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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis tingkat produksi buah 

manggis, durian, dan rambutan di kawasan Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok barat; (2) untuk menganalisistingkat pengaruh masing-masing 

faktor (luas lahan, tenaga kerja, jumlah modal, pupuk, pestisida, pengalaman 

bekerja, umur tanaman, dan jumlah pohon) terhadap produksi buah manggis, 

durian, dan rambutan; dan (3) untuk menganalisis manajemen pasca panen 

budidaya buah manggis, durian dan rambutan di Kawasan Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Sesaot di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan 

daerah sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Jenis data yang 

digunakan , yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan 

yaitu data skunder dan primer. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda, uji F dan T, serta manajemen pasca panen. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Tingkat produksi 

buah manggis di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat sebesar 1.282.667/LLG atau 3.664.762/hektar, buah durian sebesar 

2.786.667/LLG atau 5.385.974/hektar dan buah rambutan sebesar 7.825.000/LLG 

atau 14.764.151/hektar; (2)  Faktor yang mempengaruhi produksi buah manggis 

secara signifikan adalah variabel X1 (luas lahan), faktor yang mempengaruhi 

produksi buah durian secara signifikan adalah X8 (jumlah pohon), dan faktor yang 

mempengaruhi produksi buah rambutan tidak ada. Namun secara serentak semua 

variabel bebas (luas lahan, tenaga kerja, jumlah modal, pupuk, pestisida, 



pengalaman bekerja, umur tanaman, dan jumlah pohon) yang ada dalam model 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (produksi); dan (3)  Manajemen pasca 

panen dalam usahatani buah di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat adalah: (1) Pembersihan Buah, (2) Melakukan Sortasi, 

(3) Langsung dipasarkan sendiri, (4) Membutuhkan transportasi untuk 

pengangkutan. 

 

 

Kata Kunci: Manggis, Durian, Rambutan, Regresi Linier Berganda. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this research were: (1) to analyze the production level of 

mangosteen, durian, and rambutan in the area of Sesaot Village, Narmada, West 

Lombok; (2) to analyze the level of influence of each factor (land area, labor, 

amount of capital, fertilizer, pesticides, work experience, plant age, and number of 

trees) on the production of mangosteen, durian, and rambutan; and (3) to analyze 

post-harvest management of mangosteen, durian and rambutan cultivation in 

Sesaot Village, Narmada Sub-District, West Lombok Regency.  

This study used description method. This research was conducted at 

Sesaot village in Narmada Sub-District, West Lombok. The sample area selection 

was done by using purposive sampling. The types of data used were quantitative 

and qualitative data. Data sources used are secondary and primary data. Data 

analysis used multiple linear regression analysis, F and T test, and post-harvest 

management.  

Based on the results of the study, it was concluded that: (1) the level of 

production of mangosteen fruit in HKm Sesaot Village, Narmada District, West 

Lombok Regency, was 1,282,667 / LLG or 2,850,370 / hectare, durian was 

2,786,667 / LLG or 6,192,593 / hectare and rambutan was 1,111.111 / LLG or 

17,388,889 / hectare; (2) Factor that significantly affect the production of 

mangosteen was the variable X1 (land area), the factor that significantly 

influences durian production was X8 (number of trees), and there was no factors 

that influence the production of rambutan. However, all the independent variables 

(land area, labor, amount of capital, fertilizer, pesticides, work experience, plant 

age, and number of trees) in the model simultaneously have a significant effect on 

the dependent variable (production); and (3) Post-harvest management in fruit 

farming at HKm Sesaot Village, Narmada Sub-District, West Lombok Regency 

were: (1) Fruit Cleansing, (2) Sorting, (3) Direct marketing, (4) Needing 

transportation for distribution. 

 

 

Keywords: Mangosteen, Durian, Rambutan, Multiple Linear Regression 

 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kecamatan Narmada merupakan penghasil buah terbesar selain kecamatan 

Lingsar, letak geografis dua kecamatan ini yang sebagian wilayahnya termasuk 

dalam kawasan hutan Gunung Rinjani sehingga sangat potensial untuk 

pengembangan tanaman buah, sejak tahun 80-an buah-buahan yang berhasil 

dikembangkan yaitu buah manggis, durian, dan rambutan. Biasanya bulan 

Desember sampai Januari adalah masa panen raya buah manggis, durian, dan 

rambutan di Narmada, ini ditandai dengan banyaknya warga yang mulai 

menjajakan buah-buahan tersebut di pinggir jalan, seperti terlihat dari perbatasan 

Kota Mataram sampai memasuki Kecamatan Narmada (Kelompok Informasi 

Masyarakat, 2016). 

Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Narmada adalah Desa Sesaot, 

Sesaot terletak di ujung timur wilayah Kecamatan Narmada dengan batas Desa 

Batu Kumbung (sebelah utara), hutan Lindun Sesaot (sebelah timur), Desa Sedau 

(sebelah selatan), Desa Selat (sebelah barat). Secara geografis wilayah Desa 

Sesaot memiliki ketingian antara 300-500 Mdpl. Selain terkenal sebagai obyek 

wisata Desa Sesaot memiliki hutan seluas ± 5.990 ha dari luas kawasan Hutan 

Rinjani yang luasnya 125.500 ha. Kawasan hutan Sesaot merupakan daerah 

tangkapan air dan memasok kebutuhan air bagi masyarakat wilayah Kota 

Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, baik untuk kebutuhan 

air minum melalui PDAM Pemenang Mataram maupun untuk pemenuhan 

kebutuhan air bagi irigasi pertanian.  

 Desa Sesaot memiliki luas lahan HKm yang cukup besar dan komoditi 

buah-buahan yang unggul dan sering dijuluki di Desa Sesaot adalah MADURA 

(Manggis, Durian, dan Rambutan) karena proses pemanenannya hampir memiliki 

jangka waktu yang berdekatan. Komoditi buah tersebut memiliki ciri khas yang 

unik karena memiliki cita rasa khas dan saling melengkapi satu sama lain, 

akibatnya petani desa tersebut sering memproduksi hasil buah bersamaan. 

Namun permasalahan di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat adalah produksi buah manggis, durian, dan rambutan 

tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan (stagnan), hal ini tidak sebanding 

dengan produksi buah yang berada di Kabupaten Lombok barat yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Produksi buah manggis, durian dan rambutan 

yang mengalami stagnan. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa tingkat produksi buah manggis, durian, dan rambutan? 

2. Berapa besar tingkat pengaru hmasing-masing faktor (luas lahan, tenaga 

kerja, jumlah modal, pupuk, pestisida, pengalaman bekerja, umur tanaman, 

dan jumlah pohon) terhadap produksi buah manggis, durian, dan 

rambutan? 

3. Bagaimana pengelolaan manajemen pasca panen di Kawasan HKm Desa 

Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

1.3. Tujuan Penelitian 



1. Untuk menganalisis tingkat produksi buah manggis, durian, dan rambutan 

di kawasan Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok barat. 

2. Untuk menganalisistingkat pengaruh masing-masing faktor (luas lahan, 

tenaga kerja, jumlah modal, pupuk, pestisida, pengalaman bekerja, umur 

tanaman, dan jumlah pohon) terhadap produksi buah manggis, durian, dan 

rambutan. 

3. Untuk menganalisis manajemen pasca panen budidaya buah manggis, 

durian dan rambutan di Kawasan Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 
 

2.1.  Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada 

waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan 

menarik kesimpulan serta mengintrepretasikannya (Sukamertayasa, 2011). 

2.2.  Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Petani buah 

manggis, durian, dan rambutan yang berada di Desa Sesaot di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

2.3. Teknik Penentuan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Narmada terdapat Desa sesaot, dan desa 

tersebut memiliki luas lahan penanaman komoditi buah yang beraneka ragam dan 

ditetapkan secara Purposive Sampling yaitu di Desa Sesaot, komoditi yang akan 

diteliti yaitu buah manggis, durian dan rambutan.  

Penentuan sampel dilakukan dengan “Quota Sampling”, yaitu ditetapkan 

sebanyak 30 orang petani dari 70 orang. Penentuan petani responden dilakukan 

secara “accidental sampling” yaitu dengan mencari petani yang melakukan 

usahatani Manggis, durian dan rambutan di desa sampel dan berdomisili di desa 

sampel.  

Sedangkan penentuan responden di masing-masing desa dilakukan secara 

“Proportional random sampling”. Dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

Petani Manggis   =      
  

  
  x 30  =   10 

Petani Durian     =      
  

  
 x 30  =   10 

Petani Rambutan   =      
  

  
  x 30  =   10 

Total         

30 

2.4. Jenis dan Sumber Data 



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu: (1) Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang meliputi jumlah 

produksi, tenaga kerja, jumlah modal, pupuk pestisida, umur tanaman dan jumlah 

pohon.(2) Data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka yang meliputi 

identitas responden,pengalaman bekerja, dan manajemen pasca panen selama 

proses produksi. 

Sumber data yang digunkanan dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer 

yaitu data yang diperoleh dari petani yang menjadi responden dengan 

mengadakan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan. (2) Data 

Sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Instansi pemerintah tersebut seperti Badan Pusat Staistisk, 

Unit Penyuluhan dan Pertanian, dan lain-lain.  

2.5. Analisis Data 

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh input produksi 

(variabel independent) terhadap produksi (variabel dependen) Manggis, durian 

dan rambutan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, 

menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai beikut. 

Y = β0 + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + … + β8 X8 + e 

Keterangan: 

Y = Produksi Manggis, durian dan rambutan (kg/ha) 

X1 = luas lahan 

X2 =Tenaga kerja (HKO) 

X3 =Jumlah modal 

X4 =Pupuk 

X5 = Pestisida  

X6 =pengalaman bekerja 

X7 = umur tanaman 

X8 = jumlah pohon 

e = Kesalahan (eror trem)  

2.5. Uji F dan Uji t 

Selanjutnya untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor produksi terhadap 

produksi Manggis, durian dan rambutan, dalam penelitian ini dilakukan uji 

keberartian koefisien regresi secara serentak (Uji F) dan individual (Uji t). 

a. Pengujian secara serentak (Uji F) 

Secara statistik formulasi uji F adalah (Gujarati, 2003): 

  

  
(   )⁄

(    ) (   )
 

Keterangan:   

F = Nilai yang dicari (F hitung) 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah sampel 

1 = Konstanta 

Rumusan hipotesis: 



1. H0: β1 = 0, artinya secara serentak variabel bebas (X) tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel tidak bebasnya (Y). 

2. H1: β1 ≠ 0, artinya secara serentak variabel bebas (X) berpengaruh nyata 

terhadap variabel tidak bebasnya (Y). 

Kriteri pengujian: 

3. Bila F hitung ≤ F tabel pada tingkat derajat kepercayaan 95% atau nilai 

probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (taraf nyata 5%) maka H0 

diterima yang berarti secara serentak variabel bebas (X) tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya (Y). 

4. Bila F hitung > F tabel pada tingkat derajat kepercayaan 95% atau nilai 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%) maka H1 

diterima yang berarti secara serentak variabel bebas (X) berpengaruh 

nyata terhadap variabel tidak bebasnya (Y) 

b. Pengujian secara individual (Uji t) 

Secara statistik formulasi uji t adalah : 

   
  

  (  )
 

Keterangan:   

t  = Nilai yang dicari (t hitung) 

βi = Koefisien regresi ke-i 

Se = Standar error koefisien regresi. 

Rumusan hipotesis: 

1. H0: βi = 0, artinya variabel bebas (Xi) secara individual tidak berpengaruh 

nyata terhadap (Y). 

2. H1: βi ≠ 0, artinya variabel bebas (Xi) secara individual berpengaruh nyata 

terhadap (Y). 

Kriteria pengujian: 

1. Bila t hitung ≤ t tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai probabilitas 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (taraf nyata 5%) maka H0 diterima yang 

berarti variabel bebas (Xi) secara individual tidak berpengaruh nyata 

terhadap (Y). 

2. Bila t hitung > t tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai probabilitas 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%) maka H1 diterima yang 

berarti variabel bebas (Xi) secara individual berpengaruh nyata terhadap 

(Y) 

 

 

 

III. PEMBAHASAN 

3.1. Biaya Sarana Produksi 

Tabel 2. Rincian Biaya Produksi Buah Manggis di Kawasan HKm Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 2018 

No Jenis Biaya Satuan 
 LLG  (0,35) Per Hektar 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

2. Biaya Produksi      

 a. Biaya variable      



 1. Biaya Saprodi      

 Bibit  Pohon 35,10 526.500 100 1.504.268 

  Pupuk      

 - Organik Kg 57,50 143.750 164 410.714 

 - Urea Kg 38,17 114.500 109 327.143 

 - NPK Kg 17,00 51.000 49 145.714 

 Total Biaya Pupuk   309.250  883.571 

  Pestisida      

 -  Roundup Ml 1,13 88.400 3 252.571 

 Total Biaya Sapprodi   924.150  2.640.410 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

 Pada Tabel 4.5. biaya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas biaya saprodi dan tenaga kerja. Rata-rata biaya saprodi yang dikeluarkan 

petani responden sebesar Rp 924.150/LLG atau Rp 2.640.410/hektar. Biaya 

saprodi tersebut terdiri atas pembelian bibit Rp 526.500/LLG atau Rp 

1.504.268/hektar, pembelian pupuk Rp 309.250/LLG atau Rp 883.571/hektar. 

Biaya pembelian pupuk tersebut berasal dari pembelian pupuk organik                

Rp 143.750/LLG atau Rp 410.714/hektar, pupuk urea Rp 114.500/LLG atau Rp 

327.143/hektar dan pupuk NPK Rp 51.000/LLG atau Rp 415.714/hektar dan 

pembelian pestisida roundup sebesar Rp 88.400/LLG atau 252.571/Hektar. 

Tabel 3. Rincian Biaya Produksi Buah Durian di Kawasan HKm Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 2018 

No Jenis Biaya Satuan 
 LLG (0,52) Per Hektar 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

1. Biaya Produksi      

 a. Biaya variable      

 1. Biaya Saprodi      

  Bibit  Pohon 52,17 1.147.667 100 2.207.051 

  Pupuk      

 - Organik Kg 70,67 176.667 136 339.744 

 - Urea Kg 28,00 84.000 54 161.538 

 - NPK Kg 16,83 50.500 32 97.115 

 Total Biaya Pupuk   311.167  598.397 

  Pestisida      

 -  Roundup Ml 1,57 122.200 3 234.000 

 Total Biaya Sapprodi   433.367  832.397 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

 Pada Tabel 4.6. biaya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas biaya saprodi dan tenaga kerja. Rata-rata biaya saprodi yang dikeluarkan 

petani responden sebesar Rp 433.367/LLG atau Rp 832.397/hektar. Biaya saprodi 

tersebut terdiri atas pembelian bibit Rp  1.147.667/LLG atau Rp 2.207.051/hektar, 

pembelian pupuk Rp 311.167/LLG atau Rp 598.397/hektar. Biaya pembelian 

pupuk tersebut berasal dari pembelian pupuk organik Rp 176.667/LGG atau Rp 

339.744/hektar, pupuk urea Rp 84.000/LLG atau Rp 161.538/hektar dan pupuk 

NPK Rp 50.500/LLG atau Rp 97.115/hektar dan Pembelian pestisda roundup 

sebesar Rp 122.200/LLG atau Rp 234.000/Hektar. 

Tabel 4. Rincian Biaya Produksi Buah Rambutan di Kawasan HKm Desa Sesaot  

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 
No Jenis Biaya Satuan  LLG (0,53) Per Hektar 



Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

2. Biaya Produksi      

 a. Biaya variable      

 1. Biaya Saprodi      

  Bibit  Pohon 60,10 2.103.500 113 3.968.868 

  Pupuk      

 - Organik Kg 112 278.750 210 525.943 

 - Urea Kg 31,63 94.900 59,69 179.057 

 - NPK Kg 25,80 77.400 48,68 146.038 

 Total Biaya Pupuk   451.050  851.038 

  Pestisida      

 -  Roundup Ml 2,63 205.400 4,97 387.547 

 Total Biaya Sapprodi   2.759.950  5.207.453 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Pada Tabel 4.7. biaya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas biaya saprodi dan tenaga kerja. Rata-rata biaya saprodi yang dikeluarkan 

petani responden sebesar Rp 2.759.950/LLG atau Rp 5.207.453/hektar. Biaya 

saprodi tersebut terdiri atas pembelian bibit Rp  2.103.500/LLG atau Rp 

3.968.868/hektar, pembelian pupuk Rp 2.759.950/LLG atau Rp 5.207.453/hektar. 

Biaya pembelian pupuk tersebut berasal dari pembelian pupuk organik sebesar Rp 

278.750/LGG atau Rp 525.943/hektar, pupuk urea Rp 94.900/LLG atau                            

Rp 179.057/hektar dan pupuk NPK Rp 77.400/LLG atau Rp 146.038/hektar dan 

pembelian pestisida roundup sebesar 205.400/LLG atau 387.547/Hektar. 

3.2. Biaya Tenaga Kerja 

  Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu dan merupakan faktor 

produksi yang mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Banyak 

sedikitnya tenaga kerja yang diperlukan tergantung dari jenis komoditi yang 

diusahakan, tingkat teknologi yang digunakan, sifat usahataninya, topografi, dan 

tanah (Sugiarto, 2002). Adapun pekerjaan yang dilakukan yaitu : Pemupukan, 

Perawatan, Pemanenan tenaga kerja dalam penelitian ini dapat disajikan pada 

Tabel berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel 5. Pengunaan Tenaga Kerja Petani Responden Pada Usahatani Buah 

Manggis di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat.  

No jenis kegiatan 
Jumlah TK (HKO) Biaya TK (HKO) 

Per LLG Per Hektar Rp/Per LLG Rp/Per Hektar 

1  Pemupukan 1,29 3,68 79.200 226.286 

2  Perawatan 2,19 6,27 153.747 439.276 

3  Pemanenan 2,28 6,50 142.600 407.429 

Jumlah  5,76 16,45 375.547 869.333 



Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 5. menunujukan bahwa berdasarkan jenis kegiatan penggunaan 

tenaga kerja petani buah manggis biaya tenaga kerja terbesar digunakan untuk 

perawatan sebesar  Rp 153.747/LLG atau sebesar Rp 439.276/hektar dengan 

jumlah HKO sebesar 2,19/LLG atau sebesar 6,27/hektar. Biaya terbesar kedua 

yaitu pemanenan sebesar Rp 142.600/LLG atau sebesar Rp 407.429/hektar dengan 

jumlah HKO sebesar 2,28/LLG atau sebesar 6,50/hektar dan biaya tenaga kerja 

terakhir yaitu biaya pemupukan sebesar Rp 79.200/LLG atau sebesar          Rp 

226.286/hektar dengan jumlah HKO sebesar 1,29/LLG atau 3,68/hektar dan 

jumlah HKO keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani responden komoditi buah 

durian di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat sebesar Rp 375.547/LLG atau Rp 869.333/hektar. 

Tabel 6. Pengunaan Tenaga Kerja Petani Responden Pada Usahatani Buah Durian 

di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat 

No jenis kegiatan 
Jumlah TK (HKO) Biaya TK (HKO) 

Per LLG Per Hektar Rp/Per LLG Rp/Per Hektar 

1  Pemupukan 3,14 6,04 180.142 346.426 

2  Perawatan 3,10 5,95 238.667 458.974 

3  Pemanenan 4,45 8,55 333.667 641.667 

Jumlah  10,69 20,54 752.476 1.447.067 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 6. menunujukan bahwa berdasarkan jenis kegiatan penggunaan 

tenaga kerja petani buah manggis biaya tenaga kerja terbesar digunakan untuk 

pemanenan sebesar  Rp 641.667/LLG atau sebesar Rp 333.667/hektar dengan 

jumlah HKO sebesar 3,10/LLG atau sebesar 5,95/hektar. Biaya terbesar kedua 

yaitu perawatan sebesar Rp 238.667/LLG atau sebesar Rp 458.974/hektar dengan 

jumlah HKO sebesar 3,10/LLG atau sebesar 5,95/hektar dan biaya tenaga kerja 

terakhir yaitu biaya pemupukan sebesar Rp 180.142/LLG atau sebesar                   

Rp 346.426/hektar dengan jumlah HKO sebesar 3,14/LLG atau 6,04/hektar dan 

jumlah HKO keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani responden komoditi buah 

durian di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat sebesar Rp 752.476/LLG atau Rp 1.447.067/hektar. 

 

 

Tabel 7. Pengunaan Tenaga Kerja Petani Responden Pada Usahatani Buah    

Rambutan di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. 

No jenis kegiatan 
Jumlah TK (HKO) Biaya TK (HKO) 

Per LLG Per Hektar Rp/Per LLG Rp/Per Hektar 

1  Pemupukan 3,07 5,79 236.075 445.425 

2  Perawatan 3,31 6,25 320.000 603.774 

3  Pemanenan 4,48 8,45 386.867 729.937 

Jumlah  10,86 20,49 942.942 1.779.136 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 



 Tabel 7. menunujukan bahwa berdasarkan jenis kegiatan penggunaan 

tenaga kerja petani buah manggis biaya tenaga kerja terbesar digunakan untuk 

pemanenan sebesar Rp 386.867/LLG atau sebesar 729.937/hektar dengan jumlah 

HKO sebesar 4,48/LLG atau sebesar 8,45/hektar. Biaya terbesar kedua yaitu 

perawatan sebesar Rp 320.000/LLG atau sebesar Rp 603.774/hektar dengan 

jumlah HKO sebesar 3,31/LLG atau sebesar 6,25/hektar dan biaya tenaga kerja 

terakhir yaitu biaya pemupukan sebesar Rp 236.075/LLG atau sebesar Rp 

445.425/hektar dengan jumlah HKO sebesar 3,07/LLG atau 5,79/hektar dan 

jumlah HKO keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani responden komoditi buah 

manggis di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat sebesar Rp 942.942/LLG atau Rp 1.779.136/Hektar 

Tabel. 8. Biaya Produksi Buah per LLG di Kawasan HKm Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 
No Jenis Biaya Manggis Durian Rambutan 

  Per LLG Per LLG Per LLG 

1. Produksi/Penerimaan 1.282.667 2.786.667 7.825.000 

2. Biaya Variabel    

 a. Biaya Saprodi    

  Bibit 526.500 1.147.667 2.103.500 

  Pupuk 309.250 311.167 451.050 

  Pestisida 88.400 122.200 205.400 

3. Tenaga Kerja    

  TK Dalam Keluarga 134.667 258.667 365.176 

  TK Luar Keluarga 384.762 497.436 668.994 

4. Biaya Tenaga Kerja    

  Pemupukan 79.200 79.200 180.142 

  Perawatan 153.747 153.747 238.667 

  Pemanenan 142.600 142.600 33.667 

Sumber: data primer diolah, 2018  

 Pada Tabel 8. menunjukan produksi/penerimaan komoditas buah per LLG 

di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok barat 

dengan rincian komoditi buah yang paling banyak yaitu buah rambutan sebesar 

7.825.000/LLG, yang kedua yaitu buah durian sebanyak 2.768.667/LLG, dan 

yang terakir yaitu buah manggis sebanyak 1.282.667/LLG. Sedangkan, biaya 

saprodi pada komoditi buah per LLG di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat berupa biaya saprodi bibit yang paling banyak 

pengeluaran oleh petani yaitu bibit rambutan sebanyak 2.103.500/LLG,  

 Tenaga kerja per LLG biaya yang dikeluarkan yaitu pada tenaga kerja 

dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, pada tenaga kerja dalam keluarga 

terbesar adalah komoditi buah rambutan sebesar 365.176/LLG, selanjtnya terbesar 

kedua adalah pada komoditi buah durian sebesar 258.667/LLG, dan yang terakhir 

pada komoditi buah manggis sebesar 134.667/LLG. Untuk biaya tenaga kerja luar 

keluarga yang terbesar yaitu pada komoditi buah rambutan sebesar 668.994/LLG, 

selanjutnya pada komoditi durian sebesar 497.436/LLG, dan yang terakhir pada 

komoditi buah manggis sebesar 384.762/LLG. 

Tabel. 9. Biaya Produksi Buah per Ha di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat 
No Jenis Biaya Manggis Durian Rambutan 



  Per Ha Per Ha Per Ha 

1. Produksi/Penerimaan 3.664.762 5.385.974 14.764.151 

2. Biaya Variabel    

 a. Biaya Saprodi    

  Bibit 1.504.268 2.207.051 3.968.868 

  Pupuk 883.571 598.397 851.038 

  Pestisida 252.571 234.000 387.574 

3. Tenaga Kerja    

  TK Dalam Keluarga 357.413 1.658.000 688.994 

  TK Luar Keluarga 1.021.181 3.118.462 3.240.252 

4. Biaya Tenaga Kerja    

  Pemupukan 226.268 226.286 346.426 

  Perawatan 439.276 439.276 458.974 

  Pemanenan 407.429 407.429 641.667 

Sumber: data primer diolah, 2018  

Pada Tabel 9. menunjukan produksi/penerimaan komoditas buah per Ha di 

Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok barat 

dengan rincian komoditi buah yang paling banyak yaitu buah rambutan sebesar 

14.764.151/Ha, yang kedua yaitu buah durian sebanyak 5.385.974/Ha, dan yang 

terakir yaitu buah manggis sebanyak 3.664.762/Ha. 

 Pada Tabel 9. biaya saprodi pada komoditi buah per Ha di Kawasan HKm 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berupa biaya saprodi 

bibit yang paling banyak pengeluaran oleh petani yaitu bibit rambutan sebanyak 

3.968.868/Ha, dilanjutkan pengeluaran untuk bibit durian sebanyak 2.207.051/Ha, 

dan untuk bibit manggis sebanyak 1.504.286/Ha. Untuk biaya produksi pupuk 

terbesar yaitu pupuk pada tanaman buah rambutan sebesar 851.038/Ha, biaya 

pupuk terbesar kedua yaitu pada tanaman durian sebesar 598.397/Ha, dan pupuk 

pada tanaman manggis sebesar 883.571/Ha. Biaya pestisida pada tanaman buah di 

kawasan HKm terbesar yaitu pada tanaman rambutan sebesar 387.574/Ha, 

dilanjutkan pengeluaran untuk pestisida pada tanaman durian sebesar 234.000/Ha, 

dan yang terakhir pengeluaran pestisda pada tanaman manggis sebesar 

252.571/Ha. 

 Pada Tabel 9. tenaga kerja biaya per Ha yang dikeluarkan yaitu pada 

tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, pada tenaga kerja 

dalam keluarga terbesar adalah komoditi buah rambutan sebesar 688.994/Ha, 

selanjtnya terbesar kedua adalah pada komoditi buah durian sebesar 

1.658.000/Ha, dan yang terakhir pada komoditi buah manggis sebesar 

354.413/Ha. Untuk biaya tenaga kerja luar keluarga yang terbesar yaitu pada 

komoditi buah rambutan sebesar 3.240.252/Ha, selanjutnya pada komoditi durian 

sebesar 3.118.462/Ha, dan yang terakhir pada komoditi buah manggis sebesar 

1.021.181/Ha. 

 Pada Tabel 9. berdasarkan jenis kegiatan biaya tenaga kerja untuk 

komoditi buah per Ha di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

kabupaten Lombok Barat biaya terbesar yang digunakan pada tanaman buah 

rambutan untuk biaya tenaga kerja pemanenan 614.667/Ha, perawatan 

458.974/Ha, dan pemupukan 346.426./Ha. Biaya terbesar kedua pada tanaman 

durian untuk biaya tenaga kerja pemanenan sebesar 407.429/Ha, perawatan 



439.276/Ha, dan pemupukan 226.268/Ha. biaya terbesar ketiga yaitu pada 

tanaman manggis  dengan biaya tenaga keja untuk pemanenan 407.429/Ha, 

perawatan 439.276/Ha, dan pemukan 226.268/Ha. 

 

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Buah di Kawasan HKm 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi 

Buah di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2017 

Variabel 
Manggis 

(sign) 
Ket 

Durian 

(sign) 
Ket 

Rambutan 

(sign) 
Ket 

Luas Lahan  (X1) 0,039 S 0,572 NS 0,680 NS 

Tenaga Kerja (X2) 0,676 NS 0,151 NS 0,275 NS 

Jumlah Modal (X3) 0,743 NS 0,578 NS 0,596 NS 

Pupuk  (X4) 0,815 NS 0,285 NS 0,642 NS 

Pestisida (X5) 0,836 NS 0,262 NS 0,050 S 

Pengalaman bekerja (X6) 0,868 NS 0,369 NS 0,986 NS 

Umur Tanaman (X7) 0,775 NS 0,262 NS 0,434 NS 

Jumlah Pohon  (X8) 0,367 NS 0,005 S 0,482 NS 

 
      

R
2
 0,839  0,894  0,868  

Koefisien Korelasi ( R ) 0,916 
 

0,946  0,931  

F – Hitung 13,635 
 

22,212  17,197  

F – Tabel 2,40 
 

2,40 
 

2,40  

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan : 

 S = Signifikan pada taraf nyata 5% 

 NS = Non-signifikan pada taraf nyata 5% 

 Berdasarkan hasil estimasi regresi tersebut maka dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut : 

Ymanggis     = -1,932 + 0,491X1 + 0,116X2 - 0,300X3 + 0,087X4                 

- 0,143X5 - 0,055X6 – 0,137X7 +  0,498X8 

Ydurian        = 17,503 + 0,140X1 – 0,303X2 – 3,742X3 + 0,692X4               

+ 0,929X5  +  0,006X6 – 0,493X7 + 3,696X8  

Yrambutan     = 17,503 + 0,140X1 – 0,303X2 – 3,742X3 + 0,692X4          

+ 2,059X5 + 0,006X6 – 0,493X7 + 3,696X8 

3.4. Manajemen Pasca Panen Komoditas Buah-buahan di Kawasan HKm 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Kegiatan manajemen pasca panen bertujuan untuk mempertahankan mutu 

produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen, penanganan pasca 

panen yang baik dan benar pada hasil petanian merupakan salah satu unsur yang 

diperlukan untuk mencapai mutu produk/kualitas yang baik. Kualitas yang baik 

mempunyai nilai jual yang lebih tinggi sedangkan kepentingan kualitas bagi 

konsumen adalah komoditas mempunyai jamnian mutu yang berkaitan dengan 

tingkat kesegaran, enak dan bagus, kandungan vitamin yang tinggi dan aman 

untuk dikonsumsi. 



Tabel 11. Manajemen Pasca Panen Produksi Buah di Kawasan HKm Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

No Kegiatan 
Ya Tidak 

Jumlah 
persentase 

(%) 
Jumlah 

persentas

e (%) 

1. Pembersihan Buah 30 100 % - - 

2. Melakukan Sortasi  22 73% 8 27% 

3 Langsung dipasarkan  sendiri 30 100% - - 

4.  
Membutuhkan transportasi 

untuk pengangkutan 
30 100% - - 

Sumber: Data diolah, 2018 

1. Pembersihan Buah 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 11. 

30 petani responden dengan presentase 100% melakukan pembersihan 

buah terlebih dahulu guna menghilangkan batang/daun dari permukaan 

buah. 

2. Sortasi 

Dari tabel 11. dapat dilihat bahwa 22 orang responden dengan 

persentase 73 % setelah pemanenan petani langsung melakukan sortasi 

atau pemilhan komoditas hasil panen buah MADURA (Manggis, Durian 

dan Rambutan) dengan memilahnya berdasarkan bentuk dan ukurannya, 

sedangkan 8 orang responden lainnya dengan persentase 27 % tidak 

melakukan sortasi dengan alasannya bahwa para petani berfikir tidak ada 

waktu untuk melakukan sortasi karena ingin menjualnya langsung kepada 

para pengepul. 

3. Langsung dijual 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 orang responden, 

dapat dilihat pada tabel 11. bahwa 30 orang responden dengan persentase 

100%  tersebut memasarkan langsung hasil panennya kepada para 

pengepul dan konsumen akhir. Para pengepul tersebut datang membeli 

komoditi buah dengan dua cara yaitu memetik secara langsung di 

pohonnya dan yang sudah dipetik oleh petani HKm, petani juga 

memasarkan buah tersebut langsung di Kawasan hutan, tempat wisata 

sesaot, depan rumah petani, dan dijual ke pasar Narmada (jika sempat).  

4. Membutuhkan Transportasi untuk Pengangkutan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 30 orang 

responden, di dapatkan bahwa 30 orang responden atau seluruh responden 

dengan persentase 100% membutuhkan transportasi untuk memasarkan 

hasil panennya kepada konsumen akhir.  

“Saya kadang-kadang jual hasil panen buah itu ke pengunjung 

wisata alam yang ada di Sesaot atau dibawa kerumah sendiri, 

maka dari itu saya butuh alat angkut untuk membawa buah 

tersebut ke lokasi wisata dan kerumah” 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 



5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terbatas pada ruang 

lingkup penelitian, yakni sebagai berikut: 

1. Tingkat produksi buah manggis di Kawasan HKm Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat sebesar 1.282.667/LLG atau 

3.664.762/hektar, buah durian sebesar 2.786.667/LLG atau 5.385.974/hektar 

dan buah rambutan sebesar 7.825.000/LLG atau 14.764.151/hektar. 

2. Faktor yang mempengaruhi produksi buah manggis secara signifikan adalah 

variabel X1 (luas lahan), faktor yang mempengaruhi produksi buah durian 

secara signifikan adalah X8 (jumlah pohon), dan faktor yang mempengaruhi 

produksi buah rambutan tidak ada. Namun secara serentak semua variabel 

bebas (luas lahan, tenaga kerja, jumlah modal, pupuk, pestisida, pengalaman 

bekerja, umur tanaman, dan jumlah pohon) yang ada dalam model 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (produksi)  

3. Manajemen pasca panen dalam usahatani buah di Kawasan HKm Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat adalah : (1) Pembersihan Buah, 

(2) Melakukan Sortasi, (3) Langsung dipasarkan sendiri, (4) Membutuhkan 

transportasi untuk pengangkutan 
.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian da permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini, maka diajukan beberapa saran sebagai beriukut : 

1. Disarankan kepada petani lebih memerhatikan produksi buah manggis 

agar produksi yang dihasilkan lebih banyak dan setara dengan produksi 

buah durian dan rambutan. 

2. Disarankan kepada pemerintah khususnya penyuluh lebih mengajarkan 

tentang bagaimana panen - pascapanen yang baik dan benar dengan 

harapan mampu memberikan wawasan lebih banyak lagi kepada petani. 

3. Diharapkan dalam melakukan kegiatan pasca panen petani buah dapat 

menjamin konsistensi dalam menekan kehilangan hasil produk pada setiap 

rantai penanganan pasca panen dan meningkatkan mutu produk, sehingga 

dapat meningkatkan nilai ekonomis dan daya saing produk. 
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