
BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Letak Geografis 

Kecamatan Bandungan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Semarang. Luas wilayah Kecamatan Bandungan adalah 48,23 km
2
 

dengan topografi wilayahnya berupa puncak/lereng. Kecamatan Bandungan 

berada pada ketinggian sekitar 831 mdpl. Letak astronomis Kecamatan 

Bandungan yaitu 110°19’ - 110°25’ Bujur Timur dan 7°11’ - 7°16’ Lintang 

Selatan. Luas wilayah Kecamatan Bandungan tersebut terbagi menjadi 9 desa dan 

1 kelurahan. Desa dan kelurahan di Kecamatan Bandungan adalah Desa Mlilir, 

Desa Duren, Desa Jetis, Desa Sidomukti, Desa Kenteng, Desa Candi, Desa 

Banyukuning, Desa Jimbaran, Desa Pakopen dan Kelurahan Bandungan. Wilayah 

terluas berdasarkan data statistik dari BPS Kabupaten Semarang adalah Desa 

Candi sedangkan desa dengan luas wilayah tersempit adalah Desa Jimbaran. Luas 

Wilayah Kecamatan Bandungan dapat dilihat pada Tabel 1. Batas wilayah 

Kecamatan Bandungan adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara    : Kabupaten Kendal 

Sebelah Selatan : Kecamatan Ambarawa 

Sebelah Timur    : Kecamatan Bergas dan Kecamatan Bawen 

Sebelah Barat    : Kecamatan Sumowono 
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Tabel 2. Data Letak Geografis Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bandungan 

(Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2015) 

 

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah Topografi Ketinggian 

  ---Km
2
---  ---Mdpl--- 

1. Milir 3,30 Lereng/Puncak 665 

2. Duren  3,08 Lereng/Puncak 834 

3. Jetis 2,79 Lereng/Puncak 787 

4. Bandungan 4,34 Lereng/Puncak 892 

5. Kenteng 3,57 Lereng/Puncak 914 

6. Candi 10,82 Lereng/Puncak 986 

7. Banyukuning 9,25 Lereng/Puncak 875 

8. Jimbaran 2,05 Lereng/Puncak 767 

9. Pakopen 3,07 Lereng/Puncak 719 

10. Sidomukti 5,96 Lereng/Puncak 875 

 

 Luas wilayah paling besar di Kecamatan Bandungan adalah terletak di 

Desa Candi dengan luas wilayah 10,82 Km
2
 dan ketinggian 986 mdpl. Luas 

wilayah paling sempit adalah Desa Jetis dengan luas wilayah 2,79 Km
2
 dan 

ketinggian 787 mdpl. Letak geografis Kecamatan Bandungan yang berupa lereng 

dengan ketinggian rata-rata 831 m sangat cocok untuk ditanami sayuran, buah dan 

tanaman hias. Suhu udara yang cocok untuk tumbuh tanaman hias salah satunya 

bunga krisan. Iklim Kecamatan Bandungan adalah iklim tropis dengan curah 

hujan sebesar 1.311 mm selama satu tahun dan suhu udaa yang berkisar antara 

20
o
C – 27

o
C  membuat Kecamatan Bandungan bersuhu sejuk.  

 

4.1.2. Prasarana 

Kecamatan Bandungan memiliki berapa prasarana yang akan 

memudahkan penduduknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sarana dan 

prasarana ini yang akan menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Adapun 
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beberapa sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Bandungan dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bandungan Tahun 2014 (Sumber : 

BPS Kabupaten Semarang, 2015)  

 

No

. 

Desa/Kelurahan Pasar Bank Koperasi Simpan 

Pinjam 

Jalan 

Beraspal 

  --- unit--- ---km--- 

1. Milir 0 0 0 14,81 

2. Duren  0 0 0 17,25 

3. Jetis 1 2 1 11,23 

4. Bandungan 2 5 2 11,00 

5. Kenteng 0 0 2 10,90 

6. Candi 1 0 0 4,55 

7. Banyukuning 0 0 0 7,46 

8. Jimbaran 1 2 1 6,52 

9. Pakopen 0 0 0 2,77 

10. Sidomukti 0 0 0 9,90 

Jumlah 5 9 6 96,39 

 

 

 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan 

untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. (contohnya: sabit, 

cangkul, dll). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya produksi. (contohnya: lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, 

dll). Prasarana yang terdapat di Kecamatan Bandungan antara lain pasar, Bank, 

koperasi simpan pinjam dan jalan. Pasar yang ada di Kecamatan Bandungan ada 5 

yang terdapat di Desa Jetis, Candi, Jimbaran dan Bandungan sendiri. Pasar yang 

terbesar terdapat di Kecamatan Bandungan. Pasar Bunga krisan juga terdapat di 

Desa Bandungan. Terdapat 9 Bank dan 6 Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan 

Bandungan, Bank dan Koperasi Simpan Pinjam ini yang mendukung kekuatan 

finansial para pelaku rantai pasok. Jalan beraspal yang terdapat di Kecamatan 

Bandungan sepanjang 96,39 Km, jalan ini yang dapat mempercepat akses 
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masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rantai pasok bunga krisan. Meskipun 

Prasarana tidak ada, bukan berarti kegiatan tersebut tidak dapat berjalan. Kegiatan 

tersebut memang dapat berjalan, tetapi tidak akan lancar, seperti saat 

menggunakan atau ada Prasarana yang mendukung. Selain itu, tanpa Prasarana, 

kemungkinan kegiatan yang menggunakan Sarana tersebut terselenggara dengan 

sukses dan baik juga kecil. 

 

4.1.3. Penduduk 

 

Suatu daerah dapat terbangun dengan baik dengan adanya penduduk yang 

menyokong di dalamnya. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan 

pertumbuhan dan pekembangan daerahnya agar tidak terjadi ketimpangan dalam 

masyarakat. Jumlah penduduk di setiap daerah berbeda-beda. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bandungan 

(Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2015) 

 

No

. 

Desa/Kelurahan Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk Laki-laki Perempuan 

  ---orang--- 

1. Milir 2.855 2.743 5.598 

2. Duren  2.728 2.710 5.438 

3. Jetis 2.279 2.173 4.452 

4. Bandungan 3.550 3.636 7.186 

5. Kenteng 2.391 2.388 4.779 

6. Candi 3.260 3.246 6.506 

7. Banyukuning 3.486 3.354 6.840 

8. Jimbaran 2.285 2.285 4.570 

9. Pakopen 2.081 2.099 4.180 

10. Sidomukti 2.555 2.514 5.069 

Jumlah 27.470 27.148 54.618 

 

 

 Jumlah penduduk di Kecamatan Bandungan sebesar 54.618 orang. Jumlah 

penduduk terbanyak di Kecamatan Bandungan terbanyak terdapat di Desa 
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Bandunga dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 3.550 orang dan penduduk 

perempuan sebanyak 3.636 orang.  Desa Pakopen mnempati urutan terakhir dalam 

hal jumah penduduk dengan total jumlah p[enduduk laki-laki sebanyak 2,081 jiwa 

dan penduduk perempuan 2.099 jiwa. Dusun Duren Tempat Kelompok Tani 

Gemah Ripah jumlah penduduknya adalah 5.598 dengan jumlah laki-laki 2,728 

jiwa dan penduduk perempuan 2.710 jiwa. Jumlah penduduk yang banyak disuatu 

daerah harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang 

meliputi kebutuhan sanang, pangan, papan, pekerjaan dan infrastruktur yang baik 

pula. Semakin banyak penduduk disuatu daerah dengan usia produktif yang tinggi 

seharusnya semakin baik pembangunan di aerah tersebut. Jumlah penduduk 

berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 5. Jumlah dan Pesentase Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Bandungan (Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2015) 

 

Kelompok Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

0-14 5.607 5.474 11.081 22,5 

15-64 16.886 17.169 34.055 69,2 

>64 1.816 2.286 4.102 8,3 

Jumlah 24.309 24.929 49.238 100 

 

 

 Prosentase usia produktif di Kecamatan Bandungan yaitu sebesar 69 % , 

lebih tinggi dibandingkan usia yang belum produktif sebesar 22,5% dan usia tidak 

produktif sebesar 8,3 %. Hal ini dapat dikatakan hal yang baik bagi Kecamatan 

Bandungan, banyaknya angka usia produktif menunjukkan banyaknya tenaga 

produktif yang dapat membangun daerah tesebut. Kecamatan Bandungan cukup 

dikenal dalam hal pertaniannya, tenaga kerja yang masih dalam usia produktif 

sangat baik untuk mengembangkan bidang pertanian. Bidang pertanian tidak 
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hanya membutuhkan kekuatan pikiran tetapi juga kekuatan fisik, karena 

mengingat Kecamatan Bandungan istem pertaniannya masih konvensional. 

4.1.4. Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian penduduk di suatu daerah tidak sama, hal ini 

dipengaruhi salah satunya oleh keadaan geografis suatu wilayah. Mata 

pencaharian penduduk di Kecamatan Bandungan dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan 

Bandungan (Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2015) 

 

No. Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

  ---orang--- ---%--- 

1. Tanaman Pangan 2.083 6,34 

2. Hortikultura 13.510 41,67 

3. Perkebunan 319 0,98 

4. Perikanan 26 0,08 

5. Peternakan 789 2,43 

6. Industri 2.720 8,39 

7. Konstruksi 1.697 5,23 

8. Perdagangan 4.905 15,13 

9. Hotel dan Rumah Makan 2.027 6,25 

10. Transportasi dan Pergudangan 1.021 3,15 

11. Pertambangan dan Penggalian 19 0,06 

12. Listrik dan Gas 29 0,09 

13. Informasi dan Komunikasi 62 0,19 

14. Keuangan dan Asuransi 91 0,28 

15. Jasa Pendidikan 524 1,62 

16. Jasa Kesehatan 129 0,40 

17. Jasa Masyarakat 2.469 7,62 

Jumlah  32.420 100,00 

 

 

Sektor pertanian hortikultura menempati posoisi tertinggi ymenadi sektor 

mata pencaharian utama yang banyak dilakukan oleh masyarakat.dengan 

prosentase 41,67. Hal ini mengingat Kecamatan Bandungan memiliki kondisi 

iklim dan letak geografis yang cocok untuk ditanami tanaman hortikultura. Posisi 
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kedua didukung oleh sektor perdagangan dengan prosentase 15,13%. Mengingat 

Kecamatan Bandungan merupakan daerah penghasil tanaman hortikultura di 

Kabupaten Semarang serta banyaknya tempat wisata yang ditawarkan. Hal inilah 

yang mendorng masyarakatnya untuk terus berdagang dengan target pasar adalah 

pedagang besar maupun konsumen akhir untuk produk hotikultura dan para 

wisatawan. 

 

4.1.5. Lahan Pertanian 

 

Lahan pertanian adalah hal yang paling penting dalam budidaya tanaman. 

Penggunaan lahan pertanian harus seefisien mungkin. Data penggunaan lahan 

pertanian di Kecamatan Bandungan dapat dilihat paa Tabel 7. 

Tabel 7. Penggunaan Lahan Pertanian di Kecamatan Bandungan (Sumber : BPS 

Kabupaten Semarang, 2015) 

 

No. Desa/Kelurahan Sawah Tegal Perkebunan 

  ---Ha--- 

1. Milir 210,28 8,10 0,00 

2. Duren  136,00 44,63 0,00 

3. Jetis 187,60 16,88 0,00 

4. Bandungan 52,96 112,27 16,78 

5. Kenteng 146,61 103,51 15,47 

6. Candi 126,56 270,44 40,41 

7. Banyukuning 230,38 325,89 50,30 

8. Jimbaran 151,39 4,44 0,00 

9. Pakopen 161,57 50,65 4,40 

10. Sidomukti 152,57 81,18 13,36 

Jumlah 1.555,91 1.018 140,72 

 

 

Penggunaan lahan pertanian di kecamatan bandungan paling banyak 

adalah lahan sawah dengan jumlah 1.555,91 ha. Lahan sawah ini biasanya 

ditanami oleh tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Sebanyak 1.018 
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ha lahannya digunakan untuk tegal. Tegal biasanya ditanami tanaman sayur dan 

tanaman hias. Perkebunan memiliki luas 140,71 ha yang biasanya ditanami kopi 

dan teh, mengingat suhunya yang cocok untuk tanaman tersebut. Penggunaan 

lahan tersebut dirasa sangat cocok mengingat daerah di Kecamatan Bandungan 

sangat cocok untuk ditanami tanaman hortikultura. 

 

4.2. Gambaran Umum Kelompok Tani  

Kelompok Tani Gemah Ripah merupakan Kelompok Tani yang bergerak 

dibidang Hortikultura terutama bunga krisan. Kelompok Tani Gemah Ripah 

merupakan salah satu Kelompok Tani di Kecamatan Bandungan yang 

membudidayakan Bunga Krisan. Kelompok Tani Gemah Ripah membudidayakan 

beberapa jenis bunga krisan seperti Sena, Puspita Nusantara, Dewi Ratih, Rhino, 

Pasopati, Bokardi, Remik dan Puma. Setiap hektar sawah mampu menghasilkan 

595.000 batang dalam setiap panennya atau sekitar 59.500 ikat. 

Visi Kelompok Tani Gemah Ripah yaitu terwujudnya masyarakat yang 

sejahtera, adil dan makmur melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia 

yang berdaya saing, demokratis dan berkelanjutan. Misi dari Kelompok Tani 

Gemah Ripah yaitu : 1) mengembangkan usaha agribisnis, Florikultura dan 

tanaman sayuran lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, 2) Meningkatnya 

kelembagaan yang kuat dan mandiri, 3) Meningkatkan kualitas SDM anggota, 4) 

Mengembangkan usahatani secara terpadu (tanaman ternak dan ikan).  

Kelompok Tani Gemah Ripah berdiri sejak tanggal 4 Januari 1996. 

Terbentuknya Kelompok Tani Gemah Ripah ini didasarkan atas adanya kesamaan 
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kepentingan didalam kegiatan usahatani. Para anggota beranggapan bahwa dengan 

adanya kelompok tani akan meningkatkan dan melestarikan budaya gotong 

royong dan usaha semakin berkembang. Kelompok Tani Gemah Ripah 

diresmikan dengan diperolehnya Sertifikat dari Kepala Dinas Pertanian dan 

Perkebunan dan Kehutanan pada tanggal 22 Desember 2008 dengan Nomor 

521/383/P/08.  Kelompok Tani Gemah Ripah juga telah memiliki Badan Hukum 

dengan diperolehnya Keputusan MENKUMHAM No. AHU-0021002.AH.01.07. 

tahun 2015. Kelompok Tani telah direvitalisasi pada tanggal 3 Januari 2009. 

Jumlah anggota kelompok tani pada awalnya adalah 45 orang, akan tetapi 

seiring berjalannya waktu jumlahnya berkurang, hingga sampai saat ini berjumlah 

38 Orang. Berkurangnya jumlah anggota kelompok tani ini dipengaruhi oleh 

faktor alam (kematian) dan beberapa anggota kelompok tani yang mengundurkan 

diri karena beralih profesi. Jumlah 38 anggota kelompok tani tersebut tidak 

semuanya menanam bunga krisan. 34 orang dari total 38 orang anggota yang 

membudidayakan bunga krisan, sedangkan 4 sisanya ada yang tidak memiliki 

lahan dan yang lain membudidayakan tanaman sayuran.  

Kelompok Tani Gemah Ripah beralamat di Dusun Clapar, Desa Duren, 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kelompok Tani Gemah Ripah 

terletak pada ketinggian ± 700 mdpl dengan temperatur suhu berkisar 20
o
C – 

27
o
C. Lokasi ini cocok untuk ditanami bunga krisan mengingat bunga krisan 

dapat tumbuh pada ketinggian 700–1200 mdpl. Luas lahan yang terletak di Dusun 

Clapar seluas ± 10,0927 Ha yang terdiri dari sawah seluas 8,125 Ha; Tegal seluas 
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10,4 Ha; dan Pekarangan seluas 5,03 Ha. Lahan untuk ditanami Bunga Krisan 

seluas 1,5 Ha. 

 

 

4.3. Gambaran Umum Responden 

4.3.1 Gambaran Umum Petani 

Petani merupakan respoonden utama dalam penelitian rantai pasok bunga 

krisan, petani bunga krisan pada penelitian ini adalah petani bunga krisan pada 

Kelompok Tani Gemah Ripah dengan jumlah total responden adalah 32 orang. 

Petani dalam penelitian ini dianggap segbagai pemasok bunga krisan serta 

produsen yang menjuual hasil panennya kepada para pengepul. Data identitas 

responden petani bunga krisan dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Jumlah dan Presentase Responden Petani Berdasarkan Identitas 

Identitas  Jumlah  Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

Usia (tahun)   

26 – 35 4 12,5 

36 – 45  13 40,625 

46 – 55  7 21,875 

56 – 65 6 18,75 

>65 2 6,25 

 32 100,00 

Pendidikan   

SD 20 62,5 

SMP 5 15,625 

SMA 7 21,875 

 32 100,00 

Lama Bertani   

1 – 5  9 28,125 

6 – 10  18 56,25 

11 – 15  5 15,625 
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 32 100,00 

Luas Lahan   

500 – 1.000 13 40,625 

1.001 – 1.500  10 31,25 

1.501 – 2.000  5 15,625 

2.001 – 2.500 2 6,25 

>2.500 2 6,25 

 32 100,00 

Berdasarkan pada Tabel 8. Identitas responden petani dapat diketahui 

bahwa usia petani yang melakukan usahatani bunga krisan pada Kelompok Tani 

Gemah Ripah adalah sebagaian besar pada usia produktif. Petani dengan rentan 

usia 26 – 35 tahun sebanyak 4 orang, petani dengan rentang usia 36 – 45 tahun 

sebanyak 13 orang, petani dengan rentang usia 46 – 55 tahun sebanyak 7 orang, 

prtani dengan rentang usia 56 – 65 tahun sebanyak 6 oang dan petani dengan usia  

>65 tahun sebanyak 2 orang. Usia petani bunga krisan cukup menentukan 

keberhasilan dalam melakukan usahatani bunga krisan, mengingat usahatani 

bunga krisan lebih banyak membutuhkan tenaga fisik dalam pekerjaannya.  

Tingkat Pendidikan petani bunga krisan di Kelompok Tani Gemah Ripah 

dapat dilihat di Tabel 8. Petani yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar 

sebanyak 20 orang, petani yang menamatkan pendidikan SMP sebanyak 5 orang 

dan petani yang menamatkan pendidikan SMA sebanyak 7 orang. Tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi peningkatan kemampunan, disiplin kerja, 

pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan diperlukan dalam betani.   

Identitas petani dilihat dari lama petani dalam melakukan usahataninya 

dapat dilihat pada Tabel 8. Petani yang telah berusahatani selama 1 – 5 tahun 

sebanyak 9 orang, petani yang telah berusahatani selama 6 – 10 sebanyak 18 

orang dan petani yang telah berusahatani selama 11 – 15 sebanyak 5 orang. Lama 
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petani dalam melakukan usahatani dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam 

berusahati.  

Luas lahan yang digunakan petani untuk budidaya bunga krisan petani 

berbeda-beda. Petani yang memiliki lahan 500 – 1.000 m
2
 sebanyak 13 orang, 

petani yang memiliki lahan sebanyak 1.001 – 1.500 m
2
 sebanyak 10 orang, petani 

yang memiliki lahan sebanyak 1.501 – 2.000 m
2
 sebanyak 5 orang, petani yang 

memiliki lahan seluas 2.001 – 2.500 m
2
 sebanyak 2 orang dan petani yang 

memiliki luas lahan > 2.500 m
2
 sebanyak 2 orang. Semakin luas lahan yang 

dimiliki petani maka semakin banyak pula bunga yang dihasilkan. 

 

4.3.2 Gambaan Umum Pengepul 

Pengepul bunga kisan merupakan orang yang akan membeli bunga dari 

petani dengan harga dan jumlah yang telah disepakati, kemudian menjualnya lagi 

ke pasar kepada para pedagang yang ada di pasar. Identitas responden pengepul 

bunga krisan dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Jumlah dan Pesentase Responden Pengepul Bunga Krisan Berdasarkan 

Identitas 

 

Identitas  Jumlah  Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

Usia (tahun)   

31 – 35 1 16,7 

36 – 40 2 33,3 

41 – 45  2 33,3 

46 – 50  1 16,7 

 6 100,0 

Pendidikan   

SD 1 16,7 

SMP 1 16,7 

SMA 4 66,6 

 6 100,0 
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Lama Bekerja (tahun)   

5 – 7 4 66,7 

8 – 10  2 33,3 

 6 100,0 

 

 Berdasarkan Tabel 9. Diketahui bahwa responden pengepul yang berusia 

31 – 35 tahun berjumlah 1 orang, responden pengepul berusia 36 – 40 tahun 

sejumlah 2 orang, usia responden berusia 41 – 45 tahun berjumlah 2 orang dan 

usia responden 46- 50 tahun berjumlah 1 orang. Usia responden tergolong usia 

produktif, usia poduktif sangat mendukung pekerjaan pengepul bunga krisan, 

dikarenakan pekerjaan pengepul membutuhkan kekuatan fisik dan pikiran. 

Pengepul harus melakukan sortasi dan pengemasan pada bunga krisan, membawa 

bunga krisan ke pasar dan menjualkannya di pasar. 

 Responden bunga krisan SD berjumlah 1 orang, tingkat pendidikan SMP 

berjumlah 1 orang dan tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang. Tingkat 

pendidikan dyang semakin tinggi dapat membantu pengepul kaitannya dengan 

penyerapan ilmu pengetahuan, infomasi dan teknologi. Pengepul harus mampu 

memprediksi harga pasar, mencari bunga dengan kualitas baik, menjualkan bunga 

agar habis dan memperoleh keuntungan. 

 Lama pengepul dalam melakukan pekerjaannya yang akan membuat 

pengepul mampu mengenali keingainan pasar, memprediksi keinginan pasar dan 

memprediksi harga di pasar. Lama petani yang bekerja 2 – 7 tahun bejumlah 4 

oang dan lama petani yang bekeja 8 – 10 berjumlah 2 orang.  

 

4.3.3 Gambaran Umum Pedagang Besar 
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Pedagang besar dalam penelitian ini adalah pedagang yang membeli bunga 

dari pengepul dalam jumlah besar (lebih dari 50 ikat per hari) dan kemudian 

menjualnya kepada florist dan pendekor. Pedagang besar dalam penelitian ini 

adalah pedagang yang berjualan bunga di Pasar Bunga Bandungan yang 

mengambil bunga dari para petani dan menjualnya lagi kepada para retailer  

dibawahnya. Identitas responden pedagang besar dapat dilihat pada Tabel 10.  

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Identitas Responden Pedagang Besar 

Berdasarkan Identitas 

 

Identitas  Jumlah  Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

Usia (tahun)   

21 – 30  1 12,5 

31 – 40  2 25 

41 – 50  2 25 

51 – 60  2 25 

>60 1 12,5 

 8 100,0 

Pendidikan    

SD 1 12,5 

SMP 3 37,5 

SMA 4 50 

 8 100,0 

Lama Bekerja   

1 – 10 1 12,5 

11 – 20 2 25 

21 – 30 3 37,5 

31 – 40 - 0 

41 – 50   2 25 

  100,0 

 

 Identitas responden pedagang besar usia 21 – 30 sebanyak 1 orang, 

identitas respnden usia 31 – 40 tahun sebanyak 2 oran, usia 41 – 50 sebanyak 2 

orang, usia 51 – 60 sebanyak 2 orang dan usia >60 tahun sebanya 1 orang. Usia 

peagang besa ebagian besar masih dalam usia prooduktif. 
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Tingkat pendidikan pedagang besar yang telah menamatkan pendidikan 

SD sebanyak 1 orang, respnden yang telah menamatkan pendidikan SMP 

sebanyak 3 orang dan yang telah menamatkan pendidikan SMA sebanyak 4 orang.  

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat membantu pedagang besar 

kaitannya dengan penyerapan ilmu pengetahuan, infomasi dan teknologi.  

Lama Pedagang Pasar mennggeluti usahanya akan menambah 

pengetahuan petani tentang bunga, bentuk, kualitasnya, produk yang diinginkan 

pasar, harga bunga dan kualitas bunga. Pedagang besar dengan lama bekerja 1 – 

10 tahun sebanyak 1 rang, pedagang besar dengan lama krja 11 – 20 tahun 

sebanyak 2 orang dan pedagang besar dengan lama kerja 21 – 30 tahun sebanyak 

3 orang. 

 

4.3.4 Gambaran Umum Florist 

Florist dalam penelitian ini adalah pemilik toko bunga yang mendapat 

suuply bunga dari Pasar Bunga Bandungan dan menjualkan bunga krisan. 

Identitas Responden Florist dapat dilihat pada Tabel 11.  

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden Florist Berdasarkan Identitas 

Identitas  Jumlah  Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

Usia   

40 – 50  1 20 

51 – 60  3 60 

>60 1 20 

 5 100 

Pendidikan   

SD 2 40 

SMP 2 40 

SMA 1 20 

 5 100 
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Lama Usaha   

10 – 20 1 20 

21 – 30 2 40 

31 – 40  2 40 

 5 100 

 

Identitas responden pemilik  florist berdasarkan usia 40 – 50 sebanyak 1 

orang, usia 51 – 60 sebanyak 3 orang dan usia >60 sebanyak 1 orang. usia mampu 

mempengaruhi kinerja dari para pedagang, aktiivitas di pasar bunga kalisari 

misalnya sebagai tempat penelitian memgharuskan pedagang berjualan dari pagi 

hungga malam. Sehingga kekuatan fisik sangan dibutuhkan. 

Identitas responden berdasarkan pendidikan SD sebanyak 2 orang, tingkat 

pendidikan SMP sebanyak 2 orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 

orang. pendidikan akan menentukan penyerapan iformasi dan pengetahuan, 

sehingga pedagang dapat terus mengupdate tentang keinginan pasr, trend terbaru.  

lama usaha pemilik florist dalamm rentang 10 – 20 tahun sebanyak 1 

orang, 21 – 30 tahun sebanyak 2 orang, 31 – 40 tahun sebanyak 2 orang. Lama 

bekerja dapat menuntun pedagang lebih mendalami usaha yang digelutinya, 

memahami permintaan, harga dan keinginan konsumen. 

 

4.3.5 Gambaran Umum Konsumen 

Konsumen disini adalah konsumen akhir yang menggunakan produk 

bunga krisan. Identitas responden konsumen dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Jumlah dan Presentase Responden Konsumen Berdasarkan Identitas 

Identitas  Jumlah  Persentase 

 ---orang--- ---%--- 

Usia   
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15 – 20   1 20 

21 – 30  4 80 

 5 100 

Pendidikan   

SMP 0 0 

SMA 5 100 

 5 100 

Identitas responden pemilik  konsumen berdasarkan usia 15 – 20  

sebanyak 1 orang dan usia 21 – 30  sebanyak 4 orang. Usia mampu 

mempengaruhi selera dan kebutuhan. Knsumen responden memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda dalam membeli bunga krisan. Responden konsumen membeli 

bouqet bunga untuk kepentingan hadiah.selain itu, konsumen biasanya membeli 

bunga untuk hiasan rumah dan bunga tabur. 

Identitas responden berdasarkan pendidikan SMA sebanyak 5 orang. 

pendidikan akan menentukan penyerapan informasi dan pengetahuan, sehingga 

pedagang dapat terus mengupdate tentang keinginan pasr, trend terbaru. Bunga 

menjadi salah satu hadiah yang banyak dipilih oleh konsumen sebagai hadiah 

wisuda, sidang, ulang tahun serta hari perayaan lain. Usia dan pendidikan 

berpengaruh terhadap selera dan kebutuhan konsumen dalam membeli bunga.  

 

4.4. Budidaya Bunga krisan 

4.4.1 Perencanaan 

Proses budidaya bunga Krisan yang dilakukan oleh Kelompok Tani 

Gemah Ripah pada awalnya sudah memiliki perencanaan yan matang. 

Perencanaan yang dilakukan oleh para anggota didasarkan pada kepercayaan 

sistem orang tua terdahulu. Sistem yang dianut para petani bunga krisan adalah 7 
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bulan ramai dan 5 bulan sepi. Petani melakukan budidaya tanaman bunga krisan 

pada 7 bulan yang ramai  sedangkan hanya menanam sedikit pada lahannya pada 

bulan-bulan sepi. Bulan-bulan ramai dimana petani selalu menghasilkan bunga 

adalah bulan Syawal, Dzulkijah, Sapar, Bodo-Mulut, Jumadil Akhir, Rajab dan 

Ruwah. Pada bulan-bulan jawa tersebut, penjualan petani tinggi, bunga sangat 

diminati pasar dan harga yang ditawarkan juga cukup tinggi dibandingkan pada 

bulan-bulan yang lain. Petani akan mulai merencanakan penanaman tanaman 

bunga krisan sebelum tibanya tanggal tersebut. Sebaliknya, pada bulan-bulan sepi 

petani akan menanam tanaman lebih sedikit dan tekadang beberapa petani tidak 

menanam bunga krisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto dan Martini 

(2009) yang menyatakan bahwa di Indonesia permintaan bunga potong meningkat 

pesat terutama di kota-kota besar dan khususnya pada hari minggu. Penjualan 

bunga krisan di sentra penjualan bunga di Rawa Belong – Jakarta, Bandungan – 

Jawa Tengah dan Yogyakarta menunukkan bahwa penjualan ramai pada bulan-

bulan dan hari-hari tertentu, seperti hari raya Natal, Tahun Baru, hari 

kemerdekaan dan bulan besar (Haji). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Pratomo dan Andri (2013) yang mengungkapkan bahwa di Jawa 

Timur, pada bulan-bulan tertentu permintaan bunga krisan sangat tinggi dan pada 

bulan lainnya permintaannya sangat rendah. Terjadinya jumlah peningkatan 

permintaan bunga krisan terjadi pada Bakdo Mulud, Besar, Jumadil Akhir, 

Syawal dan Ruwah (menurut hitungan bulan Jawa). Jumlah peningkatan 

permintaan pada bulan-bulan tersebut terkadang petani kekurangan persediaan.  

 

4.4.2 Pembibitan  
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Petani memperoleh bibit dari membeli atau membibitkan sendiri. Harga 

beli bibit bunga krisan adalah sebesar Rp 150,- per bibit. Terdapat beberapa petani 

yang membibitkan bunga krisan kemudian menjualnya dan ada pula yang 

digunakan sendiri. Bibit yang dikembangbiakkan pun beraneka ragam, tergantung 

pada permintaan petani dan permintaan pasar. Bibt yang dijual juga tergolong 

murah, dengan kualitas yang baik pula. Petani hanya akan membeli bibit dengan 

kualitas baik. Beberapa petani lebih senang membibitkan sendiri, dikarenakan 

dapat menekan biaya juga dapat mengontrol kualitas dan jenis yang ingin di 

tanam. Petani yang seperti ini baru akan membeli bibit, jika bibit yang 

dikembangbiakkan kurang mencukupi atau bibit yang dikembangbiakkan tidak 

tumbuh dengan baik. Hal ini sesuai diungkapkan oleh BPP Teknologi (2013) yang 

menyatakan bahwa persyaratan bibit yang akan digunakan dalam budidaya bunga 

krisan adalah bibit yang berasal dari induk yang sehat, berkualitas prima, daya 

tumbuh kuat, bebas dari hama dan penyakit. Hal ini juga didukung oleh pendapat 

Istianingrum et al. (2013) yang menyatakan bahwa pada budidaya bunga krisan 

untuk bunga potong, kualitas benih sangat menentukan hasil pembungaannya. 

Kualitas induk yang buruk berdampak pada kualitas bibit (stek) yang dihasilkan. 

Pembibitan yang dilakukan di Kelompok Tani Gemah Ripah adalah 

dengan menggunakan bibit yang berasal dari stek pucuk. Hal ini sesuai dengan 

pendapat BPP Teknologi (2013) yang menyatakan bahwa pembibitan bunga 

krisan dapat dilakukan dengan cara vegetatif yaitu dengan anakan, stek pucuk dan 

kultur jaringan. Pembibitan dilakukan di dalam rumah lindung. Pembibitan bunga 

krisan untuk setiap 1 umah lindung dapat menampung sekitar 10.000 tanaman 
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induk. Tanah sebelumnya diolah dengan cara di cangkul dan dicampur dengan 1 

ton pupuk kandang untuk setiap rumah lindung atau setara dengan 350 m
2
. 

Tanaman induk membutuhkan tambahan pencahayaan dai lampu mulai dari usia 0 

hari hingga tanaman itu tak dapat dimanfaatkan lagi. Lama pencahayaan adalah 4 

jam, ssehingga total pencahayaan bunga krisan 16 jam/hari. Penyiraman 

dilakukan selama 3 hari sekali secara rutin. Setelah tanaman menginjak usia 10 

hari, tanaman induk diberikan pupuk susulan sebanyak 15 kg. Tanaman juga 

memerlukan pestisida rutin selama 7 – 10 hari sekali. Tanaman induk sudah bisa 

mulai dimanfaatkan sejak usia 20 hari. Tanaman induk sudah mulai bisa diambil 

tunas apikalnya untuk dimanfaatkan sebagai bibit bunga. Tunas apikal yang 

diambil panjanganya 5 cm dengan minimal sisa daun bawah 4 helai. Setelah 

pengambilan stek tnas pertama, tunas apikal dapat dipetik lagi 7 – 10 hari sekali, 

denan catatan tetap memerlukan perlakuan yang sama. Hal ini sesuai diungkapkan 

oleh BPP Teknologi (2013) yang menyatakan bahwa bibit asal stek pucuk dapat 

dipilih dari tanaman yang sehat dan cukup umur. Pilih tunas pucuk yang tumbuh 

sehat, diameter pangkal 3-5 mm, panjang 5 cm, mempunyai 3 helai daun dewasa 

berwarna hijau terang, potong pucuk tersebut, langsung semaikan atau disimpan 

dalam ruangan dingin bersuhu udara 4 derajat C, dengan kelembaban 30 % agar 

tetap tahan segar selama 3-4 minggu. 

Tanaman tunas apikal pada stek pertama dapat menghasilkan 10.000 tunas 

dan akan menjadi 25.000 – 30.000 setelah 2 bulan. Tanaman induk dapat 

dimanfaatkan hingga usianya 6 bulan, karena semakin tua usia induk kualitas stek 

semakin menurun. Tanaman tunas pucuk yang telah dipetik, kemudin 
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dipindahkkan ke bak penangkaran kurang lebih selama 10 – 11 hari. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Istianingrum et al. (2013) yang menyatakan bahwa semakin 

sering tanaman induk dipanen steknya, maka kecepatan dan kualitas petumbuhan 

tunas aksiler akan semakin menurun karena distribusi karbohidrat menurun, 

sehingga kualitas stek semakin menurun. Semakin tua umur tanaman induk 

semakin kecil diameter stek yang dihasilkan. 

 

4.4.3 Pembuatan Rumah Lindung 

Rumah lindung dibuat dengan patokan setiap rumah lindung akan berdiri 

di atas tanah seluas 350 m
2
. Rumah lindung dibuat dengan menggunkan plastik 

dan bambu. Rumah lindung dapat digunakan dalam kurun waktu 10 tahun, dengan 

memanfaatkan perawatan. Perawatan pada rumah lindung tidak terlalu sulit. 

Hanya perawatan ketika rumah lindung roboh oleh terpaan angin, rumah lindung 

dapat roboh atau hanya rusak sedikit. Pembuatan rumah lindung ini dimaksudkan 

untuk melindungi tanaman dari hujan dan angin. Tanaman dapat membusuk jika 

hujan yang jatuh dengan intensitas tinggi dan dapat roboh jika angin menerpanya 

kencang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ridwan et al. (2005) yang menyatakan 

bahwa pembuatan rumah lindung dimaksudkan agar tanaman tidak terkena hujan, 

karena bunga yang terkena hujan akan mudah busuk. Aspek yang penting dari 

naungan adalah tidak terlalu banyak mengurangi sirkulasi udara, intensitas cahaya 

matahari yang cukup, konstruksi cukup kuat dan dan temperatur di bawah 

naungan tidak berbeda jauh dari luar naungan. 

 

4.4.4 Pengolahan Tanah 
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Tanah yang akan digunakan untuk menanam bunga krisan diolah terlebih 

dahulu, tanah diolah dengan cara dicangkul hingga permukaan tanah gembur dan 

tanah merata. Tanah yang akan digunakan untuk menanam bunga terlebih dahulu 

di campur dengan 1 ton pupuk kandang unuk setiap 350 m
2
. Tanah dibuat 

bedengan dengan lebar 1 m dan jarak antar bedengan 50 cm. Jarak antar bedengan 

ini dibuat untuk memudahkan petani dalam mkenjangkau tanamannya, serta 

tempat drainase. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan unsur hara dan 

kesuburan tanah. Pupuk kandang yang digunakan merupakan pupuk kambing 

yang telah terfermentasikan dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

BPP Teknologi (2013)yang menyatakan bahwa pengoolahan tanah dilakukan 

untuk membuat struktur tanah menjadi gembur dan aerasinya baik, sehingga 

pertumbuhan akar menjadi baik. Tanah setelah diolah dibuat bedengan dengan 

lebar rataan 1 m dan panjang 9 – 25 m dengan ketinggian sekitar 56 cm, setelah 

itu disebarkan pupuk dasar (pupuk kandang dan NPK). Tanah yang akan 

digunakan untuk menanam bunga krisan, dibuat berbentuk bedengan agar aliran 

drainasenya baik. Pengolahan tanah dilakukan setiap memulai penanaman bunga 

lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniawati (2007) yang menyatakan bahwa 

keadaan tanah yang cocok untuk budidaya tanaman krisan adalah tanah yang 

gembur, bertekstur liat, berpasir dan drainasenya baik. Penanaman krisan dapat 

dilakukan di tanah bedengan dan di dalam pot. 

 

4.4.5 Penanaman 
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Tanaman tunas pucuk dipindahkan ke rumah lindung yang akan digunakan 

sebagai tempat tumbuh tanaman. Setiap rumah lindung dapat memuat 14.000 stek 

bunga krisan. Jarak tanam tanaman krisan adalah 10 cm X 12,5 cm. (1m = 70 

tanaman). Lahan 350 m
2
 tidak semuanya termanfaatkan untuk menanam bunga 

krisan, yang digunakan untuk menanam bunga krisan hanya sekitar 170 m
2
 – 200 

m
2
. Hal ini dikarenakan terdapatnya lubang jarak di setiap bunga dan batar-batas 

pembuatan rumah lindung. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan et al. (2005) 

menyebutkan bahwa jarak tanaman krisan adalah 12,5 x 12,5 cm dan 10 cm x 10 

cm. Penanaman yang baik dianjurkan dengan populasi bibit 64 bibit/m
2
. Semakin 

rapat jarak tanam maka semakin ketat persaingan yang terjadi diantara tanaman 

dalam pencarian unsur hara, cahaya dan udara yang dapat mengakibatkan tanaman 

dan produksi bunga menjadi lebih baik. Hal ini juga didukung oelh pendapat 

Ridwan (2012) yang menyatakan bahwa bahan tanaman berupa stek yang telah 

berakar ditanam pada lahan bedengan dengan jarak tanam 12,5 cm x 12,5 cm 

(kerapatan tanam 64 tanaman / m
2
). 

 

4.4.6 Pemeliharaan  

Tanaman bunga krisan membutuhkan perawatan setelah ditanam. 

Peawatan yang dilakukan pada tanaman ini adalah pencahayaan, penyiraman, 

pemupukan dan pembrantasan hama. Hal ini sesuai dengan BPP Teknologi (2013) 

yang menyatakan bahwa pemeliharaan yang dilakukan pada budidaya tanaman 

bunga krisan potong seperti pemupukan setelah tanam, pengendalian hama dan 

penyakit, penyiraman, penyemprotan insektisida dan fungisida. Penyemprotan 
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dilakukan seminggu sekali setelah masa tanam dan pemupukan kedua dilakukan 

setelah 6 minggu. Pencahayaan dilakukan selama 16 jam, dengan pencahayaan 

tambahan dari lampu selama 4 jam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ristiana et al. 

(2016) yang menyatakan bahwa penambahan penyinaran selama 4 jam pada masa 

pertumbuhan vegetatif dan generatif memberikan hasil hasil terbaik. Penyiraman 

tanaman dilakukan selama 3 hari sekali. Pupuk susulan diberikan setelah 10 hari 

ditanam, pupuk usulan yang digunakan adalah pupuk NPK. Penyemprtan pestida 

dilakukan 7 – 10 hari sekali secara rutin. Hal ini untuk menghindari timbulnya 

hama seperti ulat daun dan lalat daun. Hal ini juga didukung oelh pendapat 

Ridwan et al. (2012) yang menyatakan bahwa pemberian air dapat dilakukan 2 

hingga 4 hari dalam seminggu tergantung dengan kondisi tanaman dan 

lingkungan. Pepuk yang digunakan adalah pupuk dasar dan pupuk lanjutan setelah 

usia tanaman 2 minggu. Pengendalian hama dan insektisida dilakukan dengan 

penyemprotan insektisida dan fungisida sesuai dengan anjuan dan frekuansi yang 

tepat. Penyakit pada bunga krisan adalah penyakit karat yang disebabkan oleh 

cendawan Puccina horiana dan P. chrysanthemum. Menurut Raden et al. (2008) 

menyatakan bahwa hama yang sering dijumpai pada tanaman krisan adalah kutu 

putih dan trips.  

 

4.4.7 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah tanaman berusia 100 hari. Pemanenan 

dilakukan selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini tanaman yang dipanen adalah 

bunga yang masih memiliki kualitas yang baik, dikarenakan setelah melebihi dari 
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waktu itu kualitas bunga menurun. Panen dilakukan dengan menggunakan gunting 

atau pisau. Panen dipilih bunga yang sudah cukup mekar hingga mekar dan warna 

yang dihasilkan bagus serta batangnya tinggi sesuai yang diharapkan. Hasil panen 

dari menanam di satu rumah lindung sekitar 10.000 tangkai. Total dari 10.000 

tangkai, 9.000 tangkai grade A dan 1.000 tangkai grade B. panen dilakukan 

selama 2 minggu untuk mengorganisisr permintaan pasar, dan kebutuhan pasar. 

Pemanenan dilakukan pagi maupun sore. Hal ini sesuai dengan pendapat BPP 

Teknologi (2013) yang menyatakan bahwa pemanenan dapat dilakukan setelah 

tanaman mulai 90 – 100 hari setelah habis tanam. Waktu panen berkisar 2 – 4 

minggu. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut bunga bersama dengan 

akarnya kemudian bagian pangkalnya dipotong dengan gunting. Bunga yang 

sudah waktunya dipanen harus segera dipotong, karena keterlambatan dapat 

menurunkan kualitas bunga. Hal ini didukung oleh pendapat Ridwan et al. (2008) 

yang menyatakan bahwa cara panen bunga krisan dapat dilakukan dengan 

menggunakan gunting maupun pisau.  

 

4.4.8 Perlakuan Pasca Panen 

Pengelolaan pasca panen yang dilakukan adalah dengan membersihkan 

bunga krisan yang telah dipanen dari kotoran dan merapikan dari daun atau 

cabang yang berlebihan. Setelah itu bunga kisan diikat dengan karet gelang agar 

terlihat rapi dan dibungkus dengan koran. Bunga krisan disimpan pada ember 

beisi air, agar tetap segar hingga siap di jual ke pasar. Bunga kisan dengan 

kualitas baik dapat bertahan selama 7 hari dan 3 hari bila kualitasnya kurang baik. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Darmawan (2007) yang menyatakan bahwa 

pembungkusan bunga dengne model pencontongan dilakukan untuk melindungi 

mahkota bunga agar tidak terjadi kerusakan atau rontok pada saat pemanenan, 

pengangkutan, sortasi dan grading, serta pengemasan. Penggunaan kertas pada 

saat pengemasan memiliki kelemahan dikarenakan kertas sensitif terhadap air dan 

mudah dipengaruhi oleh kelembaban.  

Hasil panen bunga krisan tidak dibiarkan terlalu lama tanpa perlakuan. 

Hasil panen bunga krisan langsung diberi perlakuan untuk mencegah layu. 

Tanaman bunga krisan dipisahkan berdasarkan kualitasnya. bunga krisan sendiri 

dibedakan berdasarkan 3 kelas, yaitu grade A, grade B dan grade C. Grade A 

adalah bunga krisan yang memiliki tinggi seragam (minimal 1m), dengan kualitas 

mekar bunga yang baik, batang yang kokoh dan warna bunga yang baik. Grade B 

merupakan tanaman bunga krisan dengan tinggi batang yang tidak terlalu tinggi, 

mekar bunga yang tidak kurang sempurna dan batang yang tidak terlalu kokoh 

seta warna bunga yang pudar. Bunga kisan grade C adlah bunga krisan sisa pada 

akhir panen, biasanya hanya diambil kelopak bunganya saja, bunga grade C ini 

biasanya jarang dijual oleh petani. 

Bunga krisan setelah dipanen dan dikelompokkkan berdasarkan gradenya 

kemudian dipacking. Packing untuk grade A dilakukan dengan mengikat 10 

batang bunga krisan kemudian dibungkus dengan kertas koran. Packing grade B 

sama dengan grade A hanya saja jumlah bunga kisannya berbeda, jumlah bunga 

kisannya 15-20 batang. Menjaga agar bunga tidak layu maka bunga yang sudah di 

packing dimasukkan ke dalam ember berisi air, hingga setengah batang tercelup 
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ke dalamnya. Grade C sendiri hanya langsung dimasukkan kantong kresek, 

mengingat grade C berbentuk kelopakan bunga. 

 

 

4.4.9 Pemasaran 

Bunga kisan yang telah dipanen dan telah melewati proses sortir dan 

packing dapat langsung dipasarkan. Bunga krisan milik petani Bunga Krisan di 

Kelompok Tani Gemah Ripah biasanya bermuara di Pasar Bunga Bandungan. 

Pasar yang berlangung tiap hari mulai pukul 02.00 WIB – 07.00 WIB. Beberapa 

petani menjual langsung hasil panennya ke Pasar Bunga Bandungan, ada juga 

petani yang menitipkankan kepada petani lain untuk dijualkan ke pasar, beberapa 

sisanya diambil secara langsung oleh pedagang pengepul maupun pendekor. 

Bunga krisan ini dikirim ke beberapa daerah khususnya Jawa Tengah. Para 

pedagang dari tiap daerah datang secara langsung ke Bandungan untuk membeli 

bunga dalam skala cukup besar untuk kemudian dikirim ke daerah-daerah sekitar 

untuk keperluan dekorasi dan florist. Pasar bunga bandungan sendiri tidak hanya 

menjual bunga krisan saja, akan tetapi terdapat bunga lain seperti mawar, lili, 

sedap malam dan masih ada yang lainnya. 

 

4.5. Model Rantai Pasok Bunga krisan 

Model rantai pasok bunga krisan digambarkan menggunakan kerangka 

pengembangan rantai pasok. Kerangka rantai pasok bunga krisan akan membahas 

susunan rantai, manajemen rantai, struktur rantai, sumber daya rantai, proses 
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bisnis rantai dan perfoma dari rantai pasok bunga krisan. Hal ini seperti yang 

dapat dilihat pada skema analisis rantai pasok pada Ilustrasi 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Kerangka Analisis Manajemen Rantai Pasok  

 

4.3.1 Struktur Rantai 

 

1. Anggota Rantai Pasok 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa struktur rantai pasok bunga krisan di Kelompok Tani Gemah Ripah 

dianalisis berdasarkan anggota yang membentuk rantai pasok dan peran setiap 

anggota dalam rantai pasok. Anggota rantai pasok dalam hal ini adalah lembaga 

yang berperan dalam aliran produk, alian finansial dan aliran informasi dari petani 

bunga krisan hingga ke konsumen akhir. Anggota yang terlibat dalam rantai pasok 

bunga krisan di Kelompok Tani Gemah Ripah terdiri dari petani, pengepul, 

pedagang pasar, florist dan pendekor. Anggota yang terlibat dalam rantai pasok 

bunga krisan adalah sebagai berikut : 

Sasaran 

Rantai 

Manajemen 

Rantai 

Proses Bisnis 

Rantai 

Sumber Daya 

Rantai 

Struktur Rantai 

Performa 

Rantai 
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a. Petani 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa petani bunga kisan merupakan anggota rantai pasok yang pertama di dalam 

rantai pasok bunga krisan di Kelompok Tani Gemah Ripah. Petani bunga krisan di 

Kelompok Tani Gemah Ripah berjumlah 32 orang. Petani memiliki peran dalam 

menentukan kualitas, kuantitas, dan ketersedian produk dari bunga krisan. Petani 

bunga krisan melakukan perannya dalam hal budidaya tanaman bunga kisan 

sampai dengan panen dilakukan. Petani melakukan aktifitas budidaya bunga 

krisan dimulai dari menyediakan lahan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, 

penyiraman, pemupukan, dan pemanenan dan perlakuan pasca panen. Petani 

menjual bunga krisan kepada para pengepul dengan kisaran harga Rp 13.000,- – 

15.000,-. Hal ini sesuai dengan pendapat Andri (2013) yang menyatakan bahwa 

fungsi petani dalam rantai pasok bunga krisan adalah mempersiapkan lahan 

tanam, persiapan material tanam (bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan tanam, 

tenaga kerja, dll), melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan menjual 

hasilnya. 

b.  Pengepul 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pengepul bertindak sebagai anggota saluran yang membeli bunga krisan 

dari petani untuk dijual kembali kepada pedagang di pasar. Terdapat 3 petani di 

Kelompok Tani Gemah Ripah yang juga berperan sebagai pengepul. Petani ini 

selain mendapatkan bunga krisan dengan menjual hasilnya sendiri dan petani lain. 

Pengepul biasanya sudah memiliki langganan petani. Pengepul akan membeli 
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bunga pada petani, menyeleksi sesuai dengan grade  bunga, kemudian menjual 

bunga ke pedagang di pasar. Tidak semua barang laku terjual, maka pengepul 

akan menyimpan bunga yang belum terjual atau menyimpan bunga dikarenakan 

harga di pasar yang jauh di bawah harga kisaran bunga. Pengepul membeli bunga 

untuk dijual kepada para pedagang di Pasar Bunga Bandungan dengan harga rata-

rata berkisar Rp 17.500,- – Rp 18.000,-. Harga yang ditetapkan ini tergantung 

kualitas dan ketersediaan bunga di pasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Andri 

(2013) yang menyatakan bahwa fungsi pengepul dalam rantai pasok bunga krisan 

adalah mengumpulkan dan membeli produksi bunga dari petani, menyimpan 

bunga, menyeleksi dan menjual atau memasok bunga krisan ke pedagang besar 

atau distributor. 

c.  Pedagang Pasar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pedagang pasar adalah pedagang yang menjual bunga dalam skala cukup 

besar, bunga yang dijual oleh pedagang di pasar tidak hanya bunga krisan tetapi 

juga bunga mawar, garbera, sedap malam, lily, dll. Pedagang besar ini adalah 

pedagang yang membeli bunga minimal 50 ikat perharinya. Lokasi Pasar di Pasar 

Bunga Bandungan, dimana telah berjajar banyak pedagang, baik yang memiliki 

kios maupun yang tidak. Pengepul telah ditunggu oleh paa pedagang. Pedagang di 

pasar biasanya membeli tidak hanya dari satu makela melainkan lebih dari satu. 

Pedagang rata-rata membeli bunga krisan antara 100 – 2.000 ikat. Hal ini 

tergantung dengan permintaan pasar. Pedagang menjual barang dagangannya 

kepada florist dan pendekor. Pendekor biasanya datang langsung ke pasar untuk 
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membeli sedangkan pedagang akan mengirim langsung bunga ke kios-kios florist. 

Pemasaran poduk ini hingga ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Solo, 

Klaten dan Yogyakarta. Pedagang di pasar menjual bunganya dengan harga 

berkisar Rp 20.000,- per ikatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Andri (2013) 

yang menyatakan bahwa fungsi pedagang besar dalam rantai pasok bunga krisan 

adalah menyimpan, mendistribusikan atau menjual bunga ke pedagang pengecer 

dan membeli bunga dari pengepul bunga. 

d.  Florist  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa Florist memperoleh barang dari hasil kiriman beberapa pedagang di Pasar 

Bunga Bandungan. Florist di Kawasan Kalisari Semarang dan Pasar Gede Solo 

biasanya memperoleh kiriman bunga krisan dari Pasar Bunga Bandungan. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden di Kalisari Semarang, 

menurut pedagang di Pasar Bunga Bandungan, Pasar Kalisari merupakan salah 

satu pasar bunga yang menjadi tempat distribusi bunga dari Bandungan. Pasar 

bunga Kalisari menjual berbagai macam bunga, menurut keterangan dari penjual 

bunga, bunga krisan yang dijual di Kalisari didatangkan langsung dari pedagang 

di Pasar Bunga Bandungan. Selama ini, menurut pedagang di Kalisari, selama ini 

pasokan bunga krisan dari Pedagang Bunga di Pasar Bunga Bandungan sudah 

mampu memenuhi permintaannya. Bunga dijual untuk keperluan bouqet dan 

karangan bunga. Bunga krisan dirangkai dengan bunga lain untuk dibuat karangan 

bunga. Harga jual satu ikat bunga krisan di Kawasan Kalisari adalah sekitar Rp 

30.000- Rp 35.000,-. 
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a. Pendekor 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pendekor dalam penelitian ini adalah pendekor yang ditemui di Pasar 

Bandungan dan sudah menjadi pelanggan untuk membeli bunga di Pasar bunga 

Bandungan. Pendekor membeli bunga hanya jika mendapat pesanan dekorasi, dan 

kuantitas untuk membeli bunga krisan juga disesuaikan dengan keinginan mitra 

pendekor. Pendekor akan datang langsung ke Pasar Bunga Bandungan jika ingin 

membeli bunga, mengingat tempat tinggal pendekor yang tidak jauh dari lokasi 

Pasar Bunga Bandungan. Pmenurut Pedagang yang ada di pasar, pendekor yang 

datang tidak hanya dari Semarang, tetapi juga beberapa daerah di Jawa Tengah, 

ada yang datang langsung ke Pasar bandungan atau menghubungi pedagang 

langganan untuk dikirimi bunga sesuai yang dikehendaki. 

b. Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa konsumen dalam rantai pasok bunga krisan adalah orang yang membeli 

bunga krisan dan tidak dijual lagi. Konsumen akhir ini membeli bunga ke florist, 

menurut beberapa responden konsumen yang membeli bunga, florist merupakan 

tempat untuk membeli bunga dengan pilihan bunga yang banyak, dapat memesan 

dalam bentuk buqet dan dapat membeli dalam porsi yang sedikit. Mengingat 

pedagang di pasar dan petani hanya menjual bunga dalam bentuk ikatan bunga. 

Konsumen dalam rantai pasok bunga krisan adalah konsumen yang membeli 

bunga dalam bentuk bouqet dan karangan bunga. Bunga yang dibeli biasanya 

merupakan bunga rangkaian dari beberapa bunga. Konsumen akhir membeli 
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bunga dari florist. Hal ini sesuai dengan pendapat Andri (2013) yang menyatakan 

bahwa konsumen adalah pengguna dari produk bunga krisan. 

Anggota dalam rantai pasok memiliki peran masing-masing. Peran yang 

saling keterkaitan dimana setiap anggota rantai pasok melakukan fungsi-sungsi 

pemasaran dalam rantai pasok bunga krisan. Setiap anggota rantai pasok harus 

melakukan perannya dengan baik, supaya rantai pasok bunga krisan dapat berjalan 

secara optimal hingga ke tangan konsumen. Peranan anggota rantai pasok dapat 

dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Peranan Anggota Rantai Pasok Bunga Krisan 

Tingkat Anggota Proses Aktivitas 

Producer Petani Bunga Pembelian, 

Budidaya, 

Distribusi, 

Penjualan 

Melakukan pembelian saprotan 

dan benih, membudidayakan 

bunga krisan, menjual bunga 

ke pembeli  

Distributor 

& Retailer 

Pedagang bunga 

di pasar 

Pembelian, 

Penyimpanan, 

Penjualan 

Melakukan pembelian bunga 

dari petani, memasok ke florist 

maupun pendekor 

Retailer Florist Pembelian, 

Penyimpanan, 

Penjualan 

Melakukan pembelian bunga 

dari pedagang dan menjual 

bunga ke konsumen 

Customer Pendekor, 

Konsumen 

Pembelian Melakukan pembelian bunga 

dari florist maupun pedagang  

 

 

2. Aliran Produk, Infomasi dan Finansial pada rantai pasok 

 

Struktur hubungan rantai pasok bunga krisan dapat dilihat pada Ilustrasi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petani Pengepul Pedagang 

Florist Konsumen 

Pendekor 
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Keterangan : 

            = Aliran Barang 

            = Aliran Finansial 

            = Aliran Informasi 

 

Ilustrasi 3. Aliran Produk, Finansial dan Infomasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pola distribusi pada rantai Bunga Krisan di Kelompok Tani Gemah Ripah 

menggambarkan aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi yang terjadi 

antar anggota rantai. Hal-hal yang dibahas meliputi kelancaran kedua aliran, 

pelaksanaannya, dan kendala yang dihadapi dalam setiap aliran ini. 

a) Aliran Produk 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa aliran produk pada rantai pasok bunga krisan di Kelompok Tani Gemah 

Ripah berlangsung dari hulu ke hilir. Aliran poduk merupakan perputaran produk 

dari produsen hingga ke konsumen. berawal dari petani membudidayakan bunga 

krisan selama ±100 hari. Kemudian proses panen bunga krisan yang berlangsung 

selama 2 minggu. Bunga krisan selanjutnya dikemas dan dijual kepada tengkulak, 

tengkulak kemudian membawa ke pasar untuk dijual kepada para pedagang di 

pasar. Pedagang di pasar menjual produknya kepada para pembeli di pasar seperti 

pemilik florist  dan para pendekor yang datang mencari bunga. Aliran produk 

dalam rantai pasok ini dapat dikatakan lancar, karena produsen dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen  dan ketersedian prduk di setiap rantai pasok terjaga. Hal ini 

sepeti yang telah diungkapkan oleh responden petani, pedagang, florist, pendekor 

dan konsumen sendiri. Pedagang di pasar yang mengetahui keadaan permintaan 
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dan penawaran yang terjadi di pasar pun mengungkapkan bahwa sampai saat ini 

Pasar Bunga Bandungan telah mampu memenuhi kebutuhan akan permintaan 

bunga di pasar. Aliran produk bunga krisan dapat dilihat pada Ilustrasi 3. 

 

b) Aliran Finansial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa aliran finansial berawal adanya timbal balik akan adanya proses distribusi 

barang. Aliran finansial berlangsung dari hilir ke hulu, uang berputar dari 

konsumen hingga ke produsen. Aliran finansial dari tengkulak ke petani tergolong 

lancar, begitu pula dari konsumen akhir kepada para pedagang pasar, pemilik 

florist imaupun pendekor. Aliran finansial dari pedagang ke tengkulak maupun 

dari florist ke pedagang kurang lancar. Hal ini yang membuat masih tersendatnya 

aliran finansial pada pedagang dan tengkulak. Menurut penuturan petani 

responden, hampir 90% petani mengungkapkan bahwa aliran finansial dari 

pengepul lancar, karena jika tidak petani tidak dapat memutar modal lagi. 

Menurut penuturan pengepul dan pedagang di pasar banyak dari pedagang di 

bawahnya yang mengambil barang dengan sistem angsuran, jadi barang dibawa 

dan akan dibayar ketika barang sudah habis atau akan diangsur selama satu bulan. 

Aliran finansial dari pengepul ke petani sendiri dengan sistem cash and carry, 

dimana petani akan memberikan produk kepada pedahgang asalkan pengepul 

telah membayar lunas. Aliran finansial dari konsumen ke florist  tidak mengalami 

kendala, karena konsumen akan langsung membayar barang yanmg dibeli (cash 
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and carry). Aliran finansial pada rantai pasok bunga krisan dapat dilihat pada 

Ilustrasi 3.  

c) Aliran Informasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa aliran informasi yang terjadi antara anggota rantai pasok adalah harga, 

informasi varietas yang diminati pasar, informasi jenih pupuk, teknik budidaya, 

dan penerapan teknologi. Informasi soal harga terjadi antar pelaku yang terlibat 

didalam aliran finansial. Kelemahan aliran infomasi pada komoditas bunga krisan 

adalah infrmasi harga yang terjadi di Pasar Bunga Bandungan dapat berubah 

dalam hitungan jam seiring dengan ketersediaan bunga di pasar, mutu bunga dan 

pemintaan akan bunga. Haga bunga di Pasar Bunga Bandungan sangat fluktuatif. 

Antar petani akan saling memberikan informasi terkait varietas, pupuk, pestisida 

dan cara budidaya yang baik. Aliran informasi rantai pasok dapat dilihat pada 

ilustrasi 3. 

Pemegang kendali dalam rantai pasok bunga krisan adalah pedagang di 

pasar, menginga pedaganglah yang mengetahui kondisi di pasar, mengetahui 

permintaan dan penawaran bunga di pasar, sehingga pedagang yang lebih sering 

menyebarkan informasi kepada anggota rantai pasok yang lain. 

 Menurut Hidayat et al. (2017) proses bisnis rantai terdiri dari dua bagian 

yaitu hubungan proses bisnis dan pola distribusi, hubungan proses bisnis disini 

lebih ke peran anggota-anggota rantai pasoknya yang di mulai dari petani hingga 

ke konsumen akhir beserta perannya di dalam rantai pasok, sedangkan pola 

distibusi di bagi menjadi tiga aliran yaitu aliran barang, aliran finansial, dan aliran 
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informasi. Aliran barang yaitu menjelaskan mengenai alur bunga krisan yang di 

jual dari petani sampai konsemen akhir, aliran finansial adalah aliran uang yang di 

mulai dari konsumen akhir mengalir sampai di tangan petani sebagai produsen, 

dan aliran informasi terjadi saling timbal balik antara dua belah pihak atau lebih 

dengan melibatkan semua anggota rantai pasok. Aliran Barang, Finansial dan 

Infmasi dapat dilihat pada Ilustasi 3. 

 

3. Saluran Pemasaran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa saluran pemasaran rantai pasok bunga krisan di Kelompok Tani Gemah 

Ripah terdapat 2 saluran pemasaran. Saluran Pemasaran rantai pasok bunga krisan 

dapat dilihat pada Ilustrasi 5. Saluran pemasaran bunga krisan tersebut adalah : 

1. Petani             Pengepul            Pedagang Pasar            Pendekor 

2. Petani            Pengepul          Pedagang Besar          Florist          Konsumen 

Ilistrasi 4. Saluran Pemasaran Rantai Pasok Bunga Krisan di Kelompok Tani 

Gemah Ripah 

 

Saluran pemasaran 1 terdiri dari petani bunga krisan yang menjual 

produknya kepada pengepul setempat, pengepul kemudian membawa barang 

dagangannya ke pasar untuk dijual kepada pedagang bunga di pasar, pedagang 

bunga di pasar menjual bunganya kepada para pendekor yang datang ke pasar dan 

mengirimkan bunga kepada florist di beberapa daerah di Jawa Tengah. Panjang 

pendeknya rantai pasok bunga krisan dipengauhi oleh lokasi distribusi produk, 

semakin jauh lokasi distribusi produk memungkinkan semakin panjang pula rantai 
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pasoknya. Tidak semua konsumen membeli bunga dalam jumlah banyak, dalam 

hal ini pentinganya agen seperti florist yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen kecil. Semakin panjang saluran pemasaran yang terlibat dalam suatu 

rantai pasok, maka semakin memperpanjang marjin harga bunga dari produsen 

hingga ke konsumen. Semakin panjang pula saluran pemasaran yang terjadi maka 

semakin rendah tingkat efisiensi pada rantai pasok tersebut. Mengingat 

pentingnya peran saluran pemasaran pada rantai pasok yang dapat mempengaruhi 

kelancaran distribusi produk dari produsen hingga ke konsumen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Alma (2011) yang menyatakan bahwa 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.  

 

4.3.2 Sasaran Rantai Pasok 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa  sasaran rantai pasok atau yang biasanya juga disebut sebagai sasaran 

rantai pasok adalah tujuan yang ingin diraih dengan melakukan seluruh kegiatan 

dalam rantai pasok yang melibatkan seluruh anggota rantai pasok. Tujuan rantai 

pasok dapat diperinci lagi menjadi dua bagian yaitu tujuan pasar dan tujuan 

pengembangan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Hidayat (2017) yang 

menyatakan bahwa terdapat dua sisi sasaran rantai pasok yaitu sasaran pasar dan 
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sasaran pengembangan. Kondisi rantai pasok dalam sasaran rantai pasok dapat 

menjadi salah satu unsur penentu mengenai baik atau buruknya kelangsungan 

rantai pasok.  

 

 

1. Sasaran Pasar 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa tujuan pasar rantai pasok bunga krisan oleh petani di Kelompok Tani 

Gemah Ripah adalah Pasar Bunga Bandungan. Petani akan memproduksi bunga 

yang sesuai dengan permintaan pasar di pasar bunga Bandungan. Pangkal utama 

penjualan bunga di Kecamatan Bandungan adalah pasar bunga Bandungan. Hasil 

bunga dari petani akan dijual di pasar bunga Bandungan dengan bantuan 

pengepul. Para pengepul berkumpul di pasar Bandungan untuk menjual hasil 

bunganya kepada para pedagang di Pasar.  

Pasar Bunga Bandungan merupakan pasar yang menjadi pusat penjualan 

bunga-bunga oleh petani seperti halnya bunga krisan hasil dari Kelompok Tani 

Gemah Ripah. Pasar Bunga Bandungan merupakan pasar bunga yang menjual 

berbagai macam bunga hasil petani setempat. Pasar ini buka mulai dini hari 

sekitar pukul 02.00 hingga pukul 07.00 WIB. Pasar Bunga Bandungan merupakan 

pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bunga dari petani dibeli 

oleh pengepul, pengepul kemudian menjual bunga ke Pasar Bunga Bandungan. 

Pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah khususnya Jawa Tengah akan 

datang ke Pasar Bunga Bandungan untuk membeli bunga. Selain menawarkan 
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krisan, pasar bunga bandungan juga menjual berbagai bunga lain seperti mawar, 

sedap malam, lily dan lain sebagainya. Bunga krisan merupakan salah satu bunga 

yang banyak diminati di kalangan pedagang. Selain sebagai dekorasi pernikahan, 

banyak pedagang yang membeli untuk dijual kembali ke pedagang-pedagang 

kecil di tiap daerah. Jumlah permintaan dan penjualan bunga krisan di pasar 

bunga Bandungan bervariasi, pada bulan-bulan tertentu permintaan bunga akan 

meningkat secara drastis akan tetapi pada beberapa bulan tertentu pula bunga akan 

sepi. Bulan-bulan ramai dimana petani selalu menghasilkan bunga adalah bulan 

Syawal, Dzulkijah, Sapar, Bodo-Mulut, Jumadil Akhir, Rajab dan Ruwah. Bulan-

bulan jawa tersebut, penjualan petani tinggi, bunga sangat diminati pasar dan 

harga yang ditawarkan juga cukup tinggi dibandingkan pada bulan-bulan yang 

lain. Hal ini dikarenakan pada bulan bulan ramai masyarakat banyak diadakan 

acara nikah, acara keagamaan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Purwanto dan Martini (2009) yang menyatakan bahwa di Indonesia permintaan 

bunga potong meningkat pesat terutama di kota-kota besar dan khususnya pada 

hari minggu. Penjualan bunga krisan di sentra penjualan bunga di Rawa Belong – 

Jakarta, Bandungan – Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 

penjualan ramai pada bulan-bulan dan hari-hari tertentu, seperti hari raya Natal, 

Tahun Baru, hari kemerdekaan dan bulan besar (Haji). 

Sasaran pasar yang diharapkan dapat dicapai oleh pedagang bunga krisan 

adalah pasar-pasar daerah yang potensial, dimana di daerah tersebut tidak mampu 

menghasilkan bunga krisan. Florist maupun pendekor di setiap daerah juga 

menjadi sasaran pasar yang bagus dalam penjualan bunga krisan. Bunga krisan 
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digunakan sebagai dekorasi untuk acara-acara penting dan juga digunakan sebagai 

bunga buket. Beberapa daerah di Indonesia tidak mampu menghasilkan bunga 

krisan, dikarenakan letak geografis dan keadaan wilayah yang tidak memenuhi 

syarat tumbuh bunga krisan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan bunga 

krisan di daerah tersebut harus mendatangkan langsung dari daerah lain seperti 

dari Kecamatan Bandungan.  

 

2. Sasaran Pengembangan 

 

Pola pengembangan kemitraan antara petani, pedagang, florist dan 

pendekor adalah pola yang berasal dari proses negosiasi yang kemudian 

dilanjutkan oleh kerjasama, koordinasi dan membangun kolaborasi. Pola 

pengembangan ini juga berlaku untuk semua anggota rantai pasok yang terlibat. 

Pola pengembangan yang terjadi diharapkan dalam sasaran rantai pasok ini adalah 

pengembangan dalam menjalin kerjasama antara anggota rantai pasok. 

Pengembangan ini menyangkut kejelasan kerjasama, koordinasi dan membangun 

kolaborasi masing-masing anggota rantai pasok. Pengembangan ini dimaksudkan 

juga untuk mengendalikan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. 

Koordinasi yang baik antara sektor hulu dan hilir dapat mengurangi resiko 

kekurangan atau kelebihan pasokan bunga krisan di pasar. Koordinasi dan 

kerjasama dalam menentukan harga pasar bunga krisan yang sangat fluktuatif di 

Pasar Bunga Bandungan, sehingga diharapkan penurunan dan peningkatan harga 

bunga di pasar dapat tekendali. Kerjasama ini juga diharapkan mampu mendorong 

peningkatan penjualan bunga di Pasar Bunga Bandungan dengan kualitas yang 
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lebih baik, meningkatkan pasokan suplai bunga dan meningkatkan keuntungan di 

tiap sektor rantai pasok yang terlibat. Bentuk kerjasama dalam sasaran 

pengembangan ini adalah berperannya Kelompok Tani dalam penentuan 

kebijakan pasar seperti harga dan kualitas barang yang dijual.  

4.3.3 Manajemen Rantai 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa struktur manajemen menjelaskan mengenai langkah yang harus diambil 

petani dalam setiap manajemen. Hal ini didukung oleh pendapat Hidayat (2017) 

yang menyatakan bahwa manajemen rantai pasok atau rantai dan jaringan 

menjelaskan mengenai pemilihan mitra, sistem kontraktual pada anggota-anggota 

rantai pasok, sistem transaksi dan dukungan pemerintah. Petani dalam hal ini 

bertindak sebagai perencana, memproduksi dan memasarkan hasil produknya. 

Petani sebagai perencana bertindak merencanakan proses produksi dan penjualan 

yang akan dilakukan. Petani merencanakan asal bahan baku, pupuk, bibit, nutrisi 

dan saprotan yang akan digunakan untuk menanam. Merencanakan sistem yang 

akan digunakan dalam bertanam, jenis bunga yang akan ditanam, jumlah bibit 

yang akan ditanam, produksi bunga yang diinginkan dan kemana bunga akan 

dijual serta meperkirakan harga jual agar tidak tejadi kerugian. Petani sebagai 

produsen bertindak untuk memproduksi bunga sesuai dengan keinginan pasar 

dengan kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar. Petani sebagai penjual 

bertindak untuk memasarkan dan menjual hasil poduksi bunganya agar dapat 

sampai ke konsumen, petani melakukan negosiasi harga dengan para pelaku pasar 

lain. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pemilihan mitra dalam rantai pasok sudah sewajarnya memiliki kriteria 

tertentu agar kedua belah pihak diuntungkan dan merasa saling percaya. Tetapi, 

pada kenyataannya dalam rantai pasok bunga krisan di Kelompok Tani Gemah 

Ripah tidak terdapat kriteria khusus yang dipetimbangkan dalam menjalin 

kerjasama, paa anggota hanya mengandalkan sikap saling percaya. Petani sebagai 

pusat dari rantai pasok bertindak sebagai anggota yang menyediakan bunga 

dengan kualitas yang diinginkan pasar, mampu menjalin usaha dengan pedagang 

pengepul dan mampu bernegosiasi harga serta berkomitmen. Pedagang pengepul 

yang dipilih petani di Kelompok Tani Gemah Ripah sebagai mitra adalah  

pedagang yang datang memebeli secara langsung atau datang menemui langsung 

ke petani dan membayar dengan harga yang pantas secara tunai maupun pedagang 

yang dilihatnya di pasar atau merupakan pedagang yang ditemui petani di pasar. 

Kriteria untuk pendekor yang dipilih oleh pengepul adalah pendekor yang  

membeli dengan memberikan harga yang pantas, menerima bunga yang 

diproduksi petani dan berkomitmen dalam menjalin transaksi (membayar lunas 

sesuai dengan harga yang telah disepakati). Pemilihan agen florist oleh pedaang di 

pasar adalah penjual yang setia, memiliki lokasi penjualan yang jelas, menerima 

barang yang dijual pedagang, berkomitmen melakukan transaksi (membayar lunas 

barang yang telah dibeli baik secara tunai maupun kredit). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa transaksi yang dilakukan dalam rantai pasok ini tidak melalui kesepakatan 

kontraktual yang harus disepakati masing-masing anggota. Tidak adanya 
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kesepakatan kontraktual ini juga dipengaruhi oleh sistem penjualan produk, 

dimana produk dijual langsung ke setiap anggota tanpa adanya perencanaan 

pembelian sebelumnya. Sistem transaksi bunga krisan pada petani dan florist  

adalah sistem cash and carry, jadi produk yang sudah disepakati untuk dibeli 

kemudian dibayar dan langsung di bawa oleh pembeli. Hal itu terjadi hingga ke 

konsumen tingkat akhir. Sistem transaksi cash and carry juga membuat transaksi 

lebih mudah, kedua belah pihak merasa saling diuntungkan dan percaya. Cash 

and carry ini juga dimaksudkan untuk memperlancar transaksi dan kegiatan rantai 

pasok bunga krisan selanjutnya. Petani hanya akan melepas poduknya jika 

pembelinya langsung memberikan uang cash saat itu juga. Apabila pembeli tidak 

dapat memberikan cash uang saat itu juga, maka petani biasanya akan menjual ke 

pembeli lain. Barang yang sudah dibeli tidak bisa di kembalikan. Itulah sistem 

tansaksi yang terjadi di rantai pasok bunga kisan Kelompok Tani Gemah Ripah. 

 

4.3.4 Sumber Daya Rantai 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa sumber daya fisik yang digunakan meliputi lahan bertani, transportasi, dan 

sarana prasarana pengangkutan. Lahan yang digunakan oleh petani dapat berupa 

lahan sawah maupun pekarangan yang terdapat di sekitar rumah. Transportasi 

yang digunakan petani dalam pengangkutan bunga krisan ke pasar sudah cukup 

memadai yaitu mobil, Pick Up, maupun motor. Beberapa petani dapat 

mengangkut menggunakan angkutan umum, akan tetapi karena biaya yang 

dikeluarkan lebih besar, biasanya petani lebih memilih mengangkut sendiri 
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dengan motor untuk menghemat biaya transportasi. Sarana dan prasarana 

transportasi cukup memadai mengingat jarak yang tidak terlalu jauh, kondisi jalan 

yang bagus beraspal, transportasi yang mudah didapat. Sarana dan prasarana ini 

menunjang lancarnya proses rantai pasok bunga krisan.  

Penanaman bunga krisan sangat diharapkan dapat menghasilkan produk 

yang berkualitas. Salah satu hal yang dilakukan olh petani untuk menghasilkan 

bunga krisan dengan kualitas yang bagus adalah dengan penerapan teknologi tepat 

guna. Proses produksi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Gemah Ripah masih 

menggunakan teknologi konvensional akan tetapi petani, untuk memenuhi 

kebutuhan akan permintaan pasar secara berkelanjutan petani melakukan sistem 

tanam bergilir pada lahannya. Petani berusaha memaksimalkan yang ada untuk 

menciptakan produk yang dapat bersaing di pasar dan seperti yang dikehendaki 

oleh pasar. Kurangnya modal yang dimiliki yang menghambat petani memiliki 

teknologi yang memadai. Petani mulai melakukan rekayasa pada proses 

penanaman untuk menghasilkan bunga dengan kualitas yang diinginkan pasar. 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam rantai pasok bunga krisan di 

Kelompok Tani Gemah Ripah cukup memadai. Petani dalam mendapatkan tenaga 

buruh untuk bekerja di lahan juga cukup mudah. Banyak dari masyarakat sekitar 

yang mau membantu para petani bunga krisan untuk menguruslahannya. 

Kelompok Tani Gemah Ripah juga mengajak para remaja desa untuk kembali ke 

desa, untuk mengurus tempat agrowisata. Hal ini juga dilakukan untuk melatih 

para pemuda yang nantinyaakan menjadi penerus petani bunga krisan kelak. Agar 

usahatani ini tidak mati setelah para petani pensiun kelak. 
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Modal untuk agribisnis bunga krisan yang digunakan petani di Kelompok 

Tani Gemah Ripah ini didapat dari modal petani sendiri. Petani memulai usaha 

dengan mdal sendiri dan menyisihkan uang hasil penjualan produk untuk produksi 

musim berikutnya. Perputaran modal yang dilakukan ini untuk tetap menjaga 

keberlangsungan usahatani bunga krisan yang dilakukan. Tetapi ada beberapa 

petani yang tidak memperhitungkan adanya kemungkinan yang tak terduga dari 

usahanya, sehingga ketika ada hal tak terduga terjadi petani tidak memiliki uang 

lagi. Petani yang tidak menyisihkan uang untuk biaya tak terduga, mereka 

membelanjakan atau menggunakan setiap keuntungan yang diperolehnya untuk 

membeli keperluan lain. Sehingga ketika terjadi hal tak terduga seperti gagal 

panen, rumah lindung rusak, naiknya harga saprotan, dll. Petani tidak memiliki 

cadangan modal lagi. Hal seperti ini yang menyebabkan beberapa petani banting 

stir dan memulai usaha yang lain. Modal menjadi salah satu kunci utama untuk 

menjaga eksistensi petani bunga krisan. 

 

4.3.5 Proses Bisnis Rantai Pasok 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa proses interaksi bisnis antara anggota rantai pasok memiliki hubungan 

yang saling berkaitan. Proses bisnis rantai pasok terdiri dari kekuatan tawar antara 

anggota rantai pasok dan pola distribusi rantai pasok. Petani di Kelompok Tani 

Gemah Ripah dalam menentukan harga bunga dengan melihat harga yang berlaku 

di pasar. Penetapan harga jual dan harga beli dipengaruhi oleh kedua belah pihak 

yaitu baik penjual maupun pembeli. Harga bunga krisan di Pasar Bunga 
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Bandungan sendiri sangat fluktuatif. Bunga yang sama, di hari yang sama akan 

memiliki harga yang berbeda tiap jam. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh 

kualitas bunga, ketersediaan bunga dan permintaan bunga. Bunga dengan jenis 

sama akan berbeda harganya tiap jam maupun hari. Permintaan pasar yang tinggi 

akan menyebabkan harga bunga juga akan melambung tinggi. Kualitas bunga juga 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga bunga. Petani sebisa mungkin akan 

mematok harga di atas HPP mereka. Ketika harga bunga turun karena permintaan 

bunga yang sedikit, kualitas bunga yang tidak sesuai dengan pasar maka petani 

pun tidak mampu menjual bunga dengan harga yang melebihi HPP, terkadang 

dibawah HPP atau impas. Ketika harga di pasar tinggi maka keuntungan petani 

juga lebih besar, begitu pula sebaliknya. 

Harga bibit dan saprotan dalam penetapan harganya petani akan mengikuti 

harga yang telah ditetapkan oleh suplier. Saat menjual bunga harga dipengaruhi 

oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Fluktuasi harga bunga krisan 

ini berdampak pada keuntunganyang diperoleh toko bunga atau florist. Florist 

akan mengalami fluktuasi keuntungan. Apabila harga bunga dari pedagang tinggi, 

keuntungannya rendah, sedangkan apabila harga dari pedagang rendah, maka 

keuntungan petani tinggi. 

Kekuatan tawar dalam penentuan harga dalam kegiatan rantai pasok dapat 

terjadi melalui dua arah atau salah satu dominan. Pada rantai pasok bunga krisan 

kekuatan tawar harga untuk bibit dan saprotan berada di tangan supplier benih dan 

saprotan yang lebih dominan. Harga beli bunga krisan dari petani ke pedagang 

pengepul setara antara petani dan pedagang pengepul. Kekuatan tawar harga 
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antara pedagang pengepul dan pendekor serta florist  kekuatan tawar antara kedua 

belah pihak Sama. Kekuatan tawar antara pendekor, florist  lebih dominan 

dibandingkan dengan konsumen. Kekuatan tawar harga antara pembeli dan 

penjual dapat dilihat pada Ilustrasi 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Pembeli memiliki kekuatan melebihi supplier 

 Supplier memiliki kekuatan melebihi pembeli 

 Saling berpengaruh 

 Tidak saling berpengaruh 

 

Ilustrasi 4. Kekuatan Tawar pada Rantai Pasok Bunga Krisan 

 

4.3.6. Performa Rantai pasok 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa performa rantai pasok dapat dilihat dari performa jaringan distribusi dalam 

rantai pasok tersebut. Perfoma jaringan distribusi rantai pasok dapat dilihat dari 

sejauh mana dpat memenuhi kebutuhan konsumen dan besarnya biaya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Menurut Chopra dan Meindl (2004) 

menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut didasarkan 

Supplier Bibit 

Petani 
Pedagang 

Pengepul 

Pendekor 

dan Florist 

Supplier 

Saprotan 

 

Konsumen 
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pada kriteria yang mempengaruhi jaringan distribusi seperti waktu respon, variasi 

produk, ketersediaan produk, kenyamanan konsumen, kemudahan untuk 

memenuhi pesanan, dan kemudahan dalam mengembalikan produk. Sedangkan 

kriteria yang merupakan biaya dalam rantai pasok dan dipengaruhi oleh pola 

jaringan distribusi yang meliputi persediaan stok, transportasi dan fasilitas dan 

penanganan. 

Dilihat dari segi waktu respon, konsumen yang ingin membeli bunga 

krisan dapat mendatangi langsung pasar bunga bandungan secara langsung, 

konsumen (baik pedagang maupun pendekor, maupun konsumen akhir dapat 

langsung melihat, memilih dan mendapatkan bunga krisan yang mereka inginkan. 

Hanya saja pilihan bunga krisan terbatas pada persediaan yang ada baik dari segi 

kuantitas, kualitas maupun varietasnya. Jika konsumen menghendaki jumlah yang 

besar, konsumen harus memesan kepada pedagang pasar atau pengepul atau 

langsung ke petani untuk menyediakan langsung bunga krisan sesuai dengan 

jumlah dan varietas yang dikehendaki. Waktu tunggu dalam menyediakan bunga 

krisan ini tergantung dari waktu tanam bunga krisan yang membutuhkan waktu 

100 hari untuk siap panen. Penjual bunga krisan biasanya tidak hanya mempunyai 

satu koneksi rantai pasok yang mensuplai bunga, biasanya terdapat beberapa 

petani bunga krisan, sehingga banyaknya jaringan distribusi dalam rantai pasok 

dapat mengurangi kurangnya kuantitas dan varietas bunga krisan yang diinginkan 

pasar. Setiap jaringan distribusi memiliki performa masing masing yang 

dipengaruhi oleh kriteria-kriteria tertentu. Setiap model rantai distribuasi memiliki 

performa masing-masing. Namun yang paling penting diperhatikan adalah 
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perlunya perluasan jaringan koneksi dengan pelaku usaha yang lain agar dapat 

bekerjasama dalam memenuhi pemintaan bunga krisan di pasar.  

 

 

 

4.6. Marjin Pemasaran 

Berdasarkan data dari lapangan yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa marjin pemasaran pada anggota rantai pasok adalah sebagai berikut : 

Tabel 14. Marjin Pemasaran Saluran Pemasaran 1 dan Saluran Pemasaran 2 

Bedasarkan Rantai Pasok 

 

No. Anggota Rantai Pasok Saluran 1 Saluran 2 

  ---Rp--- 

1. Petani   

 Harga Jual 13.593 13.593 

2. Pengepul   

 Harga Beli 13.593 13.593 

 Marjin Pemasaran 4.157 4.157 

 Harga Jual 17.750 17.750 

3. Pedagang Pasar   

 Harga Beli 17.750 17.750 

 Marjin Pemasaran 2.250 2.250 

 Harga Jual 20.000 20.000 

4. Florist   

 Harga Beli 20.000  

 Marjin Pemasaran 12.000  

 Harga Jual 32.000  

5. Pendekor   

 Harga Beli  20.000 

6. Konsumen   

 Harga Beli 32.000  

Total Marjin Pemasaran 18.407 6.407 

 

 

Besarnya marjin pemasaran berbeda antara setiap lembaga pemasaran 

karena setiap lembaga pemasaran melakukan kegiatan atau fungsi-fungsi 
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pemasaran yang berbeda pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Ridhawardhani et 

al. (2017) yang menyatakan bahwa marjin pemasaran pada berbagai saluran 

pemasaran berbeda, tergantung pada panjang pendeknya saluran serta biaya yang 

dikeluarkan untuk fungsi – fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga 

pemasaran. Berdasarkan Tabel 16. Total marjin pemasaran terbesar terdapat pada 

saluran satu, yaitu sebesar Rp 18.407/ikat. Saluran pemasaran 1 memiliki saluran 

pemasaran yang panjang, banyak lembaga yang terlibat dalam mendistribusikan 

produk dari produsen hingga ke konsumen. Saluran pemasaran 2 memiliki Marjin 

pemasaran sebesar Rp 6.407,-. Saluran pemasaran ini tergolong cukup pendek 

dengan rentan perbedaan harga yang tidak terlalu besar diantara petani dan 

konsumen. Marjin pemasaran merupakan selisih antara harga jual perusahaan 

dengan harga beli petani. Semakin banyak lembaga yang terlibat dalam pemasaran 

maka marjin pemasaran semakin besar. Semakin sedikit lembaga yang terlibat 

dalam pemasaran dan semakin kecil nilai marjin pemasaran berarti semakin baik 

pemasaran tersebut. Marjin pemasaran saluran 1 lebih tinggi dan Marjin 

pemasaran saluran 2 lebih rendah dibandingkan dengan Marjin pemasaran 

menurut Andri (2013) dalam penelitian marjin pemasaran bunga krisan di Jawa 

Timur yang sebesar Rp 11.000,-.   

 

4.7. Efisiensi Pemasaran 

 

Farmer’s share merupakan indikator efisiensi pemasaran selain marjin 

pemasaran. Indikator ini mengukur seberapa besar bagian yang diterima petani 

sebagai balas jasa atas kontribusi yang dilakukan terhadap harga jual akhir bunga 
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krisan pada sebuah saluran pemasaran. hal ini sesuai dengan pendapat 

Rhidawardani (2017) yang menyatakan bahwa farmer’s share merupakan 

perbandingan tingkat harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan 

konsumen dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat diketahui farmer’s share pada saluran pemasaran perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 15. Efisiensi Pemasaran Saluran Pemasaran 1 dan Saluran Pemasaran 2 

Berdasarkan Rantai Pasok 

 

Saluran Pemasaran 
Harga ditingkat 

Konsumen 

Harga ditingkat 

produsen 
Farmer’s share 

 ---Rp/ikat--- % 

Saluran Pemasaran 1 32.000 13.000 40,625 

Saluran Pemasaran 2 20.000 13.000 67, 965 

 

 

Berdasarkan Tabel 17. efisiensi pemasaran dapat diketahui bahwa efisiensi 

Nilai farmer’s share pada saluran 1 adalah sebesar 40,625 % dan nilai farmer’s 

share pada saluran pemasaran 2 adalah sebesar 67,965%. Nilai farme’s share  ini 

tergolong efisien dikarenakan lebih besar dari 40%. Hal ini seperti yang telah 

diungkapkan oleh Downey dan Erickson (1992). Pemasaran yang dilakukan 

oleh suatu produsen dapat dilihat dari nilai farmer’s share, dikatakan efisien 

apabila nilai persentasenya lebih dari sama dengan 40% dan kurang efisien 

apabila kurang dari 40%. Pada saluran pemasaran 1 perbedaan nilainya tidak 

terlalu signifikan, hanya terdapat perbedaan yang tipis. Hal ini dikarenakan pada 

saluran pemasaran 1 melewati lembaga pemasaran yang cukup panjang. 

Sedangkan dalam saluran pemasaran 2 tidak melewati pemasaran yang cukup 

panjang. Efisiensi pemasaran pada keempat saluran pemasaran ini dapat dikatakan 
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efisien karena nilai farmer’s share lebih dari 40%, sehingga pemasaran yang 

dilakukan perusahaan sudah efisien. Efisiensi pemasaran dapat tercapai apabila 

biaya pemasaran dapat ditekan disetiap lembaga pemasaran yang terlibat dan 

perbedaan harga ditingkat produsen dan konsumen tidak terlalu besar. Semakin 

kecil perbedaan harga ditingkat produsen dan konsumen maka pemasaran semakin 

efisien. Semakin sedikit lembaga pemasaran yang terlibat maka biaya pemasaran 

dapat ditekan pengambilan keuntungan tiap lembaga dapat diminimalkan, 

sehingga pemasaran semakin efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et 

al. (2009) yang menyatakan bahwa nilai farmer’s share yang semakin besar 

mencerminkan rantai pasok yang semakin efisien. Akan tetapi, farmer’s share 

yang tinggi tidak mutlak menunjukkan bahwa pemasaran berjalan dengan efisien. 

Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya manfaat yang ditambahkan pada produk 

(value added) yang dilakukan lembaga perantara atau pengolahan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai farmer’s share berkebalikan dengan nilai 

marjin pemasaran. Semakin besar nilai farmer’s share, nilai marjin pemasaran 

semakin kecil. 

 


