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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis menurut Huges dan iKapoor adalahi kegiatan individu iyang 

imana terorganisis, iatau bisa idikatakan iterorganisasi oleh iserangkaian individu 

untuk menghasilkan suatu produk atau barang yang akan dijual, serta menjual 

barang maupun jasa yang ditujukan iguna untuk mendapatkan ikeuntungan dan 

disamping itu ditujukan guna untuk imemenuhi ikebutuhan idarii masyarakat.  

Salahi satui bisnisi yang dapati dijalankan ipada masai ini adalah bisnis 

bunga potong, Usaha florist merupakan suatu kegiatan seni dalam merangkai 

bunga yang mempunyaii tekniki dalami merangkaii sehingga menjadii suatu karya 

yangi memilikii nilai senii yangi tinggi, Budidayai bunga potongi tidak hanyai 

terwujud idalam upacarai adat idan keagamaan, i namun telahi berkembangi 

dalam konteks iyang ilebih iluas. iBunga ipotong idigunakan iuntuk 

imengungkapkan perasaan hati simpati ikepada yang iberdukai cita atau 

ikegembiraan atas suatu keberhasilan. Hali ini imenunjukkan ipangsa pasar ibunga 

ipotong itelah imeluas. Perluasan ipangsa ipasar akan imemberi iprospek baiki 

bagii petanii maupun pedagang ibunga ipotongi (Santoso, 2006). 

Bunga potongi atau iflorikultura imerupakan itanaman khas idaerah 

tropis atau idaerah idatarani tinggi. Adai beberapai jenis bungai potong yangi 

diproduksi dan di pasarkani di iIndonesia, iantara lain ; iawar, ianyelir, igladiol, 

ikrisan, Heliconia, iantherium, aster, hebras, sedap malam, anggrek, lily, 

alstromeria, dan molucella (Soekartawi, 1996). iBungai potong juga dapati 

diartikan sebagaii bunga yangi dipotongi dari tanamannyai dengan itujuan 

isebagai penghiasi ruangani atau karangani bunga. Menurut iWidyawan dan 

iPrahastuti (1994), ibunga ipotong merupakani bungai yang dimanfaatkan 

isebagai ibahani rangkaian bungai untuk berbagaii keperluan idalam daur hidupi 

manusia mulaii dari kelahiran, iperkawinan dan kematian. Peningkatani nilai 

estetis idan ekonomis isangat diperlukan iuntuk menjaga ikeindahan alam idan 
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menjaga ikesenangan parai penyuka bungai potong, sehinggai akan terusi dapat 

iditingkatkani jumlahi konsumeni bunga. 

Bungai potongbselainbuntukbbahanbrangkaianbbunga, jugabmerupakan 

saranabperalatanbtradisional,bagama, upacarabkenegaraan, danbkeperluanbritual 

lainnya. Bahkanbdibutuhkanbpula untukbberbagaibkeperluanbindustribmakanan, 

minuman, obatbmaupunbkosmetika atau minyak wangi. Kini masyarakat semakin 

terbiasabdenganbpengirimanbrangkaian bungabsebagai ungkapanbperasaanbsuka 

maupunbduka cita. Denganbdemikian, permintaanbbunga menjadi meningkat baik 

jumlah maupun jenisnya. Di bawah inibpenjelasanbdaribbeberapabkomoditi 

bunga potong yang diusahakanbdi lokasibpenelitian : 

1. BungabMawar  

Produksi mawar pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada 

gambar 1.1 

Gambar I.1 Produksi Bunga Mawar tahun 2014-2018 

 

 (Sumber : BadanbPusatbStatistikbdanbDirektoratbJendral Hortikultura) 

PadabGambarb1.1 dapat dilihatbbahwa bungabmawar 

memiliki produksibnaik turunbsetiap tahunnya. Jikabdilihat 

padabGambar 2 tersebut, produktivitasbbunga mawarbterendah 
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2
, kemudian naik 
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2
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tahun 2016 yaitu 181juta tangkai/m
2
. Dan produktivitas bunga 

mawar naik hingga tahun 2018 yaitu 202 juta tangkai/m
2
. 

2. Bunga Krisan 

Perkembangan produksibbunga krisanbdapat dilihat 

padabgambar 1.2 

Gambar I.2 Produksi Bunga Krisan tahun 2014-2018 

 

 (Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 

Jika dilihatbpadabGambar 1.2 tersebut, produksi bunga 

mawar terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 427 juta tangkai/m
2
, 

produktivitas bunga krisan tertinggi sampai tahun 2018 yaitu 488 

juta tangkai/m
2
. 

3. Bunga Garbera 

Perkembangan produksi bunga garbera dapat dilihat pada 

gambar 1.3 
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Gambar I.3 Produksi Bunga Garbera tahun 2014-2018 

 

 (Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 

Pada Gambar 1.3 dapat dilihatbbahwabproduksi 

bungabgarbera terendah terjadibpada tahun 2016 yaitu 5 juta 

tangkai/m
2
, sedangkan produksi setiap tahunnyabmeningkat hingga 

tahun 2018 yaitu 26 juta tangkai/m
2
. 

4. Bunga Sedap Malam 

Perkembangan produksi bunga sedap malam dapat dilihat 

pada gambar 1.4. 

Gambar I.4 Produksi Bunga Sedap Malam tahun 2014-2018 

 

 (Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 
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 Padabgambar 1.4 dapat dilihatbbahwa produksi bunga 

sedap malam terendah pada tahun 2017 yaitu 112 juta tangkai/m
2
 

dan produksi tertinggi pada tahun 2016 yaitu 117 juta tangkai/m
2
.  

5. Bunga Gladiol 

Perkembangan produksi bunga gladiol dapat dilihat pada 

gambar 1.5. 

Gambar I.5 Produksi Bunga Gladiol tahun 2014-2018 

 

 (Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 

Pada gambar 1.5 dapat dilihatbbahwa produksi bunga 
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2
 dan 

produksi tertinggi pada tahun 2015 yaitu 2. juta tangkai/m
2
, namun 

pada tahun 2018 terjadi kenaikan produksi. 

Krisan adalah tanaman bunga potong yang mempunyai luas panen paling 

tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.109,93 hektar, urutan kedua adalah 

tanaman melati dengan luas panen 808 hektar dan urutan ketiga adalah tanaman 

mawar dengan luas panen 400 hektar. Gambaran tentang luas panen tanaman hias 

yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.11 
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Tabel I.1 Luas Panen Tanaman Hias di Indonesia tahun 2014-2018 

(Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 

Keterangan : 1) satuan dalam pohon 

Dapat dilihat pada tabel 1.11 diatas, dinyatakan bahwa sebagian besar 

bunga potong pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

tahun 2017. Peningkatan terbesarbterjadi pada bungabmawar, yaitu sebesar 

7,51persen dari 372 hektar pada tahun 2017 menjadi 400 hektar pada tahun 2018. 

Kemudian penurunan luas panen terjadi pada bunga melati, yaitu sebesar 37 

persen dari 1.283,66 hektar menjadi 808 hektar. Gambaran produksi tanaman hias 

di Indonesia dapat dilhat pada tabel 2. 



Viona Olivia Idony,  2020 7 
ANALISIS KELAYAKAN USAHA RANGKAIAN BUNGA PADA BROMELIA FLORIST 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Teknik Industri  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]                                                                                                                          
 

Tabel I.2 Produksi Tanaman Hias di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

(Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura) 

                       Keterangan : 1) satuan dalam kg 

                     2) satuan dalam pohon 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan produksi 

tanaman hias pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki perkembangan yang 

meningkat setiap tahun, hanya saja terjadi pada tanaman palem yang menurun 

setiap tahunnya. Tanaman yang memiliki produksi yang sangat besar setiap 

tahunnya adalah tanaman krisan yaitu sebesar 488,17 juta tangkai pada tahun 

2018. Kemudian, tanaman yang memiliki produksi terkecil terjadi pada tanaman 

heliconia tetapi masih meningkat setiap tahunnya. 

Bromelia Florist salah satu toko bunga yang telah berdiri sejak 2016 

yang terletak dijalan Jalan Sulaiman no.56, Palmerah, Kota Jakarta Barat. 

Bromelia Florist merupakan salah satu toko bunga yang menjual berbagai bunga 

rangkaian yang beraneka ragam. Tujuan dari usaha bunga rangkaian yang 

dilakukan oleh Bromelia Florist tentunya untuk memperoleh keuntungan. Toko 

bunga Bromelia Florist mendapatkan dana pinjaman dari kerabat pemilik untuk 

penambahan modal usaha sebesar Rp65.000.000,- pada tahun 2019. Soekawarti 

(2002) menjelaskan bahwa pendapatan diperoleh dari selisih penerimaan dan 
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semua biaya. Oleh karena itu diperlukan dianalisis kelayakan usaha bunga untuk 

melihat sejauh mana usaha ini layak serta memberikan keuntungan bagi yang 

menjalankannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bromelia Florist merupakan toko yang menjalankan usaha merangkai 

bunga. untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan usaha baik dilihat dari aspek 

finansial maupun non-finansial untuk mengetahui apakah usaha Bromelia Florist 

layak atau tidak dijalankan, sehingga dapat mengatasi permasalahan perputaran 

modal dalam menjalankan usaha ke depannya. Analisis usaha dilihat dari berbagai 

aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial dan 

ekonomi, serta aspek finansial sehingga dapat dijadikan tolak ukur apakah usaha 

dapat dijalankan atau tidak. 

Maka dari itu untuk melihatbperkembanganbusaha yangbdijalankan oleh 

Bromelia Florist, makabrumusan masalahbdalam penelitianbinibadalah : 

1. Bagaimana kriteria kelayakan finansial usaha Bromelia Florist? 

2. Bagaimana kelayakan usaha pada Bromelia Florist  selama usaha 

dijalankan jika ditinjau dari aspek pasar, teknis, manajemen, dan 

sosial dan ekonomi? 

3. Bagaimana sensitivitas kelayakan usaha pada Bromelia Florist 

terhadap perubahan biaya baik dibidang produksi maupun 

pemasarannya yang terjadi sewaktu-waktu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka analisis kelayakan 

perkembanganbusahabpada BromeliabFlorist bertujuanbuntuk : 

1. Menganalisisbapakah usaha rangkaianbbunga di Bromelia Florist 

layak atau tidak layakbdijalankan. 

2. Menganalisisbkelayakan usaha pada Bromelia Florist selama usaha 

dijalankanbjikabditinjau dari aspekbpasar, bteknis, bmanajemen, 

danbsosialbdan ekonomi. 

3. Menganalisisbsensitivitasbkelayakan usaha padabBromelia Florist 

terhadap perubahanbbiaya baikbdibidang produksibmaupun 

pemasarannya yang terjadi sewaktu-waktu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bromelia Florist dalam 

menjalankan usaha dalam kegiatan operasional dan upaya 

mengebangkan usaha kedepannya. 

2. Sebagai bahan informasi bagi usaha pemula untuk menjalankan 

usaha rangkaian bunga 

3. Bagi penulis, merupakan pengalaman yang membuahkan ilmu 

sehingga dapat diimplementasikan sebagai modal untuk menjalankan 

usaha yang layak diterapkan nantinya, sehingga penulis juga dapat 

menjalankan usaha rangkaian bunga. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan ilmu untuk menambah 

wawasan dalam menganalisis studi kelayakan usaha sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian inibdibahas lebih terarah, makabbatasan masalah 

diterapkan agar pembahasanbtidak begitu meluas danbtidak menyimpang dari 

masalah yang akanbditeliti sebagai berikut :  

1. Penelitianbdilakukan padabBromelia Florist. 

2. Penelitianbdidasari olehbbeberapa aspekbuntuk mengetahui kelayakan 

pengembangan usaha rangkaian bunga yaitu aspekbpasar, bteknis, 

manajemen, dan sosial dan ekonomi.  

3. indikatorbyangbdigunakanbadalah kriteriabkelayakan investasi.  

4. Fokus penilaian lebih mendalam kepada tinjauan ekonomi. 

5. Menganalisis sensitivitas pada usaha rangkaian bunga Bromelia 

Florist. 

6. Penelitianbdilakukan untukbmengetahui apakahbusaha pada Bromelia 

Florist layakbataubtidakblayaknyabdijalankan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dijadikan sebagai pedoman dalam membagi Tugas 

Akhir menjadi beberapa bab. Adapun sistematika pemulisan Tugas Akhir ini 

sebagai berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab inibmenjelaskanbtentang latar belakang, brumusanbmasalah, 

tujuan, bmanfaat, bbatasan masalah, dan sistematikabpenulisan 

laporan akhir. 

Bab II  TINJAUANbPUSTAKA 

Bab ini menjelaskanbtentang teori yangbberhubungan dengan 

tanaman bunga potong, bstudi kelayakan bisnis, baspek-aspek 

dalam penilaianbkelayakan usaha, kriteriabkelayakan usaha, 

sertabsoftware terhadapbpenelitian. 

Bab III  METODE PENELITIAN 

Babbini menjelaskanbtentang lingkup penelitian yang meliputi 

objek penelitian, jenis dan sumberbdata yang dibutuhkan, bteknik 

pengumpulanbdata serta metodebanalisis data. 

Bab IV  HASILbDANbPEMBAHASAN 

BabbinibmenjelaskanbtentangbobjekbpenelitianbpadabBromelia 

Florist, pengumpulanbdata, pengolahanbdata dan analisis. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil 

analisa pada Bromelia Florist. 

 

 

 

 

 

 

 


