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RINGKASAN 

 

Pengembangan tanaman hias bunga potong krisan di desa Hargobinangun 
ternyata memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat maupun pemerintah 
setempat. Budidaya Krisan yang dimulai pada tahun 2005 oleh petani yang 
tergabung dalam Kelompok Tani Udi Makmur (KLANTUM). Kualitas dari bunga 
krisan potong akan mempengaruhi harga jual dan adanya penolakan bunga potong 
oleh konsumen. Sehingga petani bunga krisan potong harus memperhatikan 
kualitas bunga yang ditawarkan pada konsumen agar dapat mempertahankan 
pangsa pasar maupun memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, perlu adanya 
peningkatan kualitas bunga krisan potong tipe standar yang harus dilakukan para 
petani agar kebutuhan akan bunga potong terpenuhi dengan kualitas yang baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi 
oleh petani dalam meningkatkan kualitas, mengidentifikasi besarnya strata faktor 
yang mempengaruhi kualitas, dan merumuskan pemecahan apa yang paling tepat 
untuk diterapkan petani bunga krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di 
Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas bunga potong krisan tipe 
standar. 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Penentuan Kelompok Tani secara purposive, yaitu Kelompok Tani Udi Makmur 
Kabupaten Sleman. Penentuan masalah dengan cara wawancara secara mendalam 
dengan bantuan pedoman wawancara dan kuisioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis faktor-faktor penyebab, identifikasi faktor yang paling 
dominan, dan merumuskan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Permasalahan yang 
dihadapi oleh petani ada tiga, yaitu adanya serangan hama dan penyakit pada daun 
bunga, batang lemas dan tidak lurus, dan diameter bunga yang kurang dari 
standar, (2) Faktor dominan yang mempengaruhi kualitas bunga krisan potong 
tipe standar adalah adanya serangan hama dan penyakit sebesar 57,14%, (3) 
Pemecahan yang diterapkan: (a) faktor man: pemasangan prosedur tentang tata 
cara pengendalian hama dan penyakit, kegiatan pemangkasan tunas cabang, dan 
pertumbuhan tanaman di setiap rumah lindung, pemberian pelatihan tentang 
pembibitan, menjaga kebersihan diri pribadi, rumah lindung, dan peralatan, (b) 
faktor methode: aplikasi pestisida yang diberikan tepat sasaran dan benar, kegiatan 
perompesan, pemontesan, dan menaikkan jaring penegak harus tepat,   (c) faktor 
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material: pemilihan dan penyiapan varietas yang cocok untuk bibit sebelum 
tanam, pada fase generatif harus segera dipupuk P dan K, pemberian pupuk cair 
pada tanaman, dan pemberian zat pengatur tumbuh, (d) faktor environment: 
mengantisipasi suhu dan kelembaban dengan sistem pengkabutan dan paranet dan 
menerapkan aturan untuk menutup pintu kembali setelah masuk maupun keluar 
dari rumah lindung. 
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SUMMARY 

 
 

The developments of crysant flower at Hargobinangun village have 
obtained positive response from civilization and also local government. The 
cultivation of crysant had begun by farmers that merged into farmer group of Udi 
Makmur (KLANTUM) in 2005. The selling price and the denial existence of 
crysant flower will be influenced by the crysant flower quality. The crysant flower 
farmers must concern the flower quality on the market consumer so that they can 
maintain and also expand the market segment. As a result, the increasing of the 
crysant flower in standard type must be achieved by the farmers so that they can 
fulfill the crysant flower necessary with good quality.  

The aim of this research is to analyze problems faced by farmers in 
increase quality, identify factor levels which influence quality, and formulate the 
most acceptable solution to be applied by farmers in farmer group of Udi Makmur 
in Sleman Regency in increasing the quality of standard type of crysant flower.  

The basic method applied in this research is descriptive method. The 
farmer group is determined by the purposive method, which is farmer group of 
Udi Makmur located in Sleman Regency. Problem completion method is done by 
indepth interview using interview guide and questioner instrument. Data analysis 
methods used is to analyze caused factors, identify the most influencing factor and 
formulate the solutions. 

The result of the research shows (1) the three problems faced by farmer, 
that are pests and pathogens attack in pethal, choked branches and not straight, 
and flower diameters less than standard, (2) 57,14 % of pests and diseases attack 
is the dominant factor  that influences the crysant flower standard type (3), applied 
solutions are: (a) man factors: procedure installation about pets dan disesases 
operation, clipping bud branch activity, growthing crop in every screen house, 
give training of seedlings, keep sanitation of our selves, covert houses and 
equipments (b) method factors: the pesticide usage appropriately, cutting and raise 
enforcer net correctly (c) materials factor: pick and prepare the variety that suited 
for seeds before plant, fertilize P and K to the plant in generative phase, give 
liquid fertilizer to plants and give grows regulator substance (d), factor 
environment: anticipate temperature and humidity with fogging system and 
paranet and also apply a rule to close door returns after enter and out from home 
covert. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Tanaman hias merupakan salah satu komoditas agribisnis yang cukup 

berarti di Indonesia karena jenis ini dapat ditanam pada areal yang relatif 

sempit dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta dapat diterima 

masyarakat. Berbeda dengan tanaman pangan, tanaman hias dinikmati 

konsumen dalam bentuk keindahannya. Oleh karena itu, tuntutan terhadap 

kualitas sangat tinggi sehingga teknologi budidaya perlu mendapatkan 

penanganan yang baik (Wuryaningsih, 2008a). 

Tanaman hias adalah tanaman yang dipergunakan sebagai dekorasi 

ruangan maupun luar ruangan. Tanaman hias memiliki berbagai macam jenis, 

mulai dari tanaman berbunga sampai tanaman yang berbentuk unik. Bentuk 

tanaman ini sangat beraneka ragam dan masing-masing tanaman memiliki 

daya tarik tersendiri yang layak dikoleksi. Tidak hanya fashion, tanaman hias 

juga mengenal trend. Di saat trend sedang berlangsung, harga tanaman hias 

bisa menjadi sangat tinggi dan akan turun saat trend yang baru atau berikutnya 

berlangsung. Maka, tidak heran banyak pecinta tanaman yang beralih profesi 

untuk menjual tanaman koleksinya karena bisnis tanaman hias cukup 

menjanjikan. 

Jenis tanaman hias lainnya yang tidak tergantung dengan trend adalah 

jenis bunga-bungaan. Berbagai jenis bunga yang dijual selalu laris tanpa 

mengenal waktu. Jenis-jenis bunga tersebut juga memiliki tingkatan harga 

walaupun sejenis. Beberapa jenis bunga juga menjadi tanaman industri yang 

dijual melalui florist atau toko bunga untuk disalurkan ke industri perhotelan, 

perkantoran, maupun industri lainnya. Salah satu jenis bunga yang menjadi 

tanaman industri adalah krisan (Anonim, 2008a).  

Krisan merupakan tanaman bunga hias berupa perdu dengan sebutan lain 

Seruni atau Bunga emas (Golden Flower) berasal dari dataran Cina. Krisan 

kuning berasal dari dataran Cina, dikenal dengan Chrysanthenum indicum 

(kuning), C. morifolium (ungu dan pink) dan C. daisy (bulat, ponpon). Pada 

 

1 
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abad ke-4, Jepang mulai membudidayakan krisan dan tahun 797 bunga krisan 

dijadikan sebagai simbol kekaisaran Jepang dengan sebutan Queen of The 

East. Tanaman krisan dari Cina dan Jepang menyebar ke kawasan Eropa dan 

Perancis tahun 1795. Tahun 1808 Mr. Colvil dari Chelsa mengembangkan 8 

varietas krisan di Inggris. Jenis atau varietas krisan modern diduga mulai 

ditemukan pada abad ke-17. Krisan masuk ke Indonesia pada tahun 1800. 

Sejak tahun 1940, krisan dikembangkan secara komersial (Anonim, 2008b). 

Produksi tanaman hias di Indonesia pada Tahun 2003-2007 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.   Produksi Tanaman Hias di Indonesia Tahun 2003–2007 
No. Komoditas Produksi 

  2003 2004 2005 2006 2007 

1. Anggrek (tangkai) 6.904.109 8.027.720 7.902.403 10.903.444 9.484.393 

2. Anthurium (tangkai) 1.263.770 1.285.061 2.615.999 2.017.534 2.198.990 

3. Anyelir (tangkai) 2.391.113 1.566.931 2.216.123 1.781.046 1.901.509 

4. Gerbera (tangkai) 3.071.903 3.411.126 4.065.057 4.874.098 4.931.441 

5. Gladiol (tangkai) 7.114.382 16.686.134 14.512.619 11.195.483 11.271.385 

6. Heliconia (tangkai) 681.920 804.580 1.131.568 1.390.117 1.427.048 

7. Krisan (tangkai) 27.406.464 27.683.449 47.465.794 63.716.256 66.979.260 

8. Mawar (tangkai) 50.766.656 61.540.963 60.719.517 40.394.027 59.492.699 

9. Sedap malam 
(tangkai) 

16.139.563 37.516.879 32.611.284 30.373.679 21.687.493 

10. Dracaena (batang) 2.553.020 1,082,596 1,131,621 905,039 2,041,962 

11. Melati (kg) 15,740,955 29,313,103 22,552,537 24,795,996 15,775,751 

12. Palem (pohon) 668,154 530,325 751,505 986,340 1,171,768 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa produksi bunga krisan 

potong dari tahun 2003 hingga 2007 mengalami peningkatan. Produksi bunga 

krisan potong di Indonesia terbesar kedua setelah bunga mawar. Produksi 

bunga krisan potong yang ada guna memenuhi permintaan akan bunga krisan 

yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup 

akibat dari pertumbuhan ekonomi, semakin tingginya budaya masyarakat, 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, perkembangan pola konsumsi yang 

menuntut suasana nyaman dan menarik, serta pesatnya industri pariwisata dan 

perhotelan. Seiring dengan permintaan bunga potong krisan yang semakin 

meningkat, maka peluang agribisnis perlu terus dikembangkan. 
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Kelompok Tani Udi Makmur merupakan kelompok tani yang 

mengusahakan krisan potong di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permintaan 

bunga krisan potong di DIY meningkat dikarenakan permintaan bunga 

khususnya untuk perhotelan dan karangan bunga. Hal inilah yang membuat 

petani untuk meningkatkan produksi bunga krisan potong. Pada mulanya, 

kelompok tani mengusahakan tiga jenis bunga potong, yaitu mawar, anggrek, 

dan krisan. Namun, setelah adanya uji adaptif untuk ketiga jenis bunga potong 

tersebut, bunga krisan yang dinilai lebih adaptif dan memberikan nilai jual 

yang tinggi dibandingkan dengan bunga potong lainnya. 

Keunggulan bunga krisan potong dengan bunga potong yang lain adalah 

bunga krisan potong  mempunyai bunga yang kaya warna seperti putih, pink, 

merah, kuning, hijau, dan oranye. Selain itu, bunga krisan mampu bertahan 

hingga 10 hari. Bahkan, jika bunga krisan mempunyai kualitas yang baik 

mampu bertahan hingga 14 hari. Jika dibandingkan dengan bunga potong yang 

lain seperti mawar maupun anggrek, bunga krisan lebih unggul dalam hal 

ketahanan fisik bunganya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas bunga krisan 

(Chrysanthemum sp.) potong sangat diperlukan bagi petani bunga krisan 

potong. 

B. Perumusan Masalah 

Sampai saat ini peluang pasar internasional bagi bunga krisan masih 

terbuka. Pasokan bunga krisan di pasar dunia didominasi pelaku usaha berasal 

dari Belanda, Columbia, dan Italy. Hal ini mencapai total ekspor 60% dari 

perdagangan dunia. Sementara negara-negara lain hanya mampu memasok 

sekitar 10% dari total permintaan dunia. Banyak orang yang mengenalnya 

karena tanaman itu sering menjadi dekorasi dibeberapa kegiatan baik pada 

acara kenegaraan hingga pesta perkawinan. Selain itu, bunga krisan ini 

memiliki usia ketahanan hingga satu bulan dan kaya akan aneka corak warna 

(Media Potensi, 2008). 

Pengembangan tanaman hias bunga potong krisan di desa 

Hargobinangun ternyata memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat 

maupun pemerintah setempat. Budidaya Krisan yang dimulai pada tahun 
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2005, dilakukan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Udi 

Makmur (KLANTUM). Petani bunga krisan potong dalam mengembangkan 

komoditas ini dengan adanya pendampingan oleh peneliti/penyuluh BPTP 

Yogyakarta dan peneliti Balai Penelitian Tanaman Hias Cipanas Cianjur. 

Beberapa varietas tanaman Krisan yang telah diuji adaptif dapat beradaptasi 

dengan baik dan secara ekonomi mampu memberi penghasilan yang cukup 

menarik bagi para petani, maka tidaklah heran jika jumlah rumah plastik untuk 

budidaya krisan terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada awal berdirinya 

Klantum tahun 2005 hanya mempunyai dua rumah plastik, kemudian pada 

tahun 2006 menjadi lima rumah lindung, dan sampai tahun 2008 sudah 

mempunyai 22 buah rumah lindung. Kini para pedagang datang langsung ke 

Klantum untuk membeli bunga krisan, terutama untuk memasok kebutuhan 

berbagai acara keagamaan, budaya, dan kepentingan perhotelan. Tersedianya 

pangsa pasar yang luas dan masa produksi bunga krisan yang relatif singkat 

serta teknis budidaya yang mudah, menyebabkan petani tertarik untuk 

mengembangkan komoditas ini (Anonim, 2008e).  

Tanaman bunga krisan potong tipe standar secara teknis lebih mudah 

dikembangkan daripada tipe spray. Hal ini dikarenakan pada tanaman krisan 

tipe standar yang dipertahankan adalah satu kuntum bunga yang tengah dalam 

satu tangkai bunga sehingga hanya satu bakal bunga yang akan tumbuh. Jadi, 

ketika pada ketiak daun akan tumbuh lagi cabang maka harus segera dipotong 

agar batang tidak bercabang. Berbeda halnya dengan tipe spray, dalam satu 

tangkai bunga terdapat beberapa bunga yang harus mekar serempak dan sama 

sehingga secara teknis lebih sulit daripada tipe standar dalam mengembangkan 

bunga krisan. Pada tipe spray, bunganya lebih kecil dibanding dengan tipe 

standar. Selain itu, pangsa pasar bunga atau florist di Yogyakarta lebih 

memilih bunga krisan potong tipe standar daripada tipe spray. 

Kualitas merupakan usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

atau konsumen. Kualitas dari bunga krisan dibedakan menjadi grade A, B, dan 

C. Kualitas bunga krisan tipe standar yang diharapkan oleh konsumen adalah 

bunga krisan yang mempunyai daun bunga bersih, batang bunga lurus ± 80cm, 
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diameter bunga antara 8-12 cm, dan warna bunga cerah. Kualitas dari bunga 

krisan potong akan mempengaruhi harga jual dan adanya penolakan bunga 

potong oleh konsumen. Penolakan bunga krisan potong dari konsumen karena 

adanya bunga krisan potong yang tidak memenuhi harapan dari konsumen. 

Petani bunga krisan potong harus memperhatikan kualitas bunga yang 

ditawarkan pada konsumen agar dapat mempertahankan pangsa pasar maupun 

memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas 

bunga krisan potong tipe standar yang harus dilakukan para petani agar 

kebutuhan akan bunga potong terpenuhi dengan kualitas yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh petani dalam meningkatkan 

kualitas bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok Tani Udi 

Makmur di Kabupaten Sleman? 

2. Faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi kualitas bunga 

krisan potong tipe standar pada Kelompok Tani Udi Makmur di 

Kabupaten Sleman? 

3. Pemecahan apa yang paling tepat untuk diterapkan petani bunga krisan 

potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman dalam 

meningkatkan kualitas bunga krisan potong tipe standar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dalam 

meningkatkan kualitas bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok 

Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman. 

2. Mengidentifikasi besarnya strata faktor yang mempengaruhi kualitas 

bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok Tani Udi Makmur di 

Kabupaten Sleman. 
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3. Merumuskan pemecahan apa yang paling tepat untuk diterapkan petani 

bunga krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten 

Sleman dalam meningkatkan kualitas bunga potong krisan tipe standar. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi Petani Bunga Krisan Potong pada Kelompok Tani Udi Makmur, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

peningkatan kualitas produksi bunga krisan potong. 

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan 

dalam menyusun kebijakan terutama terkait dengan produksi bunga krisan 

potong. 

4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi, pengetahuan, dan referensi dalam penyusunan 

penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenis. 
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II. LANDASAN TEORI 

 
 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) 

a. Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) 

Klasifikasi botani tanaman hias bunga krisan adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Klas : Dycotiledonae 

Ordo : Asterales 

Famili : Asteraceae 

Genus : Chrysanthemum 

Spesies : Chrysanthemum sp. 

(Kurniawati, 2007). 

Bunga krisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Bunga Krisan Potong 

Krisan sebagai bunga potong digunakan untuk bahan 

dekorasi ruangan, jambangan (vas) bunga, dan sebagainya. Bunga 

potong ditandai dengan sosok bunga yang berukuran pendek 

sampai tinggi, mempunyai tangkai bunga panjang, dan ukuran 

bervariasi (kecil, menengah, dan besar). Pada umumnya ditanam di 

lapangan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bunga potong. 

2. Bunga Krisan Pot 

Krisan sebagai bunga pot dikenal pada tahun 1988. 

Menurut produsen bunga pot, pemilihan krisan sebagai tanaman 

dalam pot merupakan diversifikasi dari pemanfaatan bunga potong. 

Bunga krisan pot berbeda dalam hal perlakuaanya dengan bunga 

krisan potong. Krisan pot ditandai dengan sosok tanaman yang 
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kecil, tingginya 20-40 cm, berbunga lebat, dan cocok ditanam di 

pot, polybag, serta digunakan untuk penghias meja ruangan. 

(Kurniawati, 2007). 

Daya tarik bunga potong terletak pada bentuk, ukuran, dan 

warna bunga. Prospek pengembangan tanaman hias khususnya untuk 

bunga potong secara komersial sangat cerah. Permintaan akan bunga 

potong cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk, perluasan pemukiman, meningkatnya 

pendapatan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan 

hidup yang nyaman. Beberapa jenis bunga potong yang 

diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri (ekspor) adalah 

jenis anggrek, anyelir, gladiol, mawar, dan krisan (Rukmana, 1997). 

Krisan merupakan tanaman daerah subtropis. Suhu ideal yang 

dikehendaki tanaman krisan adalah 20-24oC, kelembaban sedang 

hingga tinggi, dan pencahayaan yang cukup. Krisan dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias pot dan bunga potong. Sementara itu, penanaman 

di tanah terbuka belum banyak dilakukan karena krisan menghendaki 

ketinggian tempat 200-1100 meter di atas permukaan laut. Bunga 

krisan merupakan tanaman hias dalam pot yang paling populer di 

Indonesia. Krisan memerlukan cahaya matahari kurang dari 12 jam 

agar mampu berbunga (Endah, 2002). 

b. Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) Potong Tipe Standar 

Bunga krisan tipe standar setiap tangkai memiliki satu kuntum 

bunga dan biasanya berukuran besar. Padahal pada awalnya tanaman 

krisan memiliki beberapa kuntum bunga pada setiap tangkainya. Tipe 

bunga krisan standar ada dua jenis, yaitu krisan standar hibrida dan 

krisan standar lokal. Krisan standar hibrida dibudidayakan oleh 

produsen besar. Karakteristik sistem budidaya krisan standar hibrida 

adalah jumlah bunganya hanya satu kuntum, bunganya mekar kompak, 

sempurna dengan diameter 8-12 cm, dan beraneka ragam warna, yaitu 

kuning, putih, ungu, merah, dan orange. Lama kesegaran bunga krisan 
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hibrida mencapai 12 hari. Sedangkan pada bunga krisan standar lokal, 

umumnya dibudidayakan oleh para petani kecil. Karakteristik dari 

bunga ini adalah jumlah bunga 2-3 kuntum per tangkai, diameter 

bunga 12-15 cm, panjang tangkai bunga 70-80 cm, mekar bunga 

kurang kompak, bunganya hanya berwarna kuning dan putih, dan lama 

kesegaran bunganya hanya mencapai 5 hari (Kurniawati, 2007). 

c. Kualitas Bunga Krisan Potong 

Teknologi tepat guna yang diciptakan mampu meningkatkan 

produktivitas dan kualitas bunga krisan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani, devisa negara, dan kenyamanan lingkungan hidup. 

Kualitas bunga dipengaruhi juga oleh macam stek, panjang stek, umur 

anakan, defoliasi, dan media tumbuh pada dua varietas bunga krisan. 

Selain itu, untuk mendapatkan pertumbuhan, produksi, dan kualitas 

bunga krisan digunakan jarak tanam 20 x 35 cm, tanpa naungan, 

pemberian air 100% kapasitas lapang, jenis mulsa jerami, dan dosis 

pupuk 100 kg N/ha, 130 kg P2O5/ha, 100 kg K2O/ha (Aini, 2008).  

Pengaturan pencahayaan tanaman krisan sangat penting karena 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas bunga krisan. 

Pencahayaan yang dimaksud adalah cahaya matahari (alamiah) dan 

cahaya lampu (buatan). Tanaman krisan membutuhkan cahaya yang 

lebih lama daripada panjang hari normal. Oleh karena itu, pencahayaan 

buatan yang dilakukan setelah matahari terbenam. Penambahan 

pencahayaan tersebut dapat meningkatkan hasil fotosintesis sehingga 

berpengaruh terhadap pembungaan (Kurniawati, 2007). 

Pemeliharaan yang intensif pada saat-saat fase pertumbuhan, 

baik pertumbuhan vegetatif maupun menjelang fase generatif 

merupakan modal dasar untuk dapat memperoleh kualitas bunga segar 

yang terbaik. Standarisasi merupakan suatu ukuran tingkat mutu dari 

suatu produk dengan menggunakan parameter tertentu yang dapat 

berupa warna, ukuran atau volume, bentuk, susunan, ukuran jumlah, 

kekuatan atau ketahanan, kadar air, estetika, serta berbagai kriteria lain 
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yang dapat dijadikan sebagai dasar standar mutu produk, termasuk 

bunga dan tanaman hias. Standarisasi mutu bunga merupakan salah 

satu hal yang mutlak diperlukan sebab melalui standarisasi mutu bunga 

akan mempunyai persepsi atau penilaian yang sama terhadap tingkat 

kualitas bunga yang ditawarkan sehingga tidak menimbulkan 

bervariasinya mutu bunga yang beredar (Rianto, 2008). 

Tanaman krisan berbunga pada umur 3-4 bulan setelah bibit 

ditanam, tergantung dari varietas yang ditanam. Saat panen yang tepat 

pada krisan standar adalah ketika bunga telah setengah mekar atau 3-4 

hari sebelum mekar penuh. Umur bunga potong, jika tidak ditangani 

dengan baik hanya 2-3 hari. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi 

hari dan jika tanah dalam keadaan kering, sebaiknya tanah disiram 

dulu sampai basah sehingga tanaman yang akan dipotong menjadi 

segar dan tidak layu. Bunga yang seharusnya dipotong harus segera 

dipotong karena keterlambatan panen akan menurunkan kualitas bunga 

(Anonim, 2008d). 

d. Pemasaran Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) Potong Tipe Standar 

Aspek pemasaran bunga potong merupakan aspek yang penting 

karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha para petani dan 

pengusaha bunga potong. Adanya beberapa segmen pasar bunga 

potong, seperti florist, dekorator, hotel, restoran, perkantoran, catering, 

supermarket, dan lain-lain menunjukkan bahwa usaha bunga potong 

diyakini masih memiliki peluang yang layak untuk dikembangkan. 

Pemilihan jenis komoditas yang tepat penting sekali sebagai strategi 

pemasaran bunga potong ke manca negara. Salah satu dari jenis 

komoditas tersebut adalah bunga krisan potong. Krisan potong dapat 

dibedakan berdasarkan varietas-varietasnya, salah satunya adalah 

bunga krisan tipe standar dengan varietas yellow fiji yang bunganya 

berwarna kuning. Varietas krisan menentukan krisan mana yang paling 

bernilai bisnis karena krisan standar kuning dapat digunakan 

diberbagai keperluan atau acara (Anonim, 2008i). 
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Pada saat ini, standarisasi terhadap kualiatas bunga harus dapat 

diaplikasikan dalam sistem pemasaran sebab melalui standarisasi juga 

mampu menjamin terjadinya kepastian harga dari bunga dan tanaman 

hias itu sendiri. Standarisasi sebagai ukuran tingkat mutu produk 

memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pemasaran 

dewasa ini, dimana melalui standarisasi para pembeli atau konsumen. 

Penjual, petani (produsen), dan lembaga pemasaran lainnya memiliki 

persamaan persepsi terhadap suatu ukuran tingkat mutu bunga. Hal ini 

juga berarti akan terjadi persamaan persepsi terhadap tingkat nilai atau 

harga dari produk bunga itu sendiri. Dengan demikian proses 

pemasaran akan lebih mudah dan lancar karena adanya jaminan 

kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan pada produk bunga 

tersebut (Rianto, 2008). 

2. Kelompok Tani 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan 

keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam 

memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan 

produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya. Dalam upaya 

pengembangan kelompok tani yang ingin dicapai adalah terwujudnya 

kelompok tani yang dinamis, dimana para petani mempunyai disiplin, 

tanggung jawab, dan terampil dalam kerja sama dalam mengelola kegiatan 

usahataninya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan 

peningkatan usaha ke arah yang lebih besar dan bersifat komersial. 

Kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerja sama antar kelompok 

dengan membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) yang merupakan 

wadah kerja sama antar kelompok tani (WKAK) (Nasir, 2008). 

Pemberdayaan gapoktan dimaksudkan untuk mengubah pola pikir 

petani di masa lalu yang hanya sebagai produsen dengan orientasi pada 

budidaya dan produksi tinggi, ke depan sebagai pemasok (supllier) dengan 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang terjamin, harga yang bersaing, 

mampu menghasilkan beberapa produk olahan, serta dapat menjalin 
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kemitraan dengan unit bisnis lainnya (lembaga pemasaran maupun 

perbankan atau lembaga keuangan mikro). Dengan demikian, posisi tawar 

petani lebih kuat dari pada sebelumnya. Pemberdayaan juga dimaksudkan 

untuk membuat gapoktan menjadi unit bisnis yang mandiri dan dapat 

memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan anggotanya (Anonim, 2008f). 

Badan Litbang Pertanian mendukung upaya Pemerintah DIY dalam 

pengembangan tanaman hias melalui kegiatan Prima Tani (Program 

Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian) di 

Desa Hargobinangun Kabupaten Sleman. Sosialisasi teknologi agribisnis 

krisan dengan melibatkan kelompok tani dan demo plot ternyata efektif 

dan efisien. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran dari instansi terkait 

seperti Balithi, BPTP DIY, Dinas Pertanian, serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang menanamkan modalnya untuk pengembangan krisan 

(Masyhudi, 2007). 

3. Manajemen Mutu 

a. Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan 

dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya (Nugroho, 2008).  

TQM dapat diintegrasikan dalam pendekatan yang menyeluruh 

terhadap proses perbaikan terhadap kualitas, khususnya dalam struktur 

dan proses. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih 

prakmatik, efisien, dan efektif yang mampu dibina ke arah usaha 

perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan TQM pada 

dasarnya adalah pengurusan yang berteraskan kepuasan pelanggan. 

Sebenarnya konsep TQM adalah bad quality comes from bad 

management, not bad employee, yaitu kualitas yang buruk datangnya 

daripada pengurusan yang buruk, bukan pekerja-pekerja yang buruk 

(Anonim, 2008g).  
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b. Mutu 

Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal mutu dapat tercemin dalam hasil akhir. 

Dengan kata lain pengawasan mutu merupakan usaha untuk 

mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan, agar 

sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Tujuan dari pengawasan mutu 

adalah 1). Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu 

yang telah ditetapkan, 2). Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat 

menjadi sekecil mungkin, 3). Mengusahakan agar biaya desain dari 

produk dan proses dengan menggunakan mutu produksi tertentu dapat 

menjadi sekecil mungkin, dan 4). Mengusahakan agar biaya produksi 

dapat menjadi serendah mungkin. Ruang lingkup pengawasan mutu 

ada dua, yaitu 1). Pengawasan selama pengelolahan, yaitu pengawasan 

yang dilakukan hanya terdapat sebagian dari proses, yang 

memungkinkan tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan pengawasan 

pada bagian lain. Pengawasan terhadap proses ini termasuk 

pengawasan untuk bahan-bahan mentah. 2). Pengawasan atas barang 

yang telah dihasilkan, yaitu pengawasan untuk menjaga barang-barang 

hasil yang cukup baik dan menjaga agar barang yang paling sedikit 

rusaknya agar tidak lolos dari pabrik untuk sampai ke konsumen 

(Nugroho, 2008). 

Standarisasi mutu adalah pedoman yang akan dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan proses produksi, seperti standarisasi 

upah dan gaji, standarisasi penggunaan bahan, jam kerja, dan lain-lain. 

Standar kualitas adalah penetapan kualitas tertentu untuk barang-

barang tertentu. Penetapan standar kualitas pun ditetapkan oleh 

Pemerintah, Dirjen POM, atau badan-badan khusus atas persetujuan 

lembaga konsumen. Tujuan dari standar kualitas ini adalah untuk 

melindungi konsumen agar tidak dirugikan (Nugroho, 2008). 
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c. Kualitas 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan, mencakup produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, 

misalnya apa yang dianggap merupakan berkualitas saat ini mungkin 

dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang (Nugroho, 2008). 

Kualitas adalah keseluruhan karakteristik dan sifat dari produk 

yang tercermin dalam aspek pemasaran, proses produksi, dan 

pemeliharaan sehingga produk tersebut mampu memberikan kepuasan 

pada konsumen. Kualitas yang dirasakan bersifat subyektif, berkaitan 

dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

Kualitas juga sebagai kesesuaian atau melebihinya batas permintaan 

konsumen baik sekarang maupun yang akan datang (Annisa, 2007). 

d. Fishbone Analysis 

Analisa tulang ikan (fishbone analysis) dipakai ketika untuk 

mengkategorikan berbagai sebab potensial dari satu masalah atau 

pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Alat ini 

juga membantu dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi 

dalam proses. Yaitu dengan cara memecah proses menjadi sejumlah 

kategori yang berkaitan dengan proses, mencakup manusia, material, 

mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya. Langkah-Langkah: 

1. Menyiapkan sesi sebab-akibat 

2. Mengidentifikasi akibat 

3. Mengidentifikasi berbagai kategori. 

4. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran. 

5. Mengkaji kembali setiap kategori sebab utama 

6. Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin 

(Anonim, 2008h). 
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Analisa tulang ikan dipakai untuk mengkategorikan berbagai 

sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara 

yang mudah dimengerti dan rapi. Alat ini juga membantu dalam 

menganalisis apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses, yaitu 

dengan cara memecah proses menjadi sejumlah kategori yang 

berkaitan dengan proses, mencakup manusia, material, mesin, 

prosedur, dan kebijakan (Imamoto et al., 2008). 

Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan 

hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian 

proses statistikal dan dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor 

penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan 

oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Pada dasarnya diagram sebab 

akibat dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar 

penyebab dari suatu masalah, membantu membangkitkan ide-ide untuk 

solusi suatu masalah, dan membantu dalam penyelidikan atau 

pencarian fakta lebih lanjut (Gaspersz, 2001). 

Diagram sebab akibat atau disebut diagram tulang ikan 

(fishbone chart) berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor utama 

yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah 

yang ditentukan, dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang 

berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama yang dapat 

dilihat dari panah yang berbentuk tulang ikan pada diagram tersebut. 

Faktor-faktor penyebab utama dapat dikelompokkan dalam: tenaga 

kerja, bahan baku, mesin, metode, dan lingkungan. Faktor penyebab 

terletak di sebelah kiri sedangkan akibat yang ditimbulkan yang 

merupakan karakteristik mutu atau kualitas berada di sebelah kanan 

(Annisa, 2007). 

Diagram sebab akibat berguna untuk membantu dalam memilih 

penyebab penyebaran dan mengorganisasikan hubungannya. Cara 

membuat diagram sebab akibat adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan karakteristik mutu. 
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2. Menuliskan karakteristik mutu pada sisi kanan dengan 

menggambar panah besar dari sisi kiri ke sisi kanan. 

3. Menuliskan faktor utama penyebab, dengan mengarahkan panah 

cabang ke panah utama. 

4. Menuliskan ke dalam setiap cabang faktor yang dianggap sebagai 

penyebab yang menyerupai ranting. 

(Ishikawa, 1989). 

4. Faktor-faktor Fishbone Analysis 

a. Manusia 

Sumber daya manusia merupakan unsur utama yang 

memungkinkan terjadinya proses penambahan nilai. Kemampuan 

mereka untuk melakukan sesuatu tersebut adalah kemampuan, 

pengalaman, pelatihan, dan potensi kreativitas yang beragam sehingga 

diperoleh suatu hasil (Prawirosentono, 2002). 

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat pada 

proses produksi. Berbeda dengan faktor teknis, unsur manusia sebagai 

tenaga kerja mempunyai sifat yang kompleks. Faktor fisik dan psikis 

dalam setiap individu akan berpengaruh pada pekerjaannya. Selain itu, 

pendidikan dan pengalaman juga mempengaruhi setiap tindakan 

(pekerjaan). Dengan demikian, hubungannya dengan kualitas hasil 

produksi, maka tenaga kerja harus memiliki kesadaran untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan 

sehingga produk tersebut berkualitas baik dan akan memberikan 

keuntungan pada manusia tersebut (Annisa, 2007). 

Batasan pengertian petani adalah yang memproduksi bunga 

potong selanjutnya disebut produsen. Produsen bunga potong 

dikelompokan menjadi dua yaitu produsen kecil yang bercirikan 

teknologi sederhana dengan lahan yang sempit, sedangkan produsen 

besar sudah menerapkan teknologi maju serta berlahan cukup luas. 

Produsen kecil sebagian besar tidak dapat langsung memasarkan 

produksinya, kebanyakan melalui pedagang perantara atau petani 
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pengumpul. Produsen besar sudah mempunyai pasar yang diciptakan 

berdasarkan luasan relasi (Wuryaningsih, 2008c). 

b. Metode 

Metode meliputi prosedur kerja dimana setiap orang harus 

melakukan kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada masing-

masing individu. Metode ini harus merupakan prosedur kerja terbaik 

agar setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan 

efisien (Prawirosentono, 2002). 

Instruksi atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses 

produksi. Metode yang digunakan sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran proses produksi. hal ini dapat dicapai apabila memiliki SOP 

(Standard Operating Procedure) yang berisi tentang prosedur jalannya 

proses produksi yang harus dijalankan dan harus dipatuhi oleh masing-

masing pihak yang bersangkutan agar dihasilkan produk yang 

berkualitas baik. Fungsi SOP adalah untuk mengatur semua bagian 

yang terlibat dalam proses produksi sehingga dapat mengurangi jumlah 

produk yang cacat (Annisa, 2007). 

Krisan merupakan tanaman hias bunga yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan sangat prospektif secara komersial. Masalahnya 

adalah bahwa peningkatan intensitas budidaya krisan di berbagai 

daerah belum menerapkan prinsip-prinsip Standar Operating 

Procedure (SOP) budidaya krisan. Oleh karena itu, diperlukan 

penerapan SOP sesuai dengan acuan baku yang telah ditetapkan dalam 

buku Standar Operasional Prosedur Budidaya Krisan Potong. 

Permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha dalam 

pelaksanaan penerapan SOP budidaya krisan antara lain: 1) Bibit 

krisan bersertifikat masih sulit diperoleh petani, 2) Belum banyak 

petani yang menerapkan SOP budidaya krisan dengan benar, dan       

3) Petani masih belum terbiasa untuk melakukan pencatatan                           

(Direktorat Jenderal Hortikultura, 2008b). 
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c. Material 

Material adalah barang-barang yang digunakan dalam proses 

produksi yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli 

dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi selanjutnya (Handoko, 2000). 

Bahan baku adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai 

komponen produk yang akan diproduksi yang terdiri dari bahan baku 

utama dan bahan baku pembantu. Bahan baku yang digunakan akan 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dan kelancaran proses 

produksi, baik mengnai kuantitas maupun kualitasnya (Annisa, 2007). 

Benih yang berkualitas dalam hal ini adalah benih dengan 

kemurnian genetik tinggi, sehat (bebas patogen), tidak mengalami 

gangguan fisiologis, mempunyai daya tumbuh kuat, dan memiliki nilai 

komersial di pasaran. Benih tanaman krisan dapat berupa stek pucuk 

tanpa akar, stek pucuk berakar, anakan maupun tanaman muda hasil 

aklimatisasi dari kultur jaringan. Pada umumnya pertanaman krisan 

produksi digunakan benih berupa stek pucuk berakar. Stek berakar 

dapat diperoleh dari penangkar benih krisan yang dapat memberikan 

jaminan mutu benih berkaitan dengan kebenaran varietas dan 

kesehatan benih atau dengan mengakarkan stek krisan tanpa akar pada 

media pengakaran terlebih dahulu (Wuryaningsih, 2008b). 

d. Lingkungan 

Lingkungan dimana proses produksi berada sangat 

mempengaruhi hasil atau kinerja proses produksi. Bila lingkungan 

kerja berubah maka kinerja pun akan berubah pula. Bahkan faktor 

lingkungan eksternal pun dapat mempengaruhi unsur manusia, ukuran, 

metode, dan material sehingga dapat menimbulkan variasi tugas 

pekerjaan (Prawirosentono, 2002). 

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang secara langsung 

maupun tidak langsung yang mempengaruhi kondisi secara umum dan 

proses produksi secara khusus. Keadaan lingkungan dan kondisi kerja 
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sangat berpengaruh pada seseorang untuk melakukan pekerjaan 

(Annisa, 2007). 

Rumah lindung untuk budidaya krisan bertujuan melindungi 

tanaman dari kondisi cuaca dan lingkungan ekstrim yang dapat 

memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan tanaman, seperti 

intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi dan terpaan angin dan air 

hujan secara langsung serta organisme pengganggu tanaman, sehingga 

diperoleh lingkungan tempat tumbuh yang optimal. Rumah lindung 

dibuat memanjang disesuaikan dengan ukuran lahan, dengan lebar 

kelipatan dari 6,4 m. Rangka rumah lindung dapat berupa kayu, 

bambu, besi, aluminium, atau beton. Ketinggian rumah lindung 

berkisar 3–4 meter di atas permukaan tanah. Bahan atap penutup 

rumah lindung dapat menggunakan kaca, plastik UV, plastik PVC 

bergelombang, plastik lembaran PVC, fiberglass, acrylic atau 

polycarbonate. Seluruh bagian samping rumah lindung dianjurkan juga 

tertutup untuk mengurangi kontak langsung tanaman dengan serangga 

hama dan penyakit serta untuk meningkatkan kondisi lingkungan 

tumbuh yang kondusif untuk pertumbuhan tanaman bunga krisan 

potong (Wuryaningsih, 2008d). 

B. Penelitian Terdahulu 

Menurut Oktorisa (2007), dalam penelitian yang berjudul Aplikasi 

Fishbone Analysis dalam Meningkatkan Kualitas Susu Murni pada Peternak 

Sapi Perah di KUD Getasan Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas susu murni 

pada peternak sapi perah, mengidentifikasi faktor yang paling dominan yang 

berpengaruh terhadap kualitas susu murni pada peternak sapi perah, dan 

merumuskan perubahan yang paling tepat untuk diterapkan peternak sapi 

perah dalam meningkatkan kualitas susu murni di KUD Getasan Kabupaten 

Semarang.  

Kadar lemak susu murni yang kurang dari standar terjadi karena 

adanya sebab-sebab tertentu. Pada penelitian tersebut guna mengetahui faktor-
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faktor penyebab kadar lemak susu murni kurang dari standar kemudian 

ditetapkan faktor penyebab yang paling dominan dan pemecahan yang tepat 

dalam meningkatkan kualitas susu murni di KUD Getasan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas susu murni pada peternak sapi perah di KUD Getasan 

Kabupaten Semarang adalah faktor manusia, material, metode, dan 

lingkungan. Sedangkan alat analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri 

dari check sheet, stratifikasi,  pareto chart, dan  fishbone analysis. 

Menurut Dewi (2007), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Konsentrasi  dan Saat Aplikasi Paklobutrazol terhadap Pertumbuhan dan 

Pembungaan Krisan (Chrysanthemum sp.) dalam Pot yang bertujuan untuk 

mempelajari dan mendapatkan pengaruh paklobutrazol terhadap pertumbuhan 

dan pembungaan krisan pot, pengaruh waktu pemberian paklobutrazol 

terhadap pertumbuhan dan pembungaan krisan pot, dan kombinasi konsentrasi 

paklobutrazol dan waktu pemberian paklobutrazol yang terbaik yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembungaan krisan pot. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penyemprotan 

pada beberapa konsentrasi paklobutrazol pada krisan dapat memberikan 

pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, saat muncul bunga, jumlah 

klorofil, dan umur bunga. Penyemprotan pada penelitian ini menggunakan 

paklobutrazol pada konsentrasi 16 ppm menghasilkan krisan pot yang pendek 

dengan rata-rata tinggi 23,47 cm, rata-rata jumlah daun terbanyak yaitu 19,35 

helai dengan rata-rata jumlah klorofil daun 54,11 dan  rata-rata saat muncul 

bunga 65,33 HST dengan  rata-rata umur bunga 23,47 hari setelah bunga 

mekar. Selain itu, perlakuan saat aplikasi paklobutrazol pada krisan dapat 

memberikan pengaruh pada saat muncul bunga, saat mekar bunga dan umur 

bunga. Aplikasi paklobutrazol pada krisan saat 30 HST menghasilkan krisan 

pot dengan rata-rata saat mekar bunga yang cepat yaitu 90,77 HST dan rata-

rata  umur bunga 20,48 HST. 

Menurut Wiraatmaja, Astawa, dan Devianitri (2007) dalam penelitian 

yang berjudul Memperpanjang Kesegaran Bunga Potong Krisan 

(Dendranthema grandiflora Tzvelev.) dengan Larutan Perendam Sukrosa dan 
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Asam Sitrat yang bertujuan untuk mengetahui kesegaran bunga potong krisan 

dapat diperpanjang dengan pemberian sukrosa dan asam sitrat ke dalam 

larutan perendam. Pada penelitian ini, variabel yang diamati adalah lama 

kesegaran bunga, persentase bunga mekar sempurna, persentase bunga layu, 

dan total larutan terserap. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa interaksi antara 

konsentrasi sukrosa dengan asam sitrat menunjukkan pngaruh yang nyata 

terhadap variabel lama kesegaran bunga dan total larutan yang terserap, 

konsentrasi sukrosa yang optimal terhadap lama kesegaran bunga pada 

masing-masing konsentrasi asam sitrat adalah 2,82%; 3,33%; 2,70%; 2,07% 

dengan lama kesegaran 11,33 hari; 11,88 hari; 13,02 hari; dan 9,93 hari, 

konsentrasi asam sitrat yang optimal terhadap lama kesegaran bunga pada 

masing-masing konsentrasi sukrosa adalah 365 ppm, 285 ppm, 230 ppm, dan 

334 ppm dengan lama ksegaran bunga 9,34 hari; 12,61 hari; 11,91 hari; dan 

10,23 hari. 

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai ekosistem dan sumber 

daya alam yang bervariasi, mulai dari ekosistem pasir pesisir dataran pantai 

sampai dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian 0-2.911 m dari 

permukaan laut. Lahan kering dataran medium dan lahan kering dataran tinggi 

di kaki Gunung Merapi, terutama daerah Kaliurang, merupakan lahan 

pertanian yang sangat potensial untuk pengembangan agribisnis tanaman hias 

salah satunya adalah bunga krisan potong.  

Permintaan bunga potong di pasar bunga Kota Baru Yogyakarta 

meningkat pada saat tahun baru, bulan Besar (Haji), dan untuk acara resepsi 

pernikahan. Pada waktu-waktu tersebut, bunga krisan potong dapat terjual 

mencapai 35-100 ikat/hari atau 350-1.000 tangkai/hari. Di pasar tersebut, 

bunga potong krisan dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas A dengan harga jual 

kurang lebih Rp15.000/ikat, kelas B Rp12.500/ikat, dan kelas C Rp10.000/ikat 

(satu ikat berisi 10 tangkai). 
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Seiring dengan adanya permintaan bunga krisan potong yang terus 

meningkat diperlukan usaha guna meningkatkan bunga krisan potong baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas. Para konsumen menginginkan bunga krisan 

potong yang memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Maka, petani bunga 

krisan potong harus berupaya untuk menghasilkan bunga potong yang 

berkualitas seperti harapan konsumen. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab 

Kualitas bunga krisan potong yang ada pada Kelompok Tani Udi 

Makmur sangat ditentukan oleh banyak faktor baik positif maupun negatif. 

Fishbone analysis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

menentukan kualitas dari bunga krisan potong. Faktor tersebut dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi petani bunga krisan potong dalam 

merumuskan strategi yang paling tepat yang harus diterapkan dalam 

meningkatkan kualitas faktor-faktor yang digunakan ada empat, yaitu 

manusia (man), metode (method), bahan baku (material), dan lingkungan 

(environment). 

2. Identifikasi Faktor yang Menjadi Penyebab Utama 

Dari keempat faktor di atas maka dapat diidentifikasikan faktor 

apakah yang menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan terhadap 

kualitas bunga krisan potong tipe standar yang ada pada Kelompok Tani 

Udi Makmur Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. 

3. Perumusan Strategi Pemecahan 

Berdasarkan hasil analisis tentang faktor-faktor penyebab 

permasalahan terhadap kualitas bunga krisan potong tipe standar, maka 

diambil beberapa alternatif strategi pemecahan masalah. Di beberapa 

alternatif strategi pemecahan masalah tersebut dipilih dan ditetapkan 

strategi pemecahan masalah yang tepat untuk diterapkan pada Kelompok 

Tani Udi Makmur Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disusun alur kerangka berpikir dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Alur Kerangka Berpikir dalam Penelitian 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
PENYEBAB 

1. Manusia (man) 
2. Metode (methode) 
3. Bahan baku (material) 
4. Lingkungan (environment) 
 

IDENTIFIKASI PENYEBAB UTAMA 
(penyebab utama timbulnya permasalahan 
terhadap kualitas bunga krisan potong tipe 

standar) 

PERUMUSAN STRATEGI 
PEMECAHAN 

(dipilih dan ditetapkan strategi pemecahan 
masalah yang tepat) 

FISHBONE 
ANALYSIS 

TIPE STANDAR 

PENINGKATAN KUALITAS BUNGA KRISAN 
POTONG 

TIPE SPRAY 
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D. Pembatasan Masalah 

1. Responden yang diteliti adalah petani yang terdaftar sebagai petani bunga 

krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur Kabupaten Sleman. 

2. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari check sheet, 

pareto chart, dan fishbone chart. 

3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan kualitas 

bunga krisan potong ada empat, yaitu manusia, metode, bahan baku, dan 

lingkungan. 

4. Waktu penelitian ini adalah Bulan Februari – April 2009 minggu ketiga. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Kelompok Tani Udi Makmur berada di Dusun Wonokerso Desa 

Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. 

2. Petani bunga krisan potong di Kelompok Tani Udi Makmur adalah petani 

bunga krisan potong yang terdaftar di Kelompok Tani Udi Makmur. 

3. Bunga krisan potong tipe standar dilihat akan berkualitas jika bunga krisan 

potong yang memiliki ciri-ciri dalam tangkainya terdapat satu kuntum 

bunga berukuran besar dengan diameter 8-12 cm. 

4. Fishbone analysis adalah suatu alat untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab kerusakan kualitas bunga krisan potong pada petani dan 

mengidentifikasi faktor penyebab utama kerusakan kualitas bunga krisan 

potong. 

5. Perumusan strategi pemecahan adalah suatu proses mencari beberapa 

alternatif strategi pemecahan masalah yang kemudian dipilih dan 

ditetapkan strategi pemecahan masalah yang paling tepat untuk diterapkan 

petani bunga krisan potong di Kelompok Tani Udi Makmur. 

6. Penerapan strategi pemecahan masalah pada petani bunga krisan potong 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas bunga krisan potong pada petani di 

Kelompok Tani Udi Makmur. 

7. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal dari manusia yang 

digunakan dalam proses produksi. 
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8. Metode adalah prosedur kerja dimana setiap orang harus melakukan kerja 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

9. Bahan baku adalah semua bahan mentah yang digunakan dalam proses 

produksi. 

10. Lingkungan adalah faktor-faktor yang berada di sekitar usahatani bunga 

krisan potong yang mendukung maupun menghambat kerja dari suatu 

usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
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A. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan diri 

pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada 

masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Oleh karena itu, metode ini sering pula 

disebut metode analitik (Surakhmad, 1994). 

B. Metode Penentuan Kelompok Tani dan Masalah 

1. Metode Penentuan Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman 

Penentuan kelompok tani bunga krisan potong dalam penelitian ini 

dilakukan secara purposive. Kelompok Tani Udi Makmur diambil sebagai 

informan karena Kelompok Tani Udi Makmur memiliki informasi yang 

berkaitan dengan bunga krisan potong. Selain itu, Kelompok Tani Udi 

Makmur merupakan satu-satunya kelompok tani yang menangani tentang 

bunga krisan potong di Kabupaten Sleman. Kelompok Tani Udi Makmur 

ini terletak di Dusun Wonokerso Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman. 

2. Metode Penentuan Masalah 

Penentuan masalah didapat dengan wawancara responden dengan 

menggunakan bantuan pedoman wawancara dan kuisioner. Penentuan 

responden dilakukan secara snowball. Pada awalnya, responden yang 

dipilih dengan bertanya kepada Ketua Kelompok Tani. Responden yang 

dipilih adalah responden yang mengetahui tentang budidaya bunga krisan 

potong dengan benar dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam 

budidaya bunga krisan potong. Selain itu, responden dipilih yang dapat 

memberikan ide atau gagasan yang baik untuk menanggulangi 

permasalahan yang ada dan berpengalaman. Pedoman wawancara berisi 

tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan dikembangkan dalam 

wawancara. Fungsi dari pedoman wawancara ini adalah untuk 
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mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas 

atau yang relevan untuk ditanyakan pada saat wawancara berlangsung dan 

agar wawancara tidak menyimpang dari tujuan penelitian (berdasarkan 

teori dan masalah yang diteliti). Kuisioner yang diajukan pada responden 

bertujuan untuk mengetahui tentang budidaya bunga krisan dan 

permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi kualitas bunga krisan pada 

Kelompok Tani Udi Makmur. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari 

sumber data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari responden maupun pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner 

yang telah dipersiapkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti. Data dicatat secara sistematis 

dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga-

lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari 

Kelompok Tani Udi Makmur Kabupaten Sleman.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai objek yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui 

wawancara langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

3. Pencatatan 
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu 

dengan mencatat data yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga 

yang terkait dengan penelitian ini. 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bunga krisan potong 

tipe standar dilakukan dengan menggunakan tiga alat, yaitu check sheet, 

pareto chart, dan fishbone chart. 

a. Check sheet digunakan untuk menentukan permasalahan yang 

dihadapi. 

Check sheet (lembar periksa) merupakan alat pengumpul dan 

penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nama 

dan jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta 

dengan jumlah yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah proses pengumpulan data dan analisis, serta untuk 

mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau 

penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau 

tidak. 

b. Fishbone analysis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap kualitas bunga krisan (Chrysanthemum sp.) 

potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman. 

Cause Effect Diagram adalah suatu tools yang membantu tim 

untuk menggabungkan ide-ide mengenai penyebab potensial dari suatu 

masalah. Diagram ini juga biasa disebut dengan diagram fishbone 

karena bentuknya yang seperti tulang ikan. Masalah yang terjadi 

dianggap sebagai kepala ikan sedangkan penyebab masalah 

dilambangkan dengan tulang-tulang ikan yang dihubungkan menuju 

kepala ikan. Tulang paling kecil adalah penyebab yang paling spesifik 

yang membangun penyebab yang lebih besar (tulang yang lebih besar) 

(Anonim, 2008c). 

 

c. Pareto chart 
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Pareto adalah tipe diagram batang, diagram ini biasanya 

digunakan untuk menggolongkan beberapa kategori dan dilengkapi 

dengan persentase masing-masing kategori. Kategori tersebut 

dilambangkan dengan batang-batang (bar) yang tersusun dari yang 

paling kecil ke besar. Diagram Pareto sangat membantu untuk 

menentukan kategori yang paling berpengaruh terhadap suatu masalah 

(Anonim, 2008c). 

Pareto chart digunakan untuk mengidentifikasi faktor apakah 

yang paling dominan yang berpengaruh terhadap kualitas bunga krisan 

(Chrysanthemum sp.) potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di 

Kabupaten Sleman.  

2. Identifikasi Faktor yang Menjadi Penyebab Utama 

Langkah-langkah analisis data: 

a. Menentukan tema dan pokok permasalahan. 

Kualitas bunga krisan potong yang kurang dari standar 

merupakan pokok permasalahan yang ada di Kelompok Tani Udi 

Makmur. Kualitas bunga krisan potong dipengaruhi oleh daun bunga 

yang tidak bersih, diameter bunga yang kurang dari standar, dan 

batang bunga yang tidak lurus dan lemas. 

b. Menganalisis sebab akibat berdasarkan data dengan menggunakan 

fishbone analysis. 

Langkah-langkah fishbone chart: 

1. Menggambar garis horizontal dengan tanda panah pada ujung 

sebelah kanan dan suatu kotak di depannya yang berisi masalah 

yag diteliti.  

 

Gambar 2. Analisis Masalah dengan Fishbone chart 

2. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan ke 

arah garis panah utama. 

Masalah 
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Gambar 3. Analisis Penyebab Utama dengan Fishbone chart 

3. Menuliskan penyebab kecil di sekitar penyebab utama dan 

menghubungkannya dengan penyebab utama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Analisis Penyebab Kecil dengan Fishbone chart 

Tabel 2.  Permasalahan Sebab Akibat 

Masalah yang terjadi Faktor yang diamati 

 Man Method Material Environment 

     

     

     

     

     

 
c. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan menentukan 

penyebab yang paling dominan dari permasalahan. 

d. Menentukan rencana penanggulangan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada. 

Masalah 

Man Method 

Material Environment 

Masalah 

Man Method 

Material Environment 
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Tabel 3.  Rencana Penanggulangan 

Faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi Rencana 
penanggulangan 

Man    

Method    

Material    

Environment    

e. Melaksanakan penanggulangan dan mengevaluasi hasil 

penanggulangan. 

3. Merumuskan pemecahan yang tepat untuk dapat diterapkan Kelompok 

Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas 

bunga krisan potong dengan cara wawancara mendalam dan diskusi 

dengan petani. 
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IV. KELOMPOK TANI UDI MAKMUR 

 
 
A. Kondisi Umum Kelompok Tani Udi Makmur 

1. Sejarah Kelompok Tani Udi Makmur 

Kelompok Tani Udi Makmur didirikan pada tanggal 24 Februari 

2005 yang selanjutnya Kelompok Tani Udi Makmur ini dikenal dengan 

nama Klantum. Pendiri dari Klantum ini adalah Bambang Setyadi, Harjo 

Suyatno, Bejo Supriyono, Saryono, dan Siswiyanto. Klantum beralamat di 

Dusun Wonokerso Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten 

Sleman. Adanya Klantum ini bermula dari timbulnya gagasan dari petani-

petani muda Dusun Wonokerso untuk membentuk kelompok tani sebagai 

wadah untuk diskusi mengenai berbagai permasalahan pertanian. Selain 

itu, diharapkan adanya kelompok tani dapat menerima dan memberi 

informasi mengenai teknologi budidaya berbagai komoditas pertanian. 

Budidaya bunga krisan dimulai pada bulan Mei 2005 yang 

beranggotakan mula-mula 20 orang petani. Klantum berdiri dan 

beraktivitas pada komoditas pertanian secara umum yang biasa 

dibudidayakan oleh petani-petani setempat seperti padi, jagung, dan ketela. 

Namun, dari hasil pertanian ini tidak memberikan hasil yang lebih baik 

bagi kesejahteraan petani. Setelah itu, Klantum mencoba untuk usahatani 

bunga potong seperti krisan, mawar, dan anggrek. Pada waktu yang 

bersamaan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman 

Hias Cianjur Jawa Barat mengadakan penelitian adaptif untuk ketiga jenis 

bunga potong tersebut. Hasil dari uji adaptif ini adalah bahwa usahatani 

bunga krisan dinilai lebih adaptif dan nilai jual yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan bunga potong mawar maupun anggrek. Berdasarkan 

kondisi alam Dusun Wonokerso yang mendukung untuk usahatani bunga 

krisan potong sehingga sampai sekarang petani mengandalkan usahatani 

bunga krisan potong. 

32 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pada awal percobaan, Klantum mendapatkan modal bantuan dari 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Balai Penelitian Tanaman Hias Cianjur berupa rumah 

plastik ultraviolet seluas 240 m2 dan dimulai budidaya tanaman krisan 

sebanyak 4000 bibit stek. Dari penanaman pertama diperoleh hasil panen 

bunga krisan sebanyak 90 ikat (900 batang) selama musim tanam atau 

sekitar 3 bulan. Selanjutnya, budidaya bunga krisan semakin berkembang 

hingga sampai sekarang yang telah mencapai luas areal 3950 m2 dengan 

kapasitas tanam sekitar 230.000 batang per musim. 

Hingga sekarang ini budidaya bunga krisan tidak hanya terbatas di 

Dusun Wonokerso saja, tetapi sudah berkembang ke dusun-dusun 

sekitarnya dan sudah membina Kelompok Tani Wanita seperti Kelompok 

Tani Wanita Kencana (Dusun Tanen), Kelompok Tani Wanita Mekar 

(Dusun Ndari), Kelompok Tani Wanita Asri (Dusun Randu), Kelompok 

Tani Wanita Puspita (Dusun Gondang Legi), dan Kelompok Tani Wanita 

Srikandi (Dusun Wonokerso). Walaupun demikian, baik bibit maupun 

pasar tetap dilakukan melalui satu pintu (satu atap), yaitu di Klantum. 

Selain budidaya bunga krisan potong, sekarang ini Klantum sudah mulai 

membudidayakan tanaman pendukung bunga krisan, yaitu mulai menanam 

tanaman daun potong. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat memenuhi semua kebutuhan 

bunga krisan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kelompok Tani Udi Makmur dibuat untuk 

memperlancar kegiatan usaha. Struktur organisasi Klantum dapat dilihat 

pada bagan di bawah ini: 
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Gambar 5. Struktur Organisasi Kelompok Tani Udi Makmur 

Keanggotaan yang tergabung dalam Kelompok Tani Udi Makmur 

hingga saat ini berjumlah 23 orang. Petani yang terdaftar sebagai anggota 

Kelompok Tani Udi Makmur dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI KLANTUM 
PERIODE 2008-2010 

KETUA 
Siswiyanto 

LITBANG 
Bambang Setyadi 

SEKRETARIS 
Agung Ismana 

BENDAHARA 
Panuju 

PERBENIHAN 
Triyono 

PEMASARAN 
Winarto 

PRODUKSI 
Suhardi 

IRIGASI 
Sumardi 

HUMAS 
 

PUPUK 
ORGANIK 
Saryono 
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Tabel 4. Daftar Anggota Kelompok Tani Udi Makmur Kabupaten Sleman 

No. Nama Umur Pendidikan 

1. Siswiyanto 35 SLTA 

2. Agung Ismana 36 S1 

3. Panuju 54 SLTP 

4. Bambang Setyadi 42 S1 

5. Winarto 22 SLTA 

6. Triyono 33 SLTA 

7. Suhardi 38 SLTA 

8. Saryono 41 - 

9. Djono 68 SR 

10. Khasan 63 SD 

11. Endang Sigit Lestari 45 SLTA 

12. Suratini 35 SLTA 

13. Heri Sapta Erlangga 42 SLTA 

14. Suharno 48 SGPLB 

15. Djudi Sutrisno 50 SLTP 

16. Sumadi 45 S1 

17. Sumardiyanto 46 SLTA 

18. Dwi Wahyudi 31 SLTA 

19. Kasiman 72 PGSLP 

20. Maria Y Painah 61 D3 

21. Ratih Suryana 34 D2 

22. Rini Purniawati 24 SLTA 

23. Basuki 60 SLTA 

Sumber: Data Sekunder Kelompok Tani Udi Makmur 

Petani bunga krisan potong pada umumnya membudidayakan krisan 

pada rumah lindung dengan cara berkelompok. Artinya bahwa pada satu 

rumah lindung ada beberapa petani yang membudidayakan krisan. Hal ini 

dikarenakan oleh modal yang dimiliki petani terbatas untuk membuat 

rumah lindung terlebih dahulu. Modal awal untuk membuat rumah lindung 

kira-kira 15 juta rupiah. Maka, dalam satu rumah lindung ada beberapa 

bedengan yang nantinya dapat memisahkan bagian-bagian lahan milik dari 

petani-petani tersebut. 
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Petani bunga krisan di Kelompok Tani Udi Makmur antusias dalam 

mengikuti perkembangan teknologi tentang budidaya krisan seperti 

mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan bahkan para petani juga 

melakukan studi banding ke tempat budidaya krisan lainnya. Pada bulan 

Januari 2009 kemarin, para petani bunga krisan melakukan studi banding 

ke tempat budidaya bunga krisan di Bandungan Jawa Tengah. Hal ini 

membuktikan bahwa para petani berusaha untuk maju dan 

mengembangkan tanaman krisan yang lebih baik. 

Lembaga maupun pihak swasta yang terkait dengan Klantum antara 

lain: 

a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Balai Penelitian Tanaman Hias (BALITHI) Cianjur Jawa Barat. 

c. Balai Benih Indonesia (BBI). 

d. Balai Pendidikan dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan 

(BP2BPT) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

e. Asosiasi Petani Krisan Yogyakarta (APRISTA). 

f. GAPOKTAN Hargobinangun. 

g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S). 

B. Unit Usaha 

1. Perbenihan dan Bibit 

Pada perbenihan tanaman induk, perlu dipersiapkan terlebih dahulu 

rumah lindung, bak untuk media tanam, sarana irigasi, dan sarana instalasi 

pencahayaan. Rumah lindung untuk perbenihan tanaman induk harus 

dipisahkan dengan tempat budidaya krisan. Kelompok Tani Udi Makmur 

hingga saat ini sudah mempunyai lima rumah lindung untuk perbenihan. 

Bak media tanam dibuat lebih tinggi kira-kira satu meter dari tanah. 

Sarana irigasi dan sarana pencahayaan harus dipersiapkan terlebih dahulu 

agar di tengah jalannya nanti tidak ada permasalahan.  

Bibit krisan yang ada di Kelompok Tani Udi Makmur dibeli dari 

Balai Penelitian Tanaman Hias Cianjur kemudian dilakukan usaha 
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perbenihan sendiri oleh kelompok tani. Fungsi perbenihan ini adalah untuk 

memproduksi bagian vegetatif sebanyak mungkin sebagai bahan tanam. 

Bibit diambil dari induk yang sehat, berkualitas, daya tumbuh tanaman 

kuat, bebas dari hama dan penyakit. Setiap tanaman induk dapat 

menghasilkan 10 stek per bulan dan selama 4-6 bulan dipelihara 

memproduksi sekitar 40-60 stek pucuk. Pemeliharaan kondisi lingkungan 

berhari panjang dengan penambahan cahaya 4 jam/hari mulai jam 23.30-

03.00 dengan lampu pencahayaan, misalnya Growlux SL 18 Philip.  

Pemangkasan pucuk dilakukan pada umur dua minggu setelah bibit 

ditanam dengan cara memangkas pucuk yang sedang tumbuh sepanjang 

0,5-1 cm. Penumbuhan cabang primer memerlukan perlakuan pinching 

yang dapat merangsang pertumbuhan tunas ketiak sebanyak 2-4 tunas. 

Tunas pada ketiak daun dibiarkan tumbuh sepanjang 15-20 cm yang 

disebut cabang primer. Sedangkan penumbuhan cabang sekunder, pada 

ujung primer dilakukan pemangkasan pucuk sepanjang 0,5-1 cm, dengan 

memelihara tiap cabang sekunder hingga tumbuh sepanjang 10-15 cm. 

Penyemaian bibit dilakukan di bak dengan ukuran lebar 80 cm 

dengan kedalaman 25 cm, panjang biasanya disesuaikan dengan panjang 

rumah lindung, dan yang terpenting bahwa bak harus berkaki tinggi. Bak 

dilubangi untuk drainase yang berlebihan. Media semai pada bak berupa 

pasir steril diisi hingga cukup penuh. Bibit disemaikan dengan jarak 3 x 3 

cm dan kedalaman 1-2 cm. Sebelum ditanam diberikan zat pengatur 

tumbuh, yaitu rotoon. Setelah penanaman bibit, dipasang sungkup plastik 

di seluruh permukaan. 

Pemeliharaan pada pembibitan untuk stek pucuk adalah penyiraman 

dengan sprayer 2-3 kali sehari, pemasangan bola lampu untuk 

pertumbuhan vegetatif, penyemprotan pestisida apabila tanaman terserang 

hama dan penyakit. Sebelum dipindahkan ke areal tanam, sungkup plastik 

dibuka pada sore atau malam hari. Pemindahan bibit stek pucuk ke areal 

tanam pada umur 10-14 hari setelah semai. Bibit asal dari stek pucuk 

dipilih dari tanaman yang sehat dan sudah cukup umur. Bibit yang dipilih 
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yang sudah mempunyai tunas pucuk yang tumbuh sehat, panjang 5 cm, 

mempunyai 3 helai daun dewasa berwarna hijau terang, kemudian 

memotong pucuk tersebut dan langsung disemaikan ke areal tanam. 

2. Produksi 

Proses produksi bunga krisan potong pada Kelompok Tani Udi 

Makmur dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

Gambar 6. Bagan Proses Produksi Bunga Krisan Potong pada Kelompok 
Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman 

Pengolahan tanah 
a. Pembuatan 

Bedengan 
b. Pengapuran  

Pembibitan  

Pemeliharaan 
a. Penjarangan 
b. Penyulaman 
c. Penyiraman 
d. Penyiangan 
e. Pengendalian hama penyakit 

Penanaman  

Panen dan Pasca Panen 
a. Penentuan stadium panen 
b. Pengelompokan grade 
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Sebelum dilakukan proses produksi, perlu penyiapan sarana dan 

prasarana seperti lokasi tanam, rumah lindung, sarana irigasi, dan sarana 

instalasi pencahayaan. Penentuan lokasi tanam dan rumah lindung harus 

ditentukan dulu sebelum dimulai budidaya krisan. Kelompok Tani Udi 

Makmur mengunakan kombinasi dari sistem penyiraman, yaitu sistem 

irigasi tetes (drip) dan irigasi curah (sprinkle). Penyiapan lampu 

pencahayaan pada tanaman krisan dibutuhkan pada fase vegetatif, 

dipersiapkan dengan jarak antar lampu 2 x 2 m dengan ketinggian 1,5-2 m 

di atas permukaan bedengan. 

 Tanaman krisan mempunyai syarat tumbuh, yaitu ditanam pada 

ketinggian tempat antara 700-1200 m dpl, suhu udara antara 20-26 oC, 

kelembaban udara tinggi 80-90 %, dan memerlukan rumah lindung. Fungsi 

dari rumah lindung ini adalah untuk melindungi tanaman dari terpaan 

hujan dan sinar matahari langsung. Sebelum dilakukan proses produksi, 

yang harus dilakukan adalah mengkoordinir bagian produksi bunga 

potong, menjadwalkan waktu tanam, mengatur pola tanam, dan berapa 

jumlah yang akan ditanam pada areal yang telah dipersiapkan. Media 

tanam harus dipersiapkan sebelum dilakukan penanaman. Tanah yang 

ideal untuk tanaman krisan adalah bertekstur liat berpasir, subur, gembur 

dan drainasenya baik, tidak mengandung hama dan penyakit. Pengolahan 

media tanam adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan bedengan 

Pengolahan tanah dengan menggunakan traktor dan cangkul. 

Tanah diolah hingga tanah menjadi gembur. Pengolahan tanah 

dilakukan dua kali sambil dibersihkan dari gulma kemudian 

pembuatan bedengan. Jarak antara bedengan adalah 30-40 cm.  

b. Pemberian Kapur 

Pengapuran tanah dilakukan apabila tanah belum sesuai dengan 

kondisi pH tanah yang diharapkan. Sebelum dilakukan pengapuran, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanah. Derajat keasaman (pH) 

tanah yang baik untuk pertumbuhan krisan adalah sekitar 5,5-6,7. 
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Tanah yang mempunyai pH kurang dari 5,5 perlu diberi pengapuran 

berupa kapur pertanian, misalnya dengan dolomit, kalsit, dan zeagro. 

Dosis disesuaikan dengan kondisi pH tanah tersebut. Pengapuran 

dilakukan dengan cara disebar merata pada permukaan bedengan. 

Setelah membuat bedengan dan melakukan pengapuran pada tanah, 

maka yang harus dilakukan adalah memberikan pupuk kandang yang 

disebar kemudian dicampur secara merata dengan tanah kemudian 

didiamkan selama kurang lebih dua hari. Selanjutnya, dilakukan 

pemupukan dasar dan didiamkan selama dua minggu. Tahap selanjutnya 

adalah memilih dan menyiapkan varietas dan benih yang akan ditanam. 

Benih dengan varietas yang akan ditanam harus dipersiapkan terlebih 

dahulu agar pada saat penanaman tidak tercampur dengan varietas satu 

dengan lainnya. Selain itu, penyiapan varietas dilakukan menurut 

perkiraan terhadap selera konsumen terhadap warna dan bentuk bunga 

yang akan dihasilkan pada waktu yang akan datang. 

Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dulu menentukan jadwal 

tanam, mengatur pola tanam, pembuatan lubang tanam, dan pemberian 

pupuk dasar. Pembuatan lubang tanam dengan menggunakan bambu atau 

kayu penugal. Jarak tanam pada lahan bedengan adalah 12,5 x 12,5 cm. 

Penanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari dimana suhu udara 

tidak terlalu panas dan sinar matahari belum atau sudah tidak terik. Setelah 

penanaman dilakukan dengan penyiraman biasanya dengan cara sprinkle 

karena dengan sistem irigasi ini air dapat tersebar dan dapat diterima 

tanaman secara merata. Setelah itu, memasang naungan sementara dari 

sungkup plastik transparan. 

Pemeliharaan yang dilakukan seperti penjarangan, penyulaman, 

penyiangan, penyiraman, pemberian hari panjang, dan pemberian jaring 

penegak. Penyulaman dilakukan jika ada bibit yang layu permanen atau 

mati dengan cara mengganti bibit yang baru. Penyulaman dilakukan 

seawal mungkin, yaitu 10-15 hari setelah tanam. Waktu penyiangan pada 

umumnya dua minggu setelah tanam. Penyiraman yang paling baik adalah 
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pada pagi atau sore hari. Penyiraman dilakukan secara terus-menerus 1-2 

kali sehari tergantung cuaca atau media tumbuh. Penyiraman dengan cara 

mengabutkan air atau sistem irigasi tetes hingga tanah basah. Pemberian 

air tidak boleh berlebihan sampai lahan menjadi tergenang. Keadaan aerob 

seperti ini dapat menyebabkan akar sulit untuk bernapas dan dapat 

menyebabkan kematian. Sebaliknya, tanaman krisan yang kekurangan air 

dapat menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi kualitas bunga krisan. 

Pemberian hari panjang pada tanaman berumur 0-30 hari setelah tanam. 

Pemberian jaring penegak berfungsi untuk membantu tumbuh tegaknya 

tanaman sehingga nanti dapat diperoleh batang yang lurus. Pemupukan 

susulan dilakukan sebulan setelah tanam. 

Pengendalian terhadap hama dan penyakit dilakukan ketika tanaman 

terserang hama penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman krisan 

adalah thrips (Thrips tabacci), ulat tanah (Agrotis ipsilon), dan penggerek 

daun (Liriomyza sp.). Petani memasang perangkap lem kuning dengan 

jarak dua meter pada setiap bedengan. Pengendalian yang dilakukan untuk 

mengendalikan ulat tanah adalah mengambil dan menyemprot dengan 

pestisida yang berbahan aktif carbofuran seperti Furadan. Pengendalian 

untuk penggerek daun adalah dengan cara menyemprot dengan pestisida 

yang berbahan aktif kartap hidroklorida seperti Padan 50 SP. 

Jenis penyakit yang menyerang tanaman krisan adalah karat daun 

dan tepung oidium. Penyebab karat daun adalah jamur Puccinia sp, karat 

daun hitam disebabkan oleh cendawan P. chrysantemi, karat putih 

disebabkan oleh P. horiana. Pengendalian yang dilakukan dengan 

menanam bibit yang tahan hama dan penyakit, perompesan daun yang 

sakit, memperlebar jarak tanam, dan penyemprotan dengan pestisida. 

Penyakit tepung oidium disebabkan oleh jamur Oidium chrysantheemi. 

Gejala yang ditimbulkan adalah permukaan daun tertutup dengan lapisan 

tepung putih, daun pucat, dan mengering. Pengendalian yang dapat 

dilakukan dengan cara memotong atau memangkas daun yang sakit dan 

penyemprotan dengan pestisida agar tidak cepat menular ke tanaman 
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lainnya. Jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dapat dikendalikan 

dengan fungisida Daconil 75 WP, Intracol 70 WP, Dithane M45 80 WP, 

dan Acrobat. Pengendalian hama maupun penyakit harus segera dilakukan 

jika tanaman terkena serangan hama penyakit tersebut. Hal ini bertujuan 

agar penyakit maupun hama tersebut tidak menyebar atau menular pada 

tanaman lainnya. 

Penentuan stadium waktu panen adalah ketika bunga setengah mekar 

atau 3-4 hari sebelum mekar penuh. Umur tanaman yang siap panen 

adalah 3-4 bulan setelah tanam. Panen dilakukan pada pagi hari saat suhu 

udara tidak terlalu tinggi dan saat bunga krisan berturgor optimum. Selain 

itu, bagi petani waktu panen didasarkan pada pertimbangan kepraktisan. 

Misalnya, panen pada waktu pagi hari dengan alasan dapat segera 

dipasarkan ke pasar bunga. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara 

memotong tangkainya atau mencabut seluruh tanaman. Cara memanen 

bunga krisan adalah dengan menentukan tanaman mana yang sudah siap 

untuk dipanen, memotong tangkai bunga dengan gunting steril sepanjang 

60-80 cm dengan menyisakan tunggul batang setinggi 20-30 cm dari 

permukaan tanah. 

Setelah panen selesai, petani kemudian mengumpulkan bunga 

potong yang kemudian ditaruh pada ember yang berisi air kemudian 

disetorkan pada Kelompok Tani. Pengurus Kelompok Tani yang menyortir 

bunga krisan potong dan memisahkan berdasarkan warna bunga dan 

varietasnya. Bunga potong dibersihkan dari daun-daun yang kering dan 

terserang oleh hama penyakit. Bunga potong tipe standar dipisahkan 

berdasarkan kriteria kualitasnya meliputi penampilan yang menarik, sehat 

dan bebas dari hama penyakit, batang lurus dan panjang batang 80 cm, dan 

diameter bunga minimal 8 cm. Bunga potong tipe standar dibedakan 

menjadi tiga grade, yaitu grade A, B, dan C. Grade A yang mempunyai 

kriteria bunga yang lengkap, warna bunga cerah, batang lurus dan panjang 

lebih dari 80 cm, daun bersih dari hama penyakit, dan diameter bunga 

kurang lebih 12 cm. Grade B dan C, yang membedakan adalah bentuk, 
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warna, panjang batang, dan diameter bunga yang kurang dari standar grade 

A. Bunga potong diikat sepuluh tangkai yang sesuai dengan gradenya. 

Setelah diikat, bunga krisan potong dibungkus dengan koran untuk 

melindungi bunga dari kerusakan. 

3. Pemasaran 

Pemasaran yang ada di Kelompok Tani Udi Makmur termasuk 

pemasaran satu atap, yaitu petani hanya diarahkan sebagai produsen 

sehingga kegiatan pemasaran dilakukan oleh kelompok tani. Pemasaran 

yang dilakukan oleh kelompok tani meliputi kontrak kerja dengan florist-

florist di Yogyakarta, konsumen secara umum yang datang langsung ke 

Klantum, dan pelanggan tetap seperti dekorator-dekorator. Penyetoran 

bunga potong ke florist-florist dilakukan setiap dua hari sekali. para 

dekorator membeli bunga krisan potong pada saat menerima pesanan 

untuk menghias ruangan misalnya pada saat acara pernikahan. 
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V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Aplikasi Fishbone Analysis dalam 

Meningkatkan Kualitas Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) Potong Tipe 

Standar pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman” ini 

dilaksanakan pada Bulan Februari–April 2009. Hasil observasi yang telah 

dilakukan di Kelompok Tani Udi Makmur terdapat beberapa permasalahan 

pada produksi bunga potong. Permasalahan yang timbul adalah masalah 

penolakan bunga krisan potong yang mengakibatkan turunnya harga dari 

bunga potong tersebut dan tidak diminati oleh konsumen. 

Berdasarkan informasi dari Bapak Siswiyanto selaku Ketua Kelompok 

Tani Udi Makmur, permasalahan yang paling dominan di Klantum adalah 

bunga krisan potong yang kurang dari standar kualitas. Kualitas bunga krisan 

potong yang kurang dari standar menyebabkan adanya penolakan bunga 

potong oleh konsumen dan dijual dengan harga kurang dari standar. Penolakan 

bunga krisan potong dikarenakan kriteria dari kualitas bunga krisan potong 

tipe standar yang belum terpenuhi, yaitu warna bunga cerah, batang lurus dan 

kokoh ± 80 cm, daun pada batang bersih, dan diameter bunga minimal 8cm. 

Harga bunga krisan tipe standar grade A Rp 12.000,-/ikat, grade B Rp 

10.000,-/ikat, dan grade C Rp 8.000,-/ikat. Sedangkan pada bunga krisan tipe 

standar yang kualitasnya kurang dari standar biasanya dijual dengan harga Rp 

6.000,-/ikat. 

Kualitas bunga krisan potong tipe standar yang kurang dari standar 

terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada Kelompok Tani Udi Makmur dan 

faktor-faktor penyebab penolakan bunga krisan potong tipe standar karena 

kualitas kurang dari standar yang diharapkan kemudian ditetapkan faktor 

penyebab yang paling dominan yang selanjutnya diterapkan pemecahan yang 

tepat untuk dilakukan dalam meningkatkan kualitas bunga krisan potong pada 

Kelompok Tani Udi Makmur. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 
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dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah 

penelitian: 

1. Observasi dilakukan menyeluruh yaitu pada Kelompok Tani Udi Makmur. 

2. Observasi pada proses produksi bunga krisan potong dilakukan meliputi: 

manusia, metode, material, dan lingkungan untuk mengetahui penyebab 

akar bunga krisan potong yang kualitasnya kurang dari standar. 

3. Observasi dalam penelitian ini melibatkan petani bunga krisan potong. 

4. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

masalah yang dihadapi oleh petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas bunga krisan potong. 

5. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui masalah yang dihadapi petani 

bunga krisan potong dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bunga 

krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman. 

6. Setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bunga krisan 

potong, dapat diketahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

kualitas bunga krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di 

Kabupaten Sleman. 

7. Peneliti menetapkan pemecahan yang tepat untuk diterapkan petani bunga 

krisan potong di Klantum dalam meningkatkan kualitas bunga krisan 

potong. 

Penolakan terhadap bunga krisan potong dikarenakan kriteria dari 

kualitas bunga krisan potong yang tidak dipenuhi, yaitu warna bunga cerah, 

batang lurus dan kokoh ± 80 cm, daun pada batang bersih, dan diameter bunga 

minimal 8 cm. Dalam setiap proses produksi, produsen selalu berusaha untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Namun untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk, ternyata petani 

selalu dihadapkan pada permasalahan.  

Permasalahan bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok Tani Udi 

Makmur di Kabupaten Sleman ada tiga, yaitu daun yang tidak bersih karena 

adanya serangan hama dan penyakit, batang bunga yang tidak lurus karena 

batang lemas sehingga mudah bengkok dan patah, dan diameter bunga kecil 
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sehingga kurang dari standar. Permasalahan ini yang menyebabkan kualitas 

dari bunga krisan potong tidak sesuai yang diharapkan oleh petani maupun 

konsumen.  

Tabel 5. Data Permasalahan Kualitas Bunga Krisan Potong pada Kelompok 
Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman 

Masalah yang Terjadi ∑ 
Kejadian 

Persentase 
(%) 

Persentase 
Kumulatif (%) 

Daun yang tidak bersih 4 57,14 57,14 
Batang lemas dan tidak lurus 2 28,57 85,71 
Diameter bunga yang kurang 
dari standar 

1 14,29 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan tersebut diurutkan berdasarkan 

persentase mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil dan dibuat persentase 

kumulatifnya. Persentase kumulatif berguna untuk menyatakan berapa 

perbedaan yang ada dalam frekuensi kejadian diantara beberapa permasalahan 

yang terjadi. Diagram pareto disusun dari kiri dengan persentase yang terbesar 

hingga yang terkecil. Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat disusun sebuah 

Diagram Pareto yang dapat dilihat pada gambar berikut:  

Permasalahan Bunga Krisan Potong di Kelompok 
Tani Udi Makmur
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Gambar 7. Diagram Pareto Permasalahan Bunga Krisan Potong di 

Kelompok Tani Udi Makmur 

Berdasarkan Diagram Pareto di atas dapat diketahui bahwa persentase 

permasalahan yang terjadi di Kelompok Tani Udi Makmur yang terjadi ada 
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tiga, yaitu daun bunga yang tidak bersih, batang bunga lemas, dan diameter 

bunga kurang dari standar. Namun, permasalahan yang paling dominan adalah 

daun bunga yang tidak bersih karena adanya serangan hama dan penyakit 

sebesar 57,14%. Hama yang menyerang tanaman krisan adalah ulat tanah, 

triphs, dan penggerek daun. Sedangkan jenis penyakit yang sering menyerang 

adalah tepung iodium yang disebabkan oleh jamur Oidium chrysantheemi dan 

karat daun yang disebabkan oleh jamur Puccinia sp. Hama dan penyakit yang 

menyerang tanaman dapat menyebabkan daun pada bunga potong rusak, 

misalnya berlubang, layu, dan bercak karena karat daun. Hal ini menyebabkan 

daun pada bunga potong menjadi tidak bersih. 

Permasalahan yang kedua adalah batang lemas sebesar 28,57%. Batang 

yang lemas ini dapat menyebabkan batang mudah bengkok dan patah. 

Penyebabnya adalah pada masa generatif tanaman kurang atau terlambat 

dalam pemberian pupuk P dan K. Pupuk P dan K ini berfungsi untuk 

memperkuat batang tanaman agar kokoh. Selain itu, perlunya jaring penegak 

pada tanaman agar batang dapat tumbuh lurus sehingga tidak bengkok. 

Sedangkan permasalahan yang ketiga adalah diameter bunga yang 

kurang dari standar sebesar 14,29%. Pada bunga krisan tipe standar dalam satu 

tangkai hanya terdapat satu kuntum bunga sehingga pada saat pertumbuhan 

tanaman perlu dilakukan pemontesan ketika ada cabang tanaman tumbuh pada 

ketiak daun. Hal ini harus dilakukan agar dalam satu tangkai hanya terdapat 

satu bakal bunga sehingga diameter bunga besar. Namun, sebaliknya jika 

pemontesan cabang batang ketika tumbuh tidak segera dilakukan perompesan 

maka diameter bunga kurang dari standar (kurang dari 8 cm). 

Berdasarkan Diagram Pareto di atas dapat diketahui bahwa 

permasalahan yang paling dominan dalam meningkatkan kualitas bunga krisan 

potong, yaitu daun yang tidak bersih. Jadi perbaikan yang terlebih dahulu 

dilakukan, yaitu permasalahan daun yang tidak bersih pada bunga krisan 

potong. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada produksi bunga krisan potong, petani selalu berusaha untuk 

menghasilkan produk bunga potong yang sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan. Namun untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk 

tersebut, ternyata petani selalu dihadapkan pada permasalahan. Demikian juga 

pada produk bunga potong yang dihasilkan, pada kenyataanya selalu ada 

perbedaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan walaupun adanya 

perbedaan yang sangat kecil. Oleh karena itu, dalam melakukan proses 

produksi harus mempunyai standar atau batas-batas penyimpangan produk 

yang dihasilkan yang masih bisa diterima. Dengan adanya batasan 

penyimpangan suatu produk tersebut, diharapkan Kelompok Tani Udi 

Makmur dapat mengetahui penyimpangan itu sejak awal sehingga pada tahap 

selanjutnya penyimpangan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dapat 

dihilangkan.  

Wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian ini guna 

mengetahui permasalahan yang ada pada Kelompok Tani Udi Makmur dan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bunga krisan potong. 

Permasalahan yang terjadi pada Kelompok Tani Udi Makmur berkaitan 

dengan bunga krisan potong adalah sebagai berikut: 

1. Daun Bunga yang Tidak Bersih 

Adanya serangan hama dan penyakit pada daun yang menyebabkan 

daun  tidak bersih. Hama yang menyerang tanaman krisan adalah ulat 

tanah, triphs, dan penggerek daun. Para petani biasanya mengendalikan 

ulat tanah dengan menggunakan pestisida yang berbahan aktif carbofuran 

seperti Furadan. Thrips dapat dikendalikan dengan menyemprotkan 

pestisida Detracol dan memasang lem perekat yang berwarna kuning. 

Hama penggerek daun dikendalikan dengan pestisida yang berbahan aktif 

kartap hidroklorida.  

Sedangkan jenis penyakit yang sering menyerang adalah tepung 

iodium yang disebabkan oleh jamur Oidium chrysantheemi dan karat daun 

yang disebabkan oleh jamur Puccinia sp. Jenis penyakit yang menyerang 
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ini disebabkan oleh jamur. Jenis penyakit ini dapat dikendalikan dengan 

menggunakan fungisida seperti Daconil 75 WP, Intracol 70 WP, Dithane 

M45 80 WP, dan Acrobat. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman 

dapat menyebabkan daun pada bunga potong rusak, misalnya berlubang, 

layu, dan bercak karena karat daun. Hal ini menyebabkan daun pada bunga 

potong menjadi tidak bersih. 

2. Batang Bunga Lemas dan Tidak Lurus 

Batang bunga yang lemas menyebabkan batang bunga mudah 

bengkok dan patah. Batang yang lemas disebabkan pada masa generatif 

adanya keterlambatan pemberian pupuk P dan K. Pupuk P dan K ini 

berfungsi untuk memperkuat batang tanaman agar kokoh. Contoh pupuk 

yang digunakan adalah SP 36 yang mengandung Phosphor 16% dan KCl 

dengan kandungan Kalium sekitar 50-60%. Selain itu, adanya jaring 

penegak juga dapat mempengaruhi lurusnya dari batang.  

3. Diameter Bunga Kurang dari Standar 

Diameter bunga tidak bisa tumbuh besar karena pemontesan yang 

tidak tepat sehingga diameter bunga kurang dari standar. Perlunya 

perlakuan pemontesan dengan tepat untuk menghasilkan bunga krisan 

potong tipe standar dengan diameter bunga minimal 8 cm. Jika perlakuan 

pemontesan bunga tidak tepat dilakukan akibatnya diameter bunga kurang 

dari standar (kurang dari 8 cm) yang dikarenakan tumbuhnya cabang pada 

satu batang bunga. 

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, hal terpenting yang harus 

dilakukan dan ditelusuri adalah mencari penyebab dari timbulnya 

permasalahan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi 

penyebab adanya permasalahan pada bunga krisan potong secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Man (Petani) 

Para petani bunga krisan potong yang melakukan pekerjaan yang 

terlibat dalam proses produksi. Pengalaman petani dalam memproduksi 

bunga krisan potong sangat berpengaruh karena dalam memproduksi 
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bunga krisan potong memerlukan pengalaman dan ketelitian dari petani 

dalam usahatani bunga krisan. Selain itu, petani harus mempunyai 

kesadaran untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas bunga krisan 

potong agar dihasilkan produk bunga krisan potong yang berkualitas baik. 

Sehingga petani dalam melakukan usahataninya dengan kemampuan 

maksimal yang dimilikinya. 

Petani yang terdaftar pada Kelompok Tani Udi Makmur termasuk 

petani yang dinilai sudah baik karena para petani dapat membudidayakan 

krisan dengan hasil yang cukup memuaskan yaitu satu hektar lahan 

menghasilkan bunga potong sekitar 45.000 batang. Selain itu, para petani 

didukung dengan antusias petani dalam mengikuti perkembangan 

teknologi tentang budidaya krisan seperti pelatihan pembibitan tanaman 

induk, seminar dan workshop tentang bunga krisan potong, dan studi 

banding ke daerah pembudidayaan tanaman krisan lainnya. Hal ini 

membuktikan bahwa petani berusaha untuk memajukan usaha budidaya 

bunga krisan potong. Namun, dalam budidaya krisan membutuhkan 

ketelitian yang besar karena bila petani salah atau kurang dalam 

memberikan sesuatu maka hasil yang didapat akan berbeda. Permasalahan 

pada petani, yaitu petani kurang memiliki sikap kedisiplinan dan ketelitian 

dalam hal perawatan tanaman krisan khususnya pada saat tanaman 

terserang oleh hama dan penyakit. Petani harus selalu melihat kondisi 

tanaman setiap hari agar bila tanaman terkena serangan hama penyakit 

dapat segera dikendalikan. 

2. Material (Input) 

Material yang digunakan dalam produksi bunga krisan potong sangat 

mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan dan kelancaran dari 

proses produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Apabila input 

yang digunakan baik dan tepat, maka hasil produk tersebut juga akan 

berkualitas baik. Selain itu, ketersediaan benih dengan varietas yang cocok 

harus selalu tersedia setiap kegiatan penanaman dilakukan. Permasalahan 

pada bibit terjadi karena ketersediaan stok bibit dengan varietas yang 
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cocok pada Kelompok Tani Udi Makmur masih kurang. Varietas krisan 

standar yang cocok ditanam pada lahan di Klantum seperti Fiji, Senna 

Putih, dan Jaguar. Bibit yang diambil dari Balithi Cianjur kemudian 

dikembangkan menjadi stek indukan di kelompok tani yang nantinya akan 

dipasarkan pada anggota. Namun, kadang kala Balithi juga kehabisan stok 

bibit dengan varietas yang dibeli pihak Klantum akibatnya petani terpaksa 

kadang menanam varietas yang kurang cocok misalnya Cut Mutia dan 

Sakuntala. Akibat dari menanam varietas yang kurang cocok ini hasil dari 

bunga potong kurang dari yang diharapkan, misalnya bunga tidak tahan 

lama karena bunga krisan potong dapat bertahan sekitar 14 hari, tanaman 

kurang tahan dari serangan hama penyakit, dan warna bunga yang 

dihasilkan kurang cerah. 

3. Methode (Teknik Budidaya) 

Metode yang dijalankan petani diharapkan dapat menghasilkan 

produk bunga krisan potong yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. 

Namun, pada kenyataannya para petani kurang memperhatikan dan 

menerapkan langsung budidaya yang tepat. Metode yang kurang 

diperhatikan oleh petani khususnya pada saat perawatan tanaman bila 

terkena serangan hama penyakit, pada saat tanaman tumbuh sehingga 

harus dikira-kira kapan jaring penegak harus dinaikkan (kurang lebih 20 

cm), pada saat perlakuan pemontesan, dan pada siang hari yang panas 

sehingga suhu udara naik. Padahal apabila ada metode yang ada tidak 

dilaksanakan dengan tepat maka hasil akhirnya akan berbeda dengan yang 

diharapkan. 

Pada saat pengendalian hama dan penyakit, petani harus 

menggunakan pestisida dengan tepat yaitu dengan menggunakan pestisida 

yang sesuai dengan jenisnya dan dengan dosis yang tepat serta tidak boleh 

dicampur dengan menggunakan pestisida lainnya. Misalnya, jika yang 

menyerang tanaman adalah jenis penyakit oleh jamur maka harus segera 

dikendalikan dengan fungisida yang tepat seperti Daconil, Acrobat, 

Dithane, dan Intracol. Pada saat tanaman mengalami pertumbuhan, petani 
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harus dapat memperkirakan tanaman tumbuh sepanjang 20 cm agar tepat 

dalam menaikkan jaring penegak sehingga tanaman dapat tumbuh lurus. 

Tanaman krisan tipe standar mendapatkan perlakuan khusus dibanding 

dengan tipe spray, yaitu dengan melakukan pemontesan cabang batang 

pada ketiak daun yang dilakukan sedini mungkin agar tidak terlanjur 

tumbuh. Hal ini harus dilakukan dengan segera dan tepat karena dapat 

mempengaruhi diameter bunga. Selain itu, petani harus peka dan tanggap 

pada saat siang hari yang terlalu panas sehingga petani dapat segera 

melakukan penyiraman dengan menggunakan sistem sprinkle agar suhu di 

dalam rumah lindung tetap sejuk. Metode ini harus dilakukan dalam upaya 

untuk meningkatkan produksi bunga krisan potong dalam kualitas maupun 

kuantitasnya. 

4. Environment (Lingkungan) 

Lingkungan yang sangat berpengaruh terutama adanya persyaratan 

tumbuh dari tanaman bunga krisan potong. Mulai dari syarat dari tanaman 

krisan memerlukan syarat tumbuh yang harus dipenuhi seperti kelembaban 

udara 80-90% dan suhu udara antara 20-26oC. Lingkungan merupakan 

faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia tetapi hanya dapat 

dilakukan upaya penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang terus 

berubah sesuai dengan keadaan alam. Oleh karena itu, permasalahan 

lingkungan dapat dilakukan upaya penyesuaian dengan kondisi yang ada.  

Klantum terletak di Dusun Wonokerso, Hargobinangun, Pakem, 

Kabupaten Sleman mempunyai ketinggian tempat antara 700-1350 m dpl. 

Pada ketinggian tempat tersebut wilayah Wonokerso mempunyai suhu 

sekitar 18-26oC sehingga cocok untuk budidaya bunga krisan potong. Pada 

waktu penelitian ini, keadaan cuaca berubah-ubah dari siang hari yang 

panas kemudian sore langsung turun hujan. Hal ini yang menyebabkan 

suhu dan kelembaban udara juga ikut berubah. Maka, petani harus 

berupaya untuk selalu menyesuaikan kondisi rumah lindung yang sejuk 

dengan kelembaban tinggi dengan cara penyiraman dengan sistem 

sprinkle.  
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Sebagai alat bantu untuk mencari penyebab adanya permasalahan ini, 

peneliti menggunakan diagram sebab akibat yang disebut Fishbone Chart. 

Diagram sebab akibat berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dengan mengaitkan penyebabnya dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

Tabel 6. Permasalahan Sebab Akibat untuk Daun yang Tidak Bersih 

No. 
 

Faktor-faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi 

1. Man 1. Kelalaian petani dalam hal pengendalian hama 
dan penyakit 

2. Kebersihan diri petani 
3. Respon petani dalam menjaga kebersihan rumah 

lindung dan peralatan 
2. Methode 1. Penggunaan pestisida yang kurang tepat 

2. Cara pemeliharaan tanaman yang kurang tepat 
3. Material 1. Kekurangan bibit dengan varietas yang sesuai 

2. Kondisi kesehatan dan kebersihan tanaman        
4. Environment  1. Sanitasi lingkungan di rumah lindung yang 

kurang terjaga kebersihannya 
2. Cuaca dan suhu yang kadang kurang mendukung 

Sumber: Data Primer 

 
 

Gambar 8. Fishbone Chart untuk Permasalahan Daun yang Tidak Bersih 

Berdasarkan fishbone chart di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

penyebab dari daun bunga krisan potong tipe standar tidak bersih ada empat 

Daun yang 
tidak bersih 

Cuaca dan suhu kadang 
kurang mendukung 

Kondisi dan 
kebersihan tanaman 

Cara pemeliharaan 
tanaman yang kurang tepat 

Respon petani dalam 
menjaga rumah 
lindung dan 
peralatan  

Kelalaian petani dalam 
pengendalian hama dan  
penyakit 

Kebersihan diri 
petani 

Environment Material 

Kekurangan bibit 
dengan varietas yang 
sesuai 

Lingkungan kurang 
terjaga kebersihannya 

Methode Man 

Penggunaan pestisida 
yang kurang tepat 
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faktor, yaitu man, methode, material, dan environment. Berikut ini adalah 

rincian dari keempat faktor tersebut: 

1. Man (Petani) 

a. Kelalaian petani dalam hal pengendalian hama dan penyakit 

Petani dalam hal merawat tanaman khususnya pada saat tanaman 

terserang oleh hama dan penyakit kurang teliti dalam mengidentifikasi 

hama atau penyakit apa yang sedang menyerang tanaman. Akibatnya, 

petani dalam mengendalikan hama penyakit tersebut kurang tepat 

sehingga tanaman terserang hama penyakit tersebut. Pada masa 

perawatan tanaman, petani kadang lalai membiarkan tanaman yang 

sakit pada hari itu, padahal setiap ada gejala tanaman sakit harus 

segera dikendalikan pada waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Hal 

ini harus dilakukan agar penyakit yang menyerang tanaman tidak 

menular pada tanaman yang lainnya. 

b. Kebersihan diri petani 

Kebersihan diri petani sangat berpengaruh terhadap kondisi 

tanaman. Apabila petani dalam keadaan kotor kemudian masuk rumah 

lindung maka kotoran yang ada pada diri petani dapat mengakibatkan 

berkembangnya penyakit pada tanaman. Walaupun rumah lindung 

sudah tertutup rapat guna menghalangi hama dan penyakit yang 

masuk, tetapi jika diri petani sendiri tidak menjaga kebersihan maka 

penyakit dapat masuk melalui kotoran yang ada pada diri petani 

tersebut dan dapat menyebarkan penyakit pada tanaman. 

c. Respon petani dalam menjaga kebersihan rumah lindung dan peralatan 

Selain kebersihan dari diri petani, kebersihan rumah lindung dan 

peralatan sehari-hari yang digunakan harus terbebas dari kotoran agar 

tanaman terhindar dari kuman penyakit. Sebelum peralatan digunakan 

untuk berproduksi di rumah lindung, maka peralatan sebaiknya harus 

terlebih dahulu dibersihkan agar tidak menimbulkan penyakit. 
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2. Methode (Teknik Budidaya) 

a. Penggunaan pestisida yang kurang tepat 

Penggunaan pestisida terhadap hama penyakit yang menyerang 

tanaman kurang tepat dalam pemberian dosis pestisida yang 

digunakan. Pada saat tanaman terserang oleh hama penyakit, petani 

kurang mengetahui dosis yang seharusnya diberikan. Pada saat hama 

penyakit menyerang sudah parah, seharusnya petani memberikan dosis 

yang lebih banyak tetapi tetap pada ukurannya. Hal ini ditujukan agar 

hama penyakit dapat dikendalikan. Jika dosis yang diberikan kurang, 

maka hama penyakit tersebut tetap bertahan pada tanaman itu.  

b. Cara pemeliharaan tanaman yang kurang tepat 

Tanaman bunga krisan memerlukan perawatan yang lebih teliti 

dan peka terhadap keadaan yang terjadi pada saat itu. Pada saat 

tanaman terserang hama penyakit, maka pada saat itu juga harus segera 

dilakukan pengendalian terhadap hama penyakit, memotong daun yang 

terserang, ataupun mencabut tanaman agar tidak menyerang tanaman 

yang lainnya. Ketepatan, kedisiplinan, dan ketelitian diperlukan dalam 

perawatan tanaman. Maka cara pemeliharaan tanaman harus benar dan 

tepat, tidak boleh kurang maupun melebihi. 

3. Material (Input) 

a. Kekurangan bibit dengan varietas yang sesuai 

Ada beberapa varietas yang tidak sesuai jika ditanam tetapi tetap 

ditanam dikarenakan kekurangan bibit yang sesuai di Kelompok Tani. 

Varietas bibit bunga krisan tipe standar yang cocok misalnya Fiji, 

Senna Putih, dan Jaguar. Sedangkan varietas bibit yang kurang cocok 

adalah Sakuntala dan Cut Mutia. Petani masih belum bisa dalam hal 

perbenihan yang tepat. Bibit yang dikembangkan di kelompok tani 

dibeli dari Balithi Cianjur, para petani masih menggantungkan stok 

bibit pada Balithi Cianjur walaupun sekarang ini kelompok tani 

mencoba untuk melakukan perbenihan sendiri. Kadang kala bibit 

dengan varietas yang ada di Balithi Cianjur yang sesuai dengan kondisi 
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lahan di Klantum juga kehabisan stok. Akibatnya, petani di Klantum 

menanam bibit dengan varietas yang lainnya. Bibit yang akan ditanam 

menentukan hasil yang diharapkan nantinya. Padahal setiap hari ada 

jadwal penanaman bibit, maka ketersediaan bibit merupakan hal yang 

penting dan harus diperhatikan. 

b. Kondisi kesehatan dan kebersihan tanaman 

Kondisi kesehatan dan kebersihan dari tanaman satu dengan yang 

lain sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan jika tanaman yang satu 

terkena penyakit maka harus segera dicabut agar tidak menular ke 

tanaman yang lainnya. Jika tanaman yang sakit tidak segera dipotong 

atau dicabut maka dalam waktu yang singkat, maka penyakit dapat 

menyerang semua tanaman yang ada di rumah lindung. 

4. Environment (Lingkungan) 

a. Sanitasi lingkungan di rumah lindung yang kurang terjaga 

kebersihannya 

Lingkungan di dalam rumah lindung masih kurang terjaga 

kebersihaanya dari kotoran maupun sampah yang dapat menularkan 

penyakit ke tanaman. Kondisi di sekitar luar rumah lindung juga harus 

tetap terjaga kebersihannya dari gulma maupun sampah. 

b. Cuaca dan suhu yang kadang kurang mendukung 

Cuaca dan suhu kadang kurang mendukung sehingga tanaman 

menjadi kurang nyaman. Pada penelitian ini, keadaan suhu dan cuaca 

dikarenakan pada waktu siang hari terasa panas sekali dan kemudian 

sore hari langsung turun hujan. Suhu yang ada pada lahan tidak 

menentu sehingga petani harus senantiasa waspada terhadap perubahan 

cuaca dan suhu. Pada siang hari petani memberikan penyiraman pada 

tanaman pada pagi dan menjelang sore hari. Hal ini ditujukan agar 

kelembaban udara yang ada di lahan tetap tinggi dan akibatnya suhu 

tetap sesuai yang dibutuhkan tanaman. Sedangkan pada sore hari, 

petani memasang paranet ditujukan agar pada suhu yang tinggi karena 

adanya hujan suhu di lahan tetap pada kondisi tersebut. 
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Tabel 7. Permasalahan Sebab Akibat untuk Batang Lemas dan Tidak Lurus 

No. Faktor-faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi 

1. Man Kurangnya pengetahuan petani dalam hal 
memperkirakan pertumbuhan tanaman 

2. Methode Kurang tepatnya pada saat menaikkan jaring 
penegak pada saat pertumbuhan batang 

3. Material Kekurangan pupuk P dan K 

Sumber: Data Primer 

 
Gambar 9. Fishbone Chart untuk Permasalahan Batang Lemas dan Tidak 

Lurus 

Berdasarkan fishbone chart di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

penyebab dari batang bunga krisan potong tipe standar yang lemas ada tiga 

faktor, yaitu man, methode, dan material. Berikut ini adalah rincian dari ketiga 

faktor tersebut: 

1. Man (Petani) 

Kurangnya pengetahuan petani dalam hal perawatan tanaman 

khususnya pada saat pertumbuhan batang. Petani kurang teliti dan kurang 

peka pada saat pertumbuhan batang setiap harinya. Petani harus mampu 

memperkirakan pada waktu kapan tanaman tumbuh berapa cm setiap 

harinya. Sehingga pada waktu tanaman sudah tumbuh 20 cm maka jaring 

penegak harus segera dinaikkan. Tanaman tumbuh 20 cm sekitar 7 hari, 

tetapi petani harus selalu memantau keadaan tanaman setiap harinya. 

2. Methode (Teknik Budidaya) 

Pemberian jaring penegak yang dilakukan pada saat sebelum 

dilakukan penanaman. Kemudian pada saat tanaman mengalami 

Material 

Methode Man 

Tanaman kurang 
pupuk P dan K 

Kurangnya pengetahuan 
petani dalam hal 
memperkirakan 

Kurang tepatnya pada saat 
menaikkan jaring penegak 
pada saat pertumbuhan batang 

Batang 
Lemas dan 

Tidak Lurus 
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pertumbuhan, jaring penegak ini harus dinaikkan setiap tanaman tumbuh 

20 cm. Hal ini dimaksudkan agar arah pertumbuhan batang tanaman tetap 

tegak lurus. Namun, petani kadang kala terlambat dalam menaikkan jaring 

penegak. Akibatnya, batang tanaman tidak dapat lurus atau bengkok. 

Batang yang bengkok ini menyebabkan batang bunga nantinya akan 

mudah patah. 

3. Material (Input) 

Tanaman kekurangan unsur P dan K yang dapat menyebabkan 

batang tumbuh lemas. Kandungan pupuk unsur P dan K dimaksudkan agar 

pertumbuhan batang lebih kokoh dan kuat. Pupuk P dan K ini seperti 

pupuk SP 36 dengan kandungan Phosphor sebesar 38% dan KCl dengan 

kandungan Kalium sekitar 50-60%. 

Tabel 8. Permasalahan Sebab Akibat untuk Diameter Bunga yang Kurang dari 
Standar 

No. Faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi 

1. Man Kurangnya pengetahuan petani dalam hal 
pemangkasan  

2. Methode Pemangkasan tunas cabang kurang cepat dan tepat 
3. Material Kekurangan unsur mikro pada tanaman 
4. Environment Cuaca dan suhu kadang kurang mendukung 

Sumber: Data Primer 

 
 

Gambar 10. Fishbone Chart untuk Permasalahan Diameter Bunga Kurang dari 
Standar 

Pemangkasan tunas cabang 
kurang cepat dan tepat 

Methode Man 

Material Environment 

Cuaca dan suhu kadang 
kurang mendukung 

Kekurangan unsur 
mikro 

Diameter bunga 
kurang dari 

standar 

Kurangnya pengetahuan 
petani dalam hal 
pemangkasan 

Methode Man 

Material Environment 

Cuaca dan suhu kadang 
kurang mendukung 

Kekurangan unsur 
mikro 

Diameter bunga 
kurang dari 

standar 

Kurangnya pengetahuan 
petani dalam hal 
pemangkasan 
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Berdasarkan fishbone chart di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

penyebab dari batang bunga krisan potong tipe standar yang lemas ada empat 

faktor, yaitu man, methode, material, dan environment. Berikut ini adalah 

rincian dari keempat faktor tersebut: 

1. Man (Petani) 

Kurangnya pengetahuan petani dalam hal perawatan tanaman 

khususnya pada saat pertumbuhan tunas cabang batang pada ketiak daun. 

Petani kurang teliti dan kurang peka pada saat pertumbuhan cabang batang 

setiap harinya. Pertumbuhan cabang batang yang tidak dikehendaki pada 

tanaman krisan tipe standar harus dipantau setiap hari. Jadi, pada saat 

mulai ada titik tumbuh pada ketiak daun yang nantinya akan tumbuh 

cabang maka harus segera dilakukan pemangkasan pada waktu itu juga 

agar tidak segera tumbuh. 

2. Methode (Teknik Budidaya) 

Pemangkasan tunas cabang yang dilakukan pada saat pertumbuhan 

cabang batang pada ketiak daun dengan cepat dan tepat agar tidak tumbuh 

cabang lagi yang berfungsi membuat hanya satu batang yang tumbuh 

sehingga akan hanya ada satu bakal bunga dalam satu tangkai. Adanya 

satu bakal bunga dalam satu tangkai dapat membuat bunga tersebut 

tumbuh besar dengan diameter yang besar.  

3. Material (Input) 

Tanaman yang kekurangan unsur mikro dapat menyebabkan bunga 

terlambat dalam pembentukan bunganya. Selain unsur makro yaitu unsur 

N, P, dan K yang diberikan pada saat pemupukan I misalnya pupuk Urea 

dan NPK, tanaman juga membutuhkan unsur mikro seperti Cu, Mn, Cl, Fe, 

dan Zn. Kekurangan unsur hara tersebut dapat menghambat pertumbuhan 

tanaman dan bunga, tetapi jika tanaman kelebihan unsur tersebut juga 

dapat meracuni tanaman sehingga perlu adanya keseimbangan dalam 

pemupukan. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4. Environment (Lingkungan) 

Cuaca dan suhu yang kurang mendukung dapat mempengaruhi 

keadaan bunga. Pada penelitian ini, keadaan suhu dan cuaca dikarenakan 

pada waktu siang hari terasa panas sekali dan kemudian sore hari langsung 

turun hujan. Suhu yang ada pada lahan tidak menentu sehingga petani 

harus senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca dan suhu.  

Secara keseluruhan permasalahan yang ada dalam meningkatkan kualitas 

bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok Tani Udi Makmur dapat 

dilihat pada fishbone chart berikut ini: 
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Gambar 11. Fishbone Chart dalam Meningkatkan Kualitas Bunga Krisan 
Potong Tipe Standar pada Kelompok Tani Udi Makmur   di 
Kabupaten Sleman 

 

 

Setelah mengetahui penyebab dari permasalahan yang terjadi, peneliti 

merencanakan tindakan perbaikan untuk diterapkan oleh petani bunga krisan 

potong pada Kelompok Tani Udi Makmur. Tindakan perbaikan yang 

diterapkan ini untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga diharapkan 

petani dapat mengantisipasinya agar permasalahan yang serupa tidak terulang 

lagi untuk masa yang akan datang.  

1. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Daun Bunga yang Tidak Bersih  

Tindakan perbaikan untuk permasalahan pada daun yang tidak bersih 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Kurangnya pengetahuan petani 
dalam memperkirakan 
pertumbuhan tanaman Kurangnya 

pengetahuan petani 
dalam 
hal pemangkasan 

Kelalaian petani dalam hal 
mengendalikan hama dan penyakit 

Cuaca dan suhu kadang 
kurang mendukung 

Kondisi dan 
kebersihan tanaman 

Kebersihan diri petani 

Sanitasi lingkungan 
kurang terjaga 
kebersihannya

Kekurangan 
unsur mikro 

Tanaman kurang pupuk 
P dan K Kekurangan bibit dengan 

varietas yang sesuai 

Cara pemeliharaan 
tanaman yang kurang tepat

Pemangkasan tunas cabang 
kurang cepat dan tepat

Kurang tepatnya saat 
menaikkan jaring penegak 
pada saat pertumbuhan batang 

Respon petani dalam menjaga 
rumah lindung dan peralatan 

Penggunaan pestisida 
yang kurang tepat 

Man 

Material Environment 

Methode 

61 
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Tabel 9. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Daun Bunga yang Tidak 
Bersih 

No. Faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi Tindakan Perbaikan 

1. Man a. Kelalaian petani 
dalam hal 
pengendalian hama 
dan penyakit 

 

 

b. Kebersihan diri petani 
 
 
 
 

c. Respon petani dalam 
menjaga kebersihan 
rumah lindung dan 
peralatan 

a. Pemasangan prosedur tentang 
tata cara pengendalian hama 
dan penyakit yang tepat di 
setiap rumah lindung 

 
 

b. Petani diharap menjaga 
kebersihan diri dan membuat 
bak air di depan rumah 
lindung 

 

c. Petani menjaga kebersihan 
rumah lindung dan peralatan 
yang digunakan  
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d. Petani diberi pelatihan 
pembibitan stek indukan yang 
benar dan melakukan 
pembibitan varietas yang 
cocok 

2. Methode a. Penggunaan pestisida 
kurang tepat 

 
 
 
 
 

b. Cara pemeliharaan 
tanaman yang kurang 
tepat 

a. Sebelum melakukan 
pengendalian hama penyakit, 
petani harus mengetahui hama 
penyakit apa yang menyerang 
sehingga aplikasi pestisida 
yang diberikan tepat sasaran 

 

b. Selalu melihat kondisi 
tanaman. Jika ada tanaman 
yang daunnya sakit maka 
harus segera dicabut 
tanamannya atau memotong 
daunnya. 

3. Material a.  Kekurangan bibit 
dengan varietas yang 
sesuai 

 
 
 

b.  Kondisi kesehatan 
dan kebersihan 
tanaman 

 

a.  Sebelum tanam, sudah 
mempersiapkan bibit yang 
akan ditanam nantinya agar 
tidak kekurangan bibit yang 
varietasnya sesuai 

 

b. Pengawasan ketat untuk 
memantau keadaan setiap 
tanaman agar jika tanaman 
yang sakit dapat segera diatasi 

4. Environment a. Sanitasi lingkungan di 
rumah lindung yang 
kurang terjaga 
kebersihannya 

 
 

b. Cuaca dan suhu yang 
kadang tidak 
mendukung 

a. Menjaga kebersihan di rumah 
lindung dan menerapkan 
peraturan untuk menutup 
kembali pintu setelah masuk 
atau keluar 

 

b. Antisipasi dengan cuaca dan 
suhu yang kurang mendukung 
dengan memasang paranet 

Sumber: Data Primer 

 

a. Faktor Man 

Pada faktor man terdapat tiga masalah, yaitu kelalaian petani 

dalam hal pengendalian hama dan penyakit, kebersihan diri petani, dan 

sikap petani dalam menjaga kebersihan rumah lindung dan peralatan. 

Kelalaian petani dalam hal perawatan tanaman ini, misalnya pada saat 

adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman, petani kurang teliti 

dalam mengidentifikasi jenis hama penyakit tersebut. Akibatnya, 

dalam mengendalikan hama penyakit tersebut kurang tepat. Sehingga 

perlu adanya prosedur dalam mengendalikan hama dan penyakit di 
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setiap rumah lindung agar para petani dapat melakukan tindakan 

pengendalian hama dan penyakit dengan benar dan tepat. 

Kebersihan diri petani harus selalu dijaga pada saat masuk ke 

rumah lindung agar tidak membawa kotoran yang dapat menyebabkan 

berkembangnya penyakit bagi tanaman sehingga perlu adanya 

kesadaran dari diri petani untuk menjaga kebersihan diri. Selain itu, 

perlu adanya bak yang berukuran kecil yang berisi air di depan rumah 

lindung yang fungsinya adalah ketika petani masuk ke dalam rumah 

lindung petani harus mencelupkan sepatu atau alas kaki yang 

dipakainya agar tidak membawa kotoran ke dalam rumah lindung. 

Petani juga harus senantiasa menjaga kebersihan rumah lindung 

dan peralatan dengan cara membersihkan peralatan yang akan dan 

sebelum digunakan setiap harinya. Hal ini dikarenakan penyakit dapat 

menular melalui alat-alat yang digunakan karena tidak steril. 

Kebersihan rumah lindung harus tetap terjaga baik di dalam maupun di 

luar sekitar rumah lindung.  

Selain itu, untuk mengatasi kekurangan bibit dengan varietas 

yang sesuai dengan adanya pelatihan tentang teknologi budidaya 

tanaman krisan juga perlu terus dilakukan dan diikuti oleh petani agar 

perkembangan teknologi budidaya dapat diikuti oleh petani. Pelatihan 

yang diikuti oleh para petani adalah pelatihan tentang pembibitan stek 

indukan. Dengan adanya pelatihan tentang pembibitan ini diharapkan 

petani dapat melakukan pembibitan dengan benar dan tepat sehingga 

dapat mengatasi kekurangan bibit. 

b. Faktor Methode 

Pada faktor methode terdapat dua masalah, yaitu penggunaan 

pestisida yang kurang tepat dan cara pemeliharaan tanaman yang 

kurang tepat. Hal ini dikarenakan pada penggunaan pestisida dalam 

mengendalikan hama penyakit dan cara pemeliharaan tanaman krisan 

memerlukan ketelitian dan harus peka terhadap suatu keadaan yang 

terjadi pada saat itu. Sebelum melakukan pengendalian hama penyakit, 
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petani harus mengetahui hama dan penyakit apa yang menyerang 

sehingga aplikasi pestisida yang diberikan dapat tepat pada sasaran. 

Hama yang menyerang tanaman krisan adalah ulat tanah, thrips, dan 

penggerek daun. Ulat tanah (Agrotis ipsilon) dapat dikendalikan 

dengan menyemprotkan pestisida yang berbahan aktif carbofuran 

seperti Furadan. Thrips dikendalikan dengan menyemprotkan pestisida 

Detracol dan memasang lem perekat berwarna kuning pada ajir yang 

dipasang. Sedangkan penggerek daun (Liriomyza sp.) dikendalikan 

dengan pestisida yang mengandung bahan aktif kartap hidroklorida. 

Jenis penyakit yang menyerang tanaman krisan adalah bercak daun dan 

tepung oidium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Jenis penyakit ini 

dapat dikendalikan dengan fungisida Daconil 75 WP, Intracol 70 WP, 

Dithane M45 80 WP, dan Acrobat.  

Petani harus selalu melihat kondisi tanaman setiap saat. Jika ada 

tanaman yang daunnya sakit maka harus segera dipotong atau dicabut 

tanamannya agar tidak menular ke tanaman yang lainnya. Selain itu, 

petani harus selalu segera memotong daun yang layu dan sudah tua.  

c. Faktor Material 

Pada faktor material terdapat dua masalah, yaitu kekurangan 

bibit dengan varietas yang sesuai dan kondisi kesehatan dan kebersihan 

tanaman. Hal ini dikarenakan ada beberapa varietas yang tidak sesuai 

jika ditanam dan kondisi kesehatan dan kebersihan tanaman satu 

dengan lainnya sangat berpengaruh. Varietas bibit yang cocok ditanam 

adalah Fiji, Senna, dan Jaguar. Sedangkan varietas yang kurang cocok 

seperti Sakuntala dan Cut Mutia. 

Kelompok Tani kadang kekurangan atau kehabisan bibit karena 

banyak petani dari dalam maupun luar daerah Yogyakarta yang 

membeli bibit tersebut. Sementara, pihak Kelompok Tani membeli 

bibit varietas tersebut ke Cianjur juga tidak ada. Jadi, kadang petani 

terpaksa menanam varietas bibit yang kurang sesuai. Tindakan 

perbaikan yang dilakukan adalah menggunakan varietas bibit yang 
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sesuai di lahan dengan cara menyiapkan bibit yang akan ditanam agar 

tidak kekurangan bibit dan pengawasan yang harus dilakukan setiap 

hari untuk memantau keadaan setiap tanaman agar jika ada tanaman 

yang sakit dapat segera diatasi. Selain itu, melakukan pembibitan 

sendiri terhadap varietas yang cocok agar pada saat tanam tidak 

kehabisan bibit. 

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama ulat tanah 

adalah Furadan, thrips dengan memasang lem perekat berwarna 

kuning, dan penggerek daun dengan pestisida yang berbahan aktif 

kartap hidroklorida. Sedangkan pestisida untuk jenis penyakit yang 

menyerang adalah fungisida Daconil 75 WP, Intracol, Acrobat, dan 

Dithane.  

d. Faktor Environment 

Pada faktor environment terdapat dua masalah, yaitu sanitasi di 

rumah lindung yang kurang terjaga kebersihannya dan cuaca serta suhu 

yang kadang kurang mendukung. Kebersihan rumah lindung di dalam 

maupun di luar ruangan harus selalu diperhatikan. Rumah lindung 

berguna selain melindungi tanaman dari teriknya matahari langsung 

dan adanya terpaan angin, agar terlindung dari hama dan penyakit yang 

ada di luar rumah lindung. Pada waktu penelitian, keadaan cuaca dan 

suhu tidak menentu sehingga para petani harus senantiasa waspada jika 

suhu di rumah lindung tidak sesuai dengan suhu yang dibutuhkan 

tanaman pada saat itu. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah 

dengan menjaga kebersihan di rumah lindung, menerapkan peraturan 

untuk menutup kembali pintu setelah masuk maupun keluar rumah 

lindung, dan mengantisipasi cuaca dan suhu dengan memasang 

paranet. 

2. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Batang yang Lemas dan Tidak 

Lurus  

Tindakan perbaikan untuk permasalahan pada batang yang lemas dan 

tidak lurus dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 10. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Batang yang Lemas 
dan Tidak Lurus 

No. Faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi Tindakan Perbaikan 

1. Man Kurangnya 
pengetahuan petani 
dalam hal 
memperkirakan 
pertumbuhan tanaman 

Pemasangan prosedur tentang 
kegiatan menaikkan jaring 
penegak di setiap rumah 
lindung sehingga petani dapat 
menaikkan jaring penegak 
dengan tepat 

2. Methode Kurangnya perlakuan 
pada saat pertumbuhan 
batang 

Selalu melihat kondisi tanaman. 
Jika tanaman yang sudah 
tumbuh sekitar 20 cm, harus 
segera menaikkan jaring 
penegak tanaman 

3. Material Kekurangan pupuk P 
dan K 
 

a. Setelah tanaman memasuki 
fase generatif, pemberian 
pupuk N harus segera 
dihentikan dan tanaman 
segera dipupuk P dan K 

b. Pemberian zat pengatur 
tumbuh, misalnya Retardan 

Sumber: Data Primer 

a. Faktor Man 

Pada faktor man terdapat masalah, yaitu kelalaian petani dalam 

memperkirakan pertumbuhan tanaman. Kelalaian petani ini misalnya 

pada saat pertumbuhan batang, petani kurang teliti dan kurang peka 

pada saat pertumbuhan batang. Akibatnya nanti bila petani terlambat 

dalam menaikkan jaring penegak, maka batang bunga akan bengkok 

atau tidak lurus. Tindakan yang dilakukan adalah pemasangan 

prosedur tentang kegiatan menaikkan jaring penegak di setiap rumah 

lindung sehingga petani akan selalu ingat kapan harus menaikkan 

jaring penegak tanaman.  

b. Faktor Methode 

Pada faktor methode, masalah yang terjadi adalah kurangnya 

perlakuan pada saat pertumbuhan batang. Tindakan yang dilakukan 

adalah selalu melihat kondisi tanaman. Jika tanaman mengalami 

pertumbuhan batang, maka petani harus segera menaikkan jaring 

penegak sekitar 20 cm di atasnya. Hal ini perlu dilakukan pada saat itu 
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juga dan tidak boleh ditunda karena akan mempengaruhi kondisi 

batang bunga tersebut. Fungsi jaring penegak adalah untuk membantu 

tumbuh tegaknya tanaman. Apabila petani menunda untuk menaikkan 

jaring penegak tersebut, maka batang akan tumbuh lebih panjang lagi 

dan ini akan menyebabkan batang tumbuh tidak lurus. Jaring penegak 

dipertahankan hingga waktu panen. 

c. Faktor Material 

Pada faktor material, masalah yang terjadi adalah tanaman 

kekurangan pupuk P dan K. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan 

adalah dengan memberikan pupuk P dan K setelah tanaman memasuki 

fase generatif dan pada saat itulah pemberian pupuk N harus dikurangi. 

Kekurangan pupuk P dan K akan menghambat pertumbuhan batang 

dan menyebabkan batang lemas. Pupuk Phosphor yang digunakan 

adalah SP 36 yang mempunyai kadar Phosphor sebesar 38%. 

Sedangkan pupuk Kalium yang digunakan KCl karena mempunyai 

kadar Kalium sekitar 50-60%. Selain itu, pemberian zat pengatur 

tumbuh agar batang tumbuh dengan kokoh, misalnya Retardan.  

3. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Diameter Bunga Kurang dari 

Standar 

Tindakan perbaikan untuk permasalahan pada diameter bunga yang 

kurang dari standar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 11. Tindakan Perbaikan untuk Permasalahan Diameter Bunga  
Kurang dari Standar 

No. Faktor yang 
diamati 

Masalah yang terjadi Tindakan Perbaikan 

1. Man Kurangnya 
pengetahuan petani 
dalam hal pemangkasan 
tunas cabang 

Pemasangan prosedur tentang 
kegiatan pemangkasan tunas 
cabang yang akan tumbuh yang 
tepat di setiap rumah lindung 

2. Methode Pemangkasan cabang 
batang pada ketiak daun 
kurang cepat dan tepat 

Selalu melihat kondisi 
tanaman. Jika ada tanaman 
yang akan tumbuh cabang 
batang pada ketiak daun harus 
segera dilakukan perompesan 
dengan segera tidak boleh 
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ditunda lagi 

3. Material Kekurangan unsur 
mikro pada tanaman 
 

Memberikan pupuk cair POK 
(Pupuk Organik Cair) pada 
tanaman secara rutin dan 
berkala dengan tepat apa yang 
diperlukan oleh tanaman 

4. Environment Cuaca dan suhu yang 
kadang kurang 
mendukung 

Antisipasi dengan cuaca dan 
suhu yang kurang mendukung 
dengan memasang paranet 

Sumber: Data Primer 

a. Faktor Man 

Pada faktor man terdapat masalah, yaitu kelalaian petani dalam 

hal pemontesan. Kelalaian petani ini, misalnya pada saat pertumbuhan 

cabang batang pada ketiak daun, petani kurang teliti dan kurang peka 

pada saat pertumbuhan tunas cabang batang setiap harinya. Tindakan 

yang dilakukan adalah pemasangan prosedur tentang tata cara 

pemangkasan tunas cabang dengan tepat di setiap rumah lindung 

sehingga petani akan selalu ingat untuk melakukan kegiatan tersebut. 

Hal ini harus rutin dilakukan agar pada setiap batang bunga hanya 

tumbuh satu bakal bunga sehingga bunga akan tumbuh dengan 

diameter bunga yang diharapkan.  

b. Faktor Methode 

Pada faktor methode, masalah yang terjadi adalah pemontesan 

tunas cabang pada ketiak daun kurang cepat dan tepat. Tindakan yang 

dilakukan adalah selalu melihat kondisi tanaman. Jika tanaman 

mengalami pertumbuhan tunas cabang batang pada ketiak daun, maka 

petani harus segera melakukan pemangkasan. Kegiatan pemontesan ini 

perlu dilakukan pada saat itu juga dan tidak boleh ditunda. 

Pemangkasan tunas cabang tunas cabang batang dimaksudkan agar 

pada satu tangkai batang hanya akan ada satu kuntum bunga karena 

semakin banyaknya cabang batang maka akan berpengaruh pada 

diameter bunga. 

c. Faktor Material 
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Pada faktor material, masalah yang terjadi adalah tanaman 

kekurangan unsur mikro seperti Cu, Mn, Cl, Fe, dan Zn. Kekurangan 

unsur hara tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan 

bunga. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan memberikan 

pupuk cair POK (Pupuk Organik Cair) secara rutin dan berkala dengan 

tepat dengan apa yang diperlukan oleh tanaman. Pupuk cair diperlukan 

untuk menunjang pertumbuhan tanaman secara optimal. Penggunaan 

pupuk cair dengan cara disemprotkan pada tanaman. 

d. Faktor Environment 

Pada faktor environment, masalah yang terjadi adalah cuaca dan 

suhu yang kurang mendukung. Cuaca dan suhu yang kurang 

mendukung akan mempengaruhi kondisi bunga. Pada waktu penelitian, 

keadaan cuaca dan suhu tidak menentu sehingga para petani harus 

senantiasa waspada jika suhu di rumah lindung tidak sesuai dengan 

suhu yang dibutuhkan tanaman pada saat itu. Maka tindakan perbaikan 

yang dilakukan adalah dengan mengantisipasi hal tersebut dengan 

memasang paranet. 

 

 

Perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perbaikan man, 

methode, dan material. Lingkungan tidak termasuk dalam faktor yang 

diadakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas bunga krisan potong tipe 

standar. Lingkungan merupakan satu-satunya faktor yang tidak dapat 

dikendalikan tetapi hanya dapat dilakukan upaya penyesuaian terhadap 

kondisi lingkungan yang terus berubah. Dari uraian tersebut di atas, maka 

dapat diketahui bahwa kualitas bunga krisan potong dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu man, methode, material, dan environment. Keempat 

faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
  
A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam meningkatkan kualitas 

bunga krisan potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten 

Sleman adalah kualitas bunga krisan potong yang kurang dari standar yang 

disebabkan oleh: 

a. Daun bunga yang tidak bersih. 

b. Batang lemas dan tidak lurus. 

c. Diameter bunga kurang dari standar. 

2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kualitas bunga krisan 

potong pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman adalah 

adanya serangan hama dan penyakit pada daun yang menyebabkan daun 

tidak bersih sebesar 57,14%. 

3. Pemecahan yang paling tepat untuk diterapkan petani bunga krisan potong 

pada Kelompok Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman dalam 

meningkatkan kualitas bunga krisan potong tipe standar meliputi: 

a. Faktor Man: pemasangan prosedur tentang tata cara pengendalian 

hama dan penyakit, kegiatan pemangkasan tunas cabang, dan 

pertumbuhan tanaman di setiap rumah lindung, pemberian pelatihan 

tentang pembibitan, petani dapat menjaga kebersihan diri pribadi, 

rumah lindung, dan peralatan yang digunakan. 

b. Faktor Methode: aplikasi pestisida yang diberikan tepat sasaran dan 

benar, kegiatan perompesan, pemangkasan, dan menaikkan jaring 

penegak harus tepat dan cepat.  

c. Faktor Material: pemilihan dan penyiapan varietas yang cocok untuk 

bibit sebelum tanam, pada fase generatif harus segera dipupuk P dan 

K, pemberian pupuk cair POK (Pupuk Organik Cair) pada tanaman 

72 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



secara rutin dan berkala, dan pemberian zat pengatur tumbuh 

(Retardan). 

d. Faktor Environment: mengantisipasi suhu dan kelembaban dengan 

sistem pengkabutan dengan dilindungi paranet, menjaga kebersihan 

rumah lindung dan peralatan, dan menerapkan aturan untuk menutup 

pintu kembali setelah masuk maupun keluar dari rumah lindung. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam usaha 

untuk meningkatkan kualitas bunga krisan potong tipe standar pada Kelompok 

Tani Udi Makmur di Kabupaten Sleman. Adapun saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Petani, hendaknya mendokumentasikan kegiatan setiap proses 

produksi sehingga dapat di-evaluasi setiap kegiatan dan dapat dilakukan 

tindakan perbaikan untuk proses produksi selanjutnya, lebih teliti dan 

disiplin dalam merawat tanaman pada saat pengendalian hama dan 

penyakit, kegiatan pemontesan maupun perompesan, dan menaikkan jaring 

penegak tanaman, serta lebih menjaga kebersihan diri sebelum masuk 

rumah lindung, rumah lindung dari gulma dan sampah di sekitarnya, dan 

peralatan yang digunakan dengan membersihkan peralatan setelah 

digunakan agar pada saat digunakan alat sudah bersih. 

2. Bagi Kelompok Tani Udi Makmur, hendaknya membuat manual mutu 

yang berbasis kinerja sehingga kelompok tani mempunyai pedoman 

standar-standar yang telah disepakati, dipahami, dan ditaati semua pihak 

dalam usahatani bunga krisan potong; melakukan pembibitan dengan 

benar terutama untuk bibit dengan varietas yang cocok dan menambah 

jumlah rumah lindung untuk perbenihan stek indukan; memberikan 

pengarahan dan pengawasan kepada petani khususnya dalam hal 

pemeliharaan tanaman agar dapat memberikan hasil yang baik, serta 

mensosialisasikan dan menganjurkan para petani agar dapat ikut dalam 

kegiatan pelatihan tentang budidaya krisan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Aini, N. 2008. Rekayasa paket teknologi budidaya dalam rangka 
meningkatkan produksi dan kualitas Bunga Krisan (C. morifolium R.). 
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=oai:www.di
gilib.brawijaya.ac.id:JIUBRA029800219&q=kualitas%20bunga%20kr
isan. Diakses pada tanggal 15 November 2008 pukul 09.00 WIB. 

Annisa. 2007. Manfaat Pengendalian Kualitas dalam Mengurangi Kegagalan 
Produk Handicraft CD/DVD Box Motorp pada CV. Rumpun Bambu 
Kreasi Tasikmalaya. Universitas Widyatama. Diakses pada tanggal 24 
Januari 2009.  

Anonim. 2008a. Dunia Tanaman: Gembur Subur Makmur. 
http://duniatanaman.com/. Diakses pada tanggal 27 September 2008. 

______. 2008b. Budidaya Bunga Krisan (C. morifolium Ramat, C. indicum, C. 
daisy). http://amiere.multiply.com/. Diakses pada tanggal 27 
September 2008. 

______. 2008c. Quality Engineering: Tahapan Lean Six Sigma (DMAIC). 
http://qualityengineering.wordpress.com/. Diakses pada tanggal 18 
Oktober 2008. 

______. 2008d. Budidaya Bunga Potong. http://www.bi.go.id/sipuk/id/. 
Diakses pada tanggal 15 November 2008 pukul 09.00 WIB. 

______. 2008e. Peluang Tanam Krisan Masih Terbuka. 
http://infoprimatanisleman.htm. Diakses pada tanggal 17 November 
2008 pukul 18.21 WIB. 

______. 2008f. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Kelompok 
Tani (GAPOKTAN) dan Penggunaan. http://tik.unib.ac.id. Diakses 
pada tanggal 17 November 2008 pukul 18.21 WIB. 

______. 2008g. Aplikasi Dalam Pengurusan Hal Ehwal Murid (Hem). 
http://member.tripod.com/semekanet99/pengurusanhem.htm. Diakses 
pada tanggal 22 Desember 2008 pukul 09.00 WIB. 

 ______. 2008h. Fishbone Analysis. http://www.tda.gov.uk. Diakses pada 
tanggal 22 Desember 2008 pukul 09.00 WIB. 

______. 2008i. Bunga Potong: Aspek Pemasaran. http://my-
curio.us/comment. Diakses pada tanggal 22 Desember 2008 pukul 
09.00 WIB. 

Dewi, E. R.  2007. Pengaruh Konsentrasi  dan Saat Aplikasi Paklobutrazol 
terhadap Pertumbuhan dan Pembungaan Krisan (Chrysanthemum sp.) 
dalam Pot. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Direktorat Jenderal Hortikultura. 2008a. Produksi Tanaman Hias di Indonesia 
Tahun 2003-2007. http://www.hortikultura.deptan.go.id. Diakses pada 
tanggal 24 Januari 2009. 

__________________________. 2008b. Standard Operating Procedure 
Bunga Krisan Potong. http://www.hortikultura.deptan.go.id. Diakses 
pada tanggal 16 Februari 2009. 

Endah, J. 2002. Membuat Tanaman Hias Rajin Berbunga. Agro Media 
Pustaka. Jakarta. 

Garpersz, V. 2001. Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas CQI ISO 
9000:2000 Clause 8: Masurement, Analysis, and Improvement. PT 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Handoko, T. H. 2000. Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi. BPFE. 
Yogyakarta. 

Imamoto, T. et al. 2008. Perivesical abscess caused by migration of a fishbone 
from the intestional tract. International Journal of Urology Volume 9 
(405-409). 

Ishikawa, K. 1989. Teknik Penuntun Pengendalian Mutu. PT Mediyatama 
Sarana Perkasa. Jakarta. 

Kurniawati, I. 2007. Budi Daya Tanaman Krisan. Sinar Cemerlang Abadi. 
Jakarta. 

Masyhudi, M. F., dkk. 2007. Krisan Komoditas Potensial Baru Yogyakarta. 
Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Volume 29 Nomor 5 
2007. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2008. 

Media Potensi. 2008. Bunga Krisan Diminati Banyak Negara. http://www.d-
infokom-jatim.go.id/news_pot.php?id=7&t=254. Diakses pada tanggal 
15 November 2008 pukul 09.00 WIB. 

Nasir. 2008. Pengembangan Dinamika Kelompok Tani. 
http://keltan.dispertanak.pandeglang.go.id.htm. Diakses pada tanggal 
21 November 2008 pukul 12.00 WIB. 

Nugroho, S. A. 2008. Operational Management: Pendahuluan. 
http://stevan777.wordpress.com/. Diakses pada tanggal 15 November 
2008 pukul 09.00 WIB. 

Oktorisa, R. 2007. Aplikasi Fishbone Analysis dalam Meningkatkan Kualitas 
Susu Murni pada Peternak Sapi Perah di KUD Getasan Kabupaten 
Semarang. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 

Prawirosentono, S. 2002. Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu 
Total Quality Management Abad 21 Studi Kasus dan Analisis Kiat 
Membangun Bisnis Kompetitif Bernuansa “Market Leader”. Bumi 
Aksara. Jakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Rianto, D. 2008. Standarisasi Mutu Bunga Potong dalam Pelelangan. 
http://bunga-rawabelong.com/. Diakses pada tanggal 15 November 
2008 pukul 09.00 WIB. 

Rukmana, R. 1997. Teknik Perbanyakan Tanaman Hias. Kanisius. 
Yogyakarta. 

Surakhmad, W. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan 
Teknik. CV Tarsito. Bandung. 

Wiraatmaja, Astawa, dan Devianitri. 2007. Memperpanjang Kesegaran Bunga 
Potong Krisan (Dendranthema grandiflora Tzvelev.) dengan Larutan 
Perendam Sukrosa dan Asam Sitrat. Agritrop  26 (3): 129-135. 
Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar. Diakses pada 
tanggal 24 Januari 2009. 

Wuryaningsih, S. 2008a. Media Tanam Tanaman Hias. 
http://www.kebonkembang.com/.  Diakses pada tanggal 18 Oktober 
2008. 

_________________. 2008b. Budidaya Krisan Potong: Proses Produksi. 
http://www.wuryan.wordpress.com. Diakses pada tanggal 6 Februari 
2009. 

_________________. 2008c. Inventarisasi Dan Karakterisasi Beberapa Jenis 
Bunga Potong Komersial Di Pasaran Bunga Cipanas, Lembang, 
Bandung, Dan Jakarta. http://www.wuryan.wordpress.com. Diakses 
pada tanggal 6 Februari 2009. 

_________________. 2008d. Budidaya Krisan Potong: Sarana dan Prasarana 
Produksi. http://www.wuryan.wordpress.com. Diakses pada tanggal 6 
Februari 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Berdasarkan wawancara dengan 7 responden diperoleh hasil bahwa 4 

responden mengatakan bahwa permasalahan kualitas bunga krisan potong 

adalah adanya daun bunga yang tidak bersih karena akibat dari serangan hama 

dan penyakit, 3 orang responden mengatakan bahwa permasalahan yang 

terjadi pada batang bunga yang lemas dan tidak lurus, dan 1 orang responden 

mengatakan bahwa permasalahannya adalah diameter bunga yang kurang dari 

standar. 

No. Nama Responden Permasalahan  
1. Siswiyanto Daun bunga yang tidak bersih 
2. Winarto Batang lemas 
3. Retno Batang lemas 
4. Triyono Daun bunga yang tidak bersih 
5. Suratini Diameter bunga kurang dari standar 
6. Saryono Daun bunga yang tidak bersih 
7. Suharno Daun bunga yang tidak bersih 

 

Sehingga dapat dibuat Check Sheet sebagai berikut: 

Data Permasalahan Kualitas Bunga Krisan Potong pada Kelompok Tani Udi 
Makmur di Kabupaten Sleman (Check Sheet) 

Masalah yang Terjadi ∑ 
Kejadian 

Persentase 
(%) 

Persentase 
Kumulatif (%) 

Daun yang tidak bersih 4 57,14 57,14 
Batang lemas dan tidak lurus 2 28,57 85,71 
Diameter bunga yang kurang 
dari standar 

1 14,29 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Nama responden? 

2. Bagaimanakah bertanam bunga krisan? 

3. Bibit yang digunakan apa? 

4. Bagaimana cara pemeliharaan tanaman bunga krisan? 

5. Bagaimana cara panen yang benar? 

6. Bagaimana cara penanganan pasca panen? 

7. Bagaimana cara pemasaran bunga krisan potong? 

8. Bagaimanakah penjualan bunga krisan potong? 

9. Berapa harga jual bunga krisan potong? 

10. Berapa hasil produksi dalam setiap kali panen? 

11. Apa yang dilakukan apabila tanaman bunga krisan terserang oleh hama dan 

penyakit? 

12. Permasalahan apa yang dihadapi oleh petani bunga krisan? 

13. Apa yang dimaksud kualitas bunga krisan potong? 

14. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas bunga krisan potong? 

15. Bagaimana ciri-ciri bunga krisan potong yang berkualitas baik? 

16. Bagaimana ciri-ciri bunga krisan potong yang berkualitas kurang baik? 

17. Bagaimana faktor man, methode, material, dan environment dalam 

mempengaruhi kualitas bunga krisan potong? 

18. Apa usaha yang dilakukan oleh petani dalam meningkatkan kualitas bunga 

krisan potong? 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Nama Responden: Siswiyanto 

Permasalahan yang dihadapi: Daun bunga yang tidak bersih 

 

Budidaya tanaman bunga krisan potong tipe standar yang perlu diperhatikan 

adalag pada saat pertumbuhan tunas pada cabang batang. Hal ini dikarenakan 

pada krisan tipe standar yang dipertahankan hanyalah satu kuntum bunga dalam 

satu tangkai batang. Pertama-tama, yaitu mempersiapkan bibit tanam, lahan, 

sarana irigasi, pencahayaan, jaring penegak.  Varietas bibit yang ditanam adalah 

Jaguar dan Senna putih. Penanaman dilakukan setiap pagi hari kira-kira jam 07.00 

– 08.00 WIB. Sarana pencahayaan digunakan oleh tanaman selama tanaman 

berumur 1,5 bulan. Pemberian hari panjang ini dimulai pukul 23.00 – 03.00. 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, penjarangan, 

pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman 

dilakukan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Penyulaman dilakukan seawal 

mungkin setelah tanam dan diperkirakan ada tanaman yang layu maka segera 

dilakukan penyulaman. Penyiangan tanaman dilakukan setiap hari untuk 

membersihkan dari gulma. Pengendalian hama penyakit dilakukan secara berkala. 

Pemberian lem kuning untuk mencegah thrips diberikan ditengah-tengah tanaman. 

Panen diperkirakan ketika bunga sudah mekar ¾ atau 70o, maka segera 

dilakukan pemanenan. Hal ini dilakukan agar ketika bunga belum bisa terjual 

pada hari itu juga tapi mahkota bunga masih lengkap. Pemanenan biasanya 

dilakukan pada waktu pagi hari sekitar pukul 8.00 – 10.00. Hal ini dikarenakan 

agar bunga bisa langsung dijual ke pasar. Setelah panen, bunga langsung disetor 

pada kelompok tani. Pengurus kelompok tani yang memilah-milah bunga ke 

dalam kriteria grade A, B, dan C. 

 Kualitas bunga krisan yang diharapkan oleh konsumen adalah bunga yang 

mempunyai daun bunga yang bersih, diameter bunga besar antara 8-12 cm, batang 

lurus kurang lebih 80 cm, dan warna bunga cerah. Harga bunga krisan grade A 

adalah Rp 12.000,- perikat. 

Pada dasarnya, budidaya bunga krisan faktor resiko lebih besar. Petani harus 

punya rasa disiplin yang tinggi, telaten dalam masa perawatan, yang memerlukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perlakuan khusus seperti perompesan, pemontesan, penghilangan aun yang layu 

dan tua yang harus dilakukan setiap hari. 
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Nama Responden: Winarto 

Permasalahan yang dihadapi: Batang bunga lemas (letoy) 

 

Pada bunga krisan tipe standar yang perlu diperhatikan adalah batang bunga 

yang kokoh dan lurus. Standar grade A adalah minimal 80 cm. Hal ini 

dikarenakan ketika bunga belum bisa terjual pada hari itu maka keesokan harinya 

batang bunga dapat dipotong lagi sehingga bunga masih tetap segar. Walaupun 

bunga sempurna tetapi harus mempunyai tinggi yang standar. 

Luas lahan yang dimiliki 50 m2 dngan hasil 2000 batang (200 ikat). Varietas 

yang ditanam adalah fiji yellow. Pada saat pengendalian hama dengan 

penyemprotan dengan pestisida secara rutin dan berkala. Tanaman bunga krisan 

memerlukan perlakuan pemontesan sedini mungkin. Selain itu, tanaman krisan 

tidak suka dengan suhu yang terlalu tinggi maka harus rutin dilakukan 

penyiraman. Pada faktor man, yang terpenting harus teliti.  

Panen diperkirakan sekitar 3,5 bulan. Pemetikan bunga yang lebih awal akan 

dapat menyebabkan warna bunga pucat. Pada saat pemanenan yang perlu 

dipersiapkan adalah ember yang berisi air untuk menampung bunga krisan. Hal ini 

harus dilakukan agar bunga tidak layu. Pemasaran dilakukan dengan adanya 

kontrak dengan florist-florist di Pasar Kembang Kota Baru. Penjualan ke florist 

dilakukan setiap dua hari sekali. Selain itu, banyak konsumen yang langsung 

membeli di Sekretariat Klantum. Harga bunga krisan 1 ikat adalah Rp 12.000,- 

untuk tipe standar.  

 Warna bunga yang lebih disukai oleh konsumen adalah putih karena warna 

ini lebih netral jika digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, bunga krisan 

berwarna kuning, merah, perpaduan antara putih dan kuning, dan pink. 

Penanaman untuk waktu mendatang dilakukan dengan memperkirakan bulan pada 

saat panen bertepatan dengan acara apa. Misalnya, jika pada waktu panen 

bertepatan dengan bulan Agustus maka lebih banyak menanam bibit yang 

berwarna puth dan merah.  
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Nama Responden: Retno 

Permasalahan yang dihadapi: Batang bunga lemas (letoy) 

 

Permasalahan yang sering terjadi adalah batan bunga lemas sehingga batang 

mudah patan. Selain itu, batang bunga juga bengkok atau tidak lurus. Hal ini 

berkaitan dengan adanya jaring penegak. Jaring penegak sudah dipasang ketika 

sebelum dilakukan penanaman. Jaring penegak harus segera dinaikkan ketika 

batang sudah mengalami pertumbuhan. Hal ini dilakukan agar jaring penegak 

dapat menopang tumbuhnya tanaman sehingga hasilnya nanti tidak bengkok atau 

agar lurus. 

Luas lahan yang dimiliki 300 m2 dngan hasil 15000 batang (1500 ikat). 

Varietas yang ditanam adalah fiji dan sakuntala. Pasca panen yang dilakukan 

dengan mencontongi tiap kuntum bunga agar mahkota bunga tidak rusak. Hal ini 

berbeda dengan tipe spray karena pada tipe spray packing-nya langsung pada 10 

batang (per ikat). Berbeda dengan tipe standar, tiap kuntum bunga dicontongi 

terlebih dahulu kemudian baru di-packing dengan koran.  

Setelah panen, bunga dibedakan berdasarkan grade A, B, dan C serta 

dibedakan menurut  varietasnya. Harga jual grade A adalah Rp 12.000,-/ikat; 

grade B Rp 10.000,-/ikat; dan grade C Rp 8.000,-/ikat. Namun, kadang pada saat 

perayaan hari besar seperti hari Haji atapun hari besar agama biasanya bunga 

krisan dijual dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp 17.000,-/ikat untuk grade 

A. 
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Nama Responden: Triyono 

Permasalahan yang dihadapi: Daun bunga yang tidak bersih 

 

Sekarang ini permasalahan yang terjadi adalah adanya serangan hama dan 

penyakit yang menyebabkan daun bunga tidak bersih. Daun bunga yang 

berlubang, adanya bercak karena penyakit oleh jamur, dan daun yang menggulung 

menyebabkan mengurangi keindahan bunga krisan potong. Hal yang harus 

dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian hama dan penyakit dengan 

rutin dan berkala. Pestisida yang sering digunakan adalah Acrobat, Dithane, dan 

lain-lain. Penyemprotan dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali. 

Lahan yang dimiliki sebesar 200 m2 dngan hasil 9000 batang (900 ikat). 

Penyiapan lahan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang, pupuk kompos, 

dan pupuk kimia. Setelah itu, didiamkan selama 2 minggu baru kemudian untuk 

ditanami. Pupuk susulan dilakukan setelah 2 minggu setelah tanam. Kandungan N 

yang tinggi membuat daun tumbuh lebat tetapi harus seimbang. Selain itu, perlu 

perlakuan perompesan dan pentingnya menaikkan jaring dengan tepat. 

Penyiraman dilakukan setiap hari tetapi sebaiknya pada pagi hari. 

Penyinaran dilakukan pada awal tanam (umur 1 bulan) dengan lampu XL 18 Watt. 

Hal ini dilakukan agar ketika bunga sudah mekar tanaman tidak terlalu pendek. 

Penambahan hari panjang ini dilakukan agar tanaman mempunyai batang yang 

diharapkan. Kualitas yang diharapkan adalah batang kuat, warna cerah, daun 

hijau, dan terhindar dari hama dan penyakit. 
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Nama Responden: Suratini 

Permasalahan yang dihadapi: Diameter bunga yang kurang dari standar 

 

Permasalahan diameter bunga yang kurang dari standar terjadi ketika pada 

tanaman bunga krisan tipe standar kurang telitinya perlakuan pada saat 

pemontesan. Pentingnya perlakuan pemontesan karena pada bunga krisan tipe 

standar yang dipertahankan hanyalah 1 kuntum bunga saja. Maka ketika akan 

tumbuh tunas cabang yang lain harus segera dihilangkan agar nantinya tidak 

mempengaruhi perkembangan dari diameter bunga. 

Lahan yang dimiliki sebesar 200 m2 dngan hasil 8000 batang (800 ikat). 

Varietas bibit yang digunakan adalah Senna putih dan Sakuntala. Selain itu, 

pemeliharaan yang penting dengan adanya penambahan hari panjang yang 

dilakukan dengan penambahan lampu pada setiap bedengan. Perlunya pupuk cair 

seperti diamond dan pok (pupuk organik cair) untuk memacu pertumbuhan bunga. 

Kualitas dari bunga krisan meliputi semuanya harus terpenuhi, yaitu batang 

kokoh dan lurus, diameter bunga besar, warna bunga cerah, dan tidak adanya 

penyakit di daun maupun kuntum bunga. Pemanenan dilakukan tidak serempak 

tetapi dipilih bunga yang suah mekar 70o. Maka dalam tiap bedengan kadang kala 

panen yang dilakukan tidak sama. Hanya saja berbeda dalam waktu kira-kira 3 

hari. Setelah panen langsung diserahkan kepada pihak pengurus klantum. 
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Nama Responden: Saryono 

Permasalahan yang dihadapi: Daun bunga yang tidak bersih 

 

Sekarang ini permasalahan yang terjadi adalah adanya serangan hama dan 

penyakit yang menyebabkan daun bunga tidak bersih. Hal ini dikarenakan pada 

saat penelitian seringnya terjadi hujan sehingga menyebabkan berkembangnya 

penyakit dengan cepat. Pengendalian terhadap hama dan penyakit dilakukan 

ketika tanaman terserang hama penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman 

krisan adalah thrips (Thrips tabacci), ulat tanah (Agrotis ipsilon), dan penggerek 

daun (Liriomyza sp.). Petani memasang perangkap lem kuning dengan jarak dua 

meter pada setiap bedengan. Pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan 

ulat tanah adalah mengambil dan menyemprot dengan pestisida yang berbahan 

aktif carbofuran seperti Furadan. Pengendalian untuk penggerek daun adalah 

dengan cara menyemprot dengan pestisida yang berbahan aktif kartap 

hidroklorida seperti Padan 50 SP. 

Selain itu jenis penyakit yang menyerang tanaman krisan adalah karat daun 

dan tepung oidium. Penyebab karat daun adalah jamur Puccinia sp, karat daun 

hitam disebabkan oleh cendawan P. chrysantemi, karat putih disebabkan oleh P. 

horiana. Pengendalian yang dilakukan dengan menanam bibit yang tahan hama 

dan penyakit, perompesan daun yang sakit, memperlebar jarak tanam, dan 

penyemprotan dengan pestisida. Penyakit tepung oidium disebabkan oleh jamur 

Oidium chrysantheemi. Gejala yang ditimbulkan adalah permukaan daun tertutup 

dengan lapisan tepung putih, daun pucat, dan mengering. Pengendalian yang dapat 

dilakukan dengan cara memotong atau memangkas daun yang sakit dan 

penyemprotan dengan pestisida agar tidak cepat menular ke tanaman lainnya. 

Jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dapat dikendalikan dengan 

fungisida Daconil 75 WP, Intracol 70 WP, Dithane M45 80 WP, dan Acrobat. 

Pengendalian hama maupun penyakit harus segera dilakukan jika tanaman terkena 

serangan hama penyakit tersebut. Hal ini bertujuan agar penyakit maupun hama 

tersebut tidak menyebar atau menular pada tanaman lainnya. 
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Nama Responden: Suharno 

Permasalahan yang dihadapi: Daun bunga yang tidak bersih 

 

Tanaman krisan mempunyai syarat tumbuh, yaitu ditanam pada ketinggian 

tempat antara 700-1200 m dpl, suhu udara antara 20-26 oC, kelembaban udara 

tinggi 80-90 %, dan memerlukan rumah lindung. Fungsi dari rumah lindung ini 

adalah untuk melindungi tanaman dari terpaan hujan dan sinar matahari langsung. 

Sebelum dilakukan proses produksi, yang harus dilakukan adalah mengkoordinir 

bagian produksi bunga potong, menjadwalkan waktu tanam, mengatur pola tanam, 

dan berapa jumlah yang akan ditanam pada areal yang telah dipersiapkan.  

Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dulu menentukan jadwal tanam, 

mengatur pola tanam, pembuatan lubang tanam, dan pemberian pupuk dasar. 

Pembuatan lubang tanam dengan menggunakan bambu atau kayu penugal. Jarak 

tanam pada lahan bedengan adalah 12,5 x 12,5 cm. Penanaman dilakukan pada 

pagi hari atau sore hari dimana suhu udara tidak terlalu panas dan sinar matahari 

belum atau sudah tidak terik. Setelah penanaman dilakukan dengan penyiraman 

biasanya dengan cara sprinkle karena dengan sistem irigasi ini air dapat tersebar 

dan dapat diterima tanaman secara merata. Setelah itu, memasang naungan 

sementara dari sungkup plastik transparan. 

Daun yang tidak bersih pada bunga menyebabkan kurangnya daya tarik 

konsumen. Karena daun yang terserang oleh hama dan penyakit biasanya 

menggulung, ada bercak dan karat daun, berlubang, dan sebagainya. Hal ini harus 

diberikan pengendalian yang tepat dengan dosis yang sesuai. Perlunya 

perompesan daun yang sudah tua dan layu juga harus dilakukan secara rutin. Hal 

ini juga dapat mengurangi penampilan dari bunga krisan potong. Namun, 

Pengurus Kelompok Tani lah yang menyortir bunga krisan potong dan 

memisahkan berdasarkan warna bunga dan varietasnya. Bunga potong dibersihkan 

dari daun-daun yang kering dan terserang oleh hama penyakit.  
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LAMPIRAN FOTO-FOTO 
 

 

  
   Stek indukan (perbenihan) 
 

 

   Pengolahan 
lahan 
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                                    Penanaman + Pemberian hari panjang 
 

 

  
Penyiangan     Pemberian jaring 
penegak 
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