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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional di 

Indonesia. Pertanian berperan sebagai sumber ketahanan pangan, penyerap 

angkatan kerja, dan sebagai sumber devisa negara. Sektor pertanian memiliki 

peran strategis dalam pembangunan nasional. Mata pencaharian utama masyarakat 

Indonesia pada periode yang sama adalah bertani. Selama periode 2010-2015, 

sektor pertanian merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja 

terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Sebagian besardari masyarakat 

Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris ini, baik dalam bentuk 

sawah, ladang, kebun, atau yang lebih luas lagi dengan beternak, mencari hasil 

hutan, serta sektor perikanan baik laut maupun air tawar sehingga memiliki 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Setyanti, 2016). Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi mencatat pada tahun 2015 sektor pertanian menyerap sekitar 40 

persen atau sebesar 40.122.816 jiwa dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. 

Setiap pengolahan usahatani, petani mengupayakan agar hal yang 

diperoleh secara ekonomis menguntungkan, dimana biaya yang di keluarkan dapat 

menghasilkan produksi maksimal. Sehingga pada akhirnya pendapatan petani 

akan meningkat dan meningkatnya pendapatan maka secara otomatis tingkat 

kesejahteraan petani tersebut akan meningkat. 

Subsektor hortikultura sebagai bagian dari sektor pertanian yang dapat 

dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang 

mengingat potensi sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi 
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serapan pasar dalam negeri dan pasar internasional yang terus meningkat 

(Butaflika, 2008). Salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi adalah tanaman bunga (floriculture).Tingginya kebutuhan masyarakat 

untuk menggunakan bunga potong dalam berbagai kesempatan atau sebagai 

dekorasi, meningkatkan permintaan bunga dan potensi pengembangan usahatani 

(Setyanti, 2016). 

Bunga krisan merupakan tanaman hias yang populer. Krisan mempunyai 

peluang besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup petani karena tanaman 

tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu ditanam sepanjang tahun 

selama ketersediaan air mencukupi untuk budidaya (Sumarno, 2009). 

Pertumbuhan produksi krisan per tahun periode tahun 2010-2014 menurut 

Menteri Pertanian dalam Rencana Strategis Kementrian Pertanian 2015-2019 

menempati urutan ketiga tertinggi sebesar 12,26% per tahun, tertinggi pada 

komoditas mangga yaitu sebesar 21,95 % per tahun, dan disusul manggis sebesar 

13,82 %. Kontribusi subsektor hortikultura pada pembentukan PDB Nasional 

setiap tahunnya memberikan peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat 

pada Gambar  1. 

Dapat diketahui pada gambar 1 peningkatan kontribusi tanaman hias 

terhadap Produk Domestik Bruto Hortikultura.Tahun 2007 nilai PDB komoditas 

tanaman hias sebesar 4.741 miliyar rupiah. Tahun 2008 meningkat menjadi 5.085 

miliyar rupiah, tahun 2009 sebesar 5.494 miliyar rupiah, pada tahun 2010 menjadi 

6.174 miliyar rupiah dan meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 7.302 miliyar 

rupiah. 
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Sumber : Ditjen Hortikultura, 2011 

Gambar  1. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Hortikultura Berdasarkan 

Harga Berlaku Tahun 2007-2011. 

 

Bunga Krisan yang mempunyai nama latin Chrysanthenum merupakan 

salah satu tanaman hias yang mempunyai prospek yang baik untuk dibudidayakan 

dan dijadikan sumber penghasilan, karena tidak memerlukan lahan yang terlalu 

besar. Bunga krisan juga mempunyai keunggulan yang lebih daripada bunga 

potong jenis lainnya seperti gladiol, kerkrily, hebras, aster, mawar, dan anyelir. 

Mengapa di katakan unggul, ini dikarenakan bunga krisan yang mempunyai 

namalatin Chrysanthenum, tahan akan debu vulkanik gunung berapi 

(Pangemanan, 2011) 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data SPH tahun 2017, 

bunga krisan merupakan tanaman yang mempunyai kontribusi produksi terbesar 

yaitu sekitar 58,67 persen terhadap total produksi bunga potong di Indonesia, 

diikuti oleh mawar (22,51%), sedap malam (13,71%) dan anggrek (1,80%). 
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Persentase produksi untuk lima jenis tanaman bunga potong lainnya masing- 

masing kurang dari satu persen. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 sebagai 

berikut : 

 
Gambar 2. Persentase Produksi Bunga Potong di Indonesia Tahun 2017 

Sumber : Ditjen Hortikultura, 2017 

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa di kota Batu yang berada di 

Kecamatan Bumiaji merupakan desa yang produksi bunga potong krisan terbesar 

di Kota Batu. Menurut data BPS Kota Batu tahun 2015 Produksi bunga krisan 

pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 22,8 juta potong 

pada tahun 2013 naik menjadi 27,4 juta potong. Pada dasarnya, petani krisan 

selalu menghendaki kemajuan usahanya. Kemajuan usahanya yang dimaksud 

adalah dengan memperoleh tambahan pendapatan yang tinggi. Apabila petani 

tersebut belum menerima keuntungan dari usahataninya tersebut, maka setidaknya 

petani dapat menutup semua biaya yang dipergunakan dalam proses produksi 

tersebut, dalam upaya menghindarkan dari kerugian. Dengan demikian petani 

haruslah selalu mempertimbangkan masalah biaya, penerimaan dan pendapatan 

untuk lebih dapat mengoptimalkan usahataninya tersebut. 
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Tingginya petumbuhan produksi krisan memiliki potensi dalam 

penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha tani yang berdampak pada 

petumbuhan ekonomi negara. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa 

permasalahan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur biaya usahatani bunga potong krisan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2. Berapa besar pendapatan usahatani bunga potong krisan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

3. Berapa tingkat efesiensi usahatani bunga potong krisan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis struktur biaya usahatani bunga potong krisan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

2. Menghitung besarnya pendapatan usahatani bunga potong krisan di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

3. Mengetahui tingkat efesiensi usahatani bunga potong krisan di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang struktur biaya, besarnya pendapatan serta 

tingkat efisiensi usahatani bunga potong krisan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu kepada pembaca. 

2. Sebagai bahan informasi instansi lainnya yang ingin melakukan penelitian 

kelayakan usahatani bunga krisan. 

3. Sebagai bahan informasi untuk pembinaan dan pengambilan kebijakan 

disektor pertanian khususnya tanaman hias. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Usahatani bunga potong krisan merupakan petani yang mengalokasikan 

sumber daya secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang 

tinggi pada periode waktu tertentu dari hasil produksi bunga potong krisan satu 

tangkai. 

2. Analisis usahatani merupakan kegiatan menilai sejauh mana manfaat yang 

dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, meliputi 

penerimaan, pendapatan, pengeluaran dan keuntungan. 

3. Bunga potong krisan adalah bunga krisan satu tangkai yang dimanfaatkan 

sebagai bahan rangkaian bunga berbagai keperluan, tidak terbatas hanya 

sebagai hiasan saja tetapi juga dimanfaatkan pada saat acara adat dan 

keagamaan, ungkapan perasaan hati simpati kepada yang berduka cita 
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(kematian) atau kegembiraan atas suatu keberhasilan (perkawinan, kelahiran, 

wisuda). 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari perkalian jumlah 

produksi dengan harga produk yang berlaku. 

2. Total biaya merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh 

suatu perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiatan berupa biaya 

tetap dan biaya variabel. Biaya variabel meliputi pupuk yang diukur 

dalam satuan Rp/Kg, bibit bunga krisan diukur dalam satuan 

Rp/batang, pestisida diukur dalam satuan Rp/liter dan biaya tenaga 

kerja yang diukur dalam satuan Hari Kerja Orang (HOK). Sedangkan 

biaya tetap adalah biaya penyusutan alat, sewa lahan, dan pajak. 

3. Pendapatan usahatani adalah penerimaan total dikurangi biaya total. 

4. Kriteria kelayakan menggunakan analisis efisiensi. Metode yang 

digunakan untuk mengetahui apakah usahatani bunga potong krisan 

efisien untuk diusahakan adalah R/C Ratio (Return Cost Ratio). 

5. Tenaga kerja manusia diukur dalam satuan Hari Kerja Orang (HOK) 


