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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis, karena terletak di garis khatulistiwa 

serta memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini 

ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor 

pertanian (Mubyarto, 1995). Krisan (Chrysanthemum mor folium  R)  merupakan 

salah satu tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai 

peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup petani (Wasito dan Komar 2004).  

Krisan merupakan salah satu jenis bunga potong penting di dunia.  Pada 

perdagangan tanaman hias dunia, bunga krisan merupakan salah satu bunga yang 

banyak diminati oleh beberapa negara Asia seperti Jepang, Singapura dan 

Hongkong, serta Eropa seperti Jerman, Perancis dan Inggris (Wisudiastuti, 1999). 

Bunga krisan (Chrysanthemum mor folium  R) yang banyak diminati adalah bunga 

yang mekar sempurna, penampilan yang sehat dan segar serta mempunyai tangkai 

batang yang tegar dan kekar, sehingga bunga potong menjadi awet dan tahan 

lama. Melihat besarnya pasar yang ada, maka petani bunga krisan memerlukan 

manajemen yang baik dalam melakukan usahanya. 

Dalam melakukan usaha produksi bunga potong, petani tidak terlepas dari 

risiko produksi yang terjadi. Risiko yang  dihadapi  petani  dapat  menggangu  

keberlangsungan  usaha budidaya  bunga  potong krisan  tersebut.  Hal  ini  juga  

tidak  terlepas  dari  bunga potong krisan  yang  menjadi  komoditi  utama  petani. 

Risiko produksi merupakan risiko yang berpengaruh langsung pada hasil produksi  

bunga  krisan. Apabila  kemungkinan  terjadinya  risiko  produksi  dapat  

diantisipasi dan  ditangani  dengan  baik  dan  lebih  awal  maka  kerugian  serta  

dampak  yang mungkin ditimbulkan oleh risiko dapat diminimalisasi.  

Kabupaten Semarang merupakan salah satu sentra bunga potong krisan di 

Jawa Tengah. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas bunga 

potong krisan dari tahun 2010 sampai 2014 disajikan pada Tabel 1.1.      

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat adanya fluktuasi pada produktivitas bunga 

potong krisan di Kabupaten Semarang.  Peningkatan luas lahan panen tidak 

diiringi dengan peningkatan produksi. Produksi yang tidak mengalami 

peningkatan sejalan dengan meningkatnya luas panen mengindikasikan adanya 



2 
 

 
 

risiko produksi bunga potong krisan di Kabupaten Semarang.  Risiko produksi 

dapat disebabkan oleh faktor-faktor di tingkat petani atau karena perubahan iklim, 

teknologi, serangan hama penyakit (Harwood et al., 1999). 

 

Tabel 1.1  Produktivitas Bunga Potong Krisan di Kabupaten Semarang Tahun 

2010-2014  

Tahun Luas Panen (m2) Jumlah Produksi (tangkai) 
Produktivitas 

(tangkai/m2) 

2010 1.285.800 100.953.700 78,51 

2011 1.617.500 128.867.500 79,67 

2012 1.663.000 105.517.350 63,45 

2013 1.716.550 108.892.905 63,43 

2014 1.747.000 110.817.560 63,43 

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka 2016  

 

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang merugikan, sehingga menjadi 

penting untuk mengetahui berapa besar kemungkinan dari suatu kejadian dan 

berapa besar konsekuensi atau akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejadian 

tersebut. Jika risiko harus dihadapi, maka yang harus dilakukan adalah membuat 

kemungkinan kejadian dan dampak yang ditimbulkannya sedemikian kecilnya, 

dan atau mencari sumber pendanaan untuk membiayai kerugian. Sistem 

manajemen risiko sangat penting dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang 

mungkin timbul. 

Berdasarkan paparan di atas, kajian untuk  mengetahui  risiko  produksi  

dan sumber risiko pada budidaya bunga potong krisan menarik untuk dilakukan, 

sehingga diharapkan dapat diketahui strategi – strategi yang bisa digunakan dalam 

mengantisipasi atau menangani risiko produksi.  

 

1.2.  Tujuan 

1. Menganalisis penerimaan, biaya produksi, pendapatan, nilai R/C ratio dan  

nilai BEP harga sayuran organik. 

2. Mengetahui tingkat keberlanjutan usahatani sayuran organik dalam aspek 

ekonomi. 

3. Mengestimasi trend permintaan dan harga sayuran organik. 
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1.3.  Signifikansi Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi pelaku agribisnis terutama petani bunga potong krisan, khususnya dalam 

mengetahui sumber risiko produksi, besarnya risiko produksi dan strategi petani 

bunga potong krisan dalam mengurangi risiko produksi yang terjadi di kecamatan 

Bandungan, kabupaten Semarang Jawa Tengah. Bagi akademisi, hasil kajian 

mengenai risiko bunga potong krisan diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi mengenai manajemen risiko. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang dapat 

membantu memberdayakan petani bunga potong krisan di Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan pengertian dari setiap istilah, konsep 

atau variabel yang digunakan sebagai pedoman peneliti untuk 

mengoperasionalkannya. Batasan masalah perlu dicantumkan jika peneliti akan 

membatasi penelitiannya dalam kondisi tertentu (Murdiyatmoko, 2007 dan Umar, 

1997). Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Risiko adalah peluang terjadinya kemungkinan merugi yang probabilitasnya 

dapat diketahui terlebih dahulu, diukur dengan nilai return produksi pada 

setiap  kejadian. Return produksi merupakan hasil pada setiap kejadian 

(tertinggi,  normal,  terendah) berdasarkan subjektivitas petani.  

2. Faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya risiko produksi dibatasi 

berdasarkan rata – rata produksi yang diperoleh petani dalam 10 kali produksi. 

3. Sumber risiko produksi yang dihadapi oleh petani bunga potong krisan adalah 

berbagai risiko yang dapat menyebabkan gagal panen, produktivitas yang 

rendah, dan kualitas produksi bunga potong krisan yang buruk.  Pengukuran 

besarnya risiko produksi dilakukan dengan menggunakan variance, standard 

deviation, dan coefficient variation. 

4. Strategi petani bunga potong krisan dalam menghadapi risiko produksi adalah 

berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan petani bunga potong krisan 
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dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko mulai dari perencanaan, 

proses produksi, sampai pemanenaan. 

5. Jenis tanaman hortikultura yang dikaji dalam penelitian ini adalah bunga 

potong krisan (Chrysanthemum mor folium  R). 
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