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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki potensi untuk 

mengusahakan dan mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura. Salah 

satu tanaman hortikultura yang sedang marak digemari oleh masyarakat adalah 

tanaman hias bunga potong. Di Indonesia, banyak jenis tanaman hias bunga 

potong yang telah dibudidayakan dan dipasarkan, salah satunya adalah krisan. 

Krisan merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki daya tarik bagi 

konsumen untuk digunakan sebagai rangkaian bunga diberbagai acara seperti 

upacara (peresmian), hari valentine, kematian, imlek dan pernikahan (Rukmana & 

Mulyana, 1997). 

Bunga potong krisan merupakan salah satu tanaman hortikultura yang 

mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan seiring dengan meningkatnya 

permintaan konsumen akan bunga potong ini. Penambahan jumlah permintaan 

yang terus meningkat ini sebaiknya diikuti dengan pengembangan sistem 

penanganan pasca panen  sehingga dihasilkan bunga potong dengan standar mutu 

yang dapat dipahami dan dijadikan pegangan oleh produsen dan konsumen 

(Arisanti & Setiari, 2012). Penanganan pasca panen merupakan bagian dari SOP 

(Standard Operational Procedure) yaitu rangkaian kegiatan yang memberikan 

perlakuan terhadap bunga setelah panen sampai bunga itu diterima oleh 

konsumen. Untuk mengurangi kehilangan produktivitas karena kerusakan yang 

sering terjadi setelah panen pada bunga krisan, seperti layu, terkulainya tangkai 

bunga atau bahkan patahnya tangkai bunga, serta lepasnya kelopak bunga, maka 

diperlukan perhatian khusus pada penanganan pasca panennya agar produk yang 

dihasilkan mempunyai shelflife (umur simpan) dan vaselive (umur kesegaran) 

yang cukup optimal (Fernando, 2015). 

Pentingnya menjaga kesegaran bunga potong krisan sampai ditangan 

konsumen melalui perlakuan dalam penanganan panen dan pasca panen 

hendaknya menjadi perhatian setiap pengusaha agar produknya dapat diterima 

dengan baik oleh konsumen. 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 
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tetap mempertahankan kualitasnya.  

Desa Kenteng adalah salah satu desa yang menjadi sentral budidaya bunga 

potong krisan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 

(Kementerian Pertanian, 2014). Produksi bunga potong yang dihasilkan akan 

dipasarkan untuk memenuhi permintaan bunga potong krisan di beberapa kota di 

Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan, fenomena yang terjadi di desa ini yaitu 

sebagian besar petani telah melakukan penanganan pasca panen yang meliputi 

sortasi (sorting), pengkelasan (grading), dan pembungkusan (packaging). Petani 

bunga potong krisan melakukan penanganan pasca panen ini dikarenakan harga 

jual yang diterima akan lebih besar dibandingkan dengan menjual langsung 

produk tanpa melalui penanganan pasca panen. Dalam melakukan penanganan 

pasca panen ini, petani tetap memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen 

sehingga produk yang dijual dapat diterima baik oleh konsumen. Keinginan dan 

kebutuhan konsumen inilah yang nantinya menjadi tuntutan bagi setiap pengusaha 

untuk menyediakan produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Kemampuan perusahaan atau perorangan untuk memahami dan memenuhi 

keinginan serta kebutuhan pelanggan inilah yang dikenal dengan istilah orientasi 

pada pasar atau market orientation (Narver & Slater, 1990). Orientasi pasar 

sebagai konstruk tunggal menurut Narver & Slater (1990) menekankan pada 4 hal 

yaitu: 1) orientasi pada pelanggan; 2) orientasi pada pesaing; 3) orientasi pada 

fokus jangka panjang dan 4) orientasi pada profitabilitas.  

Persaingan yang semakin kompetitif serta konsumen yang semakin kritis 

dalam memilih produk, menuntut setiap pengusaha untuk lebih inovatif dalam 

menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Kondisi ini juga diperburuk dengan banyaknya varietas bunga potong krisan baru 

yang didistribusi dari beberapa kota yang membuat bunga potong krisan lokal kini 

kurang diminati oleh konsumen. Situasi yang demikian mendorong setiap 

pengusaha untuk mencari solusi yang kreatif dan inovatif agar dapat bertahan dan 

memenangkan persaingan. Strategi bersaing, marketing mix, tindakan inovasi dan 

strategi orientasi pasar adalah beberapa solusi yang dapat digunakan (Putranto, 

2003). Oleh karena itu, pengusaha dituntut mampu memilih dan menetapkan 
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konsep dan strategi yang digunakan untuk menghadapi pesaing dengan bisnis 

yang sejenis serta memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kelemahan untuk 

menarik perhatian pelanggan. Penelitian Jaworski & Kohli (1993) menyatakan 

bahwa orientasi pasar berhubungan dengan top manajemen, hubungan antar 

bagian dan sistem organisasi yang mencerminkan kompetisi superior dalam 

memahami pelanggan. Hal tersebut berpeluang memberikan kepuasan kepada 

pelanggan sama halnya dengan kemampuan pengelolaan organisasi dan 

diharapkan mampu menjaga hubungan dagang dengan pelanggan dalam jangka 

panjang sehingga usaha yang dilakukan dapat tetap bertahan. Selain itu, Jaworski 

& Kohli (1993) juga mengatakan orientasi pasar berhubungan dengan 

karakteristik individu petani meliputi usia, pendidikan dan jenis kelamin. Dalam 

usaha bunga potong krisan, sikap yang berorientasi pasar dibutuhkan oleh 

pengusaha karena kebutuhan dan keinginan pelanggan akan bunga potong krisan 

terus berkembang seiring dengan waktu sehingga menuntut pengusaha untuk 

menghasilkan produk dengan kualitas yang selalu terjaga dan diperlukan 

pemahaman dan sikap yang responsif dalam memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh orientasi pasar terhadap penanganan 

pasca panen bunga potong krisan yang ada di Desa Kenteng yang kemudian 

dijabarkan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi orientasi pasar petani bunga potong krisan di Desa 

Kenteng? 

2. Bagaimana petani bunga potong krisan di Desa Kenteng memiliki orientasi 

pasar? 

3. Bagaimana pengaruh orientasi pasar terhadap penanganan pasca panen bunga 

potong krisan di Desa Kenteng? 

 

1.2. Tujuan 

1. Mengetahui orientasi pasar petani bunga potong krisan di Desa Kenteng. 

2. Mengetahui faktor determinan orientasi pasar pengusaha bunga potong 

krisan di Desa Kenteng. 
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3. Mengetahui pengaruh orientasi pasar terhadap penanganan pasca panen 

bunga potong krisan di Desa Kenteng. 

1.3. Signifikansi 

1.3.1. Secara Teoritis 

a. Bagi kaum akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan memperluas pengetahuan dalam bidang agribisnis, 

khususnya mengenai pengaruh orientasi pasar terhadap penanganan 

pasca panen bunga potong krisan. 

b. Bagi pengusaha bunga potong krisan khususnya di Desa Kenteng,  

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pengusaha agar lebih memperhatikan orientasi pasar yang baik dan 

tepat untuk dilakukan demi menjaga keberlanjutan usaha sehingga tetap 

mampu bersaing dengan usaha yang sama atau sejenis. 

 

1.3.2. Secara Praktis 

Bagi pengusaha bunga potong krisan khususnya di Desa Kenteng, 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan 

orientasi pasar sehingga penanganan pasca panen yang dilakukan dapat 

memberikan kepuasan bagi pelanggan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti harus memberikan batasan pengertian dari 

setiap istilah, konsep atau variabel yang digunakan sebagai pedoman peneliti 

untuk mengoperasionalkannya. Batasan masalah ini perlu dicantumkan untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan dari penelitian. Selain itu, diperlukan untuk 

mencegah terjadinya penafsiran yang tidak seragam atau berbeda antar pembaca. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bunga potong adalah bunga yang dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian untuk 

berbagai keperluan dalam kehidupan manusia sehari-hari misalnya dalam 

perayaan hari valentine, pernikahan, kematian, hari raya Imlek dan upacara 

(peresmian). Dalam penelitian ini, bunga potong yang diamati adalah bunga 

potong krisan. 
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2. Petani yang dimaksud adalah petani bunga potong krisan yang 

membudidayakan sendiri tanaman krisannya dan melakukan penanganan pasca 

panen. 

3. Penanganan pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang memberikan 

perlakuan terhadap bunga setelah panen sampai bunga itu diterima oleh 

konsumen. Dalam penelitian ini, penanganan pasca panen yang dimaksud 

terdiri atas: 

a. Sortasi (sorting) adalah proses pemisahan dan penggolongan tingkat 

kebagusan dan keseragaman hasil bunga potong krisan. 

b. Pengkelasan (grading) adalah pemilihan berdasarkan kelas kualitas. 

Biasanya dibagi dalam kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan seterusnya atau 

kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. 

c. Pembungkusan (packaging) adalah perlakuan khusus yang dilakukan petani 

terhadap bunga potong krisan seperti pembungkusan yang dilakukan dengan 

menggunakan koran dan kemudian dicelupkan ke dalam ember berisi air 

sebelum krisan sampai ke tangan konsumen. 

4. Orientasi pasar adalah kemampuan petani bunga potong krisan untuk 

memahami dan memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggan, yang dapat 

dilihat dari indikatornya antara lain orientasi pelanggan, orientasi pesaing, 

orientasi fokus jangka panjang dan orientasi profitabilitas. 

5. Faktor determinan orientasi pasar pada petani bunga potong krisan dilihat dari 

karakteristik individu petani yang meliputi usia, pendidikan dan jenis kelamin. 

6. Pelanggan adalah pembeli bunga potong krisan yang terdiri dari tengkulak, 

pedagang, florist dan konsumen (pendekor) yang memanfaatkan langsung 

bunga potong krisan untuk dirangkai pada berbagai acara. 

 


