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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanaman hias adalah berbagai macam tanaman yang umumnya ditanam 

untuk menghijaukan dan mempercantik halaman dan ruangan. Tanaman hias yang 

ditanam di lingkungan sekitar rumah atau halaman umumnya adalah jenis tanaman 

yang mempunyai keindahan pada daun selain kemampuannya untuk berbunga. 

Sementara itu, tanaman hias yang ditanam dalam pot umumnya dipilih dari jenis 

yang mempunyai kemampuan berbunga dan dapat digunakan sebagai penghias 

ruangan (Endah 2002).  

Tanaman hias merupakan salah satu bagian dari hortikultura yang potensial 

untuk dikembangkan. Daerah tropis Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman 

hayati, kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 jenis tanaman hias atau 10% 

dari seluruh jenis tanaman hias di dunia (Saparjadi 2004). 

Potensi kekayaan jenis tanaman hias di Indonesia didukung oleh perubahan 

selera pasar tanaman hias. Selera pasar negara Eropa dan Amerika saat ini dinilai 

telah bergeser dari jenis tanaman hias subtropis, seperti Pelargonium, Pentas, 

Begonia, Petunia, dan Salvia bergeser menuju jenis tanaman hias tropis yang mulai 

dianggap memiliki karakter lebih eksotis. Jenis-jenis tanaman hias tropis yang 

banyak dibudidayakan untuk ekspor antara lain: Aglaonema, Aloe vera, Ananas, 

Bamboo, Palm, Bougainvillea, Calathea, Caladium, Ficus, Codiaeum, Cordyline, 

Dracaena, Maranta, Monstera, Nephrolepsis, Philodendron, dan Sansevieria. 

Disamping itu masih banyak jenis tanaman hias tropis yang belum dimanfaatkan 

untuk budidaya komersial. Tanaman tersebut tumbuh di hutan belantara Indonesia 

yang perlu dieksplorasi pemanfaatannya melalui penangkaran dan pembudidayaan 

secara intensif (Sari et al. 2008).  

Menurut Direktorat Jendral Hortikultura (2015), tanaman hias yang 

dikembangkan di Indonesia dibedakan ke dalam empat kelompok berdasarkan 

bentuk hasil dan fungsinya, yaitu (1) tanaman hias potong yang terdiri dari bunga 

potong seperti; anggrek, anthurium, anyelir, gerbera, gladiol, heliconia, krisan, 

mawar, dan sedap malam dan daun potong seperti dracaena, monster, dan cordylene, 

(2) tanaman pot seperti; sansevieria, aglaonema, adenium, euphorbia, phylodendron, 

pakis, dieffenbachia, anthurium daun, dan caladium, (3)  bunga tabur yaitu melati,  

dan  (4) tanaman lansekap seperti palem dan soka. Minat masyarakat Indonesia 

untuk menanam tanaman hias secara komersial semakin besar, hal ini ditunjukkan 

dengan perkembangan produksi tanaman hias di Indonesia untuk keempat 

kelompok tanaman hias tersebut yang terus meningkat. Perkembangan produksi 

tanaman hias untuk keempat kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Produksi tanaman hias Indonesia tahun 2011-2015 
No Kelompok Tanaman 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Tanaman hias potong* 491.402 621.883 686.070 744.419 789.876 

2 Tanaman hias pot** 30.768 29.609 31.316 - - 

3 Tanaman hias tabor** 22 23 30 36 31 

4 Lanskap** 3.197 2.728 2.717 2.427 2.093 

*satuan 1000 tangkai 

**satuan 1000 pohon 
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Berdasarkan data Direktorat Jendral Hortikultura (2015), tanaman hias 

potong memiliki jumlah produksi terbesar dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan 

ini menjadikan kelompok tanaman hias potong menjadi andalan dalam industri 

tanaman hias. Tanaman hias potong terdiri dari tanaman hias bunga potong dan 

daun potong. Komoditas utama bunga potong adalah krisan, mawar, sedap malam, 

dan anggrek sedangkan komoditas utama daun potong adalah dracanea. Kelima 

jenis tanaman hias potong tersebut mengalamai laju pertumbuhan produksi rata-rata 

yang positif dalam lima tahun terakhir. Sedangkan untuk jenis lain memiliki laju 

pertumbuhan rata-rata yang bernilai negatif. Jumlah produksi beberapa jenis 

tanaman hias potong selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Produksi bunga potong dan daun potong Indonesia tahun 2011-2015 

*satuan 1000 Tangkai 

Sumber: BPS (2016) 

 

Direktorat Jendral Hortikultura (2015) menjelaskan produktivitas beberapa 

jenis tanaman hias potong sangat dipengaruhi oleh sedang tren atau tidaknya 

tanaman itu sendiri seperti; anyelir, anthurium, garbera, gladiol, dan heliconia. Jenis 

tanaman hias potong seperti anggrek, krisan, mawar, sedap malam, dan dracaena 

adalah jenis yang sudah memiliki penggemar sendiri, sehingga tidak terlalu 

terpengaruh oleh tren tanaman hias potong yang sedang berkembang di masyarakat. 

Direktorat Jendral Hortikultura (2015) menambahkan bahwa laju produksi yang 

bernilai negatif untuk beberapa jenis tanaman hias potong dikarenakan jenis-jenis 

tersebut belum memiliki pelanggan tersendiri di pasar. Apabila jenis tersebut 

sedang berada dalam masa tren, maka para pelaku usaha atau produsen tanaman 

hias memiliki kecenderungan untuk meningkatkan produksi untuk jenis tersebut. 

Karena jenis tanaman hias yang sedang tren dapat memberikan keuntungan 

ekonomi yang sangat besar. 

PT. Pesona Daun Mas Asri (PT. PDMA) adalah salah satu perusahaan 

agribisnis yang bergerak dalam bidang usaha tanaman hias potong. Perusahaan ini 

terletak di Ciawi, Bogor. Produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah tanaman 

hias daun potong dan bunga potong yang digunakan sebagai dekorasi ruangan, 

gedung, hotel-hotel, maupun sebagai bahan untuk rangkaian bunga. 

Balai Penelitian Tanaman Hias (BALITHI) (2015) menjelaskan bahwa 

perkembangan tren tanaman hias cukup beragam, baik dari sisi rentang waktu 

pergantian tren maupun dari sisi jenis tanaman. Sekitar tahun 1970, bunga nusa 

indah yang menjadi tren. Saat itu, tanaman ini dianggap melambangkan 

kesejahteraan pemiliknya. Memasuki periode 1980-an, selera masyarakat beralih 

No Komoditas* 
Tahun 

Laju (%) 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Anggrek  15.490 20.727 20.277 19.739 21.513 9.5 

2 Anthurium  4.724 6.731 4.044 2.805 2.837 -6.7 

3 Anyelir  5.130 5.299 3.164 2.934 2.185 -17.4 

4 Garbera  10.543 9.854 7.735 7.454 7.118 -9.0 

5 Gladiol  5.448 3.417 2.581 1.884 2.552 -13.3 

6 Heliconia  2.791 3.306 2.043 1.122 1.272 -12.9 

7 Krisan  305.867 397.651 387.208 427.248 442.698 10.3 

8 Mawar  74.319 68.624 151.947 173.077 188.302 34.1 

9 Sedap Malam  62.535 101.197 104.975 104.625 116.687 19.2 

10 Dracaena  2.447 2.067 2.877 3.531 4.712 20 
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pada bunga kertas. Sepuluh tahun kemudian, berkembang jenis tanaman hias untuk 

lanskap atau taman, terutama jenis palem-paleman, seperti; palem botol, palem raja, 

dan ekor tupai. Tahun 1990 diwarnai tren tanaman peneduh, seperti kamboja dan 

cemara udang dengan bentuk semi bonsai. Mulai tahun 1999, tren tanaman hias 

cepat berganti. Pergantian tren dapat berlangsung dalam 1 hingga 3 tahun. Tren 

tanaman hias mengarah pada tanaman hias pot atau tanaman hias potong. Berawal 

dari adenium, kemudian berganti aglaonema, dan anturium. Beberapa jenis 

tanaman hias potong yang juga menjadi tren antara lain; euforbia, philodendron, 

dan pachypodium. Saat ini, terdapat beberapa jenis yang sedang dalam posisi tren. 

Celosia (jengger ayam) dan garbera adalah bunga potong yang sedang diminati oleh 

masyarakat, sementara itu dari daun potong didominasi oleh philodendron dan 

asparagus. 

Perubahan tren pasar tanaman hias yang sangat cepat merupakan salah satu 

faktor lingkungan yang menuntut para pelaku usaha tanaman hias potong untuk 

menyesuaikan produk yang dihasilkan dengan selera pasar.  Perubahan tren pasar 

tanaman hias merupakan bagian dari dinamika lingkungan ekternal perusahaan 

yang cepat berubah dan tidak pasti, ketidakpastian ini dapat berupa peluang maupun 

ancaman bagi perusahaan itu sendiri. 

Sebagai sebuah perusahaan, PT. PDMA juga menghadapi dinamika 

lingkungan usaha yang tidak pasti. Ketidakpastian lingkungan usaha 

mempengaruhi model bisnis perusahaan tersebut, sehingga inovasi model binis 

sangat dibutuhkan oleh PT. PDMA. Eppler et al. (2011) menjelaskan dunia 

persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan harus memiliki 

ide-ide baru dan inovasi agar dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Menurut Liem (2009) inovasi merupakan hal yang paling penting bagi suatu 

institusi untuk bisa bertahan secara berkelanjutan serta menguntungkan. Inovasi 

berupa penemuan baru secara sistematis yang berawal dari empati, kemampuan 

untuk melihat dunia melalui mata orang lain, dan pemanfaatan secara optimal 

kemajuan teknologi yang ada.  

Agostini (2014) menjelaskan bahwa inovasi model bisnis sangat penting bagi 

perusahaan dalam mencapai kesuksesan saat ini dan masa depan dengan kondisi 

lingkungan yang cepat berubah dan sangat kompleks menuntut para pemimpin 

perusahaan untuk dapat dengan cepat memahami kapan model bisnis harus 

beradaptasi dan bagaimana melaksanakan segala perubahannya. Amit dan Zott 

(2012) menjelaskan bahwa inovasi model bisnis dinilai penting karena inovasi 

model bisnis dapat (1) melihat sumber daya yang kurang dimanfaatkan agar dapat 

lebih dimanfaatkan sebagai nilai tambah di masa depan, (2) mempersulit kompetitor 

dalam meniru atau mencontoh bisnis yang sedang dijalani karena inovasi yang 

sedang dijalani atau lebih terintegrasi dalam sistem yang multi aspek, (3) menjadi 

alat kompetitif yang berpotensi kuat dengan membuat para pemimpin perusahaan 

lebih peka terhadap kemungkinan upaya pesaing dalam memberi ancaman. Amit 

dan Zott (2012) menjelaskan bahwa memiliki model bisnis yang inovatif dapat 

menciptakan pasar baru atau memungkinkan perusahaan menciptakan atau 

memanfaatkan peluang-peluang yang sudah ada. Giesen (2010) menambahkan 

bahwa model bisnis harus mampu memperlihatkan peluang yang signifikan, baik 

disaat pertumbuhan ekonomi sedang pesat, maupun saat terjadi penurunan kondisi 

perekonomian. 
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Perusahaan dituntut untuk mengamati perubahan lingkungan secara terus 

menerus sehingga model bisnis harus dilakukan melalui pendekatan yang mampu 

membatu organisasi dalam merespon perubahan lingkungan baik internal maupun 

eksternal. Kecepatan perubahan lingkungan bisnis mengharuskan model bisnis 

menjadi alat yang mudah dipahami, sehingga dapat didesain dan redesain dengan 

cepat (Soeherman 2014).  

Salah satu alat yang dapat menggambarkan model bisnis dan mengakomodir 

kebutuhan dari model bisnis adalah Business Model Canvas (BMC). Model bisnis 

merupakan salah satu acuan yang digunakan untuk memaksimalkan proses 

penciptaan nilai dalam suatu perusahaan. Pengembangan suatu model bisnis 

menjadi lebih sempurna serta bagaimana pengimplementasiannya membutuhkan 

kehati-hatian serta harus mempertimbangkan pengaruh dari internal maupun 

eksternal perusahaan (Mansfield dan Fourie 2003).  

BMC merupakan pendekatan yang mudah dilakukan untuk mengidentifikasi 

dan mengembangkan komponen penting dari suatu bisnis dengan membagi 

komponen itu menjadi sembilan elemen. Chesbrough (2010) menambahkan 

pengembangan model bisnis merupakan hal yang penting namun sulit dicapai. 

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015) model bisnis diyakini dapat dijelaskan 

dengan sangat baik melalui sembilan elemen bangunan dasar yang memperlihatkan 

cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. 

Kesembilan elemen tersebut adalah sebagai berikut: (1) konsumen yang dituju, (2) 

nilai yang diberikan, (3) saluran yang digunakan, (4) cara menjalin hubunggan 

dengan konsumen, (5) arus pendapatan yang diperoleh, (6) potensi sumber daya 

yang dimiliki, (7) kegiatan inti yang harus dilakukan, (8) mitra kunci yang dapat 

membantu, dan (9) perkiraan biaya yang harus dikeluarkan. Osterwalder dan 

Pigneur (2015) menambahkan BMC adalah sebuah model bisnis yang 

menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau 

perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai yang bertujuan untuk 

meningkatkan penjualan (Marahakim dan Wandebori 2012).  

Osterwalder dan Pigneur (2015) menambahkan bahwa bagi perusahaan kecil, 

gambaran kondisi internal sebuah perusahaan adalah model bisnis itu sendiri, 

kondisi internal perusahaan itu sendiri menjadi modal bagi perusahaan dalam 

menghadapi situasi lingkungan eksternal yang tidak pasti. 

 

Perumusan Masalah 

Tanaman hias potong bukanlah produk primer yang harus dikonsumsi oleh 

setiap orang. Hal ini menjadikan tanaman hias sebagai barang yang tidak mudah 

untuk dipasarkan secara umum. Beberapa jenis tanaman hias telah memiliki 

pelanggan tersendiri seperti; anggrek, dracaena, krisan, dan mawar, sehingga 

kondisi pasar untuk jenis tersebut relatif stabil. Sedangkan jenis lainnya, permintaan 

tanaman hias masih sangat dipengaruhi oleh tren yang berkembang di masyarakat. 

Bagi pelaku usaha, mengandalkan pasar tanaman hias yang sudah memiliki 

pelanggan tidaklah cukup, Para produsen harus selalu membaca tren tanaman hias 

yang sedang berkembang sehingga memperoleh keuntungan besar dari tanaman 

hias tersebut. Hal itu memiliki konsekuensi PT. PDMA harus menyesuaikan waktu 

panen dengan waktu ketika permintaan tanaman hias tersebut sedang tinggi, waktu 

panen yang sesuai jadwal ditentukan oleh proses produksi yang dilakukan oleh PT. 
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PDMA sendiri. Ketepatan waktu panen menjadi masalah tersendiri bagi PT. PDMA 

karena tanaman hias merupakan produk yang tidak dapat bertahan lama di gudang 

penyimpanan. 

Selain faktor tren yang cepat berubah, faktor alam juga menjadi kendala bagi 

PT. PDMA. Pembangunan tol BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang 

bersebelahan dengan lokasi produksi PT. PDMA menyebabkan perubahan iklim 

mikro pada lokasi tanam PT. PDMA. Perubahan iklim mikro tersebut menyebabkan 

produk PT. PDMA terserang hama sehingga kegiatan produksi PT. PDMA menjadi 

tidak maksimal. 

Sejauh ini PT. PDMA belum mampu merespon perubahan lingkungan 

eksternal dengan baik. Indikasi ketidakmampuan PT. PDMA dalam merespon 

perubahan lingkungan eksternal dapat dilihat dari omset PT. PDMA, pada tahun 

2015-2016, Omset PT. PDMA menurun jauh dari pada periode 2014-2015. 

Omset PT. PDMA berasal dari satu arus pemasukan, yaitu dari penjualan saja. 

PT. PDMA mengalami penurunan omset pada tahun 2015-2016 sebesar 14% 

sehingga kestabilan perusahaan terganggu. Penurunan omset PT. PDMA dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Omset PT. PDMA periode Juli 2013-Juni 2016 

 

Tren penjulan PT. PDMA menurun pada periode Februari-Juli, hal ini 

dikarenakan pada bulan tersebut sangat jarang terjadi perayaan yang membutuhkan 

tanaman hias seperti pernikahan. Adapun pada tahun 2016 terjadi penurunan yang 

lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan omset ini dikarenakan PT. 

PDMA megalami kegagalan panen pada awal tahun 2016.  

Selain masalah kegagalan panen, PT. PDMA juga memiliki masalah lain, 

yaitu PT. PDMA hanya memiliki 17 pelanggan tetap selama tiga tahun terakhir. 

Pelanggan tetap tersebut bukanlah end user, namun kelompok yang menggunakan 

produk PT. PDMA untuk keperluan bisnis atau business to business (B2B) seperti 

trader, perangkai bunga, dan dekorator. Hal ini menyebabkan permintaan tanaman 

hias PT. PDMA tidak stabil, karena kelompok pelanggan PT. PDMA tersebut 
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memanfaatkan acara-acara seperti pernikahan atau acara tradisional yang bersifat 

musiman saja. Kondisi permintaan PT. PDMA tersebut bertolak belakang dengan 

pertumbuhan potensi pelanggan end user yang tidak bersifat musiman, seperti hotel 

yang memanfaatkan tanaman hias sebagai dekorasi ruangan setiap hari. Hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan hotel di Bogor dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

Jakarta yang terus naik hingga 17%. Perkembangan hotel ini merupakan peluang 

yang harus dimanfaatkan oleh PT. PDMA untuk mendapat keuntungan maksimal 

(BPS 2016).  

Permasalahan PT. PDMA dalam merespon perubahan lingkungan eksternal 

dapat dipecahkan dengan inovasi model bisnis. Model bisnis sebagai gambaran 

kondisi internal perusahaan harus terus berkembang dan inovatif untuk merespon 

perubahan yang sangat cepat pada kondisi lingkungan eksternal. 

Model bisnis merupakan gambaran menyeluruh tentang semua kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. PT. PDMA dapat memotret model bisnis mereka saat 

ini dengan business model canvas (BMC). Dengan BMC, PT. PDMA dapat 

memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan perusahaan di masa depan 

berdasarkan identifikasi lingkungan internal dan eksternal PT. PDMA untuk 

memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam melakukan inovasi 

BMC masa depan. Hasil model bisnis masa depan dapat dijadikan dasar pergerakan 

PT. PDMA sehingga proposisi nilai yang ingin disampaikan kepada pelanggan 

dapat tersampaikan sepenuhnya.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

meliputi: 

1. Bagaimana model bisnis PT. PDMA yang ada saat ini berdasarkan sembilan 

elemen BMC? 

2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada setiap elemen 

model bisnis PT. PDMA? 

3. Apakah hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada 

lingkungan bisnis PT. PDMA? 

4. Bagaimana pengembangan model bisnis yang telah diperbaiaki dengan 

pendekatan BMC? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memetakan model bisnis PT. PDMA berdasarkan sembilan elemen BMC. 

2. Mengevaluasi model bisnis PT. PDMA.  

3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada 

lingkungan bisnis PT. PDMA. 

4. Merumuskan model bisnis perbaikan untuk mendukung pengembangan bisnis 

PT. PDMA. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian Pengembangan Model Bisnis Tanaman Hias Potong 

pada PT. PDMA diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi PT. PDMA, sebagai bahan masukan dalam inovasi model bisnis yang 

harus dilakukan untuk pengembangan usaha. 

2. Bagi kalangan akademis, sebagai bahan rujukan atau referensi pada penelitian 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup organisasi PT. PDMA yang 

difokuskan pada pengembangan model bisnis di perusahaan tersebut. Pembahasan 

penelitian dibatasi dalam lingkup perumusan perbaikan model bisnis PT. PDMA 

dengan menggunakan pendekatan BMC. Ruang lingkup penelitian mencakup 

gambaran model bisnis PT. PDMA saat ini, perumusan kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman PT. PDMA mengacu pada kondisi lingkungan bisnis yang 

mempengaruhinya dan perumusan perbaikan model bisnis. Tahap implementasi 

diserahkan kepada manajemen PT. PDMA. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Tanaman Hias 

Ashari (1995) menyatakan bahwa industri tanaman hias meliputi budidaya 

tanaman hias dalam pot, tanaman hias potong (bunga potong dan daun potong), dan 

tanaman hias lainnya yang kebanyakan dilakukan di areal tertentu. Menurut 

Palungkun (2002), berdasarkan jenisnya, tanaman hias yang dikenal di Indonesia 

dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu:  

1. Tanaman hias bunga 

Suatu tanaman digolongkan dalam tanaman hias bunga apabila tanaman 

tersebut   mempunyai   bunga   yang   menarik.   Daya   tarik   suatu   bunga   

dapat disebabkan oleh warna yang memikat, bentuk yang indah dan 

mempesona, bau yang harum atau oleh ukurannya yang istimewa. Contoh 

tanaman hias bunga diantaranya krisan, mawar, anyelir, anthurium bunga, 

bugenvil dan lain-lain. 

2. Tanaman hias daun 

Berbeda dengan tanaman hias bunga, tanaman hias daun memiliki daya tarik 

tersendiri pada bagian daunnya. Daya tarik jenis tanaman hias ini dapat 

disebabkan oleh bentuk, keadaan, warna, maupun komposisi daun dengan 

batang yang indah. Contoh tanaman hias daun ini diantaranya aglonema, 

kuping gajah, meranti, sirih-sirihan dan lain-lain. 

3. Tanaman hias batang 

Seperti halnya dengan tanaman hias bunga dan daun, tanaman hias batang pun 

memiliki keistimewaan tersendiri. Tanaman hias batang mengandalkan 

keindahan batangnya dalam pajangan. Keindahan batang yang dapat 

ditampilkan dalam   bentuk   atau   warnanya.   Palem   botol   yang   berukuran   

kecil   dapat menampilkan bentuk warna yang menarik bila dipajang dalam 

ruangan, karena bentuknya mirip botol. Demikian pula dengan palem merah, 

warna merah yang menyala seolah-olah ditampilkan oleh batang, padahal 
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