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4.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Responden 

Responden di Desa Kenteng berasal dari tiga dusun yang berbeda, 

diantaranya Dusun Jurang, Dusun Kenteng dan Dusun Karanglo. Pada umumnya, 

responden di Dusun Jurang pertaniannya lebih maju dibandingkan dengan dua 

dusun lainnya. Beberapa diantaranya sudah tergabung dalam kelompok tani yaitu 

kelompok tani Maju Makmur. Kelompok taninya sudah berkembang pesat dan 

telah rutin mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari cara budidaya hingga pasca 

panen bunga potong krisan. Sementara Dusun Kenteng yang mengawali dalam 

mengusahakan bunga potong krisan justru belum begitu banyak berkembang. 

Mereka sudah memiliki kelompok tani, hanya saja anggotanya sangat sedikit dan 

belum rutin mengikuti pelatihan-pelatihan. Di Dusun Karanglo, hanya ada 4 orang 

saja yang bekerja sebagai petani bunga potong krisan dan keempatnya sudah 

tergabung dalam kelompok tani. Namun, bertanam krisan bagi mereka hanya 

menjadi usaha sampingan dan ada juga yang bertanam krisan dengan alasan 

mengisi waktu luang setelah pensiun dari pekerjaan sebelumnya.  

 

 
Gambar 3. Usia Responden 
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Jika dilihat dari gambar 3, responden memiliki usia yang sangat heterogen. 

Agar lebih mudah melihat gambaran usia responden, maka peneliti akan 

menjabarkannya ke dalam tabel. 

 

Tabel 6. Usia Responden 

Usia (th) Jumlah responden (orang) Persentase (%) 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

24-39 20 3 22 33 

40-55 58 5 64 56 

56-71 12 1 13 11 

72-87 1 0 1 0 

Total 91 9 100 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Pada umumnya, responden telah berusia 40 tahun ke atas dan didominasi 

oleh laki-laki. Mereka memilih menjadi petani dikarenakan tidak punya alternatif 

lain untuk bekerja, sementara petani yang berusia di bawah 40 tahun, beberapa 

diantaranya memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai kuli bangunan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh pendapatan tambahan dan berjaga-jaga jika ada 

kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi seperti membayar biaya sekolah 

anak-anaknya.  

 

Tabel 7. Pendidikan Terakhir Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SD 66 66 

SMP 18 18 

SMA 14 14 

D1 1 1 

S1 1 1 

Total 100 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Dalam banyak kasus, tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi stock of 

knowledge seseorang sehingga mampu menggerakkan inovasi usaha. Pendidikan 

yang sesuai dengan bidang yang digelutinya merupakan dasar yang sangat baik 

untuk pengembangan usahanya (Hisrich & Peters, 1992 dalam Priyanto, 2005). 

Namun yang perlu diingat adalah tingkat pendidikan tidak selamanya linier 

dengan kemampuan seseorang karena juga sangat tergantung proses pembelajaran 

yang terjadi pada saat memperoleh pendidikan tersebut.  
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Gambar 4. Tingkat Pendidikan Responden 

 

4.2.  Kondisi Orientasi Pasar Petani Bunga Potong Krisan  

Desa Kenteng merupakan salah satu desa yang menjadi sentral budidaya 

bunga potong krisan di Jawa Tengah saat ini. Desa ini terdiri dari 7 dusun dan 

hanya tiga dusun diantaranya yang membudidayakan bunga potong krisan. Dusun 

tersebut antara lain: Dusun Kenteng, Dusun Jurang dan Dusun Karanglo. Di Desa 

Kenteng, ada sekitar 150 petani krisan dan mayoritas petani krisan bertempat 

tinggal di Dusun Jurang. Masing-masing petani telah memiliki orientasi pasar. 

Seperti yang dikemukakan oleh Narver & Slater (1994), orientasi pasar 

merupakan kemampuan setiap pengusaha untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan mengenai kondisi 

orientasi pasar di Desa Kenteng, yang dapat dilihat dari hasil pengolahan secara 

statistik deskriptif melalui program SPSS.  
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Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 100 24 77 45.27 9.331 

Nilai OrPel 100 2 5 3.61 .584 

Nilai OrPes 100 1 4 3.29 .795 

Nilai OrFok 100 1 4 2.32 .909 

Nilai OrPro 100 2 4 3.06 .565 

Nilai Total OP 100 9 17 13.31 1.733 

Nilai Sort 100 1 3 1.53 .577 

Nilai Peng 100 2 4 2.82 .500 

Nilai Pemb 100 1 3 2.06 .664 

Nilai Total PP 100 5 10 6.96 1.399 

Valid N (listwise) 100     

Ket: OrPel = Orientasi pelanggan, OrPes = Orientasi Pesaing, OrFok = Orientasi Fokus Jangka 

Panjang, OrPro = Orientasi Profitabilitas. 

 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan hasil di atas, dilihat dari nilai rata-ratanya (mean), dari keempat 

konstruk orientasi pasar yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, orientasi 

fokus jangka panjang dan orientasi profitabilitas, orientasi pelangganlah yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,61, diikuti dengan orientasi pesaing, 

orientasi profitabilitas dan orientasi fokus jangka panjang berturut-turut dengan 

nilai rata-rata 3,29, 3,06 dan 2,32. Hal ini berarti, dari keempat konstruk orientasi 

pasar, orientasi pelanggan menjadi orientasi yang paling banyak diterapkan oleh 

petani bunga potong krisan di Desa Kenteng dalam menjalankan orientasi 

pasarnya.  

 

a. Orientasi Pelanggan 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, orientasi pelanggan memiliki nilai yang 

paling besar diantara orientasi lainnya yaitu 3,61. Hal ini dikarenakan dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan, banyak hal yang menjadi pertimbangan setiap 

petani terutama saat menentukan varietas krisan yang akan ditanam. Berdasarkan 

pendidikannya, baik petani berpendidikan SD hingga S1 biasanya cenderung 

menanam krisan yang sudah umum dikenal dipasaran dan selalu laku terjual 

disetiap musim panen, krisan tersebut adalah krisan berwarna kuning dan putih. 

Sebelum menanam krisan, petani akan memperkirakan waktu panen, sehingga 
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ketika panen tiba, diharapkan krisan yang dihasilkan dapat laku terjual dipasaran 

dan dibeli dengan harga tinggi. Misalnya saat jelang lebaran seperti ini, beberapa 

bulan sebelumnya, petani akan memilih bertanam krisan yang warna-warni karena 

kebiasaan dari tahun ke tahun dimana saat lebaran tiba, banyak pelanggan yang 

mencari krisan dengan berbagai warna untuk digunakan diberbagai acara. Petani 

selalu berupaya agar bunga yang dihasilkan memiliki panjang tangkai mencapai 

70-100cm dan kelopak bunganya bagus serta tidak terserang penyakit, yang 

kemudian akan dijual sebagai grade A. Jika mereka menghasilkan grade B yang 

panjang tangkainya kurang dari 70cm dan kualitas bunganya lebih rendah dari 

grade A, maka mereka juga tidak khawatir karena akan ada tengkulak atau 

pedagang yang akan membeli dagangan mereka yang kemudian akan dijual lagi 

kepada florist menengah dan pendekor. Hal ini sejalan dengan Rukmana & 

Mulyana (1997), yang mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk 

memenuhi permintaan pelanggan khususnya konsumen kelas I (hotel dan florist 

besar) dan konsumen kelas II dan III seperti rumah tangga, florist menengah dan 

dekorasi massal.  

Berdasarkan jenis kelamin, petani bunga potong krisan perempuan yang 

berperan besar dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. 

Perempuan lebih sering berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga tahu 

apa yang menjadi keinginan dari pelanggan dan kemudian menyampaikan kepada 

petani laki-laki mengenai bunga potong krisan yang dikehendaki pelanggan. 

Selain itu, perempuan juga akan segera memperbaiki pelayanannya jika pelanggan 

tidak berkenan dengan hal itu serta selalu berusaha untuk mengutamakan 

kepuasan pelanggan. Berdasarkan usia, baik petani yang muda maupun tua selalu 

berusaha untuk menghasilkan bunga potong krisan yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pelanggan dan mencari tahu mengenai bunga potong krisan yang 

digemari oleh pelanggan melalui partner dagangnya. Hal ini dilakukan agar 

petani dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. 

 

b. Orientasi Pesaing 

Berdasarkan nilai nilai rata-ratanya, orientasi pesaing memiliki nilai 3,29.  

Hal ini dikarenakan dalam bertanam krisan untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan, setiap petani akan selalu berusaha untuk menghasilkan 
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bunga potong krisan dengan tangkai yang panjangnya lebih dari 70cm, kelopak 

bunga yang sehat dan tidak terserang penyakit dalam jumlah banyak dengan 

harapan hasil panennya dapat terjual lebih cepat di pasar. Menariknya, beberapa 

petani yang berani mengambil risiko besar, akan mengambil kesempatan untuk 

menanam varietas yang belum banyak dibudidayakan oleh petani lain dengan 

harapan saat waktu panen tiba, hasil panennya akan laku terjual di pasar dan harga 

jualnya menguntungkan. Berdasarkan pendidikannya, baik petani yang 

berpendidikan SD hingga S1 saling mengamati perkembangan yang dilakukan 

oleh sesamanya petani dan mengambil hal-hal positif untuk diterapkan dalam 

usahanya. Berdasarkan jenis kelamin, petani perempuan lebih berhati-hati dalam 

merespon hal-hal yang dilakukan oleh petani lainnya guna memperbaiki hasil 

bunga potong krisannya dikarenakan petani perempuan lebih tahu apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar, sementara petani laki-laki 

biasanya akan tahu setelah istrinya menyampaikan apa yang menjadi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan di pasar. Ini dikarenakan perempuan lebih berperan 

dalam pemasaran bunga potong krisan. Berdasarkan usia, baik petani muda 

maupun tua sama-sama mengamati perkembangan usaha petani lainnya dan 

berusaha untuk memperbaiki bunga potong yang dihasilkannya agar bunga 

potongnya bisa laku terjual di pasar. 

 

c. Orientasi Profitabilitas 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, orientasi profitabilitas memiliki nilai 3,06. 

Hal ini berarti petani tidak menjadikan profitabilitas sebagai tujuan utama 

melainkan petani lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan pelanggan dan 

berusaha untuk memenuhinya. Sebagian besar petani biasanya akan menitipkan 

dagangannya kepada tengkulak yang ada di desa tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kerugian saat harga krisan sedang memburuk. Jika petani menjual 

hasil panennya kepada tengkulak, kemudian harga bunga potong krisan sedang 

turun dan hasil panennya tidak laku terjual di pasar, petani akan tetap 

mendapatkan uang. Di sisi lain, ada beberapa petani yang sudah memiliki 

langganan tetap seperti pendekor dan florist. Bagi petani yang menjual hasil 

panennya kepada langganan ini, merasakan bahwa keuntungan yang diperoleh 

lebih besar dibandingkan dengan menjual hasil panen langsung ke pasar atau 
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melalui tengkulak, karena jika dijual ke pendekor atau florist, harganya akan jauh 

lebih tinggi dan cenderung stabil dibandingkan dengan pasar. Selain itu, jika 

harga turun, sebagian petani menyiasatinya dengan melakukan pembibitan sendiri 

untuk meminimalisir biaya produksi dan tentunya bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan walau sedikit. Cara lain yang dapat dilakukan guna memperoleh 

keuntungan yang lumayan, beberapa petani melakukan alternatif penjualan. Jika 

harga pasar sedang baik, mereka akan menjual krisan grade A langsung ke pasar 

dan krisan grade B dijual melalui tengkulak atau pedagang, sementara jika harga 

sedang turun, mereka akan menjual sebagian krisan ke florist dan pendekor dan 

sisanya dijual langsung ke pasar atau melalui tengkulak dan pedagang. 

Berdasarkan pendidikannya, baik petani yang berpendidikan SD hingga S1 

menyampaikan bahwa dalam membeli kebutuhan faktor produksi, petani tidak 

membelinya dengan harga rendah dan hasil panen pun tidak dijual dengan harga 

tinggi melainkan sesuai dengan harga di pasar saat itu. Selain itu, petani juga 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga dari bertanam bunga potong 

krisan dimana hasilnya akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga 

dibandingkan dengan kegiatan produksi. Berdasarkan jenis kelamin, petani 

perempuan memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan sehingga bisa 

memilah mana yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti membeli bibit dan 

pupuk dan mana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

sandang, pangan dan biaya sekolah anak-anaknya, sementara petani laki-laki 

biasanya akan meminta istrinya untuk mengatur keuangan keluarganya sehingga 

semua kebutuhan bisa tercukupi. Berdasarkan usia, baik petani muda maupun tua 

sama-sama berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

terhadap bunga potong krisan yang dihasilkan dan menganggap bahwa 

profitabilitas adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya sehingga 

petani dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.  

 

d. Orientasi Fokus Jangka Panjang 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, orientasi profitabilitas memiliki nilai 2,32. 

Hal ini dikarenakan berdasarkan pendidikannya, baik petani yang berpendidikan 

SD hingga S1, cenderung memilih untuk menitipkan hasil panennya melalui 

tengkulak dan pegadang. Sebagian besar petani memilih menitipkan hasil 
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panennya kepada tengkulak dan pedagang tidak akan langsung memperoleh uang 

saat itu juga. Biasanya pembayarannya akan dilakukan setelah masa panen selesai. 

Hal ini dilakukan tengkulak dan pedagang sebagai salah satu cara untuk mengikat 

petani agar menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak dan pedagang yang 

bersangkutan. Dalam menitipkan hasil panennya, petani tidak hanya bekerjasama 

dengan satu tengkulak atau pedagang saja, biasanya petani akan memilih 

tengkulak atau pedagang yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi 

terutama saat harga sedang baik. Selain itu, ada juga beberapa petani yang 

bekerjasama dengan florist dan pendekor, namun kerjasama ini tidak 

mengharuskan petani untuk selalu memenuhi permintaan mereka. Saat harga 

sedang baik, petani memilih untuk menjual hasil panennya langsung ke pasar 

dibandingkan dengan menjualnya kepada florist dan pendekor, hal ini dikarenakan 

harga yang dibayarkan oleh mereka biasanya cenderung stabil (saat harga naik 

dan turun harganya sama).  

Berdasarkan jenis kelamin, petani perempuan memiliki relasi yang lebih 

banyak dibandingkan dengan petani laki-laki dikarenakan perempuan yang 

memiliki peran lebih besar dalam memasarkan hasil panen bunga potong krisan, 

sehingga bisa dikatakan bahwa orientasi fokus jangka panjang lebih babnyak 

dilakukan oleh perempuan misalnya saja dengan memberikan bonus berupa 

potongan harga maupun bunga potong krisan kepada pelanggan tetap yang 

membeli dalam jumlah banyak.  Berdasarkan usia, baik petani muda maupun tua 

akan selalu memperhatikan bunga potong krisan yang dihasilkannya agar 

pelanggan percaya dengan kualitas yang dihasilkan sehingga dapat terjadi 

keberlanjutan pembelian oleh pelanggan terhadap bunga potong krisan yang 

dihasilkan petani tersebut.  

 

e. Sortasi 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, sortasi memiliki nilai 1,53. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa belum semua petani melakukan sortasi jika dilihat dari 

beberapa indikatornya, seperti tersedianya tempat untuk sortasi. Petani biasanya 

akan melakukan sortasi atau pemilahan hasil bunga potong krisan yang baik dari 

yang rusak atau cacat langsung di lahan, petani tidak menyediakan tempat khusus 

dengan alasan proses sortasi bisa lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak 
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biaya untuk membangun ruangan khusus untuk sortasi. Selain dari itu, hanya ada 

42 dari 100 petani yang menyampaikan bahwa mereka mengikuti pelatihan dan 

petunjuk dari penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan budidaya hingga 

pasca panen bunga potong krisan, hal ini dikarenakan pelatihan dan penyuluhan 

hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam anggota kelompok tani, 

sementara yang belum tergabung biasanya akan belajar cara budidaya hingga 

pasca panen secara mandiri atau bertanya kepada petani yang sudah mengikuti 

pelatihan dan penyuluhan tersebut. Dalam melakukan kegiatan sortasi, ada 42 dari 

100 petani yang telah  memperkerjakan karyawan yang telah menguasai teknik 

sortasi. Biasanya petani memperkerjakan karyawan hanya saat dibutuhkan saja 

ketika petani merasa tidak bisa menanganinya seorang diri, sehingga bisa 

dikatakan bahwa karyawan yang dipekerjakan bukanlah karyawan tetap.  

 

f. Pengkelasan 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, pengkelasan memiliki nilai 2,82. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam melakukan pengkelasan, masih ada petani yang 

melakukan dan tidak melakukan. Petani biasanya melakukan kegiatan 

pengkelasan atau pemilahan hasil bunga potong berdasarkan gradenya didasarkan 

pada orientasi pasarnya, misalnya untuk memenuhi permintaan tengkulak dan  

pedagang yang kemudian dijual kembali kepada florist besar, petani akan 

menyediakan bunga potong krisan grade A dengan panjang tangkai sekitar 70-

100cm, kuntum bunga sehat dan tidak terserang penyakit, sementara untuk 

memenuhi permintaan pendekor dan florist kecil, petani akan menyediakan krisan 

grade B dengan panjang tangkai kurang dari 70cm dan pada kuntum bunga 

terdapat sedikit bercak. Namun, kadang dalam melakukan tahap pengkelasan, ada 

pula petani yang tidak melakukan pemilahan grade, hal ini dikarenakan petani 

melihat bahwa semua bunga potong yang dihasilkan dalam satu petak lahan sudah 

seragam dan bisa dikategorikan ke dalam grade yang sama, sehingga petani 

biasanya akan langsung melakukan tahap selanjutnya yaitu pembungkusan.  

 

g. Pembungkusan 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, pembungkusan memiliki nilai 2,06. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum semua petani melakukan pembungkusan dengan baik. 
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Misalnya saja dalam hal menggunakan pembungkus yang sesuai standar, 

berdasarkan petunjuk dari penyuluh pertanian menurut petani yang tergabung 

dalam kelompok tani, disarankan untuk menggunakan pembungkus berupa kertas 

HVS atau kertas putih bersih untuk semua jenis bunga potong krisan, akan tetapi 

petani merasakan hal itu cukup berat karena akan membutuhkan biaya yang besar 

untuk membeli pembungkus tersebut, sehingga petani menyiasati dengan 

menggunakan koran bekas untuk membungkus bunga potong krisan jenis spray, 

sementara untuk bunga potong krisan dengan jenis standard masing-masing 

kelopak bunganya “dicontongi” terlebih dahulu menggunakan kertas HVS, baru 

kemudian dibungkus dengan menggunakan koran bekas. Hal ini dikarenakan 

bunga potong krisan jenis standard harus dijaga kelopak bunganya terutama saat 

pengangkutan, dimana bunga potong krisan jenis ini hanya memiliki satu kuntum 

bunga per tangkai. 

 

4.3.  Pengujian Hipotesis 

Uji statistik hasil pengolahan SEM dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas dan CR masing-masing variabel (Luviana, 2013). Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 9. Nilai Terukur Regresi 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

OrientasiPasar <--- Pendidikan -,027 ,053 -,513 ,608 par_7 

OrientasiPasar <--- Usia -,003 ,005 -,607 ,544 par_8 

OrientasiPasar <--- JenisKelamin -,374 ,174 -2,145 ,032 par_9 

PascaPanen <--- OrientasiPasar ,927 ,289 3,214 ,001 par_6 

OrPel <--- OrientasiPasar 1,000 
    

OrPes <--- OrientasiPasar 1,154 ,344 3,356 *** par_1 

OrFok <--- OrientasiPasar 1,156 ,385 3,000 ,003 par_2 

OrPro <--- OrientasiPasar ,451 ,200 2,252 ,024 par_3 

Sort <--- PascaPanen 1,000 
    

Peng <--- PascaPanen ,729 ,156 4,679 *** par_4 

Pemb <--- PascaPanen 1,280 ,252 5,087 *** par_5 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 
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Tabel 10. Nilai Terukur Regresi Terstandar 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

OrientasiPasar <--- Pendidikan -,066 

OrientasiPasar <--- Usia -,079 

OrientasiPasar <--- JenisKelamin -,289 

PascaPanen <--- OrientasiPasar ,838 

OrPel <--- OrientasiPasar ,603 

OrPes <--- OrientasiPasar ,512 

OrFok <--- OrientasiPasar ,449 

OrPro <--- OrientasiPasar ,281 

Sort <--- PascaPanen ,688 

Peng <--- PascaPanen ,573 

Pemb <--- PascaPanen ,752 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Tabel hasil analisis di atas, selanjutnya akan digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang telah diajukan.  

 

4.3.1. Uji Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap hipotesis 1, diperoleh nilai 

critical ratio (CR) berturut-turut sebesar -0,607, -0,513 dan -2,145 dengan 

probabilitas masing-masing 0,544, 0,608 dan 0,032, sementara nilai standardized 

koefisiennya berturut-turut -0,079, -0,066 dan -0,289. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa dua dari tiga faktor determinan orientasi pasar tidak dapat diterima karena 

nilai CR < 1,96 dan probabilitasnya > 0,05 (Luviana, 2013). Hal ini bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaworski & Kohli (1993) yang 

mengungkapkan bahwa ada tiga faktor determinan orientasi pasar dilihat dari 

karakteristik individu petani antara lain: usia, pendidikan dan jenis kelamin. Dari 

hasil analisis SEM, diketahui bahwa hanya jenis kelamin yang berhubungan 

dengan orientasi pasar petani, sementara usia dan pendidikan tidak berhubungan 

sama sekali.  

 

a. Usia  

Hasil statistik dari variabel usia menunjukkan nilai CR sebesar -0,607 dan 

probabilitas sebesar 0,544, berarti bahwa usia tidak berperan sebagai faktor 

determinan orientasi pasar. Dalam penelitian ini, responden sebagian besar 
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berusia 40 tahun ke atas dan sudah seharusnya memiliki banyak pengalaman serta 

memiliki daya kreativitas yang matang. Namun, hal yang perlu diingat, kreativitas 

tanpa adanya wadah untuk mengasahnya dan menuangkannya melalui 

keterampilan, tidak akan dapat berkembang. Itulah yang terjadi pada petani di 

Desa Kenteng, tidak semua petani mengikuti pelatihan rutin dari penyuluh 

dikarenakan tidak semua petani tergabung dalam kelompok tani, sehingga mereka 

hanya melakukan sebisanya saja dalam menerapkan orientasi pasarnya. Selain itu, 

bagi petani usia 40 tahun ke atas, usaha ini hanya dilakukan sebagai alternatif 

pekerjaan dikarenakan diusia mereka, mereka sudah tidak dapat bekerja di tempat 

lain sehingga dalam menjalankan usaha ini, mereka cenderung melakukannya 

sebisanya dan terkadang mengikuti apa yang petani lainnya lakukan. Selain itu, 

semua petani sama-sama memiliki orientasi terhadap profitabilitas yang rendah 

dimana petani lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan pelanggan dan 

berusaha untuk selalu memenuhinya dibandingkan dengan mengutamakan 

profitabilitas jangka pendeknya. Hal ini baik dilakukan karena menunjukkan 

bahwa petani selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menjadikan 

profitabilitas sebagai konsekuensi dari orientasi pasar tersebut. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian Jaworski & Kohli (1993), usia mendukung kemampuan 

seseorang dalam pengelolaan usaha karena dapat mempengaruhi daya kreativitas 

seseorang, semakin tua usianya, semakin matang daya kreativitasnya.  

 

b. Pendidikan 

Hasil statistik dari variabel pendidikan menunjukkan nilai CR sebesar -

0,513 dan probabilitas sebesar 0,608, berarti bahwa pendidikan tidak berperan 

sebagai faktor determinan orientasi pasar. Pada penelitian ini, petani sebagian 

besar hanya menempuh pendidikan SD saja dan bisa dikatakan bahwa pendidikan 

tersebut belum dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup 

dalam mengasah kemampuan petani untuk berinovasi dalam usahanya. Ini terlihat 

dari cara berpikir dan sikap petani dalam hal memproduksi bunga potong krisan. 

Petani cenderung untuk memilih menanam krisan yang sudah digemari dipasaran 

dibandingkan dengan mencoba menanam krisan varietas baru dengan alasan takut 

mengalami kerugian jika hasil panennya tidak laku terjual di pasar. Sama halnya 

dengan petani dengan pendidikan SMP, SMA, D1 dan S1 dimana mereka juga 
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cenderung untuk memilih menanam krisan dengan varietas yang sudah digemari 

dipasaran dibandingkan dengan menanam krisan varietas baru. Selain itu, petani 

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda ternyata memiliki respon yang 

sama terhadap hal-hal positif yang berhasil dilakukan petani lain dan kemudian 

mereka akan mencoba menerapkannya dalam usaha masing-masing. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisrich & Peters (1992) dalam 

Priyanto (2005) yang mengatakan bahwa pendidikan dalam banyak kasus sangat 

mempengaruhi stock of knowledge seseorang sehingga mampu menggerakkan 

inovasi usaha. Pendidikan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya merupakan 

dasar yang sangat baik untuk pengembangan usahanya. Namun yang perlu diingat 

adalah tingkat pendidikan tidak selamanya linier dengan kemampuan seseorang 

karena juga sangat tergantung proses pembelajaran yang terjadi pada saat 

memperoleh pendidikan tersebut.  

 

c. Jenis Kelamin  

Tabel 11. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 91 91 

Perempuan 9 9 

Total 100 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Dalam analisis ini, peneliti memberi label angka 0 untuk perempuan dan 1 

untuk laki-laki. Secara statistik, nilai CR jenis kelamin dilihat dari tabel 9 yaitu -

2,145 yang menunjukkan bahwa nilai 2,145 > 1,96 dan menunjukkan hubungan 

negatif yang berarti jenis kelamin perempuan memiliki orientasi pasar yang lebih 

tinggi. Salah satu dari 9 petani perempuan bahkan menjual hasil panennya melalui 

media sosial yaitu facebook dan dalam menjual hasil panennya, beliau akan lebih 

mengutamakan pesanan melalui media sosial tersebut, kemudian sisanya dijual 

melalui tengkulak, pedagang dan ke pasar langsung. Pada petani di Desa Kenteng, 

sebagian besar yang berperan dalam pemasaran dan penjualan adalah perempuan, 

jika saat panen tiba dan waktunya untuk berjualan, petani laki-laki akan 

menyerahkan hasil panen krisannya kepada istrinya untuk dijual ke pasar atau 

dijual melalui tengulak dan pedagang, sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan 

yang berperan besar dalam menjalin relasi dengan pelanggan. Hal ini sejalan 
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dengan yang disampaikan oleh Powell & Ansic (1997) dalam Munoz & Saran 

(2012) yaitu hanya jenis kelamin yang menjadi faktor determinan dari orientasi 

pasar dikarenakan jenis kelamin sangat mempengaruhi strategi usaha dan tingkah 

laku. Hal ini dikarenakan petani perempuan mengandalkan jaringan sosialnya 

dalam menjalankan usahanya (Brush, 1992 dalam Munoz & Saran, 2012) seperti 

menjalin relasi dengan banyak tengkulak, pedagang dan juga pendekor. Hal ini 

juga diperkuat dengan teori yang disampaikan oleh Riger & Gilliga (1980) dalam 

Davis et al., (2010), perempuan dan laki-laki berbeda dalam orientasi terhadap 

relasi. Perempuan lebih peduli pada hubungan antar pribadi dengan pelanggan 

dibandingkan laki-laki (Cartwright & Gale, 1995 dalam Davis et al., 2010). 

Perempuan menunjukkan perhatian yang lebih besar dalam menjalin relasi dari 

aspek pemasaran dan penjualan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

orientasi pasar (Narver & Slater, 1990 dalam Davis et al., 2010). 

Selain daripada itu, peneliti juga berusaha mencari alasan petani dalam 

menerapkan orientasi pasarnya. Peneliti menemukan beberapa alasan antara lain: 

sesuai dengan yang disampaikan oleh Narver & Slater (1990), setiap pengusaha 

akan selalu berusaha memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan. Pada 

dasarnya, pasar dan konsumen menginginkan bunga krisan dengan standar mutu 

yang lebih baik dari yang telah dihasilkan oleh petani, serta permintaan pasar dan 

konsumen yang terbesar adalah krisan sebagai bunga potong tunggal ukuran besar 

dan spray (Cakrabarti & Sarker, 2011 dalam Pratomo & Andri, 2013). Dalam hal 

ini, pasar dan konsumen yang dimaksud adalah tengkulak, pedagang, florist dan 

pendekor. Selain itu, adanya tuntutan untuk memenuhi kepuasan konsumen akan 

kualitas bunga potong krisan yang dibelinya juga turut menjadi alasan dari 

kepemilikan orientasi pasar oleh petani (Holilah, 2005). Menurut Hutchinson et 

al., (2003) dalam Riyanto (2010), untuk memberikan kepuasan konsumen dan 

memenuhi permintaan pasar salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan 

meningkatkan hasil panen dan tetap mempertahankan kualitasnya. Kemudian, 

disampaikan pula oleh Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2016), bahwa konsumen 

menuntut kualitas yang baik, bukan hanya kuantitas, sehingga jika panen banyak 

tetapi kualitasnya rendah, maka tidak akan terjual semua, sehingga hal ini 
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membuat petani selalu mengutamakan kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan konsumen. Dari beberapa literatur tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa alasan dari kepemilikan orientasi pasar oleh petani dikarenakan adanya 

tuntutan dari pasar (tengkulak, pedagang dan florist) dan konsumen (pendekor). 

 

4.3.2. Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data terhadap hipotesis 2, diperoleh 

nilai critical ratio (CR) sebesar 3,214 > 1,96 dengan probabilitas 0,001 < 0,05, 

sementara nilai standardized koefisiennya sebesar 0,838. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima, yang dapat dilihat 

dari nilai CR > 1,96 dan probabilitasnya < 0,05 (Luviana, 2013), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa orientasi pasar berpengaruh positif terhadap penanganan 

pasca panen bunga potong krisan, dimana setiap orientasi pasar naik satu satuan 

maka pasca panen akan meningkatan sebesar 0,838. Dalam orientasi pada 

pelanggan, biasanya perlakuan pasca panen mulai dari sortasi, pengkelasan dan 

pembungkusan dari setiap petani akan berbeda tergantung dari siapa 

pelanggannya. Misalnya saja, jika pelanggan yang membeli bunga potongnya 

adalah tengkulak dan pedagang, maka dalam proses sortasinya, mereka akan 

memilihkan bunga potong dengan kualitas terbaik yaitu bunga potong krisan yang 

tidak terserang penyakit dan memiliki kuntum bunga yang besar, kemudian untuk 

proses pengkelasan, mereka akan menyediakan bunga potong krisan dengan 

panjang tangkai sekitar 70-100cm, kelopak bunga segar dan bersih sesuai 

permintaan tengkulak dan pedagang dikarenakan bunga potong ini nantinya akan 

dijual kembali oleh tengkulak dan pedagang hingga ke luar kota kepada florist-

florist besar. Pada pembungkusan, petani biasanya akan menggunakan koran 

bekas langsung untuk bunga potong krisan jenis spray, sementara untuk bunga 

potong krisan jenis standard, petani akan “mencontongi” nya terlebih dahulu 

dengan kertas HVS kemudian membungkusnya kembali menggunakan koran 

bekas, hal ini untuk menjaga agar kelopak bunga tetap utuh terutama selama 

pengangkutan. Jika pelanggan mereka adalah pendekor dan florist kecil, dalam 

proses sortasinya petani akan menyediakan bunga potong dengan kualitas yang 

lebih rendah dibandingkan dengan yang diminta oleh tengkulak dan pedagang, 

biasanya pada kuntum bunga akan terdapat sedikit bercak dan pada 
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pengkelasannya akan disediakan bunga potong krisan dengan panjang tangkai 

kurang dari 70cm, sementara untuk pembungkusan biasanya sama yaitu 

menggunakan koran bekas untuk jenis spray dan menggunakan HVS terlebih 

dahulu baru kemudian dibungkus koran bekas untuk jenis standard.  Setelah itu, 

tangkai bunga potong krisan dicelupkan ke dalam air agar bunga potong krisan 

memiliki umur simpan dan umur kesegaran yang optimal sampai ke tangan 

pelanggan. 

Pada orientasi pesaing, petani biasanya melakukan kegiatan sortasi sesuai 

dengan permintaan pelanggannya, sehingga setiap petani biasanya akan selalu 

berusaha menghasilkan bunga potong krisan dengan kualitas dan jenis yang sesuai 

dengan keinginan pelanggannya, sementara pada proses pengkelasan, petani 

biasanya akan berusaha untuk menghasilkan bunga potong krisan dengan kategori 

terbanyak ialah grade A jika petani menjadikan tengkulak dan pedagang sebagai 

target utamanya, sementara kategori grade B jika petani menjadikan pendekor dan 

florist kecil sebagai target utamanya. Namun, petani biasanya akan cenderung 

menjadikan pedagang dan tengkulak sebagai target utamanya dikarenakan 

pedagang dan tengkulak akan membeli bunga potong krisan pada petani dalam 

jumlah banyak dibandingkan dengan pendekor dan florist. Oleh karena itu, setiap 

petani akan berusaha untuk menghasilkan bunga potong krisan yang memiliki 

panjang tangkai sekitar 70-100cm, kelopak bunga sehat dan tidak terserang 

penyakit sehingga bunga potong krisannya dapat lebih cepat laku terjual di pasar. 

Pada proses pembungkusan, petani akan menggunakan pembungkus berupa koran 

bekas untuk bunga potong krisan jenis spray dan kertas HVS untuk 

“mencontongi” bunga potong krisan jenis standard dan kemudian dibungkus 

kembali menggunakan koran bekas. Setelah itu, tangkai bunga potong krisan 

dicelupkan ke dalam air agar bunga potong krisan memiliki umur simpan dan 

umur kesegaran yang optimal sampai ke tangan pelanggan. 

Pada orientasi fokus jangka panjang, kegiatan sortasi yang dilakukan petani 

pun sama, yaitu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelanggannya. Dalam 

proses pengkelasan, biasanya bunga potong krisan grade A akan dijualkan kepada 

tengkulak dan pedagang untuk kemudian dijual kembali kepada florist-florist 

besar, sementara bunga potong krisan grade B biasanya akan dijual kepada 
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pendekor dan florist-florist kecil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan 

dan kebutuhan setiap pelanggan agar petani dapat memberikan rasa puas kepada 

pelanggan melalui bunga potong krisan yang dijualnya dan pelanggan memiliki 

keinginan untuk membeli kembali bunga potong krisan yang dihasilkan oleh 

petani, sehingga bisa tercipta hubungan jangka panjang antara petani dan 

pelanggan tersebut. Saat pembungkusan, biasanya petani akan menggunakan 

pembungkus berupa koran bekas untuk bunga potong krisan jenis spray dan kertas 

HVS untuk “mencontongi” bunga potong krisan jenis standard dan kemudian 

dibungkus kembali menggunakan koran bekas. Pembungkusan ini sudah 

merupakan pembungkus standar yang dikehendaki oleh setiap pelanggan karena 

sudah dapat melindungi bunga potong krisan dari kerusakan terutama saat 

pengangkutan. Setelah itu, tangkai bunga potong krisan dicelupkan ke dalam air 

agar bunga potong krisan memiliki umur simpan dan umur kesegaran yang 

optimal sampai ke tangan pelanggan.  

Pada orientasi profitabilitas, dalam proses sortasi, biasanya petani akan 

menyediakan bunga potong krisan dengan kualitas sesuai permintaan pelanggan 

agar pelanggan merasa puas dan membeli bunga potong krisan dengan harga yang 

tertinggi sesuai dengan harga pasar saat itu untuk masing-masing grade, dalam hal 

ini, petani akan mengusahakan untuk menghasilkan bunga potong krisan yang 

sehat dan tidak terserang penyakit. Pada proses pengkelasan, petani biasanya akan 

mengkategorikan bunga potong krisan menjadi grade A dan B, sementara jika ada 

bunga potong krisan dengan grade C, dalam pengkelasannya akan dicampur 

dengan grade A dan B sehingga petani pun tidak rugi dan tetap mendapatkan 

harga yang sesuai, misalnya jika pada bunga potong krisan jenis spray, dalam satu 

ikat ada 10-15 tangkai untuk grade A, maka petani akan memasukkan 1-2 tangkai 

bunga potong krisan grade C ke setiap ikatnya sehingga harganya jualnya akan 

mengikuti harga bunga potong krisan grade A. Pada proses pembungkusan, petani 

biasanya akan menggunakan koran bekas untuk jenis bunga potong spray dan 

kertas HVS untuk “mencontongi” bunga potong krisan jenis standard yang 

kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan koran bekas. Setelah itu, 

tangkai bunga potong krisan dicelupkan ke dalam air agar bunga potong krisan 
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memiliki umur simpan dan umur kesegaran yang optimal sampai ke tangan 

pelanggan.  

Perlakuan pasca panen ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan, tetapi juga untuk menjaga hubungan jangka panjang 

diantara petani dan pelanggan agar memiliki keberlanjutan dalam pembelian 

bunga potong krisan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Narver & Slater (1990) yang mengatakan bahwa penanganan pasca panen yang 

dilakukan pengusaha bunga potong krisan selalu didasarkan pada keinginan dan 

kebutuhan konsumen dan hal inilah yang dikenal dengan orientasi pasar. Narver 

& Slater (1990) juga menambahkan bahwa hubungan dengan pelanggan jangka 

panjang ini hanya dapat terwujud jika pengusaha mampu memuaskan pelanggan 

dengan cara yang lebih unggul dibanding pesaing, yang pada umumnya dapat 

ditempuh dengan kualitas, pelayanan, inovasi, keunikan produk dan harga yang 

lebih bersaing. Selain itu, Holilah (2005) juga menyampaikan bahwa dilihat dari 

aspek teknis, penanganan pasca panen yang terdiri dari sortasi, pengemasan dan 

pemeliharaan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan bunga potong yang 

dapat memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Dari hal ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa adanya keinginan dan kebutuhan pelanggan terhadap bunga 

potong krisan menjadi pedoman bagi petani dalam melakukan perlakuan pasca 

panen sehingga petani dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 


