
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bunga Krisan 

Krisan merupakan salah satu jenis bunga potong yang berasal dari Jepang, 

dan memiliki julukan Queen Of The East karena keindahan dan khasiat bunganya. 

Krisan mulai masuk ke Indonesia pada abad ke 17, namun baru pada tahun 1940 

Krisan mulai dikembangkan sebagai bunga komersial. Tanaman Krisan mudah 

beradaptasi pada dataran medium dengan ketinggian 400 mdpl dan kisaran suhu 

24-26
o
C (Purwanto dan Martini, 2009). Bunga Krisan banyak diminati karena 

memiliki beragam tipe dan warna. Usaha bunga Krisan memiliki prospek yang 

baik untuk dikembangkan, karena permintaan pasar akan bunga jenis ini 

cenderung stabil. Permintaan bunga Krisan biasanya akan mengalami kenaikan 

pada hari-hari besar tertentu seperti hari besar keagamaan dan hari besar nasional 

lain (Swasti et al., 2014). 

Bunga Krisan (Chrysanthemum) merupakan jenis bunga hias yang 

memiliki banyak ragam. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia. 

Daerah-daerah sentra penghasil Krisan di Indonesia antara lain adalah Bandungan, 

Cipanas, Cisarua, Sukabumi, Lembang, dan Brastagi. Varietas Krisan yang 

ditanam di Indonesia adalah jenis Krisan hibrida yang berasal dari Eropa dan 

Jepang. Klasifikasi bunga Krisan adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 
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Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Asterales 

Family  : Asteraceae 

Genus  : Chrysanthemum 

Spesies : Chrysanthemum morifolium Ramat 

(Nuryanto, 2007). 

 

2.2. Budidaya Bunga Krisan 

 Budidaya bunga Krisan dimulai dengan proses pengolahan lahan, 

pembibitan, penanaman, pemeliharahaan tanaman, pemanenan, kemudian diakhiri 

dengan proses pasca panen sebelum akhirnya bunga siap dijual/dipasarkan. 

 

2.2.1. Pengolahan Lahan 

Pengolahan lahan sebaiknya dilakukan dengan mencangkul tanah bagian 

atas (top soil), atau hingga kedalaman tanah kurang lebih 30cm. hal ini karena jika 

lebih dari itu, lapisan tanah akan mencapai sub soil, jika tanah bagian ini ikut 

terolah, maka akan bereaksi masam serta menyebabkan tanah menjadi tidak 

gembur (Syifaurrahman, 2011). Pengolahan tanah di tingkat petani umumnya 

dilakukan dengan mengolah tanah secara intensif sampai gembur pada seluruh 

permukaan tanah dan setiap tanah yang akan ditanam biasanya dengan dibajak 

dengan mesin maupun ternak. Setelah lahan dibajak dengan menggunakan mesin 

maupun ternak, tanah diratakan kembali (Rosliani et al., 2010). 
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2.2.2. Pembibitan 

 Pembibitan bunga Krisan biasa dilakukan dengan metode stek tunas. 

Metode ini menggunakan bagian tunas muda (tunas apikal) bunga Krisan untuk 

dikembangkan menjadi tanaman baru. Stek merupakan proses memperbanyak 

tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman, yang kemudian dikembangkan 

menjadi tanamn baru (Kofranek, 1992). Bibit Krisan yang baik akan 

menghasilkan bunga dengan diameter yang lebih besar, jumlah bunga yang lebih 

banyak, kesegaran bunga yang lebih tahan lamaserta persentase panen yang lebih 

banyak (Handayari dan Sihombing, 2012). 

 

2.2.3. Penanaman 

Penanaman bunga Krisan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, 

agar mengurangi stres pada tanaman, karena pada pagi dan sore hari udara sejuk, 

hal tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya busuk batang (Syifaurrahman, 

2011). Keunggulan dari usahatani bunga potong Krisan yaitu tidak membutuhkan 

lahan yang luas karena jarak tanam yang digunakan minimal 5x5 cm 

(Pangemanan et al., 2011).  

 

2.2.4. Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharaan tanaman yang dilakukan pada bunga Krisan meliputi 

penyiraman, pemupukan, dan tambahan penyinaran. Pemupukan yang dilakukan 

berupa pemberian pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik yang sering 

digunakan sebagai penambah bahan organiktanah adalah pupuk kandang sapi, 
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karena mudah diperoleh dibanding pupuk organik yang lain (Rosmarkan dan 

Yuwono, 2002). Pupuk kimia yang sering digunakan dan baik bagi perkembangan 

akar adalah urea, NPK dan dolomit (Novizan, 2002). 

Pada fase vegetatif bunga Krisan membutuhkan unsur N lebih besar 

dibanding unsur P dan K, unsur P dan K sangat dibutuhkan pada fase generatif, 

sedangkan pada saat tanaman siap berbunga, tanaman Krisan memerlukan unsur 

N,P dan K yang seimbang (Kofranek, 1992). Krisan merupakan tanaman berhari 

pendek, yang memerlukan cahaya matahari kurang dari 12 jam untuk berbunga, 

sehingga perlu dilakukan rekayasa penyinaran. Tanaman berhari pendek 

memerlukan penambahan cahaya untuk menghambat pembungaan agar fase 

vegetatifnya dapat berjalan dengan baik terlebih dahulu. Bunga Krisan yang sudah 

berumur 45 hari dapat dihentikan penambahan penyinarannya, karena telah 

memasuki fase generatif dan siap untuk berbunga (Endah, 2001).  

 

2.2.5. Pemanenan 

 Pemanenan bunga Krisan yang tepat dilakukan pada pagi atau sore hari 

karena kondisi tanaman berturgor optimum. Pemanenan dilakukan ketika bunga 

tengah dan bunga yag disekelilingnya, dalam satu pohon telah berkembang 

sempurna (Rismunandar, 1995). Bunga Krisan dipanen dengan memotong tangkai 

tanaman Krisan ataupun mencabut seluruh tanaman hingga ke akarnya (Rukmana 

dan Mulyana, 1997). Syarat mutu serta kualifikasi grading bunga Krisan menurut 

Badan Standarisasi Nasional–BSN SNI 01-4478-1998 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat Mutu dan Kualifikasi Bunga Potong Krisan 

No Grade 

Syarat Mutu Bunga Krisan 

Panjang 

Tangkai 

Diameter 

Tangkai 

Bunga 

Diameter 

Bunga 

Setengah 

Mekar 

Kesegaran 

Bunga 

Segar 

Keadaan 

Tangkai 

Bunga 

Hama 

dan 

Penyakit 

  -- cm -- -- mm -- -- cm --    

1. A 70 - 79 4,5 – 5,9 5 – 5,9 Segar Kuat, lurus, 

tidak pecah 

Bebas 

2. B 60 - 69 3 – 4  4 – 4,9  Segar Kuat, 

kurang 

lurus, tidak 

pecah 

Bebas 

3. C 50 – 59  2 – 2,5 3 – 3,9  Segar Kurang 

kuat, kurang 

lurus, tidak 

pecah 

Bebas 

 

2.2.6. Pasca Panen 

Pasca panen bunga Krisan dimulai dengan pengumpulan bunga, 

pengangkutan, sortasi dan grading menurut kondisi fisik dan kualitas bunga, 

pengikatan, pembungkusan, perendaman dalam air, penyimpanan serta 

pengepakan (Syifaurrahmah, 2011). Bunga Krisan diberi kemasan berupa koran 

pada sekeliling mahkota bunga, hal ini bertujuan untuk melindungi bunga agar 

tidak rusak sehingga tetap menarik, memudahkan dalam pendistribusian serta 

menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen (Tjiptono, 1999). 

 

2.3. Agrowisata 

Agrowisata merupakan gabungan antara sektor pertanian dan sektor 

pariwisata (Tirtawinata dan Fachruddin, 1999). Agrowisata merupakan perpaduan 

antara usaha budidaya pertanian dengan pariwisata atau dapat dikatakan bahwa 
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agrowisata merupakan suatu upaya untuk merekayasa objek pertanian sebagai 

objek wisata. Agrowisata berbeda dengan jenis wisata lain karena berhubungan 

dengan pertanian yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan seperti iklim, cuaca serta hama penyakit, sehingga usaha ini 

memiliki resiko yang cukup besar, namun usaha ini tetap potensial untuk 

dikembangkan (Tinaprilla dan Martawijaya, 2008). 

Pengembangan agrowisata dapat memberikan dampak positif maupun 

negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Agrowisata akan 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, 

meningkatkan pendapatan petani, serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga 

tingkat urbanisasi dan pengangguran dapat berkurang (Allifah, 2014). Adanya 

agrowisata mampu mendorong terciptanya pemberdayaan dan perubahan sosial 

dalam masyarakat. Agrowisata dapat meningkatkan potensi berkembangnya 

masyarakat (enabling), memperkuat potensi masyarakat (empowering) serta dapat 

meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat 

kemandirian masyarakat (Bimbi et al., 2017). Pengembangan agrowisata mampu 

memberikan peningkatan terhadap pendapatan petani (Nurhayati et al., 2014). 

Terdapat beberapa tempat agrowisata yang ada di Kabupaten Semarang, 

namun yang paling terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah 

agrowisata Kampung Kopi Banaran yang merupakan anak perusahaan PTPN IX. 

Agrowisata ini terletak di Jalan raya Bawen – Solo Km 1,5, Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang. Selama tahun 2014, agrowisata ini mampu menarik 

pengunjung sebanyak 90.816 pengunjung, dengan fasilitas yang ditawarkan 
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berupa kebun kopi, kolam renang, gazebo, tempat outbond, flying fox serta kereta 

wisata (Dradjat dan Mugnisjah, 2016). Semakin berkembangnya zaman dan 

teknologi, mampu mendukung perkembangan pola pikir dan kreativitas 

masyarakat. Masyarakat mulai mampu mengembangkan potensi yang ada di 

sekitarnya, sehingga menjadi suatu hal yang memiliki nilai jual. Hal ini terbukti 

dengan semikin maraknya tempat wisata yang dikembangkan secara swadaya oleh 

masyarakat, yang kemudian menjadi sangat terkenal di sosial media. Tempat-

tempat wisata tersebut antara lain adalah Desa Wisata Kementul, Desa Wisata 

Bantir Hills yang terletak di Kecamatan Sumowono, Kampung Pelangi Bejalen 

yang terletak di Kecamatan Banyubiru, Jembatan Biru Tuntang, serta Kampung 

Krisan Clapar yang terletak di Kecamatan Bandungan (Dinas Pariwisata 

Kabupaten Semarang, 2017). 

Pengembangan agrowisata akan mampu meningkatkan pendapatan petani 

yang terlibat didalamnya. Faktor-faktor agrowisata yang secara langsung 

berpengaruh terhadap pendapatan petani diantaranya adalah banyaknya wisatawan 

yang berkunjung serta membeli produk di agrowisata tersebut. Wisatawan yang 

berkunjung akan menjadi konsumen produk pertanian yang dihasilkan, sehingga 

pemasaran menjadi lebih efisien. Agrowisata juga mendorong munculnya 

kesadaran petani akan pentingnya kelestarian sumber daya, yang akan menjaga 

keberlangsungan produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

petani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2016). 

Selain jumlah wisatawan yang membeli produk agrowisata, faktor 

agrowisata yang juga akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan 
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petani adalah banyaknya produk dari agrowisata yang dibeli oleh pengunjung, 

luas lahan yang digunakan petani dalam kegiatan produksi serta dibuka untuk 

kegiatan agrowisata, serta banyaknya tenaga kerja yang terlibat didalamnya. 

Faktor-faktor tersebut melibatkan peran petani secara aktif dalam kegiatan 

agrowisata, serta secara langsung memberikan dampak terhadap pendapatan 

petani. agrowisata mampu menaikkan pendapatan pedagang di Agrowisata 

Gunung Mas PTPN VIII melalui banyaknya pengunjung yang membeli barang 

serta jumlah barang yang dibeli pengunjung (Allifah, 2014). 

 

2.4. Luas Lahan 

Lahan pertanian adalah tanah yang disiapkan untuk diusahakan sebagai 

tempat berusahatani, jenis-jenis lahan antara lain adalah sawah, tegal, dan 

pekarangan (Muhananto et al., 2009). Lahan termasuk salah satu faktor produksi 

yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pendapatan petani (Notarianto, 2011). 

Terdapat hubungan yang positif antara sebaran pendapatan dengan 

penguasaan lahan pertanian (Rasahan, 1988). Semakin luas lahan yang dimiliki 

dan dikuasai oleh petani, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya 

(Kusrini et al., 2009). 

 

2.5. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah partisipasi tenaga yang dibutuhkan untuk 

memproduksi suatu barang atau jasa, tenaga kerja yang diperhitungkan 

merupakan penduduk yang berusia 15-64 tahun (Muhananto et al, 2009). Faktor 
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tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi yang kemudian mempengaruhi 

tingkat pendapatan (Syahroel, 2007). Tenaga kerja tidak berpengaruh secara 

langsung terhadp pendapatan, akan tetapi tenaga kerja berpengaruh secara 

langsung terhadap produksi yang kemudian berdampak pada pendapatan, dapat 

juga dikatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan petani 

melalui produksi yang dihasilkan (Astari dan Setiawina, 2016). 

 

2.6. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan hasil penjumlahan antara total biaya tetap dan 

total biaya variabel (Gaspersz, 1996).  Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu biaya yang berupa uang tunai (misalnya untuk upah kerja, pengolahan lahan, 

serta biaya untuk membeli pupuk dan obat-obatan), serta biaya-biaya yang 

dibayarkan dalam bentuk in-natura (misalnya biaya-biaya panen, bagi hasil, 

sumbangan-sumbangan, dan pajak) (Hanafie, 2010). 

 Biaya produksi atau bisa disebut biaya total merupakan biaya yang 

mencakup komponen biaya tetap maupun biaya variabel (Blocher, 2007). Biaya 

produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan sejumlah input, atau secara akuntasi sama dengan jumlah uang 

keluar yang tercatat (Sugiarto et al., 2007). 

 

2.6.1. Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran 

input-input tetap (fixed inputs) dalam proses jangka pendek. Penggunaan input 
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tetap tidak tergantung pada kuantitas otput yang diproduksi, dalam jangka pendek 

yang termasuk biaya tetap antara lain adalah biaya untuk mesin, dan peralatan 

upah dan gaji untuk karyawan, dan lain-lain (Gaspersz, 1996). Biaya tetap (fixed 

cost) adalah biaya yang tidak mengalami perubahan dengan adanya perubahan 

kegiatan produksi (Sirait, 2006).  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi 

yang dihasilkan (Gilarso, 2003). Biaya tetap adalah semua jenis biaya yang besar 

kecilnya tidak ditentukan oleh jumlah produksi, yang termasuk dalam kelompok 

biaya tetap misalnya adalah sewa tanah atau lahan yang berupa uang atau pajak, 

yang penentuannya berdasarkan luas lahan. Jumlah biaya tetap adalah konstan 

(Hanafie, 2010). 

 

2.6.2. Biaya Variabel 

Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang dikeluaran untuk 

pembayaran input-input variabel (variable inputs) dalam proses produksi jangka 

pendek. Penggunaan variabel input tergantung pada kuantitas output yang 

diproduksi, dimana semakin besar kuantitas otput yang diproduksi maka semakin 

besar pula input variabel yang digunakan. Biaya tetap jangka pendek meliputi 

biaya atau upah tenaga kerja langsung, biaya material dan lain-lain (Gaspersz, 

1996). Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

jumlah produksi, yang termasuk biaya variabel misalnya biaya untuk bibit, 

pesiapan lahan, pengolahan dan lain-lain (Hanafie, 2010). 
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 Biaya variabel adalah elemen biaya yang berubah-ubah secara langsung 

dengan satuan yang diproduksi. Bila suatu elemen biaya bertambah besar karena 

produksi bertambah maka elemen biaya tersebut termasuk biaya variabel 

(Siswanto, 2007). Biaya variabel adalah perubahan pada biaya total yang 

dihubungkan dengan tiap perubahan pada jumlah (volume) output. Contoh biaya 

variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung (Blocher, 2007). 

 

2.7. Penjualan 

Penjualan (sales) atau biasa juga disebut revenue merupakan jumlah total 

penerimaan (biasanya dalam bentuk uang) yang diterima oleh pelaku usaha dari 

hasil penjualan produknya (Liembono, 2014). Penjualan adalah sejumlah uang 

yang didapatkan oleh pelaku usaha yang diperoleh dari jumlah produksi dikalikan 

dengan harga dari tiap unit produk (Ekowati et al., 2016). 

Peningkatan tingkat penjualan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

yang kemudian akan berdampak pada naiknya laba yang diperoleh (Kotler, 2009). 

Volume penjualan merupakan banyaknya produk yang dapat dijual pada suatu 

kurun waktu tertentu dalam satu tahun, semakin tinggi volume penjualan, maka 

akan semakin tinggi pula penerimaan yang diperoleh (Pristyo, 2013). 

 

2.8. Pendapatan 

Pendapatan petani dapat bersumber dari dalam usahatani maupun dari luar 

usahatani. Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dengan 

biaya dalam kurun waktu tertentu. Usahatani yang berhasil dapat memenuhi 
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syarat-syarat berikut, yaitu: menghasilkan pendapatan untuk membayar sarana 

produksi dan peralatan, mampu membayar bunga modal sendiri maupun pinjaman, 

membayar upah tenaga kerja petani dan keluarganya secara layak, keadaan setelah 

produksi paling sedikit seperti keadaan semula, serta mampu membayar petani 

sebagai manajer (Ekowati et al., 2014).  

Pendapatan atau keuntungan bersih adalah selisih antara keuntungan kotor 

(penerimaan) dengan total biaya (Soekartawi et al., 1986). Pendapatan ditentukan 

dari berapa banyak jumlah barang yang mampu dijual kepada pembeli dengan 

harga yang telah disepakati (Mankiw, 2011). Bertambahnya jumlah konsumen 

akan meningkatkan pendapatan bagi produsen maupun pedagang (Harsiwi, 2003). 

 

2.9. Penelitian Rujukan 

 Penelitian ini menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bahan 

rujukan yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penelitian Rujukan 

 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

1. Peranan 

Agrowisata 

terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan 

Rumah Tangga 

Petani Stroberi di 

Kelurahan 

Kalisoro 

Kecamatan 

Tawangmangu 

 

Annisa 

Nurhayati, Sri 

Marwanti, 

Agustono 

2014 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengembangan 

agrowisata memberikan 

peningkatan pendapatan 

terhadap pendapatan 

petani stroberi 
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Tabel 2. Penelitian Rujukan 

 

 

 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

2. Strategi 

Pengembangan 

Agribisnis Bunga 

Krisan di 

Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten 

Semarang 

Kartinah 

Swasti, Karno, 

Titik Ekowati 

2014 Pendapatan petani 

bersih sebesar Rp 

10.319.027/725m
2
/1 

MT, dengan R/C ratio 

2,45>1. Analisis regresi 

linier berganda secara 

signifikan menunjukkan 

pendapatan petani 

secara signifikan 

dipengaruhi oleh harga 

bunga Krisan (X1), 

produksi bunga Krisan 

(X2), harga benih (X3), 

harga pupuk (X4), upah 

tenaga kerja (X5), harga 

pestisida (X6) dan harga 

bunga lain (X7). Hasil 

analisis SWOT posisi 

petani bunga Krisan 

berada di kuadran 1. 

 

3. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Petani 

Padi Sawah di 

Kota Padang 

Panjang 

Rico Phahlevi 2013 Luas lahan, harga jual 

padi dan jumlah 

produksi berpengaruh 

terhadap pendapatan 

petani, sedangkan biaya 

usahatani padi tidak 

berpengaruh terhadap 

pendapatan petani 

4. Dampak 

Agrowisata 

terhadap 

Pendapatan para 

Pedagang di 

Agrowisata 

Gunung Mas 

PTPN VIII 

Ajrina Nur 

Allifah 

2014 Hasil penelitian 

menunjukkan agrowisata 

meningkatkan 

pendapatan pedagang, 

melalui banyaknya 

jumlah pengunjung yang 

membeli barang serta 

banyaknya barang yang 

dibeli. 
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Tabel 2. Penelitian Rujukan 

 

Penelitian oleh Nurhayati (2014) bertujuan untuk mengetahui selisih 

pendapatan usahatani stroberi yang mengembangkan agrowisata dan yang tidak 

mengembangkan agrowisata, serta mengetahui peranan agrowisata terhadap 

peningkatan pendapatan total rumah tangga petani stroberi. Hasil penelitian 

menunjukkan selisih pendapatan usahatani stroberi yang mengembangkan dan 

yang tidak mengembangkan agrowisata sebesar Rp 227.200.846/10.000 m
2
/MT, 

maka pengembangan agrowisata memberikan peningkatan pendapatan terhadap 

pendapatan usahatani stroberi. Selisih pendapatan rumah tangga petani stroberi 

yang mengembangkan agrowisata dan yang tidak mengembangkan agrowisata 

adalah Rp 93.990.519/UT/tahun, maka pengembangan agrowisata memberikan 

peningkatan pendapatan terhadap pendapatan rumah tangga petani stroberi. 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

5. Pengaruh Luas 

Lahan, Tenaga 

Kerja, dan 

Pelatihan melalui 

Produksi sebagai 

Variabel 

Intervening 

terhadap 

Pendapatan Petani 

Asparagus di Desa 

Pelaga Kecamatan 

Petang Kabupaten 

Badung 

Ni Nyoman Tri 

Astari, Nyoman 

Djinar 

Setiawina 

2016 Secara langsung luas 

lahan dan tenaga kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan 

petani asparagus, 

sementara pelatihan 

berpengaruh secara 

signifikan. Secara tidak 

langsung, yakni melalui 

produksi, luas lahan dan 

pelatihan tidak 

mempengaruhi 

pendapatan. Tenaga kerja 

dimediasi produksi dalam 

pengaruhnya terhadap 

pendapatan. 
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Penelitian oleh Swasti et al. (2014) bertujuan untuk menganalisis faktor- 

faktor yang mempengaruhi pendapatan petani bunga Krisan di Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang. Faktor-faktor tersebut berupa harga bunga 

Krisan (X1), produksi bunga Krisan (X2), harga benih (X3), harga pupuk (X4), 

upah tenaga kerja (X5), harga pestisida (X6) dan harga bunga lain (X7). Persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah: 

Y = 40.300.000 + 334,573 X1 + 821.367 X2 + 1.805.825 X3 – 6028.051 X4 

– 34915.086 X5 – 561.502 X6 – 290.267 X7  

Berdasarkan hasil uji secara serempak menunjukkan bahwa secara 

signifikan ketujuh variabel berpengaruh terhadap pendapatan petani, dengan nilai 

Adjusted R Square sebesar 63,9%. 

Penelitian oleh Phahlevi (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh luas 

lahan, harga jual padi sawah, biaya usahatani padi dan jumlah produksi padi 

sawah terhadap pendapatan petani pada sawah di Kota Padang Panjang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, harga jual padi dan jumlah produksi 

berpengaruh signifikan (sig=0,000) terhadap pendapatan petani, artinya setiap 

peningkatan luas lahan, harga jual padi dan jumlah produksi akan meningkatkan 

pendapatan petani. variabel biaya usahatani tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan petani. 

Penelitian oleh Allifah (2014) bertujuan menganalisis tingkat pendapatan 

rata-rata pedagang di Agrowisata Gunung Mas PTPN VIII, serta dampak 

Agrowisata Gunung Mas PTPN VIII terhadap pendapatan masyarakat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya Agrowisata Gunung Mas PTPN 
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VIII memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan 

setelah berkembangnya Agrowisata Gunung Mas yaitu Rp 1.218.000 yang 

sebelumnya Rp 903.333. Rata-rata peningkatan pendapatan terjadi pada pedagang 

yang berjualan di Agrowisata Gunung Mas. Hal tersebut terjadi karena banyaknya 

pengunjung agrowisata akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah pembeli 

dan volume penjualan oleh pedagang. 

Penelitian oleh Astari dan Setiawina (2016) bertujuan untuk menguji 

pengaruh luas lahan, tenaga kerja dan pelatihan melalui produksi sebagai variabel 

intervening terhadap pendapatan petani asparagus di Desa Pelaga Kecamatan 

Petang Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung 

luas lahan dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani 

asparagus, sementara pelatihan berpengaruh secara signifikan. Secara tidak 

langsung, yakni melalui produksi, luas lahan dan pelatihan tidak mempengaruhi 

pendapatan. Tenaga kerja dimediasi produksi dalam pengaruhnya terhadap 

pendapatan. 


