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Mawar merupakan salah satu tanaman bunga yang menjadi pilihan konsumen. Keindahan 

bunganya dan warna yang bermacam-macam merupakan salah satu faktor pendorongnya. 

Sebagai salah satu tanaman hortikultura, usahatani mawar dihadapkan pada kendala yang biasa 

muncul antara lain, seperti biaya usahatani yang cukup besar untuk pembelian bibit, penggunaan 

tenaga kerja, dan biaya perawatan. Selain itu juga diperlukan ketekunan, sehingga memerlukan 

perhatian yang cukup besar. Pengelolaan usahatani mawar yang efisien perlu adanya analisis dan 

pengetahuan akan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (a) berapakah besarnya biaya dan 

pendapatan usahatani mawar, (b) bagaimanakah efisiensi dari usahatani mawar. Dari 

permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah ; (a) untuk mengetahui besarnya 

biaya dan pendapatan usahatani mawar, (b) Untuk mengetahui efisiensi usahatani mawar. 

Penelitian ini diharapkan berguna ; (1) Sebagai informasi bagi peneliti dan petani, dengan 

memperhatikan hasil-hasil analisa tentang biaya dan pendapatan dari usahatani mawar serta 

efisiensinya, (2)sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam 

prospek pengembangan produksi tanaman mawar dan pendapatannya. Hipotesis yang diajukan 

adalah : (a) diduga usahatani mawar dapat menguntungkan dan (b) diduga usahatani mawar 

efisien dilaksanakan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, dengan pertimbangan 

bahwa daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi tanaman mawar. Pengambilan 

petani contoh dilakukan secara acak sederhana sebanyak 25 orang. Metoda yang digunakan 

dalam pengambilan data melalui pengamatan langsung, wawancara dan studi pustaka. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usahatani mawar dapat menguntungkan karena tidak 

membutuhkan biaya pupuk yang besar dan mudah dalam pemasaran. Penggunaan biaya produksi 

(TC) tanaman mawar selam satu musim (6 bulan) rata-rata sebesar Rp. Rp. 7.928.850,00 per 

hektar, kemudian besarnya penerimaan (TR) Rp. 20.325.400,00 per hektar. Dari hasil tersebut 

diperoleh keuntungan sebesar Rp. Rp. 12.396.550,00 per hektar selama enam bulan. Dengan 

nilai R/C ratio sebesar 2,68 sehingga menguntungkan dan efisien untuk diusahakan. Hal tersebut 

juga didukung melalui uji t, dari perhitungan uji diperoleh nilai t hitung = 6,030 dan nilai t tabel 

= 2,00. Karena nilai t hitung > t tabel (6,030 > 2,00), maka dapat disimpulkan bahwa usahatani 

mawar tersebut layak diusahakan dan efisien. 

Tanaman mawar yang sudah dirintis semenjak 1997 telah banyak menarik petani untuk 

menanamnya karena harga yang cenderung stabil sehingga tidak beresiko rugi, biaya perawatan 

yang relatif murah, permintaan yang tinggi serta pemasaran yang mudah. Kendala dari usaha tani 

mawar adalah tingkat persaingan yang tinggi antara petani, sangat dipengaruhi faktor alam 

terutama pada musim hujan yang menimbulkan penyakit dan hama. Selain itu diperlukan juga 

pembentukan organisasi ikatan produsen bunga mawar yang nantinya dapat melindungi 

kelangsungan usahatani mawar di desa Sidomulyo. 



  

 


