaan besumber dari rata-rata total produksi yang dihasilkan 

responden dalam usaha pembibitan tanaman manggis yaitu rata-rata sebesar 1.709 

pohon/Ha. Penerimaan terbesar bersumber dari tanaman manggis yang umur 10 

tahun yaitu sebesar Rp. 450.000,000 /Ha sedangkan penerimaan terendah yaitu 

pada bibit manggis umur 1,5 tahun sebesar Rp. 15.083,33 /Thn 
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Besarnya penerimaan dikarenakan besarnya produksi yang dihasilkan 

pengusaha bibit tanaman manggis dan harga jual bibit manggis yang cukup 

tinggi.Harga jual bibit manggis tergantung dari umur tanaman, dimana umur 

tanaman yang semakin besar maka harga jualnya semakin tinggi sehingga 

penerimaan yang diperoleh semakin besar. 

4.3.5. Pendapatan Pada Usaha Pembibitan Tanaman Manggis di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

Suatu  usaha akan dikatakan berhasil atau menguntungkan apabila selisih 

antara penerimaan dan biaya bernilai positif. Pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu kali proses produksi 

bibit tanaman manggis. Pendapatan usaha bibit manggis dapat dilihat pada Tabel 

17 berikut  

Tabel 17. Pendapatan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

No 

Umur 

Tanaman 

(Thn) 

Total Biaya 

Produksi 

(Phn/Ha) Penerimaan (Rp)  
Pendapatan 

(Rp/Tahun) 

1 1,5 1.914,323 15.083,333 8.779,334,4 

2 5 12.032,317  76.000,000  12.793,536,7  

3 8 23. 304,264 306.000,000 35.386,967,6 

4 10 27.875,342 450.000.000 42.212,466 

Jumlah 65.124,246 847.083,333 99.172,303 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017)  

 Tabel 17,  menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diproleh petani 

usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 99.172,303/Ha, dimana 

rata-rata pendapatan tebesar bersumber dari tanaman yang berumur 10 tahun  

yaitu sebesar Rp. 42.212,466/Ha, Sedangkan pendapatan terendah yaitu pada bibit 

tanaman umur 1,5 tahun yaitu sebesar Rp. 8.779,334,4/Ha.  
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4.2. Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

Kelayakan usahatani yang dimaksud penelitian ini adalah total penerimaan yang 

diperoleh dibagi dengan total biaya dikeluarkan dalam usaha pembibitan tanaman 

manggis. Untuk mengetahui pembibitan tanaman manggis yang diusahakan layak 

atau tidak, digunakan kriteria-kritaria jika R/C Ratio > 1 Maka usaha pembibitan 

tanaman manggis ini dapat dikatakan layak sedangkan jika R/C Ratio < 1 maka 

usaha pembibitan tanaman manggis ini dapat dikatakan tidak layak untuk 

dikembangkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 18. Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis Umur 1,5 Tahun. 

 

No 

 

Jen is Biaya 

 

Satuan 

Usaha Pembibitan Tanaman 

Manggis Per Tahun/Ha 

1 Penerimaan Rp 8.779,334,4 

2  Total Biaya Rp 1.914,323 

3 Kelayakan  4,6 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan table 18 dapat dilihat bahwa rata-rata total penerimaan yang 

diperoleh petani responden pembibitan tanaman manggis yang umur 1,5 tahun 

yaitu sebesar Rp. 8.779,334,4/Ha/Tahun, sedangkan rata-rata total biaya yang 

dikeluarkan pada usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 

1.914,323/Ha/Tahun. Sehingga R/C ratio kelayakan pada usah pembibitan 

tanaman manggis manggis dalam penelitian ini sebesar 4,6, artinya layak 

diusahakan. 

Table 19. Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis Umur 5 Tahun 

 

No 

 

Jen is Biaya 

 

Satuan 

Usaha Pembibitan Tanaman Manggis 

Per Ha 

1 Penerimaan Rp 12.793,683 
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2 Total Biaya Rp 12.032,317 

3 Kelayakan  1,1 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan table 19 dapat dilihat bahwa rata-rata total penerimaan yang 

diperoleh petani responden pembibitan tanaman manggis yang umur 5 tahun yaitu 

sebesar Rp. 12.793,683 /Ha, sedangkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

pada usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 12,032,317 /Ha. 

Sehingga R/C ratio kelayakan pada usah pembibitan tanaman manggis manggis 

dalam penelitian ini sebesar 1,1 artinya layak diusahakan 

Tabel 20. Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis Umur 8 tahun 

 

No 

 

Jen is Biaya 

 

Satuan 

Usaha Pembibitan Tanaman 

Manggis Per Ha 

1 Penerimaan Rp 23. 304,264 

2 Total Biaya Rp 35.386,967,6 

3 Kelayakan  1,5 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan table 20 dapat dilihat bahwa rata-rata total penerimaan yang 

diperoleh petani responden pembibitan tanaman manggis yang umur 8 tahun yaitu 

sebesar Rp. 23. 304,264/Ha, sedangkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

pada usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 23. 304,264/Ha. 

Sehingga R/C ratio kelayakan pada usah pembibitan tanaman manggis manggis 

dalam penelitian ini sebesar 1,5 artinya layak diusahakan. 

Tabel .Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Manggis Umur 10 Tahun 

 

No 

 

Jen is Biaya 

 

Satuan 

Usaha Pembibitan Tanaman 

Manggis Per Ha 

1 Penerimaan Rp 27.875,342 

2 Total Biaya Rp 42.212,466 

3 Kelayakan  1,5 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 



12 
 
 

 

Berdasarkan table 21 dapat dilihat bahwa rata-rata total penerimaan yang 

diperoleh petani responden pembibitan tanaman manggis yang umur 10 tahun 

yaitu sebesar Rp. 27.875,342/Ha, sedangkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

pada usaha pembibitan tanaman manggis yaitu sebesar Rp. 42.212,466/Ha. 

Sehingga R/C ratio kelayakan pada usah pembibitan tanaman manggis manggis 

dalam penelitian ini sebesar 1,5, artinya layak diusahakan. 

4.3. Hambatan-hambatan Pada Usaha Bibit Tanaman Manggis di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

  

Masalah yang dimaksud adalah segala kendala atau hambatan yang 

dihadapi oleh petani responden dalam melakukan usaha pembibitan tanaman 

manggis sehingga hasil produksi usaha kurang optimal. Kendala yang dihadapi 

petani dalam melakukan usaha pembibitan tanaman manggis di Kecamatan 

Lingsar yakni kendala meliputi teknis dan ekonomi. Faktor-faktor kendala petani 

responden secara teknis yakni ketersediaan lahan yang setrategis., sedangkan 

kendala ekonomi ialah manajemen usaha yang kurang tepat. 

Bedasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala teknis dan kendala 

ekonomi yang dihadapi petani dalam melakukan usah pembibitan tanaman 

manggis anatara lain: 

1. Kurangnya Lahan Strategis Secara umum petani responden memiliki kendala 

kesulitan dalam memperoleh lahan yang setrategis dimana lahan tersebut 

banyak dialihfungsikan menjadi, pertokoan, perumah, perkantoran  dan lain 

sebagainya. 

2. Manajemen Tidak Tepat 

Segi manajemen, rata-rata petani responden tidak melakukan pembukuan 

ketika melakukan usaha pembibitan tanaman manggis. Biaya produksi dan 

pendapatan hanya diperkirakan, biaya penggunaan saprodi tidak pernah 

diperhitungkan 

3. Tingginya persaingan dalam pemasaran bibit tanaman manggis  

Dimana semakin bayaknya petani yang mengusahakan bibit tanaman manggis 

tidak hanya di Desa batu kumbung dan batu mekar  akan tetapi di Desa lainya 

seperti di Desa Gegelang, Lingsar bahkan di Kecamatan Lain seperti 

Kecamatan Narmada. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Rata-rata pendapatan usaha pembibitan tanaman manggis : pada umur 1.5 

tahun (6.033 Pohon) sebesar ( Rp. 8.779,334 /1,5 tahun );  umur 5 tahun 

(190 Pohon); sebesar (Rp. 12.793,683 /5 tahun); umur 8 tahun (766 

Pohon); sebesar (Rp. 35.386,967 /8 tahun); dan umur 10 tahun (150 

Pohon); sebesar Rp. 42.212,466 /10 tahun Kelayakan usaha pembibitan 

tanaman manggis di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat umur 1,5 

tahun sebesar Rp. 15,083,333/Ha,  

2. usaha pembibitan tanaman manggis layak untuk dikembangkan dengan 

nilai R/C > 1. Nilai R/C untuk tanaman manggis umur 1,5 tahun, 5 tahun, 

8 tahun dan 10 tahun secara berurutan masing-masing :(4,6); (1,1); (1,5); 

dan (1,5);.) 

3. masalah yang dihadapi dalam usaha pembibitan tanaman manggis adalah : 

(1) kurangya lahan yang setrategis dalam memngemabangkan usaha 

pembibitan tanaman manggis; (2) manajemen yang kurang tepat, dimana 

tidak melakukan pembukuan; (3) tingginya persaingan dalam pemasaran 

usaha pembibitan tanaman manggis; 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian usaha bibit tanaman manggis 

maka dapat diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut : 

1. Disarankan untuk pengusaha pembibitan tanaman manggis agar dapat 

memanfaatkan jaringan internet yang ada. Karna dilihat banyak dari 

pengusaha dapat mengaplikasikan internet melalui telpon selular masing-

masing. Dirasa akan cukup bermanfaat bagi para pengusaha yang bisa 
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mengakses internet untuk bersaing dalam pemasaran bibit tanaman 

manggis.mereka  

2. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah daerah bagi 

pengusaha bibit tanaman manggis lainnya, dimana untuk sekedar 

memberikan informasi tentang pemasaran maupun tentang bagaimana 

menghadapi hambatan yang dihadapi pengusaha pembibitan tanaman 

manggis 

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian 

berkaitan dengan usaha bibit tanaman manggis dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai referensi untuk mendukung penelitian tersebut. 
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