
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bunga Krisan 

 

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 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Asterales 

Family  : Asteraceae 

Genus  : Chrysanthemum 

Spesies : Chrysanthemum morifolium Ramat 

(Nuryanto, 2007).  

 Syarat tumbuh tanaman krisan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang 

meliputi keadaan iklim dan keadaan tanah. Keadaan iklim meliputi suhu udara, 

kelembapan udara, curah hujan, karbondioksida dan cahaya yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan pembungaan tanaman krisan. Suhu udara yang baik 
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yaitu 20
o
C – 26

o
C, Kelembapan udara 70% - 80% dan pencahayaanmembutuhkan 

waktu lebih panjang dari hari normal. Keadaan tanah yang cocok untuk budidaya 

tanaman krisan adalah tanah yang gembur, bertekstur liat, berpasir dan 

drainasenya baik (Kurniawati, 2007).  

Potong tangkai bunga sepanjang 60 – 80 cm, sisakan tunggul batang 

setinggi 20 - 30 cm dari permukaan tanah. Letakkan bunga yang telah dipanen 

pada wadah yang telah disiapkan (ember plastik) dengan pangkal tangkai bunga 

secara berdiri. Janganlah meletakkan bunga hasil panen di tanah. Usahakan agar 

tangkai bunga tidak patah dan daun tidak rusak (Puspitasai, 2009). Langkah-

langkah  pasca panen dapat dilakukan dengan meletakkan bunga di tempat yang 

bersih dan terang, kemudian lakukan sortasi dan grading. Pisahkan antara bunga 

yang mucus dan cacat. Potong pangkal tangkai bunga sehingga panjangnya 

memenuhi standart. Buanglah tiga daun yang terbawah dan daun- daun yang tua/ 

kering/ terserang hama. Lakukan grading berdasarkan warna, ukuran influoresens, 

dan panjang tangkai bunga (Bapeda-DIY, 2001). Pemanenan bunga krisan dapat 

dilakukan dua cara yaitu dipotong tangkainya dan dicabut seluruh tanaman. Panen 

cara dipotong umumnya di praktekkan pada krisan spray, sedang panen cara 

dicabut hanya pada krisan standart (Puspitasari, 2009). 

 

2.2. Rantai Pasok 

 

Manajemen Rantai pasok (Supply Chain Management) merupakan aplikasi 

terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam 

hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan 
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diantara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman 

order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran 

informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna jual, dan 

pengembangan produk baru (Anwar, 2011). Kelembagaan rantai pasok 

merupakan hubungan manajemen atau sistem kerja yang sistematis dan saling 

mendukung di antara beberapa lembaga kemitraan rantai pasok suatu komoditas. 

Komponen kelembagaan pelaku dari seluruh rantai pasok, mekanisme yang 

berlaku, pola interaksi antar pelaku, serta dampaknya bagi pengembangan usaha 

suatu komoditas maupun bagi peningkatan kesejahteraan pelaku pada rantai pasok 

tersebut. Bentuk kelembagaan rantai pasok pertanian terdiri dari dua pola, yaitu 

pola perdagangan umum dan pola kemitraan (Syarif dan Zainuddin, 2017).  

Rantai pasok merupakan segala aktivitas yang terintegrasi termasuk di 

dalamnya juga aliran informasi yang berkaitan dengan tiga aspek, yaitu: (1) 

sumber; (2) proses produksi, dan (3) proses penghantaran produk. Rantai Pasok 

terbagi menjadi tiga komponen dalam rantai pasok, yaitu : 

1) Rantai pasok hulu (upstream supply chain), meliputi berbagai aktivitas 

perusahaan dengan para penyalur, antara lain berupa pengadaan bahan baku 

dan bahan pendamping.  

2) Rantai pasok internal (internal supply chain), meliputi semua proses 

pemasukan barang ke gudang yang digunakan sampai pada proses produksi. 

Aktivitas utamanya antara lain produksi dan pengendalian persediaan.  
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3) Rantai pasok hilir (downstream supply chain), meliputi semua aktivitas yang 

melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan. Fokus utama kegiatannya 

adalah distribusi, pergudangan, transportasi dan pelayanan (Russel dan Taylor, 

2009).  

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara : 

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan 

3. Mengusahakan jarak bagi orang yang memonitor tingkat kinerja 

4. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas  

5. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya 

6. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menemukan apa yang perlu 

diperhatikan 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan (Laela, 2011). 

 

2.3. Saluran Pemasaran 

 

Saluran pemasaran adalah lembaga yang saling terkait untuk menjadikan 

produk atau jasa siap digunakan/dikonsumsi. Produsen dalam menyalurkan 

barang-barang dari produsen ke konsumen ada beberapa cara, yaitu penyaluran 

langsung dari produsen ke konsumen, penyaluran semi langsung melalui satu 

perantara, serta penyaluran tak langsung melalui lebih dari satu perantara (Alma, 

2011). Menurut Kotler dan Amstrong (2008) saluran pemasaran merupakan 

sekelmpok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk 
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atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna 

bisnia.  

Jumlah tingkat perantara mengindikasikan panjang saluran. Saluran 

pemasaran yang tidak memiliki perantara dalam pendistribusian produk ke 

konsumen dinamakan direct marketing channel (saluran pemasaran langsung). 

Saluran pemasaran yang satu atau beberapa perantara dalam distribusi produk 

dinamakan saluran pemasaran tidak langsung (indirect marketing channel) (Putri 

et al., 2014). Menurut Levens (2010) pelaku pemasaran perlu mempertimbangkan 

strategi saluran pemasaran yang menggambarkan jenis saluran pemasaran dan 

jumlah lembaga pemasaran yang terlibat, bagaimana manajemen saluran 

pemasarannya dan intensitas distribusi yang dilakukan. Jenis dari strategi saluran 

pemasaran ditentukan dengan mempertimbangkan pemilihan saluran pemasaran 

yang dapat menjadi saluran langsung atau tidak langsung. Strategi saluran 

pemasaran dalam bentuk intensitas distribusi meliputi distribusi intensif, selektif 

dan eksklusif. Strategi distribusi intensif dilakukan dengan menjual produk di 

banyak lokasi untuk mendapatkan produk dengan mudah, sementara strategi 

distribusi selektif dilakukan dengan menjual produk ke pengecer tertentu tertentu 

yang ditentukan secara selektif, dimana konsumen memerlukan waktu yang lebih 

lama untuk membeli produk. Terdapat tiga pertimbangan dalam memilih saluran 

pemasaran, dan mereka adalah saluran yang mampu (1) menangkap cakupan 

terluas dari target pasar (2) mencapai persyaratan permintaan dari target pasar, 

dan (3) memberikan keuntungan tertinggi (Kerin et al., 2013).  
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2.4. Marjin Pemasaran 

 

Marjin pemasaran adalah perbedaan harga yang diterima oleh produsen 

dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Marjin pemasaran mencerminkan 

perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran. hal 

itu dikarenakan besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan setiap lembaga 

pemasaran juga berbeda (Putri et al., 2014). Marjin dalam rantai distribusi adalah 

perubahan antara harga produsen dan harga eceran (retail). Marjin pemasaran 

hanya merepresentasikan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima produsen. Marjin dapat didefinisikan sebagai selisih harga 

antara yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen (Rahim 

dan Hastuti, 2007). Analisis Marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui 

distribusi biaya dari setiap aktivitas operasional yang dilakukan dan keuntungan 

dari setiap lembaga perantara serta bagian harga yang diterima produsen atau 

dengan kata lain analisis Marjin dilakukan untuk  mengetahui tingkat kompetensi 

dari para pelaku yang terlibat dalam distribusi (Herjanto, 2008). 

 

2.5. Efisiensi Pemasaran 

 

Efisiensi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor pasar psikologis, 

yaitu seperti melalui pengembangan pasar masal, dorongan kompetisi dan 

peningkatan penghasilan personal (Kotler, 2009). Menurut Putri et al. (2018) 

efisiensi pemasaran dapat dianalisis dengan menghitung bagian harga yang 

diterima petani (farmr’s share). Farmer’s share mrupakan indikator lain 

selain marjin tataniaga yang digunakan untuk menentukan efisiensi tataniaga. 
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Farmer’s share merupakan perbedaan antara harga ditingkat retail dengan 

marjin pemasaran yang merupakan porsi nilai yang dibayar konsumen akhir 

yang diterima oleh petani dalam bentuk persentase (%). Farmer’s share 

memiliki korelasi negatif dengan marjin pemasaran sehingga semakin tinggi 

marjin pemasaran maka bagian yang diperoleh petani (farmer’s share) akan 

semakin rendah (Purwono et al., 2014).  

Asmarantaka (2014) mengemukakan bahwa indikator efisiensi pemasaran 

produk agribisnis (pangan dan serat) dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis 

yaitu efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional atau teknis 

berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas pemasaran yang dapat meningkatkan 

atau memaksimumkan rasio output-input pemasaran. Analisis yang sering 

dilakukan dalam kajian efisiensi operasionaladalah analisis marjin pemasaran dan 

farmer’s share. Efisiensi operasional adalah ukuran frekuensi produktivitas dari 

input-input pemasaran, misalnya tenaga kerja atau output per jam kerja atau biaya 

total pemasaran dengan keuntungan dari lembaga-lembaga pemasaran (pedagang, 

pabrik, atau pengolah). Efisiensi harga menekankan kepada kemampuan sistem 

pemasaran dalam mengalokasikan sumber daya, dan mengoordinasikan seluruh 

produksi pertanian dan proses pemasaran sehingga efisien yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. Pemasaran agribisnis yang efisien apabila terdapat 

indikator-indikator antara lain: (1) menciptakan atau meningkatkan nilai tambah 

(value added) yang tinggi terhadap produk agribisnis, (2) menghasilkan 

keuntungan bagi setiap lembaga pemasaran (perusahaan) yang terlibat sesuai 

dengan nilai korbanannya (biaya-biaya yang dikeluarkan), (3) markerting Marjin 
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(biaya dan keuntungan) yang terjadi relatif sesuai dengan fungsi-fungsi atau 

aktivitas bisnis yang meningkatkan kepuasan konsumen akhir, dan (4) 

memberikan bagian yang diterima petani produsen (farmer’s share) yang relatif 

akan merangsang petani berproduksi di tingkat usaha tani. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian rujukan yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang akan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penelitian terdahulu   

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Konsep yang Dirujuk 

dalam Penelitian 

1. Peningkatan 

Kinerja 

Manajemen 

Rantai pasok 

Bunga Krisan 

 

(Syafi, 2009) 

Hasil pengkajian mdel 

kinerja rantai pasok 

bunga krisan 

menunjukan 

kecenderungan bahwa 

struktur model 

dipengaruhi oleh 

kualitas bunga. Analisis 

peningkatan kinerja 

rantai pasok 

menunjukan beberapa 

inefisiensi yang terjadi 

baik pada aliran 

material maupun aliran 

informasi dan kerja. 

Penelitian ini 

menggunakan analisis 

Supply Chain Operations 

References (SCOR) model 

untuk menganalisis kinerja 

manajemen rantai pasok. 

Model rantai pasok bunga 

krisan dikaji dengan 

menggunakan metode 

pengembangan yang 

dicanangkan oleh Asian 

Productivity Organization 

(APO). 

 

Syafi pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul peningkatan 

kinerja manajemen rantai pasok bunga krisan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengkaji model rantai pasok bunga krisan yang umum terjadi dilingkungan petani 

dan perusahaan, mengidentifikasi hambatan pada pengembangan rantai pasok 

bunga krisan tersebut dilapangan, kemudian merancang dan merekomendasikan 
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usulan peningkatan kinerja manajemen rantai pasok.medel rantai pasokan dikaji 

dengan menggunakan metode pengembangan yang dicanangkan oleh Asian 

Prroductivity Organization (APO) dan analisis peningkatan kinerja rantai pasok 

dilakukan dengan metode Supply Chain Operations References (SCOR) model. 

Hasil pengkajian fenomena model rantai pasok bunga krisan di lingkungan 

petani dan perusahaan, terdapat kecenderungan bahwa struktur model rantai 

pasoknya dipengaruhi oleh kualitas bunga yang diperdagangkan. Perbedaan 

kualitas bunga tersebut mendorong timbulnya segmen-segmen pasartertentu bagi 

masing-masing model rantai pasok. Hal tersebut tentu merupakan modal yang 

baik untuk mewujudkan rantai pasok yang efisien, namun demikian dalam 

pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan dan kendala.  

Analisis peningkatan kinerja rantai pasok di PT. Saung Mirawan, 

teridentifikasi beberapa inefisiensi yang terjadi baik itu pada aliran material 

maupun aliran infomasi dan kerja. Inefisiensi-infisiensi tersebut meliputi 

perencanaanpenjualan yang lemah, manajemen supplier yang lemah, target 

produksi yang tidak tercapai, manajemen pemesanan yang melemah, 

ketidaksatuan infoemasi dan distribusi yang tidak optimal. Mengatasi itu, maka 

dirumuskan beberapa praktek terbaik (best practice) yang dapat diterapkan agar 

mampu meningkatkan kinerja rantai pasokan perusahaan dan mengeliminasi 

inefisiensi-inefisiensi tersebut. Best practice tersebut meliputi kolaborasi 

planning, partnership, menerapkan manajemen transportasi, mengembangkan 

enterprise information system, menerapkan customer relationship management 

dan divisi kemitraan.  
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Penerapan best practice tersebut dapat meningkatkan kinerja manajemen 

rantai pasok PT. Saung Mirwan dapat terutama pada atribut performa reliabilitas 

rantai pasok, responsivitas rantai pasok, dan fleksibilitas rantai pasoknya yang 

meliputi peningkatan metrik pemenuhan pemesanan, sempurna sebesar 45%, 

metrik waktu siklus pemesanan lebih singkat 13 hari, metrik fleksibilitas rantai 

pasok lebih cepat 4 hari dan metrik penyesuaian rantai pasok atas yang mencapai 

70%. 

 


