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1. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Bunga Potong Krisan 

 Krisan atau dikenal juga dengan seruni bukan merupakan tanaman asli 

Indonesia. Menurut Rukmana dan Mulyana (1997), terdapat 1000 varietas krisan 

yang tumbuh di dunia. Beberapa varietas krisan yang dikenal antara lain adalah C. 

daisy, C. indicum, C. coccineum, C. frustescens, C. maximum, C. hornorum, dan 

C. parthenium. Varietes krisan yang banyak ditanam di Indonesia umumnya 

diintroduksi dari luar negeri, terutama dari Belanda, Amerika Serikat dan Jepang. 

Bunga krisan sangat populer di masyarakat karena banyaknya jenis, bentuk dan 

warna bunga. Selain bentuk mahkota dan jumlah bunga dalam tangkai, warna 

bunga juga menjadi pilihan konsumen. Pada umumnya konsumen lebih menyukai 

warna merah, putih dan kuning, sebagai warna dasar krisan. Namun sekarang 

terdapat berbagai macam warna yang merupakan hasil persilangan di antara warna 

dasar tadi.  

Bunga krisan digolongkan dalam dua jenis yaitu jenis spray dan standar. 

Krisan jenis spray dalam satu tangkai bunga terdapat 10 - 20 kuntum bunga 

berukuran kecil, sedangkan jenis standar pada satu tangkai bunga hanya terdapat 

satu kuntum bunga berukuran besar. Bentuk bunga krisan yang biasa 

dibudidayakan sebagai bunga berukuran besar. Bentuk bunga krisan yang bisa 

dibudidayakan sebagai bunga potong adalah Tunggal, Anemone, Pompon, 

Dekoratif, Bunga besar (Hasyim dan Reza dalam Wisudiastuti, 1999). 

 Bunga potong 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. 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, Singapore dan Hongkong, serta Eropa 

seperti Jerman, Perancis dan Inggris (Wisudiastuti, 1999) 
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2.2.  Risiko Produksi 

            Risiko  merupakan  suatu  keadaan  adanya  ketidakpastian  dan  tingkat ketidak 

pastiannya terukur  secara  kuantitatif.  Menurut Mulyawan (2015), tipe risiko dapat  

dikelompokkan menjadi dua yaitu  risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni  (pure 

risk) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan 

tidak mungkin menguntungkan.  Salah satu contohnya adalah kebakaran. Jika terjadai 

kebakaran, peusahaan akan menderita kerugian.  Kemungkinan lainya adalah tidak terjadi 

kebakaran.  Salah satu cara menghindarkan risiko murni adalah dengan asuransi, sehingga 

besarnya kerugian dapat diminimalkan.  Oleh sebab itu, risiko murni dikenal dengan istilah 

risiko yang dapat diasuransikan (insurance risk). Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang  

dapat  mengakibatkan  dua  kemungkinan,  merugikan  atau menguntungkan perusahaan,  

misalnya  perusahaan  yang  menyimpan  valuta  asing seperti US$ dan JPY dapat mengalami 

keuntungan dan  kerugian. Simpanan tersebut menguntungkan bila nilai tukar mata uang 

tersebut menguat (Djohanputro, 2008).  Risiko spekulatif dikenal dengan istilah risiko bisnis 

(business risk).  

Seluruh kegiatan yang  dilakukan  baik  perorangan  atau  perusahaan  juga 

mengandung risiko.  Kegiatan bisnis sangat  erat  kaitannya  dengan  risiko.  Risiko  dalam 

kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengembalian (return) yang akan  diterima 

oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi (high risk)  umumnya dapat  

diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar (high return). Pola 

pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko 

berhubungan dengan ketidakpastian, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara risiko 

dan ketidakpastian. Menurut Robison dan Barry (1987), risiko adalah peluang dari suatu 

kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat 

menimbulkan kerugian, sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang 

tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Djohanputro (2006) 

menyatakan risiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas 

kejadiannya, sedangkan Muslich (2007) mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya 

hasil  yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan 

munculnya  hasil  negatif  serta  berkaitan  dengan  kemampuan  memperkirakan  terjadinya 

hasil negatif tadi.. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.  

Usaha dalam bidang produksi khususnya produk agribisnis sebagian besar 

menghadapi  beberapa  sumber  penyebab  risiko  dari  faktor  – faktor  teknis, diantaranya   
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perubahan  suhu  dan  cuaca,  hama  dan  penyakit,  penggunaan  input, dan  kesalahan  teknis  

dari  tenaga  kerja.  Terdapat  beberapa  penelitian  yang menganalisis  mengenai  sumber  – 

sumber  risiko  yang  dihadapi  oleh  suatu  usaha dalam  bidang  agribisnis.  Jika  ditinjau  

dari  beberapa  penelitian  pada  komoditi hortikultura sebagian besar sumber risiko yang 

dihadapi pada umumnya meliputi teknik  budidaya,  kesalahan  teknis  sumberdaya  manusia,  

serangan  hama  dan penyakit tanaman, gangguan teknologi, bibit, dan cuaca/iklim yang tidak 

pasti.  

Dalam  Harwood et al (1999),  ada  beberapa  sumber  risiko  yang  dapat dihadapi 

petani, salah satunya adalah risiko produksi, beberapa  sumber risiko  produksi  diantaranya  

hama  dan penyakit, cuaca, musim, bencana alam, teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain, yang  

dapat  menyebabkan  gagal  panen, produktivitas  yang  rendah,  dan  kualitas yang buruk.  

Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan 

pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan. Sementara itu, 

Debertin (1986) menyatakan bahwa kejadian risiko adalah kejadian dimana peluang dan hasil 

dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Risiko dapat pula diartikan 

sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Menurut Basyib (2007), risiko merupakan 

peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi 

yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan 

memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Ada tiga unsur penting dari suatu kegiatan 

yang masih dianggap sebagai risiko: 1) merupakan suatu kejadian, 2) kejadian tersebut masih 

merupakan kemungkinan, dan 3) jika terjadi, maka akan menimbulkan kerugian (Kountur 

2004).  

 

2.3. Manajemen Risiko 

Menurut Darmawi (2008), manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, 

menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan 

untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu 

dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberi makna, cakupan yang luas dalam 

rangka memahami proses manajemen tersebut. 

Menurut Kountur (2004), manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan 

manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya 

risiko.Keberhasilan perusahaanditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan 

berbagai sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya 
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penanganan risiko yang baik segala kemungkinan kerugian yang dapat menimpa perusahaan 

dapat diminimalkan sehingga biaya menjadi lebih kecil dan pada akhirnya perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar.  

Ada empat cara menangani risiko yaitu dengan cara: (1) menghindari dengan tidak 

mengambil risiko, (2) mencegah timbulnya risiko untuk meminimalkan kemungkinan 

terjadinya risiko, (3) mengurangi kerugian akibat risiko untuk meminimalkan akibatnya, dan 

(4) mengalihkan risiko ke pihak lain. Suatu risiko yang kemungkinan terjadinya besar dan 

konsekuensinya juga besar maka cara yang terbaik untuk menangani risiko tersebut adalah 

menghindar. Jika tidak dapat menghindar dan harus menghadapi risiko maka cara yang bisa 

dilakukan adalah mencegah; membuat kemungkinan terjadinya risiko sekecil mungkin. 

Selain mencegah kerugian, akibat dari kerugian itu perlu dikurangi, pengurangan kerugian 

akibat risiko dilakukan terutama jika konsekuensi dari risiko tersebut besar. Dengan demikian 

pengurangan kerugian dilakukan untuk memperkecil konsekuensi. Beberapa risiko tidak 

dapat dicegah, kemungkinan terjadinya dikurangi konsekuensinya. Jika risiko tersebut tidak 

dapat dicegah atau dikurangi, ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan dana atas 

risiko tersebut. Alternatif penanganan risiko pada produk pertanian ada beberapa cara yaitu 

dengan diversifikasi usaha, integrasi vertikal, kontrak produksi, kontrak pemasaran, 

perlindungan nilai dan asuransi.  

Menurut Kountur (2008), manajemen risiko perusahaan adalah bagaimana cara 

menangani semua risiko yang ada di dalam perusahaan tanpa memilih risiko risiko tertentu 

saja. Penanganan risiko dapat dianggap sebagai salah satu fungsi dari manajemen. Ada 

beberapa fungsi manajemen yang sudah dikenal yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan melakukan pengendalian atau planning, organizing, actuating, controlling 

(POAC). 

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk  menata 

kemungkinan  variabilitas   pendapatan dengan menekan sekecil  mungkin  tingkat kerugian  

yang  diakibatkan oleh keputusan  yang  diambil  dalam  menggarap  situasi   yang tidak  

pasti.  Konsep  dasar  manajemen  risiko  menurut  Djohanputro (2008) yang dapat dipahami 

oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen  risiko  hanya sebuah  pendekatan,  

tetapi  manajemen  risiko  merupakan  strategi  fleksibel  yang  dapat diterapkan untuk 

berbagai skala industri. 

1. Sistem  manajemen  risiko   haruslah  sistematis  dan  diikuti  secara  konsisten tetapi  tidak 

kaku dan fleksibel.  
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2. Manajemen risiko bukan merupakan alat yang secara ajaib akan meningkatkan penerimaan 

sekaligus mengurangi risiko.  

3. Lingkungan  usaha  saat  ini  telah  menyebabkan  kompleksitas  manajemen  risiko 

menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sulit. 

4. Kecenderungan  meningkatnya  persaingan,  konsumen  yang  semakin  menuntut  dan  

perkembangan  baru  dalam  teknologi  semakin  mempersulit  pengelolaan risiko.  

Program  manajemen  risiko  akan  lebih  efektif  jika  menjalankan  empat  langkah  

di dalam proses manajemen risiko : 

1.  Mengenal pasti potensi kerugian 

2.  Mengevaluasi potensi kerugian. 

3. Memilih  teknik  tepat,  atau  mengkombinasikan  beberapa  teknik  manangani  ancaman 

kerugian. 

4.  Menerapkan program penanganan kerugian yang mengancam. 

Tujuan dari diterapkannya manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko sehingga 

organisasi dapat bertahan atau dapat mengoptimalkan risiko (Hanafi 2009). 

Dalam memilih strategi yang akan diterapkan, perusahaan akan memilih strategi yang 

dapat meminimalkan risiko yang dihadapinya. Namun hal ini mengandung ketidakpastian, 

sehingga dapat menimbulkan risiko bagi para pemegang kepentingan perusahaan. Dalam 

menghadapi risiko setiap pelaku bisnis atau usaha mempunyai perilaku yang berbeda-beda. 

Perilaku individu dalam menghadapi risiko ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, 

yakni risk averse, risk neutral, dan risk preferer (Debertin 1986). 

1.  Risk Averse merupakan perilaku individu yang takut terhadap risiko, dan cenderung akan 

menghindari risiko. Sikap ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ragam (income 

variance)  yang merupakan ukuran tingkat risiko akan diimbangi dengan menaikkan 

expected income. 

2. Risk Neutral yaitu perilaku individu yang netral terhadap risiko, yaitu perilaku individu 

yang apabila terjadi kenaikan income variance tidak akan diimbangi dengan menaikkan 

expected income. Artinya, jika income variance semakin tinggi, maka expected income 

akan tetap. 

3. Risk Preferer merupakan perilaku individu yang bersedia mengambil risiko. Sikap ini 

menunjukkan bahwa adanya kenaikan income variance akan diimbangi dengan kesediaan 

pembuat keputusan menerima expexted income lebih rendah. Risk preferer cenderung 

menganggap risiko sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. 
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Secara garis besar, terdapat dua jenis strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola 

risiko, antara lain:  

1. Strategi Preventif 

Strategi preventif dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko, diantaranya: (1) 

membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur, (2) mengembangkan sumberdaya 

manusia, dan (3) memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Strategi preventif dilakukan 

untuk risiko yang tergolong dalam kemungkinan atau probabilitas risiko yang besar 

(Kountur 2008). 

2.  Mitigasi 

Mitigasi adalah strategi penanganan risiko yang bertujuan untuk memperkecil dampak 

yang ditimbulkan dari risiko. Strategi mitigasi dilakukan untuk menangani risiko yang 

memiliki dampak yang sangat besar. Adapun beberapa cara yang termasuk dalam strategi 

mitigasi adalah: 

a)  Diversifikasi 

     Diversifikasi adalah cara menempatkan aset atau harta di beberapa tempat sehingga 

jika salah satu kena musibah maka tidak akan menghabiskan semua aset yang dimiliki. 

Diversifikasi merupakan salah satu cara pengalihan risiko yang paling efektif dalam 

mengurangi dampak risiko. 

b)  Penggabungan 

Penggabungan merupakan salah satu cara penanganan risiko yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan melakukan kegiatan penggabungan dengan pihak perusahaan lain, 

contoh strategi ini adalah perusahaan yang melakukan merger atau dengan melakukan 

akuisisi. 

c)  Pengalihan risiko 

Pengalihan risiko (transfer of risk) merupakan cara penanganan risiko dengan 

mengalihkan dampak risiko ke pihak lain. Cara ini bertujuan untuk mengurangi 

kerugian yang dihadapi oleh perusahaan. Cara ini dapat dilakukan melalui asuransi, 

leasing, outsourcing, dan hedging. Pengalihan risiko dapat dilakukan dengan cara 

mengasuransikan aset perusahaan yang dampak risikonya besar, sehingga jika terjadi 

kerugian maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian yang dialami 

perusahaan sesuai dengan kontrak perjanjian yang disepakati oleh pihak perusahaan 

dan pihak asuransi. Leasing adalah suatu cara dimana aset digunakan namun aset 

tersebut dimiliki oleh pihak lain, sehingga jika terjadi sesuatu dan lain hal pada aset 
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tersebut maka pemilik aset tersebutlah yang akan menanggung kerugian yang terjadi, 

sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Outsourcing merupakan suatu cara dimana 

suatu pekerjaan diberikan pada pihak lain sehingga jika terjadi kerugian maka kerugian 

tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan usaha tersebut. Hedging merupakan 

cara pengalihan risiko dengan mengurangi dampak risiko melalui transaksi penjualan 

dan pembelian. 

 

2.4. Pengukuran Risiko 

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan variance, standard 

deviation, dan coefficient variation (Elton dan Gruber, 1995). Ketiga ukuran ini saling 

berkaitan satu sama lain. Ukuran acak yang digunakan sebagian besar adalah ukuran 

simpangan baku (standard deviation) yang menggambarkan rata-rata perbedaan 

penyimpangan. Semakin bervariasi hasil atau return maka risiko akan semakin besar. 

Coefficient variation merupakan hasil dari rasio standar deviasi dengan return yang 

diharapkan (expected return) yang dapat menjadi ukuran yang sangat tepat bagi pengambil 

keputusan khususnya dalam memilih salah satu alternatif dari beberapa kegiatan usaha. 

Risiko dalam kegiatan pertanian tergolong unik karena dalam aktivitasnya bergantung pada 

kondisi alam seperti iklim dan cuaca, dan lain-lain. 

Harwood et al (1999) menyatakan bahwa sumber risiko yang berasal dari risiko 

produksi diantaranya adalah faktor iklim dan cuaca, seperti curah hujan, temperatur udara, 

serangan hama dan penyakit, kesalahan sumber daya manusia, penggunaan teknologi baru 

secara cepat tanpa adanya penyesuaian sebelumnya yang menyebabkan gagal panen, 

rendahnya produktivitas, dan lain-lain. 
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2.5.  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai risiko bunga potong krisan disajikan 

pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Tujuan & Alat Analisis Hasil 
Analisis Risiko Produksi 

Bunga Potong Mawar 

Pada PT Momenta 

Agrikultura (Amazing 

farm) di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten 

Bandung. 

(Permana A, 2011) 

Tujuan penelitian: (a) 

meng-identifikasi risiko-

risiko yang terdapat pada 

kegiatan produksi atau 

budidaya bunga potong 

mawar di PT Momenta 

Agrikultura; (b)  

menganalisis besarnya 

risiko kegiatan produksi 

bunga potong mawar di PT 

Momenta Agrikultura; (c) 

menyusun alternatif 

strategi yang dapat dilaku-

kan untuk mengatasi atau 

mengurangi dampak risiko 

produksi tanaman bunga 

potong mawar di PT 

Momenta Agrikultura.   

Alat analisis:  Variance,  

Standard Deviation,  dan  

Coefficient  Variation. 

Nilai coefficient variation, 

sebesar 0,23. Expected 

return sebesar 11,27. 

Strategi penanganan risiko 

yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif 

penanganan risiko adalah 

strategi preventif yaitu 
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Tabel 2.5. Lanjutan 

Judul Penelitian Tujuan & Alat Analisis Hasil 
Analisis Risiko Produksi 

Krisan Potong pada 

Perusahaan Natalia 

Nursery di Kecamatan 

Tenjolaya, Kabupaten 

Bogor. 

(Nasti Y,  2013) 

Mengidentifikasi sumber – 

sumber risiko yang terdapat 

pada kegiatan produksi 

atau budidaya tanaman 

bunga potong krisan di 

Perusahaan Natalia 

Nursery, menganalisis 

besarnya risiko yang terjadi 

pada usaha budidaya 

tanaman bunga potong 

krisan di Perusahaan 

Natalia Nursery, dan 

menganalisis alternatif 

strategi yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi 

atau mengurangi dampak 

risiko produksi yang terjadi 

di perusahaan Natalia 

Nursery. Alat analisis: 

expected return, variance, 

standard deviation, dan 

coefficient variation. 

penanganan yang 

dilakukan untuk 

menghindari risiko 

produksi.produksi krisan 

tipe standar pada Natalia 

Nursery mengalami risiko 

produksi yang lebih besar 

dengan  coefficient 

variation 0,30 

dibandingkan dengan 

krisan tipe spray dengan 

coefficient variation 0,11. 

Perusahaan dapat 

mengurangi risiko 

produksi yang terjadi 

dengan melakukan 

diversifikasi, dibandingkan 

spesialisasi. Strategi 

penanganan risiko 

produksi yang dilakukan 

antara lain: strategi 

preventif, mitigasi, 

pengendalian OPT, 

pengembangan SDM dan 

kemitraan. 

Analisis Risiko 

Pengusahaan Bunga pada 

PT Saung Mirwan  

Kabupaten  Bogor,  

Provinsi  Jawa  Barat. 

(Sianturi N,  2011) 

Mengidentifikasi  sumber-

sumber  risiko  yang 

dihadapi  PT  Saung 

Mirwan dalam 

mengusahakan berbagai 

jenis bunga dan,  mem-

pelajari hubungan antara 

diversifikasi usaha bunga 

dengan upaya menekan 

risiko dan melihat 

pengaruh diversifikasi 

untuk menekan risiko. Alat 

analisis: Variance,   

Standard  Deviation,  

Coefficient Variance 

 

risiko yang paling tinggi 

terdapat pada bunga krisan 

sedangkan yang paling 

rendah terdapat pada bunga 

kastuba. Hasil  analisis  

risiko diversifikasi 

menghasilkan  kombinasi  

krisan  dan kalandiva 

merupakan diversifikasi 

yang paling tinggi 

risikonya sedangkan risiko 

yang paling rendah adalah 

kombinasi kalanchoe dan 

kastuba. Diversifikasi pada  

beberapa komoditas bunga 

di satu sisi dapat menekan 

risiko namun diversifikasi  

tidak  selamanya  dapat  

menekan  risiko 
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