
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman hias merupakan tanaman hortikultura non pangan dan dibudi

dayakan untuk dinikmati keindahan atau nilai estetikanya (Lakitan, 1995).

Akhir-akhir ini tanaman hias telah menjadi komoditi yang cukup prospektif

dimana mempunyai peluang pasar yang cukup baik dimasa yang akan

datang. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain: adanya

perubahan pola tata kehidupan masyarakat dan adanya perkembangan

perumahan yang cukup tinggi, yakni sekitar 200.000 sampai 300.000 unit

rumah setiap tahunnya di kota Jakarta (Majalah Properti, 1996).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oinas Pertanian OKI

(1988) diperkirakan kebutuhan akan tanaman hias untuk lingkungan

permukiman pada tahun 1996 sebanyak 2,6 juta pohon/rumpun. Pola

konsumsi tanaman hias per kapita pada Iingkungan permukiman adalah

sebesar 1,6 pohon/rumpun per KK per tahun.

Oidalam penelitian juga disampaikan bahwa tanaman hias tidak saja

akan diserap oleh Iingkungan permukiman, namun pola permintaannya telah

bergeser kepada kawasan perkantoran, restauran, hotel dan rumah saki!.

Secara lebih rinci juga dikemukakan bahwa pola konsumsi tanaman hias per

kapita adalah sebagai berikut :
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a. Untuk perkantoran 12,8 pohon/rumpun per tahun

b. Untuk restaurant 5,8 pohon/rumpun per tahun

c. Untuk hotel 20,5 pohon/rumpun per tahun

d. Untuk rumah sakit 18,4 pohon/rumpun per tahun

Asumsi di atas dapat memberikan suatu gambaran atau perkiraan

bahwa kebutuhan tanaman hias pada tahun 1996 di OKI Jakarta adalah

sebanyak 2,65 juta pohon. Pada tahun-tahun mendatang perkiraan kebutuhan

tersebut akan jauh semakin meningkat.

Peluang pasar tanaman hias ini banyak dimanfaatkan oleh para

Pedagang sebagai lahan usaha. Hal ini dapat dideteksi dengan semakin

banyaknya pedagang tanaman hias di sekitar lingkungan permukiman dan

perumahan. Para Pedagang tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan

sebagai Pedagang Pengecer, dimana para Pedagang tersebut

memperdagangkan komoditi tanaman hias secara langsung kepada

masyarakat pengguna.

Sementara ini jumlah Pedagang Pengecer tanaman hias yang berada

di wilayah Jakarta Selatan, khususnya pada kawasan Bintaro, Pamulang,

Blok P, Lebak Bulus, TVRI, TB. Simatupang diperkirakan sebanyak 250 - 320

pedagang (hasil wawancara dengan Oinas Pertamanan OKI, 1996). Apabila

dicermati secara lebih rinci dapat dikenali bahwa para Pedagang tersebut

mempunyai ciri yang beragam, baik ditinjau dari segi pengelolaan, perolehan

keuntungan, maupun dalam mengantisipasi kebutuhan pasar. Berbagai
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hambatan telah terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan tanaman

hias tersebut. Penyebab klasik yang biasa disampaikan adalah adanya

keterbatasan pengelolaan (mencakup pengadaan dan pemasaran) serta

dihadapkan pada masalah keterbatasan modal (Majalah Trubus, 1995).

Bila ditinjau dari pola kegiatannya, para Pedagang Pengecer ini dapat

dikategorikan sebagai kegiatan sektor informal. Salah satu cirinya ditunjukan

oleh kegiatan ekonominya yang berskala kecil, serta tidak memiliki struktur

gaji yang permanen (Sethuraman, 1985). Pada hakekatnya para Pedagang ini

adalah seorang wiraswasta yang independen dan berusaha sendiri yang

keberhasilannya tergantung pada usaha dan kemampuannya untuk menarik

langganan.

Berkembangnya penambahan para Pedagang Pengecer tersebut

sebenarnya merupakan respon dari pada ketidak mampuan pemerintah kota

dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Sebagai gambaran dapat

disampaikan bahwa pada tahun 1990 angkatan kerja yang bekerja disektor

informal di kota-kota besar termasuk OKI Jakarta adalah sebesar 71,4 persen

dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,4 persen (Indrawati, 1992).

Pada umumnya perwujudan dari sektor informal ini lebih ditonjolkan pada ciri

ketidak teraturan dan ketidak pastian. Oengan kata lain dapat disampaikan

bahwa tingkat resiko dari sektor informal ini secara relatif cukup tinggi. Uraian

diatas kiranya perlu dipandang sebagai suatu tantangan dalam menghadapi

pembangunan dimasa yang akan datang. Hal pokok yang perlu diperhatikan

adalah bagaimana meningkatkan peranan atau keterlibatan sektor informal ini

dalam sistem kegiatan perekonomian kota yang lebih luas.
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Dalam menghadapi perkembangan dimasa yang akan datang yang

cukup kompetitif, para Pedagang Pengecer tanaman hias ini kiranya sangat

membutuhkan adanya bantuan ataupun perlindungan agar dapat tumbuh dan

berkembang secara baik. Pemerintah dalam hal ini merupakan salah satu

pembina para pengusaha kecil, dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap

permasalahan atau perkembangan yang terjadi pada para Pedagang

Pengecer tanaman hias tersebut.

Keberhasilan para Pedagang Pengecer tanaman hias yang ada

sementara ini dinilai masih mampu menghadapi gejolak pasar yang ada serta

masih mempunyai kemampuan dalam menyediakan tambahan modal.

Sehubungan dengan ini perlu disampaikan bahwa fluktuasi perubahan pasar

yang cukup besar dapat memukul para Pedagang tersebut. Masalah yang

ada sekarang adalah bagaimana para Pedagang tersebut dapat

mempertahankan dirinya. Untuk itu pengenalan terhadap tipologi dan

karakteristik Pedagang Pengecer tanaman hias mempunyai arti yang cukup

penting, terutama sekali dalam mengantisipasi pengelolaannya dimasa yang

akan datang.

1.2. Perumusan Masalah

Perdagangan tanaman hias yang dilakukan oleh para Pedagang

Pengecer merupakan salah satu mata rantai dalam kegiatan agribisnis.

Hubungan ke belakang (backward linkages) dari Pedagang Pengecer

http://www.mb.ipb.ac.id/



5

tersebut sangat berkaitan dengan para pembibit atau produsen. Sedangkan

hubungan ke muka (forward linkages) sangat berkaitan dengan para

pengguna (users), dimana pada umumnya adalah rumah tangga atau

masyarakat.

Ditinjau dari segi perilaku kegiatannya, hubungan dengan para

pembibit dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengadaan akan tanaman

hias. Sedangkan hubungannya dengan para pengguna dapat dikenal sebagai

kegiatan penyediaan. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa hubungan

antara para pedagang pengecer dengan para pengguna tidak selalu berada

dalam kondisi yang tepat (match) - dalam arti, jenis dan jumlah tanaman hias

yang dibutuhkan oleh para pengguna tidak selalu atau belum dapat dipenuhi

oleh para Pedagang Pengecer tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat dideteksi sebagai penyebabnya, dimana

pada umumnya permasalahan yang timbul disebabkan karena kebutuhan

para pengguna terhadap tanaman hias sangat bervariasi dan fluktuatif. Disisi

lain para pedagang pada umumnya kurang mampu untuk mengimbangi

perubahan tersebut. Lebih lanjut hal ini dapat mengakibatkan para Pedagang

Pengecer kehilangan kesempatan untuk menjual atau meningkatkan volume

penjualannya.

Namun demikian, beberapa Pedagang Pengecer tanaman hias telah

dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengimbangi atau meningkatkan

kegiatan penjualannya. Pada hakekatnya, para Pedagang tersebut telah dapat
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mempertemukan antara pengadaan dengan penyediaan tanaman hias yang

dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat terlihat bahwa

kemampuan pengelolaan baik ditinjau dari segi mengantisipasi pasar,

menyediakan tambahan modal, mengadakan penyediaan stok tanaman,

menentukan lokasi berusaha, dan memberikan pelayanan kepada konsumen

menjadi sangat penting artinya.

Tumbuh dan berkembangnya para Pedagang Pengecer tanaman hias

pada kawasan perumahan dan permukiman di Wilayah Jakarta Selatan

diwarnai oleh keragaman yang cukup bervariasi. Disatu sisi, adanya

Pedagang-pedagang Pengecer yang telah mampu berperan sebagai salah

satu saluran distribusi dari Produsen (pembibit) kepada Konsumen. Namun,

disisi lain masih banyak dapat ditemui Pedagang-pedagang Pengecer yang

memiliki keterbatasan terutama dalam meningkatkan volume penjualannya.

Apabila ditelaah secara lebih mendasar, terjadinya perbedaan

pertumbuhan dan perkembangan antar para Pedagang pengecer tanaman

hias tersebut disebabkan karena adanya perbedaan intensitas dari variabel

variabel yang mempengaruhinya. Keterkaitan antar variabel secara sinergi

akan mencirikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan Pedagang

Pengecer tanaman hias tersebut. Seperti misalnya dengan adanya perbedaan

modal awal dan tingkat pendidikandari pada para Pedagang akan sangat

berpengaruh terhadap bentuk-bentuk pengelolaannya.
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Pada kenyataannya peluang pasar untuk perdagangan tanaman hias

dapat diketegorikan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator

perkembangan, seperti misalnya : meningkatnya jumlah penduduk,

berkembangnya kawasan permukiman di daerah perkotaan, serta semakin

meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Dalam

menghadapi peluang pasar yang ada, maka issuenya adalah bagaimana para

Pedagang Pengecermengantisipasi perkembangan permintaan akan tanaman

hias yang cukup besar ini. Mengingat belum dapat dikenalinya pola

Pedagang Pengecer tanaman hias yang cukup bervariasi ini, maka langkah

strategis yang perlu dilakukan adalah mengenali tipologi para Pedagang

Pengecer tersebut.

Berdasarkan alas uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Pedagang Pengecer tanaman hias di wilayah

Jakarta Selalan

2. Bagaimana lingkal efisiensi dari para Pedagang Pengecer tanaman

hias dalam mengelola kegiatan usahanya

3. Bagaimana arahan penanganan pengembangan untuk menghadapi

masa yang akan dalang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan alas uraian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pedagang

Pengecer tanaman hias.

2. Mengkaji tipologi Pedagang Pengecer tanaman hias.

3. Merumuskan arahan penanganan pengembangan bagi para Pedagang

Pengecer tanaman hias.

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Individu yang ingin mengembangkan perdagangan tanaman hias.

2. Instansi yang berwenang dalam mengarahkan strategi pengelolaan

pembinaan para Pedagang Pengecer.
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