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1. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dusun Jurang merupakan dusun yang beerada di Desa Kenteng, 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang terletak pada ketinggian tempat 700 

meter di atas permukaan laut( Mdpl), dengan curah hujan sedang dan memiliki 

topografi wilayah lereng/puncak. Dusun Jurang memiliki 4 RT dengan jumlah 

petani bunga potong Krisan sebanyak 78 orang. Usaha bunga potong krisan di 

Dusun Jurang sudah dilakukan oleh beberapa petani sejak tahun 2004 dan mulai 

dibentuk kelompok tani pada tahun 2010 dengan jumlah anggota sebanyak 40 

petani bunga potong krisan dan sisanya tidak tergabung dalam kelompok tani.  

Mayoritas masyarakat di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang merupakan petani bunga potong krisan yang 

dilakukan dengan menggunakan tenaga keluarga sendiri. Bunga potong krisan 

menjadi komoditi utama dan menjadi mata pencaharian di dusun tersebut. Alasan 

menanam bunga potong krisan menurut petani karena hasil yang di dapat lebih 

besar dibanding menanam sayuran atau komoditi lain yang memungkinkan 

ditanam di daerah tersebut. 

Petani bunga potong krisan melakukan kegiatan bertani di lahan yang 

dimiliki keluarga sendiri dan menjual hasil panen langsung di pasar bunga 

Bandungan, Kabupaten Semarang, kaum laki – laki mengurus tanaman di lahan 

dan kaum perempuan menjual hasilnya dipasar. Petani bunga potong krisan di 

daerah tersebut tidak menjual kepada pengepul atau tengkulak. 

4.2. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden meliputi umur, jumlah anggota keluarga, 

pendidikan, luas lahan, status kepemilikan dan lama usahatani krisan yang 

dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat karakteristik 

responden sebagai berikut. 



2 
 

 
 

4.2.1.  Umur 

Umur merupakan usia responden sejak dilahirkan hingga saat penelitian 

dilakukan. 

Tabel 4.2.1. Umur Responden Bunga Potong Krisan 

Umur (Tahun) 
Jumlah Sampel 

Orang % 

25─40 13 29 

41-56 24 55 

≥56   7 16 

Jumlah 44                100 

 

Dari Tabel 4.2.1. rata – rata umur responden adalah 44 tahun dengan usia tertinggi 

66 tahun dan didominasi oleh responden dengan usia 41-56 tahun sebesar 55%.  

4.2.2.  Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 4.2.2 menunjukkan jumlah tanggungan keluarga responden. 

Tabel 4.2.2. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Bunga Potong Krisan 

Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

Jumlah Sampel 

Orang % 

1-2 1 2 

3-5 34 71 

>5 13 27 

Jumlah 44 100 

  

Dari Tabel 4.2.2. jumlah tanggungan keluarga petani bunga potong krisan 

yang terbanyak (71%) yaitu 3-5 orang. Rata – rata jumlah tanggungan keluarga 

responden adalah 4 orang. 

4.2.3.  Pendidikan  

 Pendidikan terakhir responden digambarkan pada Tabel 4.2.3.  

Berdasarkan Tabel 4.2.3 responden dengan pendidikan SD tergolong 

mendominasi atau memiliki jumlah yang paling banyak (57%) dibanding dengan 

pendidikan yang lain. 
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Tabel 4.2.3. Tingkat Pendidikan Responden Bunga Potong Krisan 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Sampel 

Orang % 

Tidak Tamat SD 3 7 

SD 25 57 

SMP 11 25 

SMA  4  9 

Perguruan Tinggi  1  2 

Jumlah   44 100 

 

4.2.4. Luas Lahan  

 Luas lahan yang digarap petani bunga potong krisan untuk menanam 

bunga potong krisan digambarkan dalam Tabel 4.2.4.  Dari Tabel 4.2.4. dapat 

dilihat luas lahan yang ditanami krisan oleh responden dengan luas lahan 1001 – 

5000 dimiliki oleh 24 orang atau 55% dari total responden yang dijadikan sampel.  

Responden dengan luas lahan >9000 terdapat 2 orang atau 4 %, dari total 

responden yang dijadikan sampel yaitu sebantak 44 petani krisan. Rata – rata luas 

lahan yang dimiliki responden adalah 1818 m². 

Tabel 4.2.4. Luas Lahan Responden Bunga Potong Krisan 

Luas Lahan (m²) 
Jumlah Sampel 

Orang % 

<1000 15 34 

1001 – 5000 24 55 

5001 – 9000  3  7 

>9000  2  4 

Jumlah   44 100 

 

4.2.5. Status Kepemilikan Lahan 

Status kepemilikan lahan merupakan status lahan yang digunakan untuk 

ditanami bunga potong krisan. 
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Tabel 4.2.5. Status Kepemilikan Lahan 

Status Kepemilikan 
Jumlah Sampel 

Orang % 

Sendiri 37 84 

Bagi Hasil   2   5 

Lain-lain   5 11 

Jumlah   44                   100 

 

Dapat dilihat dari Tabel 4.2.5. 84% status kepemilikan lahan yang 

ditanami krisan oleh responden, sebanyak 37 responden memiliki lahan sendiri. 

Petani dengan status lahan bagi hasil terdapat 2 orang atau 5% dari total 

responden yang dijadikan sampel. Rata – rata status kepemilikan lahan  yang 

dimiliki responden adalah lahan sendiri. 

4.2.6. Pengalaman Berusahatani Bunga Potong Krisan 

 Pengalaman usahatani bunga potong krisan merupakan lama petani dalam 

berusaha atau memproduksi bunga potong krisan. 

Tabel 4.2.6.  Pengalaman Berusahatani Bunga Potong Krisan 

Pengalaman Berusahatani 

(tahun) 

Jumlah sampel 

Orang % 

2─5 31 71 

6─9  9 20 

10─12  4   9 

Jumlah                   44                  100 

   

Dari Tabel 4.2.6 dapat dilihat usia usaha tani bunga potong krisan yang 

dilakukan responden dengan usia 2-5 tahun adalah 31 orang atau 71%. Responden 

yang memiliki usaha tani bunga potong krisan dengan usia 10-13 tahun terdapat 4 

orang atau 9% dari total responden yang dijadikan sampel yaitu 44 petani bunga 

potong krisan. Rata – rata pengalaman berusahatani bunga potong krisan adalah 

5,14 tahun. 

4.3.   Hasil Analisis Risiko Produksi 

4.3.1.  Sumber Risiko Produksi  

 Sumber risiko produksi tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya 

risiko dan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini akan saling terkait 
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karena dari sumber risiko produksi yang dihadapi petani bunga potong krisan 

dapat di ketahui dampak risiko tersebut dan strategi yang dilakukan agar risiko 

yang dihadapi dapat di minimalisisr. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan pada 

Tabel 4.3.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3.1 Hubungan Sumber Risiko, Dampak Risiko, dan Strategi Mengurangi 

Risiko Produksi Bunga Potong Krisan  

Sumber Risiko Dampak Risiko Strategi Mengurangi 

Risiko 

Cuaca kering/ kemarau kekeringan Meningkatkan intensitas 

penyiraman 

Cuaca/musim hujan Bertambahnya umur 

panen, bertambahnya 

waktu penyinaran dari 4 

jam menjadi 5-6 jam 

Menambah intensitas 

waktu penyinaran 

Hama (thrips,kutu daun, 

penggerek batang, kutu 

putih) 

Kerusakan pada daun, 

batang 

Penyemprotan 

menggunakan pestisida 

Penyakit (busuk akar, 

cacar daun, busuk 

batang) 

Kerusakan pada akar, 

daun dan batang 

Penyemprotan 

menggunakan pestisida 

Kelangkaan bibit Tidak dapat melakukan 

penanaman tepat waktu 

Membuat pembibitan 

sendiri 

Kelangkaan pupuk 

sintetis/kimia (Mutiara, 

Phonska) 

Tidak dapat memenuhi 

tambahan unsur hara 

pada lahan yang diolah  

Mencari alternatif pupuk 

organik (kandang dari 

kotoran ternak/hewan) 

Pestisida yang tersedia di 

pasaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

Tidak dapat melakukan 

pengendalian hama dan 

penyakit pada tanaman 

krisan 

Mencari alternatif 

pestisida organik atau 

melakukan pengendalian 

secara manual 

 

Dari Tabel 4.3.1. sumber risiko yang disebabkan oleh iklim/cuaca yang 

tidak pasti merupakan risiko pada produksi bunga potong krisan yang berdampak 

pada banyak hal diantaranya adalah kekeringan, pada cuaca yang kering sehingga 

petani perlu melakukan penambahan intensitas pennyiraman. Cuaca hujan atau 

lembab dimana intensitas cahaya matahari akan berkurang menyebabkan 
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bertambahnya umur panen bunga potong krisan, sehingga petani perlu melakukan 

penambahan waktu penyinaran. Iklim/cuaca yang tidak pasti juga dapat 

menyebabkan bertumbuhnya hama/penyakit karena pada musim kering maka 

akan menyebabkan peningkatan hama, cuaca hujan dapat menyebabkan 

peningkatan penyakit pada tanaman. Cuaca hujan dapat menyebabkan green 

house menjadi rapuh dan umurnya menjadi pendek jika biasanya umur green 

house dapat mencapai 5 tahun, namun jika curah hujan tinggi dalam jangka waktu 

yang lama maka umur green house hanya sampai 4 - 4,5 tahun. 

  Hama dan penyakit merupakan sumber risiko yang juga dihadapi petani 

bunga potong krisan dan menyebabkan kerusakan pada tanaman sehingga tidak 

dapat memperolah hasil produksi yang makasimal. Hama yang menyerang pada 

tanaman bunga potong krisan akan mengganggu hasil produksi bunga potong 

krisan seperti kutu daun, kutu putih, penggerek batang dan petani bunga potong 

krisan perlu melakukan penyemprotan insektisida agar hama tersebut dapat 

terkendali dan tidak merusak tanaman bunga potong krisan. Penyakit yang 

menyerang seperti busuk akar, cacar daun, dan busuk batang ini juga merupakan 

risiko yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman bunga potong krisan dan 

menyebabkan berkurangnya hasil produksi. petani bunga potong krisan perlu 

melakukan penyemprotan pestisida untuk mengurangi dapak dri penyakit yang 

menyerang tanaman bunga potong krisan tersebut agar dapat mendapat hasil 

produksi yang maksimal. 

 Kelangkaan bibit merupakan sumber risiko yang dihadapi petani bunga 

potong krisan karena bibit merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

budidaya. Kelangkaan bibit disebabkan karena penyedia bibit yang ada sangat 

terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk seluruh petani 

bunga potong di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang. Petani bunga potong perlu melakukan pembubitan sendiri untuk 

mencukupi kebutuhan dan agar dapat melakukan penanaman sehinngga produksi 

tidak terganggu dan tidak bergantu pada bibit yang dijual. 

 Kelangkaan pupuk merupakan sumber risiko yang dihadapi petani bunga 

potong krisan, pupuk merupakan kebutuhan dalam mengolah lahan bunga potong 

krisan untuk mengoptimalkan hasil produksi. Jika terjadi kelangkaan pupuk maka 
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petani tidak dapat menambahkan unsur hara yang diperlukan tanah mereka dan 

mengakibatkan penurunan produksi. Petani perlku mencari alternatif pupuk yang 

lain atau pupuk organik untuk mngatasi jika terjadi kelangkaan pupuk kimia yang 

bisasa mereka gunakan. 

 Kelangkaan pestisida merupakan salah satu sumber risiko, tetapi dalam 

penelitian ini petani mengaku bahwa tidak ada kelangkaan namun hanya 

terkadang pestisida yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi hama dan penyakit 

yang sedang menyerang. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian hama dan 

penyakit bunga potong krisan menjadi kurang optimal. Petani perlu mencari 

pestisida yang cocok dengan hama dan penyakit yang sedang menyerang bunga 

potong krisan agar dapat mengendaikan hama dan penyakit. 

 Dalam penelitian ini sumber risiko produksi yang dihadapi petani bunga 

potong krisan di Dusun Jurang, Desa Kenteng, kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Peneliti 

melakukan wawancara beberapa pertanyaan terkait sumber – sumber risiko yang 

kemungkinan dihadapi oleh para petani bunga potong krisan. Dilihat dari jawaban 

responden dalam memberi jawaban atas sumber risiko yang dihadapi, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Sumber risiko produksi yang dihadapi petani bunga potong Krisan di 

Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan ini sesuai dengan teori dari 

Harwood et al. (1999), 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 sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar 4.3.1. 

Dari Gambar 4.3.1. dapat dilihat bahwa sumber risiko produksi yang 

dihadapi oleh petani bunga potong krisan di lokasi penelitian ini, didominasi oleh 

risiko yang ditimbulkan oleh serangan hama penyakit dan iklim/cuaca. Serangan 

hama penyakit merupakan penyebab risiko sebesar 28% dalam melakukan usaha 

produksi bunga potong krisan. Petani bunga potong krisan yang menjadi 

responden mengatakan bahwa serangan hama penyakit pasti ada dalam usaha 

produksi bunga potong krisan, hama penyakit tersebut menjadi sumber risiko, 

karena jika ada serangan hama penyakit maka hasil produksi bunga potong krisan 
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pasti menurun. Hama yang menjadi sumber risiko antara lain adalah kutu daun, 

trip, dan ulat daun, penyakit yang dihadapi petani bunga potong krisan antara lain 

adalah penyakit busuk akar, cacar daun dan busuk batang. Petani bunga potong 

krisan perlu melakukan penyemprotan pestisida untuk mengurangi serangan hama 

dan penyakit yang menyerang tanaman mereka. 

Gambar 4.3.1. Sumber Risiko Produksi Bunga Potong Krisan 

 Iklim dan cuaca merupakan penyebab risiko produksi yang juga dihadapi 

petani bunga potong krisan. Risiko yang disebabkan oleh iklim dan cuaca di 

daerah tersebut memiliki persentase yang sama dengan serangan hama penyakit 

yaitu sebesar 28%. Petani bunga potong krisan mengatakan bahwa cuaca dan 

iklim yang tidak menentu menyebabkan produksi mereka terganggu. Cuaca 

mendung atau hujan dapat menghambat atau memperpanjang umur bunga potong, 

sehingga petani harus menunggu lebih lama agar bunga tersebut dapat dipanen 

dan menyebabkan umur green house semakin cepat rusak karena terlalu sering 

terkena air atau kabut. Keadaan alam sangat menentukan hasil panen para petani 

bunga potong krisan, karena jika musim kemarau petani juga harus melakukan 

pekerjaan yang lebih untuk melakukan penyiraman.  

Sumber risiko yang lain adalah kelangkaan bibit. Kelangkaan bibit 

merupakan penyebab risiko dengan persentase 15%.  Kelangkaan bibit dapat 
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menghambat proses produksi karena jika bibit yang digunakan para petani tidak 

tersedia atau hanya tersedia sedikit, maka petani harus menunggu bibit padahal 

lahan mereka sudah siap untuk ditanami. Petani yang memiliki risiko dalam 

kelangkaan bibit ini adalah petani yang mendapatkan bibit dengan membeli, 

terkadang mereka tidak mendapatkan bibit karena keterbatasan jumlah bibit yang 

dimiliki oleh penjual bibit. Petani perlu melakukan pembibitan sendiri dilahan 

mereka agar hal ini dapat dikendalikan dan tidak lagi menjadi risiko bagi petani 

bunga potong krisan. 

Kelangkaan pestisida menjadi sumber risiko sebesar 12%, risiko yang 

disebabkan oleh kelangkaan pestisida dan obat – obatan ini terjadi karena 

terkadang pestisida yang tersedia dipasaran di daerah tersebut tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan para petani bunga potong 

krisan karena tidak sesuai dengan hama penyakit yang menyerang tanaman 

Krisan. 

Sumber risiko yang disebabkan karena kelangkaan pupuk sebesar 9%. Hal 

ini disebabkan karena pupuk yang digunakan para petani bunga potong krisan 

hampir selalu tersedia dan tidak mengalami kendala. petani bunga potong krisan 

yang terkendala pupuk terkadang tidak mendapat pupuk dengan merk yang 

dibutuhkan jika sedang musim tanam besar – besaran. Kendala ini mengakibatkan 

petani bunga potong krisan tidak dapat memilih pupuk yang mereka butuhkan. 

 Sumber risiko yang lain adalah sumber risiko yang disebabkan oleh 

ketersediaan air dan ketersediaan tenaga kerja. Sumber risiko yang disebabkan 

oleh ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan air merupakan sumber risiko yang 

sangat kecil dibandingkan sumber risiko yang lain, karena sumber risiko ini 

masing - masing hanya sebesar 4%. Petani bunga potong krisan mengatakan 

bahwa tenaga kerja yang digunakan berasal dari dalam keluarga sendiri, kendala 

yang kadang dihadapi adalah ketika mencari tenaga kerja tambahan. Ketersedian 

air tidak menjadi kendala karena menurut petani bunga potong krisan, 

ketersediaan air di wilayah tersebut tergolong mudah, namun ada kendala bagi 

beberapa petani yang memiliki lahan yang cukup jauh dari aliran air yang perlu 

menggunakan alat pompa air sehingga menambah pekerjaan.  
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 Sumber risiko yang dihadapi oleh petani bunga potong krisan di Desa 

Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang memiliki kesamaan 

dengan penelitian (Nasti, 2011) dimana sumber risiko terbesar yang dihadapi 

berasal dari kondisi iklim/cuaca dan serangan hama dan penyakit. Kondisi 

iklim/cuaca yang sulit diprediksi menjadi faktor utama yang menyebabkan risiko 

produksi pada tanaman krisan. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya hama 

dan penyakit. Jika cuaca kering dan jarang hujan maka akan terjadi peningkatan 

hama. Namun jika kondisi cuaca sering hujan maka akan memacu tingkat 

pertumbuhan penyakit. Dari sumber risiko tersebut maka perlu adanya analisis 

mengengenai besar risiko yang dihadapi oleh petani bunga potong krisan di 

Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang agar 

dapat mengetahui seberapa besar risiko yang dihadapi petani bunga potong krisan.   

 

4.3.2.  Risiko Produksi Bunga Potong Krisan 

Hasil analisis risiko produksi bunga potong krisan ditampilkan pada Tabel 

4.3.2. 

Tabal 4.3.2 Besaran Risiko Produksi Bunga Potong Krisan 

Rata - Rata peluang (0-1) Rata – Rata Produktivitas (tangkai/m²) 

Tertinggi 0,31 19,73 

Normal 0,57 18, 07 

Terendah 0,12  9, 89 

Expected Return 17,68 

Variance 207,2 

Standar Deviasi 14,39 

Coefficient variation = 0,81 

 

Dari Tabel 4.3.2. dapat dilihat rata – rata peluang yang dimiliki petani 

bunga potong krisan di Dusun Jurang Desa Kenteng Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang pada tiga kondisi produksi. Peluang tertinggi yang didapat 

pada 10 kali produksi sebesar 0,31 dengan rata – rata produktivitas 19,73 tangkai 

per meter². Peluang normal yang didapat pada 10 kali produksi sebesar 0,57 

dengan rata – rata produktivitas sebesar 18,07 tangkai per meter² dan  peluang 

terendah yang didapat pada 10 kali produksi sebesar 0,12 dengan rata – rata 

produktivitas 9,89 tangkai per meter².  Produktivitas bunga potong krisan di 
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Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang 

tergolong rendah, karena berada di bawah standar Dirjen Hortikultura. Data 

produktivitas bunga potong krisan di Kabupaten Semarang pada tahun 2014 

menunjukan produktivitas bunga potong krisan sebesar 63 tangkai per meter² dan 

pada tahun 2015 mencapai 70 tangkai per meter². 

 Expected return sebesar 17,68 tangkai per meter² yang artinya harapan 

hasil produksi dalam 10 kali produksi dapat mencapai 17,68 tangkai bunga potong 

krisan per meter².  Nilai Variance yang diperoleh adalah 207,2, berarti sebanyak 

207,2 tangkai bunga potong krisan dalam 10 kali produksi mengalami 

penyimpangan. Nilai standard deviation yang diperoleh sebanyak 14,39 berarti 

dalam 10 kali produksi ada kemungkinan penyimpangan produksi yang terjadi 

sebanyak 14,39 tangkai. Nilai expected return, variance, dan standard deviation 

dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kelanjutan usaha ataupun sebagai 

perencanaan untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam melakukan 

budidaya bunga potong krisan. Nilai coefficient variation adalah 0,81 yang berarti 

dari 10 kali produksi setiap 1 meter²  lahan yang ditanami tanaman bunga potong 

krisan akan mengalami risiko produksi sebesar 0,81 atau 81 persen.  Risiko 

produksi yang dimaksud adalah pada saat kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu 

dan adanya serangan hama dan penyakit. Semakin besar nilai coefficient 

variation, maka semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi.   

 Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko produksi yang dihadapi petani 

bunga potong krisan di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang tergolong tinggi jika dilihat dari nilai coefficient variation 

sebesar 0,81 dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nasti 

(2013) menunjukkan nilai coefficient variation krisan tipe spray sebesar 0,11 dan 

nilai coefficient variation krisan tipe standar sebesar 0,30 juga penelitian Permana 

(2011) yang menunjukan coefficient variation sebesar 0,23. Namun nilai harapan 

pada penelitian ini lebih tinggi yaitu sebesar 14,9 dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu sebesar 11,27. Artinya petani bunga potong krisan di Dusun Jurang, 

Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang memiliki harapan 

hasil produksi yang lebih tinggi. Perbedaan besar tingkat risiko yang dihadapi 

berbeda karena dalam penelitian Nasti (2013) dan Permana (2011) dilakukan pada 
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perusahaan bunga potong yang dikelola perusahaan dengan manajemen 

profesional sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan pada pertanian 

rakyat yang dikelola oleh beberapa petani dengan cara yang sederhana.  

4.3.3. Strategi Mengurangi Risiko Poduksi  

Petani bunga potong krisan perlu mengetahui sumber risiko dan besar 

risiko yang dihadapi, sehingga dapat melakukan strategi untuk mengurangi risiko. 

Respon petani bunga potong krisan terkait strategi mengurangi risiko ditampilkan 

pada Tabel 4.3.3.  

 

Tabel 4.3.3. Strategi Mengurangi Risiko Produksi Bunga Potong Krisan 

Strategi Mengurangi Risiko Orang % 

Memperhatikan atau mengatur jarak tanam sesuai anjuran 44 100 

Melakukan penyinaran sesuai standar 40 91 

Melakukan penyiraman secara rutin 38 84 

Pemilihan waktu panen yang tepat 36 82 

Pemilihan pupuk berkualitas 36 82 

Penambahan modal dengan menggunakan tabungan sendiri 33 75 

Melakukan penyulaman secara rutin 31 70 

Pemilihan bibit unggul/ melakukan pembibitan sendiri 28 64 

Penambahan area luas lahan 21 48 

Penambahan modal dengan cara meminjam 11 25 

Penggunaan teknologi modern 8 18 

Penambahan tenaga kerja 6 16 

Mendaftarkan usaha dengan asuransi pertanian atau agribisnis 0 0 

 

Dari Tabel  4.3.3. dapat dilihat bahwa petani bunga potong krisan di 

Dusun Jurang Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

memiliki strategi dalam mengurangi risiko produksi yang mungkin terjadi pada 

usaha tani mereka. Strategi yang dilakukan oleh semua responden adalah 

mengatur jarak tanam sesuai standar yaitu 12 cm x 10 cm. Strategi mengatur jarak 

tanam yang dilakukan petani  bunga potong krisan ini merupakan strategi untuk 

mengurangi risiko agar tanaman krisan dapat tumbuh dengan optimal dengan 

mendapat unsur hara dan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan dan 

pembungaan. 

 Strategi yang dilakukan oleh 40 petani atau 91% responden adalah dengan 

melakukan penyinaran sesuai standar yaitu 4 – 5 jam per malam sampai usia 
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tanam 35 hari.  Strategi ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang disebabkan 

oleh iklim/cuaca yang tidak dapat di hindari, perubahan iklim tentunya 

berpengaruh pada pertumbuhan tanaman buinga potong krisan. Bunga potong 

krisan perlu cahaya/sinar yang cukup panjang untuk dapat menghasilkan bunga. 

Intensitas  penyinaran akan ditambah jika cuaca di sekitar lahan mendung atau 

kurang mendapat sinar matahari, hal tersebut dilakukan agar bunga potong krisan 

dapat berbunga sesuai dengan yang diharapkan petani, karena jika bunga potong 

krisan mengalami kekurangan cahaya maka waktu yang diperlukan petani untuk 

menmanen bunga akan semakin lama dan akan menambah biaya perawatan.  

Strategi yang dilakukan oleh 38 petani atau 84% responden adalah dengan 

melakukan penyiraman secara rutin. Strategi ini dilakukan petani bunga potong 

krisan pada saat musim kemarau agar tanaman bunga potong krisan tetap 

mendapat cukup air dalam pertumbuhannya. Penyiraman memang selalu 

dilakukan baik dalam musim kemarau atau pada musim penghujan karena 

tanaman di dalam greenhouse sehingga tanaman tidak terkena hujan pada musim 

penghujan. Pada musim kemarau intensitas penyiraman tentunya perlu ditambah 

karena tanah di dalam greenhouse akan lebih cepat kering. 

 Strategi yang dilakukan oleh 36 petani atau 82 % adalah dengan 

melakukan pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu panen yang tepat 

menurut petani bunga potong krisan di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang adalah dengan menyesuaikan harga terbaik di 

pasaran. Harga bunga potong krisan yang terkadang bisa naik sebanyak dua kali 

lipat membuat petani berusaha menambah keuntungan dengan melakukan 

pemanenan pada bulab dimana bunga potong krisan sedang dalam harga yang 

tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menutup kerugian pada waktu bunga potong 

krisan mengalami penurunan. 

Pemilihan pupuk berkualitas dilakukan oleh 36 petani atau 82%. 

Pemilihan pupuk berkualitas digunakan sesuai kebutuhan lahan tersebut. 

Pemilihan pupuk dilakukan untuk menambah jumlah produksi supaya lebih 

optimal dan dapat menghasilkan bunga potong krisan yang unggul atau grade A 

agar mendapat harga yang baik di pasaran. 
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Strategi yang dilakukan oleh 33 responden atau sebesar 75 % dapat 

dikatakan  tergolong petani yang memiliki perilaku cenderung enggan berisiko 

(risk averse). Responden melakukan penambahan modal dengan tabungan sendiri, 

dengan alasan bahwa responden tidak ingin terbebani hutang dalam menjalankan 

usaha tani. Penambahan modal sendiri dilakukan karena mayoritas petani bunga 

potong krisan di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang cenderung ingin menghindari risiko jika mereka tidak sanggup 

membayar ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

Strategi yang dilakukan oleh 31 responden atau sebesar 70% yaitu dengan 

melakukan penyulaman secara rutin dalam waktu 5 hari setelah penanaman 

pertama agar pertumbuhan tanaman yang mati dan disulam tidak tertinggal dari 

tanaman pertama. Responden mengatakan penyulaman dilakukan agar tidak 

membuang - buang lubang tanam. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan 

lahan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Strategi yang dilakukan 28 responden atau 64% melakukan pemilihan 

bibit unggul/melakukan pembibitan sendiri, responden mengatakan bahwa bibit 

yang ditanam menentukan hasil produksi yang dihasilkan. Bibit yang tersedia 

terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehingga beberapa petani bunga 

potong krisan mengatasi dengan melakukan pembibitan sendiri di sebagian lahan 

yang mereka miliki agar dapat tetap menanam bunga potong krisan.   

Strategi yang dilakaukan 21 responden atau 48% melakukan penambahan 

luas lahan agar dapat menambah hasil produksi. strategi tersebut dilakukan agar 

hasil produksi petani dapat meningkat untuk dapat tetap saling menutupi kerugian 

jika memang terjadi risiko. Hal tersebut tergolong dalam strategi diversifikasi. 

Strategi yang dilakukan oleh 11 responden atau 25% melakukan 

penambahan modal dengan cara meminjam dari Bank atau Koperasi yang dimiliki 

kelompok tani. Responden melakukan penambahan modal dengan cara meminjam 

mengatakan bahwa penambahan modal dengan cara meminjam lebih efektif 

karena dapat dicicil dengan bunga yang rendah. Strategi yang dilakukan oleh 8 

responden atau 18% adalah dengan menggunakan teknologi modern seperti 

traktor dan pompa air untuk meringankan pekerjaan. Strategi yang dilakukan oleh 

6 responden atau 16% yaitu dengan menambahkan tenaga kerja, responden 
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mengatakan bahwa penambahan tenaga kerja dilakukan hanya dalam kondisi 

tertentu, misalnya dalam memperbaiki greenhouse, atau jika petani tersebut 

sedang ada kepentingan lain sehingga tidak bisa mengerjakan kegiatan merawat 

tanaman dengan tenaga sendiri. 

Tidak ada petani dari Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan 

Bandungan yang tergabung dengan asuransi pertanian, petani bunga potong krisan 

mengaku tidak tahu tentang asuransi pertanian. Dalam strategi mengurangi risiko 

dapat dilakukan dengan mendaftarkan dalam asuransi agar tidak mengalami 

kerugian atau mengalihkan risiko tersebut agar tidak berdampak lebih besar bagi 

petani bunga potong  krisan. 

 Petani bunga potong krisan di Dusun Jurang, Desa Kenteng, Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang juga melakukan perawatan pada greenhouse 

dengan melakukan peenambalan bagian yang bocor dan mengganti tiang 

penyangga yang rusak untuk mengurangi danpak risiko yang disebabkan oleh 

cuaca/iklim yang tidak dapat diperkirakan. Petani bunga potong krisan juga 

mengganti greenhouse yang baru dalam jangka waktu 5 tahun karena jika umur 

greenhouse semakin tua maka akan berdampak pada hasil produksi yang kurang 

maksimal. Umur greenhouse yang tua akan semakin gelap dan kusam sehingga 

akan menghalangi cahaya matahari yang masuk dan akan mudah robek sehingga 

hama/penyakit akan mudah masuk dalam lahan bunga ptotong krisan. Dalam 

jangga waktu 5 tahun tersebut petani mengganti tiang penyangga yang terbuat dari 

bambu yang biasanya akan mulai rapuh dan mudah roboh jika sering terkena air 

hujan. 
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