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2.    TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1.  Bunga Potong Krisan 

Krisan merupakan tanaman bunga hias yang berasal dari dataran Cina. 

Krisan kuning yang berasal dari dataran Cina, dikenal dengan Chrysanthenum 

indicum (kuning), Chrysanthenum morifolium (ungu dan pink), dan 

Chrysanthenum daisy (bulat, ponpon). Krisan masuk ke Indonesia pada tahun 

1800 dan sejak tahun 1940 krisan dikembangkan secara komersial, baik sebagai 

bunga pot maupun sebagai bunga potong. Sebagai bunga potong, krisan 

digunakan sebagai bahan dekorasi ruangan, jambangan (vas) bunga dan rangkaian 

bunga. 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.  

Bunga krisan digolongkan ke dalam dua jenis yaitu spray dan standard. 

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

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

satu kuntum bunga berukuran besar. Bentuk bunga krisan yang bisa 

dibudidayakan sebagai bunga potong adalah tunggal, anemone, pompon, 

dekoratif, bunga besar (Hasim & Reza, 1995). 

 

2.1.2.  Penanganan Pasca Panen Bunga Potong Krisan 

Hasil utama budidaya (usahatani) krisan adalah bunga. Bunga krisan 

digunakan sebagai bunga potong penghias (dekorasi) ruangan, rangkaian besar 

dan jambangan bunga untuk berbagai acara. Umur bunga potong krisan umumnya 

amat singkat, hanya dua sampai tiga hari apabila tidak ditangani secara baik. Di 

samping itu, bunga potong mudah rusak. Kerusakan dapat terjadi pada saat panen 

(pemetikan), penyimpanan dan pengangkutan. Oleh karena itu untuk 

mempertahankan kesegaran dan kualitas bunga potong krisan perlu penanganan 

yang tepat dan hati-hati sejak panen sampai bunga potong berada ditangan 

konsumen (Rukmana & Mulyana, 1997). Hal serupa juga disampaikan oleh 

Hasim & Reza (1995) bahwa menentukan saat panen dengan tepat merupakan 

salah satu langkah penting dalam rangka pemasaran bunga potong. Pemetikan 

yang terlalu awal menyebabkan bunga mekar tidak sempurna dan warnanya agak 
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pucat. Sebaliknya pemetikan yang terlambat mengakibatkan bunga tidak tahan 

lama ditangan konsumen. Maka perlu dipelajari sifat-sifat pasca panen dari 

varietas krisan yang ditanam agar penanganan panen dan pasca panennya dapat 

sebaik mungkin. 

 

2.1.2.1.  Sortasi (Sorting) 

Penyortiran merupakan kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang 

rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya. Sortasi harus 

dilakukan dengan hati-hati agar hasil panen tidak rusak. Sortasi dapat 

menggunakan alat atau mesin sesuai sifat dan karakteristik produk hortikultura. 

Prosedur operasional baku penyortiran yang baik yaitu 1) memperkerjakan 

petugas yang terampil serta terlatih dan 2) memisahkan produk yang baik dari 

yang rusak dan kotoran/benda asing. Indikator pelaksanaan penyortiran yang baik 

adalah 1) tersedia tempat sortasi yang bersih dan 2) tersedia petugas yang baik 

dan terampil (Peraturan Menteri Pertanian RI, 2013). 

Setelah panen dilakukan, tangkai-tangkai bunga dikumpulkan dan dibawa 

ke ruang penyortiran. Di ruang penyortiran, tangkai-tangkai bunga dipisahkan 

menurut warna dan varietasnya (Hasim & Reza, 1995). Menurut Rukmana & 

Mulyana (1997), penyortiran (sortasi) dan pembersihan yang dilakukan yaitu: 1) 

tangkai bunga dipisah-pisahkan berdasarkan tipe bunga, warna, dan varietas yang 

sama (seragam); 2) tangkai bunga dibersihkan dari daun-daun kering atau 

terserang hama dan penyakit; dan 3) daun-daun tua pada pangkal tangkai dibuang, 

namun sisakan dua per tiga jumlah daun yang terletak dekat kuntum bunga. 

 

2.1.2.2.  Pengkelasan (Grading) 

Grading adalah pemilahan berdasarkan kelas kualitas. Biasanya dibagi 

dalam kelas I, II dan III atau kelas A, B dan C. Pada beberapa komoditas ada 

kelas supernya. Prosedur operasional baku pengkelasan yang baik yaitu 1) 

memperkerjakan petugas yang terampil dan terlatih; 2) mengelompokkan produk 

menurut kelas mutu yang telah ditetapkan; 3) menempatkan produk dalam wadah 

yang sesuai kelasnya; 4) menggunakan wadah atau alat dan mesin yang bersih; 

dan 5) memastikan alat dan mesin yang digunakan terkalibrasi dan berfungsi baik. 

Indikator pelaksanaan pengkelasan yang baik adalah 1) tersedia pedoman 
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pengkelasan; 2) tersedia pekerja yang kompeten; 3) tersedia alat dan mesin 

pengkelasan yang berfungsi baik; 4) tersedia catatan hasil pengkelasan; dan 5) 

tersedia perlengkapan kerja yang memenuhi standar keselamatan kerja (Peraturan 

Menteri Pertanian RI, 2013). 

 Tujuan dari tindakan grading adalah memberikan nilai lebih (harga yang 

lebih tinggi) untuk kualitas yang lebih baik. Standar yang digunakan untuk 

pemilahan (kriteria) dari masing-masing kualitas tergantung dari permintaan pasar 

(Hindarti, 2015). Setiap varietas dikumpulkan secara berkelompok dan 

selanjutnya antar varietas dikelompokkan menurut warna tertentu. Jadi, hasil 

panen terdiri dari pengelompokkan warna putih, kuning, merah dan seterusnya, 

dan dalam setiap kelompok warna ada beberapa varietas krisan A, B, C dan 

seterusnya. Setelah itu, dilakukan pengkelasan berdasarkan ukuran diameter 

tangkai bunga sesuai dengan kriteria (Hasim & Reza, 1995). Hal ini juga 

diungkapkan oleh Rukmana & Mulyana (1997) bahwa perlu diperhatikan kriteria 

mutu bunga krisan dengan standar permintaan pasar (konsumen). Hasil 

inventarisasi bunga potong krisan yang dilakukan Puslitbang Hortikultura tentang 

karakteristik bunga krisan dapat disimak pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Bunga Potong Krisan di Pasar Domestik (dalam 

negeri). 

No. Tipe Bunga Karakteristik bunga potong 

1 Krisan standar hasil produsen 

besar 

- Panjang tangkai bunga 60cm-80cm 

- Diameter bunga 8cm-12cm 

- Jumlah bunga per tangkai 1 kuntum 

- Jumlah bunga per ikat 20 tangkai 

- Bebas hama penyakit pada daun dan bunga 

2 Krisan standar hasil produsen 

kecil 

- Panjang tangkai bunga 70cm-80cm 

- Diameter bunga 12cm-15cm 

- Jumlah bunga per tangkai 2-3 kuntum 

- Jumlah bunga per ikat 50 tangkai 

- Bunga ada kerusakan fisik, terdapat serangan hama 

dan penyakit karat daun 

3 Krisan spray hasil produsen 

kecil dan besar 

- Panjang tangkai bunga 35cm-80cm 

- Jumlah bunga per tangkai 3-12 kuntum 

- Jumlah bunga per ikat 10-12 tangkai 

- Bebas dari hama dan penyakit 

Sumber: Dwiatmini, dkk (1994) dalam Rukmana & Mulyana (1997) 

 

Kriteria utama bunga potong meliputi: penampilan yang baik dan menarik, 

sehat dan bebas dari serangan hama penyakit. Standar umum kriteria bunga 

potong krisan dibedakan dalam tiga kelas, yaitu terdiri atas: 
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a. Kelas I untuk konsumen di hotel dan florist besar. 

- Panjang tangkai bunga lebih dari 70cm. 

- Diameter pangkal tangkai bunga lebih dari 5mm. 

b. Kelas II dan III untuk konsumen rumah tangga, florist menengah, dan dekorasi 

massal. 

- Panjang tangkai bunga kurang dari 70cm. 

- Diameter pangkal tangkai bunga kurang dari 5mm. 

 

2.1.2.3.  Pembungkusan (Packaging) 

Pembungkusan merupakan kegiatan untuk mewadahi atau membungkus 

produk sesuai dengan karakteristik produk (Peraturan Menteri Pertanian RI, 

2013). Menurut Hasim & Reza (1995), untuk menjaga agar kuntum-kuntum 

bunga tidak cepat mekar dan rusak, dapat dipakai plastik pembungkus yang dalam 

bahasa Inggris lazim disebut sleeves (kantong lengan). Bentuk kantong ini dibuat 

sedemikian rupa sehingga ikatan rangkaian bunga dapat dengan mudah 

dimasukkan ke dalamnya dan kerusakan bunga akibat pengangkutan dapat 

dihindarkan. Kantong pembungkus seperti ini dirancang khusus dengan memakai 

kertas kaca yang bermotif. Secara sederhana dapat pula digunakan seludang 

pembungkus dari kertas. Rukmana & Mulyana (1997) mengungkapkan hal serupa 

dimana pembungkusan dilakukan dengan 1) diambil tiap ikat bunga yang usai 

dirapikan pangkal tangkainya dan 2) dibungkus tiap ikat bunga dengan seludang 

pembungkus dari kertas atau plastik khusus “sleeves”. Kuntum bunga tidak 

tertutup seludang pembungkus. Indikator pelaksanaan pembungkusan yang baik 

adalah 1) tersedia pedoman pembungkusan; 2) tersedia pedoman penyiapan 

produk yang akan dibungkus sesuai dengan karakteristiknya; 3) tersedia catatan 

proses pembungkusan; 4) tersedia perlengkapan kerja yang memenuhi standar 

keselamatan kerja; dan 5) tersedia sampel produk yang dibungkus (Peraturan 

Menteri Pertanian RI, 2013). 

 

2.1.3.  Orientasi Pasar  

Suatu perusahaan untuk dapat mencapai kinerja yang baik secara konsisten 

diperlukan adanya suatu keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. 

Keunggulan kompetitif ini dapat dicapai apabila perusahaan mampu memberi 
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nilai yang lebih kepada pelanggan dibanding dengan yang diberikan oleh 

pesaingnya. Keinginan dan kebutuhan pelanggan berkembang terus seiring 

dengan waktu, sehingga untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang selalu 

terjaga memerlukan pemahaman dan sikap yang responsif terhadap kebutuhan 

pasar atau dengan kata lain dibutuhkan sikap yang berorientasi pasar (Jaworski & 

Kohli, 1993). Narver & Slater (1994) dalam Karami et al., (2014) mendefinisikan 

orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk 

menciptakan perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan suatu yang terbaik bagi 

pembeli serta menghasilkan superior performance bagi perusahaan atau 

perorangan. Orientasi pasar terdiri dari 4 konstruk yaitu: 1) orientasi pelanggan; 2) 

orientasi pesaing; 3) orientasi fokus jangka panjang; dan 4) orientasi profitabilitas. 

Budaya bisnis  berorientasi pasar mendukung nilai dari intelejensi pasar yang 

cermat dan kebutuhan koordinasi tindakan secara fungsional dalam organisasi 

untuk mempertahankan dan memenangkan persaingan (Day, 1990 dalam Susanto, 

2012). Pengusaha yang akan memenangkan persaingan dengan meraih 

keunggulan kompetitif adalah pengusaha yang dapat menyampaikan superior 

value kepada pelanggan. Superior value ini dapat diciptakan apabila pengusaha 

memahami dengan baik siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, dan 

bagaimana memuaskan mereka secara lebih baik dibandingkan pesaing oleh 

karena itulah dibutuhkan orientasi pasar yang merupakan implementasi dari 

konsep pemasaran (Jaworski & Kohli, 1993). 

 

2.1.3.1.  Orientasi Pelanggan  

Kotler (2007) dalam Purwasari & Suprapto (2014) menyatakan bahwa apa 

yang menjadi keinginan pelanggan lebih penting dibandingkan dengan produk 

yang saat ini dijual kepada pelanggan. Pemasaran harus memakai konsep 

bagaimana perusahaan mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan 

memenuhinya dengan meletakkan kepuasan serta nilai-nilai pelanggan sebagai hal 

yang utama dan transaksi sebagai dasar analisis.  

Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan senantiasa berupaya menggali 

apa yang dapat disediakan perusahaan dengan membuat barang atau jasa yang 

terbaik. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan inovasi yang selaras dengan 

arah orientasi pelanggan yang telah dirumuskan, agar inovasi yang dikembangkan 
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perusahaan mampu memberikan value added yang bersifat unik dan tidak mudah 

ditiru oleh pesaingnya. Keunikan produk yang dikembangkan oleh perusahaan 

akan menjadi unsur pembeda dibanding dengan produk perusahaan lain, karena 

itu produk yang berkualitas dan unik diharapkan menjadi alternatif pilihan 

konsumen dan juga mampu menciptakan kepuasan baginya. Kepuasan konsumen 

merupakan sasaran strategi jangka panjang, karena diharapkan loyalitas konsumen 

akan tercipta dengan sendirinya dan tingkat penjualan pun diharapkan meningkat 

dari waktu ke waktu seiring dengan terpeliharanya kepentingan pelanggan dan 

kemampuan mendeteksi model strategi yang dikembangkan pesaingnya, sehingga 

perusahaan atau perorangan mampu memposisikan diri pada keunggulan strategi 

yang unik dan tidak mudah ditiru oleh para pesaingnya, sehingga pertumbuhan 

tingkat penjualan dapat terjaga dan komitmen para pelanggan menjadi semakin 

kuat (Wahyudiono, 2013 dalam Purwasari & Suprapto, 2014). 

 

2.1.3.2.  Orientasi Pesaing 

Orientasi pesaing berarti pemahaman yang dimiliki pengusaha dalam 

memahami kekuatan-kekuatan jangka pendek, kelemahan-kelemahan, kapabilitas-

kapabilitas dan strategi-strategi jangka panjang baik dari segi pesaing utamanya 

saat ini maupun pesaing-pesaing potensial utama. Day & Wensley (2010) dalam 

Wulandari (2012) menyatakan bahwa kemampuan manajemen mengenali 

pesaingnya akan membantu dan menggali berbagai informasi mengenai apa dan 

bagaimana pesaing menjalankan bisnis serta model strategi yang diterapkan, 

sehingga manajemen memperoleh kepastian bahwa strategi dan aktivitas apapun 

yang dilakukan perusahaan tidak didahului oleh pesaingnya. Perusahaan yang 

dapat meningkatkan efektivitas perusahaannya, profitabilitas yang akan diperoleh 

juga akan meningkat pula. Hal ini penting dalam rangka menjamin kepastian 

bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang tidak dapat disamai oleh 

pesaingnya. Seandainya pesaing akan menirunya, maka cukup mahal biaya yang 

harus dikorbankan, sehingga perusahaan selalu dapat menempatkan posisi dirinya 

pada posisi terdepan dibanding para pesaingnya. 

Orientasi pesaing dapat dinyatakan melalui monitoring atas informasi 

mengenai pesaing dan menyebarluaskan berbagai informasi tersebut pada semua 

fungsi yang ada di dalam perusahaan misalnya divisi riset dan pengembangan 
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produk atau mendiskusikan dengan top manajemen bagaimana kekuatan pesaing 

dan strategi-strategi yang mereka kembangkan, baik yang menyangkut tindakan 

saat sekarang maupun tindakan di masa mendatang. Perusahaan yang berorientasi 

pada pesaing senantiasa akan menggunakan sebagian besar waktunya untuk 

melacak penggunaan strategi dan pangsa pasar pesaing serta berusaha menemukan 

berbagai strategi untuk melawannya (Zhou et al., 2005 dalam Purwasari & 

Suprapto, 2014). 

 

2.1.3.3.  Orientasi pada Fokus Jangka Panjang 

Menurut Narver & Slater (1990) dalam Priyanto (2005), fokus jangka 

panjang adalah perusahaan harus berusaha untuk menciptakan hubungan dengan 

pelanggan jangka panjang secara menguntungkan. Hubungan dengan pelanggan 

jangka panjang ini hanya dapat terwujud jika pengusaha dapat memuaskan 

pelanggan dengan cara yang lebih unggul dibanding dengan pesaing, yang pada 

umumnya dapat ditempuh dengan kualitas, pelayanan, inovasi, keunikan produk 

dan harga yang lebih bersaing. Untuk melawan persaingan dengan superior value 

yang dihasilkannya, perusahaan harus secara terus-menerus menemukan dan 

menerapkan tambahan nilai bagi pelanggannya, yang memerlukan taktik dan 

investasi tertentu secara memadai. 

 

2.1.3.4.  Orientasi Profitabilitas 

Menurut Narver & Slater (1990) dalam Priyanto (2005), profitabilitas 

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk memuaskan 

pelanggan, harus kembali ke tujuan utama yaitu profitabilitas. Hal ini berarti 

perusahaan tidak dibenarkan menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka tetapi mengorbankan profitabilitas, 

jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan harus tetap pada kerangka tujuan 

akhir yaitu laba. Banyak pakar dalam bidang pemasaran berkesimpulan, sasaran 

utama orientasi pasar adalah profitabilitas atau kesejahteraan ekonomi 

(McNamara, 1972 dalam Priyanto, 2005). Jaworski & Kohli (1990) dalam 

Priyanto (2005) menemukan bahwa profitabilitas sebagai konsekuensi dari 

orientasi pasar. 
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2.1.4.  Faktor Determinan Orientasi Pasar 

Menurut Jaworski & Kohli (1993) terdapat tiga faktor determinan orientasi 

pasar dilihat dari faktor internal organisasi, yaitu: a) manajemen puncak; b) 

dinamika antar departemen; serta c) struktur dan sistem organisasi. 

a) Manajemen puncak 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan 

kepemimpinan (Jaworski & Kohli, 1993). Jaworski & Kohli (1993) menyatakan 

bahwa penghindaran atas risiko dan penekanan manajemen puncak terhadap 

orientasi pasar berpengaruh terhadap orientasi pasar. Karakteristik 

pimpinan/manajemen yang dimaksudkan adalah perhatian manajemen terhadap 

market orientation dan sikap manajemen terhadap risiko (management risk 

posture). Penelitian Horng & Chen dalam Jaworski & Kohli (1993) menunjukkan 

bahwa pendidikan (pengalaman dan pelatihan) berpengaruh pada orientasi pasar, 

sedangkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan berpengaruh 

pada aktivitas menghasilkan intelijensi dan ketanggapan. Prasetyo (2001) dalam 

Putranto (2003) menyatakan seorang manajer yang ingin membawa organisasi 

menuju orientasi pasar ditunjukkan oleh tiga indikator yaitu: komitmen, 

emphasis/penekanan dan risk aversion. Hunter & Rodgers (1993) dalam Putranto 

(2003) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa komitmen yang kuat dari 

pimpinan organisasi merupakan faktor yang sangat krusial untuk menjamin 

suksesnya program-program yang dijalankan organisasi. Emphasis/penekanan 

yang dimaksud adalah jika pimpinan organisasi mempunyai pemikiran tentang 

pentingnya pengembangan orientasi pasar dalam usahanya. Risk aversion yang 

dimaksud adalah dimisalkan dalam peluncuran produk atau jasa baru, seringkali 

memiliki risiko kegagalan yang besar sehingga jika pimpinan perusahaan 

mendemonstrasikan kesediaan untuk mengambil risiko dan kesediaan untuk 

menerima kesalahan tertentu, maka individu-individu dalam organisasi cenderung 

lebih cepat merespon perubahan kebutuhan konsumen. 

b) Dinamika antar departemen 

Menurut Jaworski & Kohli (1990) dalam Mulyono (2013), dinamika antar 

departemen adalah hubungan dan interaksi formal maupun informal dari setiap 

departemen satu dengan lainnya dalam organisasi. Dinamika antar departemen 
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terjadi karena adanya konflik dan keterkaitan antar departemen. Konflik antar 

departemen yang ditandai dengan ketegangan antar departemen timbul sebagai 

akibat ketidaksesuaian antara respon aktual dan respon yang diharapkan. 

Keterkaitan antar departemen ditunjukkan oleh seberapa besar kontak langsung, 

baik formal maupun informal antar departemen. Beberapa penelitian menurut 

Paton yang dikutip Jaworski & Kohli (1993), menunjukkan bahwa adanya 

keterkaitan mempermudah interaksi, pertukaran informasi dan penggunaan 

informasi.  

c) Struktur dan sistem organisasi 

Formalisasi, sentralisasi dan departementalisasi serta sistem reward akan 

berpengaruh terhadap orientasi pasar. Ketiga hal tersebut, yaitu: 

1) Formalisasi  

Formalisasi menunjuk pada tingkatan sejauh mana aturan, prosedur, instruksi 

dan komunikasi tertulis distandarisasikan. Misalnya, apakah peran dalam 

organisasi didefinisikan dengan jelas oleh pemimpin puncak. Meningkatnya 

formalisasi akan memperlancar komunikasi dan berpengaruh positif pada arus 

informasi sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap orientasi 

pasar (Jaworski & Kohli, 1993). 

2) Sentralisasi  

Sentralisasi menunjukkan tingkat konsentrasi wewenang pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan penentuan metode, prosedur dan kebijakan 

yang akan digunakan. Semakin banyak wewenang pengambilan keputusan 

pada manajemen tingkat atas, maka sentralisasi semakin tinggi. Riset 

menunjukkan bahwa sentralisasi dapat mengurangi fleksibilitas, menurunkan 

otonomi, meningkatkan isolasi dan kepuasan kerja yang rendah yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan konflik antar departemen. Akibatnya 

penyebaran informasi dan tanggapan atas  hasil informasi tidak dapat 

berlangsung cepat (Jaworski & Kohli, 1993).   

3) Sistem reward  

Sistem reward merupakan instrumen yang dipakai untuk membentuk perilaku. 

Menurut Webster (1988) dalam Jaworski & Kohli (1993), kunci untuk 
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mengembangkan orientasi pasar terletak pada bagaimana manajer dievaluasi 

dan diberi reward. 

Selain itu, menurut Jaworski & Kohli (1993) terdapat pula tiga faktor 

determinan orientasi pasar dilihat dari karakteristik individu petani yaitu: usia, 

pendidikan dan jenis kelamin.  

a. Usia 

Pada dasarnya, usia mendukung kemampuan seseorang dalam pengelolaan 

usaha. Usia mempengaruhi daya kreativitas seseorang, karena biasanya semakin 

tua umur seseorang, maka akan semakin matang daya kreativitasnya.  

b. Pendidikan 

Pendidikan formal merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk 

memperoleh pengetahuan dan menunjang kemampuan seseorang dalam hal 

pengaplikasian teknologi. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup untuk 

meningkatkan pengetahuan, diperlukan penambahan informasi melalui kursus 

atau pelatihan yang lebih menekankan pada skill dalam mengelola suatu usaha 

yang dijalankan (Darmasetiawan & Wicaksono, 2012).  

c. Jenis Kelamin  

Menurut Powell & Ansic (1997) dalam Munoz & Saran (2012), berdasarkan 

jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari strategi 

usaha dan tingkah laku. Perempuan cenderung lebih berhati-hati, kurang percaya 

diri, kurang agresif (Johnson & Powell, 1994 dalam Munoz & Saran 2012). 

Penelitian oleh Brush (1992) dalam Munoz & Saran (2012), mengatakan bahwa 

perempuan lebih mengandalkan jaringan sosial dan kurang dalam praktik 

individu, sementara laki-laki memiliki banyak kesempatan untuk menawarkan 

layanan tambahan. Selain itu, beberapa studi empiris melaporkan bahwa 

perempuan dan laki-laki berbeda dalam orientasi terhadap relasi (Riger & Gilliga, 

1980 dalam Davis et al., 2010). 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).  
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2.1.5.  Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Penanganan Pasca Panen  

Pasca panen adalah kegiatan yang dilakukan untuk pembersihan, pemilahan, 

pengkelasan dan pengepakan bunga krisan dengan tujuan membersihkan bunga 

dari kotoran yang terikut dari lahan, memisahkan bunga yang tidak memenuhi 

standar pasar, mengelompokkan sesuai kelas (grade) nya dan membungkus agar 

bunga terhindar dari kerusakan (Fernando, 2015). Pasar dan konsumen telah 

menginginkan bunga krisan dengan standar mutu yang lebih baik dari yang telah 

dihasilkan oleh petani (Chakrabarti & Sarker, 2011 dalam Pratomo & Andri, 

2013). Sebagian besar petani mengusahakan krisan sebagai bunga potong, karena 

permintaan pasar yang terbesar adalah sebagai bunga potong tunggal ukuran besar 

dan spray. 

Penanganan pasca panen pada produksi bunga potong adalah hal yang 

sangat penting untuk dilakukan guna mempertahankan kesegaran bunga yang 

dihasilkan agar kelak sampai pada konsumen, bunga dalam kondisi tetap segar 

dan menarik. Meskipun penanganan ini hanya memakan waktu singkat 

dibandingkan dengan bagaimana produk ini dihasilkan, tapi sangat menentukan 

kualitas bunga potong yang dihasilkan sebelum produk ini sampai kepada 

pengguna. Sebelum melakukan penanganan pasca panen, perlu diketahui sifat dan 

karakter dari produk yang dihasilkan, dan tujuan pasar yang akan dituju. 

Pengetahuan tentang karakter produk inilah yang akan menentukan cara-cara 

dalam penanganan panen dan pasca panen, sehingga produk yang dihasilkan tetap 

prima. Tujuan pasar juga harus diketahui untuk penentuan grading dan packaging 

produk tersebut. Jadi, tahapan panen dan pasca panen merupakan tahapan penting 

dari produksi bunga potong, karena meski telah melewati tahapan budidaya yang 

baik dan benar, tapi penanganan panen dan pasca panen yang tidak baik akan 

menurunkan nilai jual dari produk yang dihasilkan (Fernando, 2015).  

Penanganan pasca panen yang dilakukan pengusaha bunga potong krisan 

selalu didasarkan pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Narver & 

Slater (1990), kemampuan pengusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen inilah yang dikenal dengan istilah orientasi pasar (market orientation). 

Berdasarkan hal tersebut, orientasi pasar yaitu orientasi pelanggan, orientasi 

pesaing, orientasi fokus jangka panjang dan orientasi profitabilitas dapat 
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dikatakan memiliki pengaruh terhadap penanganan pasca panen. Hal ini 

ditambahkan oleh Holilah (2005), dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Kelayakan Usaha Bunga Potong pada Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil 

Pertanian dan Hasil Hutan Rawabelong”, dari aspek teknis bahwa penanganan 

pasca panen yang terdiri dari sortasi, pengemasan dan pemeliharaan telah 

dilakukan dengan baik sehingga kualitas bunga potong yang diperdagangkan 

memberikan kepuasan terhadap konsumennya. 

 

2.1.6.  Model dan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang 

telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan model penelitian sebagai 

berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ket: OrPel = Orientasi pelanggan, OrPes = Orientasi pesaing, OrFok = Orientasi fokus jangka 

panjang, OrPro = Orientasi profitabilitas, P = Pendidikan, JK = Jenis kelamin, Sort = Sortasi, Peng 

= Pengkelasan, Pemb = Pembungkusan, e4-e10 = error dari indikator, e1-e3 dan e11-e12 = error 

dari variabel. 

Gambar 1. Model Penelitian 

Menurut Jaworski & Kohli (1993), terdapat tiga faktor determinan orientasi 

pasar dilihat dari karakteristik individu petani yaitu: usia, pendidikan dan jenis 

kelamin. Pada dasarnya, usia mendukung kemampuan seseorang dalam 

pengelolaan usaha. Usia mempengaruhi daya kreativitas seseorang, karena 

biasanya semakin tua umur seseorang, maka akan semakin matang daya 

kreativitasnya. Pendidikan formal merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk 

memperoleh pengetahuan dan menunjang kemampuan seseorang dalam hal 
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pengaplikasian teknologi. Beberapa studi empiris melaporkan bahwa perempuan 

dan laki-laki berbeda dalam orientasi terhadap relasi (Riger & Gilliga, 1980 dalam 

David 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 David et al., 

2010). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dirumuskanlah hipotesis pertama 

yaitu: 

1. Diduga usia, pendidikan dan jenis kelamin merupakan tiga faktor determinan 

orientasi pasar pada petani. 

Penanganan panen dan pasca panen yang tidak baik akan menurunkan nilai 

jual dari produk yang dihasilkan (Fernando, 2015). Penanganan pasca panen yang 

dilakukan pengusaha bunga potong krisan selalu didasarkan pada keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Menurut Narver & Slater (1990), kemampuan pengusaha 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen inilah yang dikenal dengan 

istilah orientasi pasar (market orientation). Berdasarkan hal tersebut, orientasi 

pasar yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, orientasi fokus jangka panjang 

dan orientasi profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penanganan pasca panen. 

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dirumuskanlah hipotesis kedua yaitu: 

2. Diduga orientasi pasar berpengaruh positif terhadap penanganan pasca panen 

bunga potong krisan. 
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2.1.7.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. Matrik Penelitian Terdahulu 

Peneliti Topik Variabel Alat Statistik Hasil 
Priyanto 

(2005) 

Hubungan 

Orientasi 

Pasar dan 

Efisiensi 

Usahatani 

Orientasi 

pelanggan, 

orientasi 

pesaing, 

orientasi 

profitabilitas, 

dan orientasi 

fokus jangka 

panjang 

SEM Orientasi pasar yang dimiliki oleh 

petani tembakau sangat 

mempengaruhi kinerja efisiensi 

usahanya. Jika petani memiliki 

orientasi pasar yang tinggi, petani 

akan berusaha untuk mencapai kinerja 

yang tinggi dalam usahanya sehingga 

akan dicapai efisiensi dalam usahanya 

dalam rangka untuk memperoleh hasil 

yang tinggi dalam usahanya. 

Purwasari 

& 

Suprapto 

(2014) 

Pengaruh 

Orientasi 

Pasar 

terhadap 

Kinerja 

Cafe di 

Yogyakarta 

Orientasi pada 

konsumen, 

orientasi pada 

pesaing, 

koordinasi antar 

fungsi, dan 

kinerja 

perusahaan 

Regresi Orientasi pasar (orientasi pada 

konsumen, orientasi pada 

pelanggan, dan koordinasi antar 

fungsi) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Kemampuan pihak 

perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, melakukan 

antisipasi perubahan strategi para 

pesaing dan mengkoordinasikan 

semua fungsi dalam perusahaan 

memberikan kontribusi positif pada 

peningkatan kinerja perusahaan. 

Susanto 

(2012) 

Pengaruh 

Orientasi 

Pasar pada 

Kinerja 

Perusahaan 

Kecil 

Orientasi 

pelanggan, 

orientasi 

pesaing, 

koordinasi antar 

fungsi, dan 

kinerja 

perusahaan 

kecil 

Regresi Dimensi orientasi pasar yakni 

orientasi pelanggan dan orientasi 

pesaing berpengaruh signifikan 

pada kinerja perusahaan kecil, 
sedangkan dimensi orientasi pasar 

yaitu koordinasi antar fungsi tidak 

berpengaruh signifikan pada 

perusahaan kecil. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa yang 

membedakan orientasi pasar pada 

perusahaan besar dengan kecil 

terletak pada dimensi koordinasi antar 

fungsi. 

Gebremed

hin & 

Jaleta 

(2016) 

Market 

Orientation 

and Market 

Participatio

n of 

Smallholder

s in 

Ethiopia: 

Implication

s for 

Commercial 

Transformat

ion  

Household and 

household head 

characteristics, 

livestock 

ownership, 

household 

endowment of 

crop production 

factors, natural 

factors affecting 

crop production, 

market access, 

market 

orientation, crop 

output markert 

participation 

SEM Household size, labor supply of 

household, household head 

characteristics, ownership of equine, 

involvement in extension the previous 

year, rainfall, and altitude, are 

significant correlates with market 

orientation. 
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