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ABSTRAK 

Nanas merupakan salah satu komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat tani yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Lokasi pengembangan 

nanas di Kabupaten Lombok Timur berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan 

Pringgasela dan Kecamatan Masbagik. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan unit analisis adalah usahatani nanas yang ada 

di Kabupaten Lombok Timur. Daerah penelitian ini ditentukan secara purposive 

sampling, yaitu: Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Pringgasela Kabupaten 

Lombok Timur. Dari total populasi sebesar 197 petani nanas yang ada di Kabupaten 

Lombok Timur, dengan taraf kesalahan 17% diperoleh responden sebesar 30 orang 

yang selanjutnya terdistribusi secara proportional sampling, yaitu 24 responden di 

Kecamatan Pringgasela; 6 responden di Kecamatan Masbagik. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber datan Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Skala ekonomi usahatani nanas di Kabupaten 

Lombok Timur berada dalam kondisi kenaikan yang hasil konstan (Costant Return 

to Scale); (2) Rata-rata luas lahan garapan sebesar 0,45 Ha dengan hasil produksi 

sebesar 11.012 kg/Ha dalam satu kali periode musim tanam dengan total 

penerimaan sebesar Rp 79.289.975,09/Ha dengan  produksi sebesar Rp 

23.206.932,34/Ha sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp 56.083.042,76/Ha; 

(3) Kendala yang dihadapi petani nanas yang ada di Kabupaten Lombok Timur 

sebagian besar adalah kurangnya informasi penyuluh mengenai bagaimana cara 

budidaya tanam yang baik sehingga bisa menghasilkan produksi yang maksimal, 

selain itu juga masalah yang dihadapi petani adalah ketersediaan pupuk, karena 

petani nanas bersaing mendapatkan pupuk dengan petani lainnya. 

Kata kunci : nanas; pendapatan; skala ekonomi; usahatani nanas. 
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ABSTRACT 

Pineapple is one of the important commoditiey that can increase the income of 

farmers in the district of East Lombok. The location of pineapple development in 

East Lombok regency is located in several subdistricts, such as Pringgasela and 

Masbagik . In addition, the cost structure of the results of research that has been 

done has not shown any picture about economies of scale, therefore researchers 

are interested to examine economies of scale in pineapple farming, so the purpose 

of this research are: (1) to analyze the economics scale of pineapple farming in 

East Lombok Regency; (2) to analyze farmers' profit in pineapple iraatani in East 

Lombok Regency; and (3) to identify what constraints farmers face in pineapple 

farming in East Lombok. The method used in this research is descriptive method, 

while  the unit of analysis is pineapple farming in East Lombok Regency. The 

research area is determined by purposive sampling, namely: Masbagik Subdistrict 

and Pringgasela Sub-district, East Lombok regency. Of the total population of 197 

pineapple farmers in East Lombok Regency,. Types of data used are quantitative 

data and qualitative data, and the data source is primary data and secondary data. 

The results showed that: (1) The scale economies of pineapple farming economy in 

East Lombok regency is in condition indicated by total regression coefficient of all 

independent variables equal to 0,912 or equal to 1 which means that the result of 

constant (Costant Return to Scale); (2) Average land area of 0,45 Ha with an 

average production yield is 11.012 kg / ha in one season planting season with total 

revenue of Rp. 79.289.975,09/Ha with an average production of Rp 23.206.932,34 

/ ha to obtain revenue of Rp 56.083.042,76 / Ha; (3) The obstacles faced by 

pineapple farmers in East Lombok Regency are mostly lack of extension 

information. besides the problems faced by farmers is the availability of fertilizer, 

because pineapple growers compete to get fertilizer with other farmers. 

Keywords : pineapple; income; economic of scale; pineapple farming. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian yang direncanakan di dalam strategi induk 

pembangunan pertanian memiliki empat karatristik pertanian Indonesia yaitu 

diharapkan pertanian Indonesia dapat mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian 

yang mandiri yakni mampu mengelola sendiri sumberdaya pertanian nasional dan 

mampu memenuhi kebutuhan komoditas pertanian domestik dari hasil produksi 

dalam negeri pertanian yang maju diindikasikan dengan pengelolaan yang 

profesional sehingga efisien dan reliable, termasuk penggunaan teknologi yang 

relevan kebutuhan, pertanian adil dicirikan melalui pemerataan kesempatan untuk 

berusaha tani dan untuk menikmati hasil-hasil pertanian dan pertanian yang 

makmur artinya dapat terbukti berkontribusi nyata terhadap upaya 

menyejahterakan petani dan masyarakat perdesaan (Kementrian Pertanian RI, 

2015). 

Pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Barat menitikberatkan untuk 

mengurangi kemiskinan, menigkatkan penyediaan lapangan kerja, dan 

memperbaiki kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan. Yang paling penting 

adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan (Soekartawi, dkk. 2002). 

Keberhasilan suatu daerah salah satunya dilihat dari seberapa jauh daerah tersebut 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, penelitian terdahulu hampir 

tidak pernah mengambil tentang usaha skala ekonomi, khususnya di bidang 

hortikultura seperti pada usahatani nanas. Selain itu juga, struktur biaya dari hasil 

penelitian yang pernah dilakukan belum menunjukkan adanya atau gambaran 

tentang skala ekonomi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti skala 

ekonomi pada usahatani nanas, sehingga itu yang melatar belakangi peneliti ingin 

melakukan penelitian ini. Oleh sebab itu, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 

1) untuk menganalisis skala ekonomi usahatani nanas, 2) untuk menganalisis 

keuntungan petani dalam usahatani nanas, dan 3) untuk mengidentifikasi 

hambatan apa saja yang dihadapi petani dalam usahatani nanas di Kabupaten 

Lombok Timur. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dimana 

metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi dengan cara 

mengumpulkan, menganalisa, mendeskripsikan, menarik kesimpulan, dan 

menginterpretasikannya (Sugiono, 2015). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dimana 

peneliti mencari keterangan melalui tanya jawab dengan responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner yang sudah disiapkan (Soekartawi, 

1995). 

Unit Analisis 

Dalam rencana penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah usahatani 

nanas yang ada di Kabupaten Lombok Timur. 
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Teknik Penentuan Sampel 

Penetuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tiimur yang terdiri dari 

20 Kecamtan, dipilih 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringgasela dan Kecamatan 

Masbagik karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan penghasil nanas. 

Penentuan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara “purposive sampling” 

dengan pertimbangan Kecamatan tersebut memiliki jumlah luas areal 

pengembangan usahatani nanas terbesar. 

Penetuan Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani nanas. 

Petani responden sebagai sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin sebagai 

berikut (Sevilla, 1993) : 

𝑛 =
𝑁

(1+𝑁𝑒2)
 

n  =  ukuran sampel 

N =  jumlah populasi  

e = nilai kritis (batas ketelitian) yng diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolelir 

atau diinginkan). 

Dengan nilai kritis yang diinginkan sebesar 17% sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 30 orang dari populasi kelompok tani 197 orang. Penentuan jumlah 

responden pada dua kecamatan yang dipilih sebagai daerah sampel dilakukan 

secara proporsional sampling, yaitu Kecamatan Pringgasela dan Kecamatan 

Masbagik dengan populasi kelompok tani kedua kecamatan sebanyak 197 orang. 

Kemudian untuk menentukan jumlah responden dilakukan secara accidental 

sampling, dimana terdapat 24 responden di Kecamatan Pringgasela dan 6 responden 

di Kecamatan Masbagik. 

Rencana jumlah responden masing-masing kecamatan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Kecamatan Pringgasela    = (162/197) × 30 = 24 

Kecamatan Masbagik    = (35/197) × 30  = 6 

Jumlah petani responden              = 30 

Selanjutnya untuk mendapatkan petani yang menjadi responden dilakukan dengan 

cara penelusuran, dimana melalui kelompok tani. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua 

macam data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data 

yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, terukur, dapat dihitung 
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dalam bentuk angka. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur 

atau dihitung dengan angka namun berupa kalimat, narasi, deskripsi, dokumen 

tertulis ataupun tidak tertulis. 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari petani nanas yang menjadi 

responden dengan mewawancarai secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah tersedia. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi 

pemerintah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

 

Analisi Data 

Analisis skala ekonomi  

Kondisi skala ekonomi dapat dilihat dengan menjumlahkan semua koefisien 

parameter produksi yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Increasing return to scale 

Hal ini terjadi jika proporsi perubahan output lebih besar dari proporsi 

perubahan input, yaitu :   𝛽1 + 𝛽2 + … 𝛽𝑚 > 1  

2. Constan return to scale 

Hal ini terjadi jika proporsi perubahan output sama dengan proporsi 

perubahan input, yaitu :   𝛽1 + 𝛽2 + … 𝛽𝑚 = 1 

3. Decreasing return to scale  

Hal ini terjadi jika proporsi perubahan output lebih kecil dari proporsi 

perubahan input, yaitu :  𝛽1 + 𝛽2 + … 𝛽𝑚 < 1 

 

Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglass 

Untuk mengetahui fungsi produksi yang berpengaruh terhadap produksi 

nanas dianalisis dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglass. Model 

fungsi produksi Cobb-Douglass dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 

1994): 

Y = β0X1
β1. X2

β2. X3
β3. X4

β4. X5
β5. X6

β6. X7
β7. X8

β8eu 

Hubungan fungsional antara skala ekonomi terhadap hasil produksi 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan cara persamaan fungsi 

produksi Cobb-Douglass diatas dilogaritmakan, sehingga menjadi: 

LnY = Lnβ0 + Lnβ1X1 + Lnβ2X2 + Lnβ3X3 + Lnβ3X3 + Lnβ4X4 + Lnβ5X5 + 

Lnβ6X6 e 

Keterangan: 

Y = Produksi (Kg) 

X1 = Luas Lahan (ha) 

X2 = Bibit  (kg) 

X3 = Pupuk Urea (Kg) 

X4 = Pupuk ZA (Kg) 

X5 = Ethreel (btl/250cc) 
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X6 = Tenaga kerja (HKO) 

β0 = Konstanta 

β1,…,β6 = Koefisien Regrasi X1,…,X6 

e = Residual 

Selanjutnya untuk mengkaji pengaruh skala ekonomi terhadap produksi 

nanas, dalam penelitian ini dilakukan uji keberartian koefisien regresi secara 

serentak (Uji F) dan uji parsial (Uji t). 

1) Pengujian Secara Serentak 

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan secara serentak dan secara 

parsial. Uji keberartian koefisien regresi secara serentak digunakan F-test 

pada taraf nyata 5% dengan rumus sebagai berikut: 

F =  
𝑅2/(𝑘−1)

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘)
 

Keterangan: 

F = Nilai yang dicari (F hitung) 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel bebas (independen) 

n = jumlah sampel 

 

Analisis Biaya dan Pendapatan 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, 

biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu 

usahatani dan pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran (Soekartawi, 1995). 

1)  Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut (Soekartawi, 

1995): 

TRi = Yi x Pyi 

Keterangan: 

TR = Total penerimaan 

Y = Produksi yang diperoleh dalam usahatani i 

Py = Harga Y 

2) Biaya Usahatani 

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi yaitu, biaya tetap dan biaya 

variabel. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total Biaya 

FC = Biaya Tetap 
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VC = Biaya Variabel 

3) Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. 

Jadi dapat ditulis sebagai berikut: 

Pd = TR -TC 

Keterangan: 

Pd = Pendapatan usahatani 

TR = Total penerimaan 

TC = Total biaya 

Masalah 

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh petani dalam melakukan 

ushatani nanas yakni dengan mendeskripsikan kendala yang ditemukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Produksi pada Usahatani Nanas di Kabupaten Lombok 

Timur, Tahun 2018 

 

No 

Jenis Sumber 

Daya Pertanian, 

Produksi dan 

Pendapatan 

Satuan 

Fisik 

Nilai Input – Output 

Per LLG (0.54) Per Ha (1.00) 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

1 

 

 

 

 

 

Saprodi           

a. Bibit Rpn 40.766,67 2.038.333,33 76,151 3.807.596,51 

b. Pupuk           

Urea Kg 425,67 1.064.166,67 795,14 1.987.858,03 

ZA Kg 426,67 851.333,33 797,01 1.590.286,43 

Perangsang Buah 

Btl 

(250cc) 4,80 181433,33 8,97 338.916,56 

Total Saprodi Rp   4135266,67   7.724.657,53 

2 TK           

  a. TKDK HKO 9,27 428.500,00 17,31 800.435,87 

  b. TKLK HKO 157,56 7.684.100,00 294,33 14.353.860,52 
 

        
Total TK   8.112.600,00  15.154.296,4 

3 Biaya Tetap           

  a. Pajak Rp   35.440,00   66.201,74 

  

b. Penyusutan 

Alat Rp   121.743,33   261.776.67 

Total Biaya Tetap Rp   175.577,78   327.978,41 

Total Biaya Produksi Rp   12.423.444,44   23.206.932,34 

Sumber; Data Primer diolah tahun 2018 
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Berdasarkan Tabel 1. biaya rata-rata produksi sebesar Rp 12.423.444,44/LLG atau 

Rp 23.206.932,34/Ha. Biaya produksi tersebut diperoleh dari biaya variabel dan 

biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatai nanas selama satu kali musim tanam. 

 Dari hasil penelitian diketahui biaya variabel yang paling tinggi dikeluarkan 

selama satu kali musim tanam adalah biaya tenaga kerja sebesar Rp 

8.112.600,00/LLG atau Rp 15.154.296,4/Ha yang meliputi komponen biaya tenaga 

kerja dalam keluarga dan biaya tenaga kerja luar keluarga, setelah biaya tenaga 

kerja kemudian disusul oleh biaya sarana produksi sebesar Rp 4.137.266,67/LLG 

atau Rp 7.724.657,53/Ha yang meliputi komponen biaya pembelian bibit, pupuk 

(pupuk urea, pupuk ZA) dan pembelian obat perangsang buah, dan biaya yang 

paling rendah dikeluarkan oleh petani adalah biaya tetap yang meliputi biaya pajak 

dan penyusutan alat sebesar Rp 175.577,78/LLG atau Rp 327.978,41/H

Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Nanas 

 Penerimaan usahatani merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual, sedangkan pendapatan merupakan selisih atara penerimaan dan 

semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dari hasil penelitian yang 

peneliti lakukan diperoleh harga 5 buah nanas seberat 2,7 kg seharga 20.000, 

sehingga diperoleh harga per kg sebesar Rp. 7.200, harga ini diperoleh dari harga 5 

buah nanas yaitu Rp 20.000 dibagi dengan berat 5 buah nanas seberat 2,7 kg. Untuk 

mengetahui penerimaan dan pendapatan usahatani nanas dapat disajikan pada Tabel 

2. berikut: 

Tabel 2. Rata-rata Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Nanas di Kabupaten 

Lombok Timur, Tahun 2018  

No Kinerja Usahatani 
Biaya Variabel 

Rata2 LLG Per Ha (1.00) 

1 Produksi (kg) 5.895 11.012 

2 Penerimaan (Rp) 42.446.566,67 79.289.975,09 

3 Total Biaya Proksi (Rp) 12.423.444,44 23.206.932,34 

4 Pendapatan (Rp) 30.023.122,22 56.083.042,76 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018. 

  Dari Tabel 2. rata-rata produksi petani nanas sebesar 5.895 kg/LLG atau  

11.012 kg/Ha dengan penerimaan sebesar Rp 42.446.566,67/LLG atau Rp 

79.289.975,09/Ha. Selanjutnya untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh 

petani yaitu nilai hasil produksi atau penerimaan dikurangi dengan biaya total 

produksi yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp 12.423.444,44/LLG atau Rp 

23.206.932,34/Ha maka diperoleh rata-rata pendapatan selama satu kali periode 

tanam sebesar Rp 30.023.122,22/LLG atau Rp 56.083.042,76/Ha. 
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Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Menggunakan Fungsi Cobb-Douglass pada 

usahatani Nanas di Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2018. 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Std. Error t-hitung P-Value Keterangan 

 (Constant) 2.023 .359 5.632 .000  

LLG .717 .153 4.676 .000 S 

Bibit .148 .062 2.379 .026 S 

Urea .693 2.873 .241 .812 NS 

ZA -.737 2.879 -.256 .800 NS 

Ethreel -.261 .128 -2.037 .053 NS 

Tenaga 

Kerja 
.352 .108 3.251 .004 S 

R2 0.971 

    

Koefisien 

korelasi 
0.985 

F-Hitung 128.771 

F-Tabel 2.62 

t-Tabel 1.711 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018. 

Keterangan  : *) Signifikan pada taraf nyata 5% 

S = Signifikan pada taraf nyata 5% 

  NS = Non Signifikan pada taraf nyata 5% 

  

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.9  maka disusun model analisis pada 

Usahatani Nanas di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut : 

Y = aX1
b1X2

b2X3
b3X4

b4X5
b5X6

b6……. Xi
bi 

Y=2,023(0,54)0,717(40.766,67)0,148(425,67)0,693(425,67)-0,737(4,80)-

0,261(166,832)0,352 

Skala Ekonomi Usahatani Nanas di Kabupaten Lombok Timur 

Ada tiga kemungkinan dalam kondisi skala ekonomi yaitu : skala hasil 

menaik (Increasing Return to Scale), skala hasil tetap ( Constant Return to Scale), 

dan skala hasil menurun (Decreasing Return to Scale). Kondisi skala ekonomi 

usahatani nanas di Kabupaten Lombok Timur dapat diketahui dengan 

menjumlahkan semua koefisien parameter masukan (input) produksi yang ada, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika (β1 + β2+ … βm > 1) maka akan terjadi skala hasil menaik (IRS) 

2. Jika (β1 + β2+ … βm = 1) maka akan terjadi skala hasil tetap (CRS) 

3. Jika (β1 + β2+ … βm  < 1) maka akan terjadi skala hasil menurun (DRS) 

Berdasarkan Tabel 4.9. maka dapat dihitung skala ekonomi usahatani nanas 

di Kabupaten Lombok Timur, dengan menjumlahkan koefisien regresi variabel 

LnX1 (LLG), LnX2 (Bibi), LnX3 (Urea), LnX4 (ZA), LnX5 (Ethreel), LnX6 
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(Tenaga Kerja), yaitu  β1 + β2 + β3 + β4 + β5 + β6 = 0,171 + 0,148 + 0,693 – 0,737 

– 0,261 + 0,352 = 0,912, berarti β1 + β2 + β3 + β4 + β5 + β6 = 1 jadi secara simultan 

skala ekonomi (economic of scale) dari usahatani nanas di Kabupaten Lombok 

Timur adalah Constant Return to Scale, karena hasil penjumlahannya sama dengan 

satu. 

Kendala 

 Dalam melakukan suatu kegiatan usahatani, petani tidak terlepas dari 

adanya berbagai msalah atau hambatan yang dihadapi sehingga menyebabkan 

kegiatan usahatani yang berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan dan hasil 

yang diperolehpun tidak maksimal. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kendala-kendala yang dihadapi oleh sebagian besar petani responden dalam 

usahatani nanas adalah modal, kurangnya informasi penyuluh.  

 Modal adalah hal pokok terpenting yang diperlukan bagi semua petani 

untuk kelancaran usahataninya, selain itu modal juga faktor utama yang 

mempengaruhi besar kecilnya skala usaha yang dilakukan oleh petani. 

 Kurangnya informasi penyuluh juga sangat penting dan dibutuhkan petani 

sebagai pelatihan. Tidak adanya penyuluhan tentang teknologi budidaya nanas dari 

aparat  pemerintahan setempat memaksa petani untuk melakukan kegiatan 

usahatani nanas dengan pengetahuan seadanya sehingga hasil yang diperoleh petani 

belum maksimal. Rendahnya penguasan teknologi budidaya nanas yang dimiliki 

petani memungkinkan mudahnya timbul hambatan yang tidak diinginkan petani, 

seperti pertumbuhan tanaman nanas yang tidak optimal, masaknya buah nanas pun 

tdak merata dan lain-lain.   

 Pada saat kegiatan pemupukan nanas bertepatan dengan kegiatan 

pemupukan pada usahatani lainnya sehingga mnyebabkan para petani saling 

mendahului untuk mendapatkan pupuk

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) Skala ekonomi usahatani nanas di Kabupaten Lombok Timur berada dalam 

kondisi kenaikan yang hasil konstan (Costant Return to Scale).  

2) Rata-rata luas lahan garapan sebesar 0,45 Ha dengan hasil rata-rata produksi 

sebesar 5.895 kg/LLG atau 11.012 kg/Ha dalam satu kali periode musim tanam 

dengan total penerimaan sebesar Rp 42.446.566,67/LLG atau 

79.289.975,09/Ha dengan produksi sebesar Rp 12.423.444,44/LLG atau 

23.206.932,34/Ha sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp 

30.023.122,22/LLG atau Rp 56.083.042,76/Ha. 

3) Kendala yang dihadapi petani nanas yang ada di Kabupaten Lombok Timur 

sebagian besar adalah kurangnya informasi penyuluh mengenai bagaimana cara 

budidaya tanam yang baik sehingga bisa menghasilkan produksi yang 
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maksimal, selain itu juga masalah yang dihadapi petani adalah ketersediaan 

pupuk, karena petani nanas bersaing mendapatkan pupuk dengan petani lainnya.  

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk perkembangan usahatani nanas. 

1) Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluh mengenai 

bagaimana cara budidaya nanas supaya dapat memberikan hasil produksi 

yang maksimal. 

2) Diharapkan kepada pemerintah memberikan pupuk subsidi kepada petani 

nanas agar pada saat pemupukan petani tidak saling rebutan dengan petani 

yang mengusahatanikan yang lainnya. 

3) Diharapkan kepada perintah untuk membentuk kelompok tani nanas untuk 

petani nanas agar mereka mendapatkan pupuk bersubsidi. 
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