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Krisan (Chrysanthemum sp.) termasuk salah satu sub sektor komoditi Hortikultura yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan prospek yang cerah. Hal ini disebabkan budidaya yang 

terbatas sedang permintaan pasar yang cukup banyak. Bagi para produsen bunga potong di 

Indonesia, bunga krisan merupakan salah satu pilihan utama untuk ditanam. Selain karena 

merupakan salah satu primadona bunga potong, bunga krisan bersifat universal, artinya diminati 

oleh semua kalangan. Varietasnya pun beragam, baik dari segi bentuk maupun warna. Selain 

pemanfaatannya yang luas, dapat digunakan sebagai bunga utama dalam rangkaian bunga, 

kelebihan lainnya adalah daya tahan yang lebih lama. 

Meningkatnya permintaan khususnya bunga krisan di tingkat domestik dan luar negeri akibat 

dari meningkatnya pendapatan dan kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan melalui 

tanaman bunga menyebabkan bisnis bunga utamanya bunga krisan menarik untuk diusahakan. 

Meningkatnya bisnis bunga selain memacu perekonomian masyarakat pedesaan dan 

meningkatkan devisa negara, juga akan membuka kesempatan kerja, yang jadi permasalahan 

bahwa usahatani bunga krisan pada saat ini masih diusahakan oleh sebagian kecil masyarakat 

saja. Selain itu pengembangan usaha budidaya krisan belum bisa diusahakan secara optimal 

karena adanya beberapa kendala diantaranya keterbatasan modal, bibit produksi yang masih 

didatangkan dari luar daerah. 

Dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1.Bagaimana pola tanam budidaya tanaman hias krisan potong pada CV. Dwi Putri Agro. 

2.Bagaimana struktur biaya, pendapatan, dan tingkat efisiensi budidaya tanaman hias krisan 

potong di CV. Dwi Putri Agro. 

3.Bagaimana strategi yang telah dijalankan oleh CV. Dwi Putri Agro. 

Dari rumusan masalah yang ada diatas, maka kita dapat menentukan tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1.Untuk mengetahui pola tanam budidaya tanaman krisan di CV Dwi Putri Agro. 

2.Untuk mengetahui struktur biaya, pendapatan, dan tingkat efisiensi budidaya tanaman krisan di 

CV. Dwi Putri Agro. 

3.Untuk mengetahui strategi yang telah dijalankan oleh CV. Dwi Putri Agro. 

Hipotesa yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah diduga bahwa budidaya tanaman hias 

krisan potong menguntungkan dan efisien untuk diusahakan. 

Penelitian ini dilakukan di CV. Dwi Putri Agro Desa Blarang Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive), dasar dari pemilihan daerah 

penelitian ini adalah bahwa CV. Dwi Putri Agro merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha budidaya dan pemasaran tanaman hias krisan potong, selain itu merupakan 

salah satu perusahaan yang bermitra kerja dengan PT. Saung Nirwa Bogor yang mana 

merupakan salah satu produsen tanaman krisan terbesar di Indonesia. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 



diperoleh langsung kepada pemilik perusahaan melalui wawancara, dan pengamatan langsung di 

lapangan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber misalnya: 

cacatan dan laporan keuangan, literatur serta sumber lain guna untuk mendukung data yang 

diperoleh. 

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan metode deskriptif 

tabel yang digunakan untuk mengevaluasi strategi perusahaan yang telah dijalankan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang pertama dan ketiga kemudian analisis kuantitatif untuk 

mengetahui tujuan yang kedua digunakan analisis usahatani dengan asumsi bahwa luas lahan 

yang digunakan sama yakni 0,08ha dan tingkat produksi bunga selalu meningkat setiap tahunnya 

yang diasumsikan selera konsumen terhadap bunga tetap.  

Dari hasil penelitian diperoleh data deskriptif untuk evaluasi strategi yang telah dijalankan 

perusahaan yakni pola tanam tanaman secara periodik dikarenakan perusahaan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan pasar yang terus-menerus secara kontinu, kemudian strategi lainnya adalah 

penggunaan bibit impor yang hasilnya lebih sesuai dengan keinginan konsumen dan strategi 

yang terakhir adalah kontrak kerja perusahaan yaitu mengadakan kerjasama dengan perusahaan 

maupun florist dengan mengadakan kontrak kerja sebagai pensuplay tetap bunga secara kontinu 

dalam jangka panjang. 

Dari analisis usahatani diperoleh total biaya produksi sebesar Rp 11.001.900 dan total 

penerimaan per satu kali tanam adalah sebesar Rp 30.000.000 sehingga pendapatan perusahaan 

per satu kali tanam sebesar Rp 18.998.100 untuk luas lahan 0,08ha, dengan R/C ratio sebesar 

2,73, sedangkan dari keseluruhan green house yang dimiliki perusahaan seluas 2 ha 

mengeluarkan biaya produksi rata-rata tiap green house sebesar Rp 22.691.654,17. Kemudian 

penerimaan rata-rata tiap green house sebesar Rp 62.500.000 sehingga pendapatan perusahaan 

tiap satu kali tanam adalah sebesar Rp 39.808.345,83 dengan R/C ratio rata-rata tiap green house 

sebesar 2,75 yang berarti bahwa setiap pengeluaran 1 rupiah maka perusahaan akan 

mendapatkan 2,75 rupiah.  

 


