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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Zaman yang sudah maju ini, banyak sekali orang-orang yang menyukai 

tanaman hias. Mulai dari kalangan orang tua sampai anak muda sekarang sudah 

banyak yang menyukai tanaman hias. Tanaman hias bisa dijadikan hiasan di 

halaman rumah atau di dalam rumah, banyak juga yang dipamerkan di stand bazar 

oleh para pengusaha tanaman hias untuk menarik minat pembeli dan mengenalkan 

tanaman hias yang cukup bagus, indah dan mudah perawatannya. 

Tanaman hias yang paling diminati oleh para pembeli yaitu jenis brokoli 

dan rombusa. Karena tanaman hias jenis ini sangat bagus dan perawatannya juga 

cukup mudah, tidak seperti tanaman hias lainnya. Di sisi lain bentuknya juga 

sangat indah berbeda dengan tanaman hias yang sudah banyak dikenal oleh orang 

seperti contohnya : pinang merah, bromelia, anting putri, sambang darah, bulu 

ayam, asoka, marbel, dan tanaman hias lainnya. 

Tanaman brokoli memiliki dua jenis warna daun, ada yang berwarna hijau 

dan juga warna kuning cerah, daun bertekstur keriting halus dan berbentuk bulat. 

Sangat indah bila dilihat dari jauh. Tetapi tanaman brokoli hijau jika ditanam di suhu 

yang panas, hasil warnanya kurang begitu bagus, dan untuk yang brokoli kuning 

ditanam di dataran rendah maupun tinggi dengan suhu panas maupun dingin tanaman 

brokoli kuning tetap tumbuh subur.  Rekomendasi yang paling tepat bila di tanam  

adalah memakai ukuran pot 25cm,  tanaman ini memiliki akar serabut. 

Rombusa memiliki tiga jenis warna daun yaitu warna silver, kuning, dan 

hijau. Warna silver dan kuning bila ditanam di cuaca yang dingin daunnya akan
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menjadi warna hijau. Dan tanaman hias rombusa yang berwarna hijau bisa 

ditanam di segala cuaca baik panas maupun dingin. Orang sangat tertarik pada 

tanaman rombusa yang berwarna hijau, selain warnanya yang indah tanaman ini 

juga memiliki bunga berwarna putih dan hampir mirip dengan bunga melati secara 

tekstur. Jenis akar juga serabut dan umumnya digunakan sebagai tanaman hias 

penutup tanah, tanaman pagar, dan tanaman pembatas. 

Melihat banyaknya peminat tanaman hias brokoli dan rombusa membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara penanaman dan perawatan, ingin 

mengetahui keuntungan dari kedua jenis tanaman tersebut, dan perbandingan 

keuntungan dari tanaman hias brokoli dengan rombusa di Desa Banjarejo 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat peneliti identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah besarnya keuntungan yang diperoleh petani dari usahatani 

tanaman hias Rombusa dan tanaman hias Brokoli di Desa Banjarejo 

Kabupaten Kediri ? 

2. Bagaimana perbandingan keuntungan usahatani dari tanaman hias 

rombusa dan brokoli? 

 

1.3  Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh petani dari 

usahatani tanaman hias rombusa dan tanaman hias brokoli di Desa 

Banjarejo Kabupaten Kediri. 

2. Untuk menganalisis perbandingan keuntungan usahatani dari tanaman 

hias rombusa dan brokoli. 

 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki 

kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pengusaha tanaman hias diharapkan dapat memberi informasi dan 

rekomendasi terkait struktur biaya penanaman dan perawatan tanaman hias 

brokoli dan tanaman hias rombusa dengan tujuan menjaga kelestarian 

tanaman hias brokoli dan rombusa, keuntungannya serta perbandingan 

keuntungan dari kedua jenis tanaman tersebut. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai harga dan cara perawatan khususnya tanaman hias brokoli dan 

rombusa. 

3. Bagi peneliti yang lain diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam 

pengembangan ilmu produksi dan perbandingan hasil penjualan sebagai 

penyempurnaan bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang 

terutama yang berkaitan dengan analisis komparasi usahatani tanaman hias 

brokoli dengan rombusa. 
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1.4  Batasan Masalah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 

2. Komparasi adalah membandingkan seberapa besar tingkat perbedaan 

antara satu hal dengan hal lainnya. 

3. Usahatani adalah pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, 

permodalan dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk 

pertanian secara efektif dan efisien. 

4. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk 

menambah keindahan dan kecantikan baik itu tanaman hias bunga, 

daun, batang, maupun akar. 

5. Pembeli adalah seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang 

tertentu atau menggunakan jasa tertentu. 

6. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, 

membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. 

7. Luas lahan (Ha) merupakan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan 

budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

8. Jumlah tenaga kerja (Orang/ HOK) merupakan jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 
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9. Jumlah bibit (Unit) merupakan jumlah bibit tanaman hias brokoli dan 

rombusa yang diperlukan dalam kegiatan budidaya 

10. Jumlah pupuk (Kg) merupakan jumlah pupuk yang digunakan dalam 

kegiatan budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

11. Jumlah pestisida (L) merupakan jumlah pestisida yang digunakan 

dalam kegiatan budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

12. Pajak / sewa lahan (Rp) merupakan pajak yang dikenakan dalam luas 

lahan kegiatan budidaya. 

13. Penyusutan (Rp) merupakan penyusutan alat dan mesin yang 

diperhitungkan dalam kegiatan budidaya tanaman hias brokoli dan 

rombusa setiap kali produksinya. 

14. Biaya Variabel (Rp) adalah biaya  yang perubahannya sesuai dengan 

frekuensi kegiatan usahatani yang diusahakan oleh petani, meliputi 

biaya tenaga kerja, benih, pupuk dan pestisida yang dikeluarkan oleh 

petani dalam upaya budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

15. Biaya Tetap (Rp) adalah biaya  yang jumlahnya tetap dan tidak 

bergantung pada frekuensi kegiatan usahatani yang diusahakan oleh 

petani, meliputi biaya penyusutan alat dan pajak yang dikeluarkan 

dalam upaya budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

16. Total Biaya (Rp) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh 

petani dalam upaya budidaya tanaman hias brokoli dan rombusa. 

17. Produksi (Kg) merupakan rata-rata produksi yang dihasilkan oleh 

petani tanaman hias brokoli dan rombusa. 
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18. Total Pendapatan (Rp) merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh 

petani (Harga x Jumlah produksi). 

19. Total Penerimaan (Rp) merupakan keuntungan bersih yang diterima 

oleh petani (Pendapatan – Biaya). 

 


