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ABSTRACT
YENI SUNIA, 2021. Effect of Distribution-Marketing and Service Quality
on the Success of Chrysanthemum Farming in Cipanas District, Cianjur Regency.
(Case of Chrysanthemum Farmers in Sindangjaya Village, Cipanas District,
Cianjur Regency). Under the Guidance of Dr. Ir. Hj Euis Dasipah, M.P. and Dr. Ir
Dety Sukmawati, M.P.
This study aims to determine the relationship and influence of distributionmarketing and service quality on the success of chrysanthemum (Crhysanthemum)
farming. The method used is a survey of chrysanthemum flower farmers as the
unit of analysis. The data sources in this study were chrysanthemum farmers.
Research respondents were chrysanthemum farmers as many as 60 people.
There is a significant relationship between distribution-marketing (X1) and
service quality (X2). to the success of Chrysanthemum Flower Farming. It can be
interpreted that the higher the marketing distribution (X1), the higher the service
quality (X2) and vice versa. Distribution-marketing of chrysanthemums consisting
of dimensions: price, product, marketing channel, location, promotion and
transportation. And the quality of service which consists of the dimensions of
reliability, responsiveness, sympathy and assurance, simultaneously
(simultaneously) has a significant effect on the dependent variable, namely
farming success (Y). The descriptive analysis obtained the level of product
achievement 96%. Furthermore, the quality of service which consists of aspects
the aspect of sympathy obtained an achievement level of 78%, with good criteria.
The joint marketing distribution channel has a significant effect on the success of
chrysanthemum farming. With the most significant expectation value affecting the
success of farming, namely the product 96%
The quality of farmer services, namely reliability, responsiveness, sympathy and
assurance, together has a positive effect on the dependent variable, namely the
success of farming.
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ABSTRAK
YENI SUNIA, 2021. Pengaruh Distribusi-Pemasran dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Keberhasilan Usahatani bunga Krisan (Chrysanthemum
Indicum L) Di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. (Kasus Pada Petani
Bunga Krisan di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur).
Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Hj Euis Dasipah, M.P. dan Dr. Ir Dety Sukmawati,
M.P.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh
distribusi pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keberhasilan usahatani
bunga krisan (Crhysanthemum). Metode yang digunakan adalah survey terhadap
petani bunga krisan sebagai satuan analisisnya. Sumber data dalam penelitian ini
adalah petani usahatani bunga krisan. Responden penelitian adalah petani
usahatani bunga krisan sebanyak 60 orang. Metode yang digunakan adalah
penarikan contoh acak sederhana dengan ukuran contoh mengambil formula
rumus Slovin.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara
distribusi-pemasaran (X1) dengan kualitas pelayanan (X2). terhadap keberhasilan
Usahatani Bunga krisan. Dapat diartikan Semakin tinggi distribusi pemasaran
(X1) maka akan semakin tinggi juga kualitas pelayanan (X2) dan Sebaliknya.
Distribusi-pemasaran bunga krisan yang terdiri dari dimensi: harga, produk,
saluran pemasaran, lokasi, promosi dan transportasi. Dan Kualitas pelayanan
yang terdiri dari dimensi kehandalan, ketanggapan, simpati dan jaminan, secara
bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu
keberhasilan usahatani (Y). Adapun Analisis secara deskriptif diperoleh tingkat
capaian produk 96%. Selanjutnya Kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek
simpati diperoleh tingkat capaian 78 %, dengan kriteria baik. Saluran distribusi
pemasaran bersama sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usahatani
bunga krisan. Dengan nilai harapan yang paling signifikan mempengaruhi
keberhasilan usahatani yaitu produk 96%, kualitas pelayanan petani yaitu
kehandalan, ketanggapan, simpati dan jaminan secara bersama sama berpengaruh
positif terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan usahatani.

Kata Kunci : Distribusi-Pemasaran, Kualitas Pelayanan, Keberhasilan
Usahatani, Bunga Krisan.
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A. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Penelitian

Sektor pertanian menjadi
sektor unggulan dalam menyusun
strategi pembangunan nasional. Sektor
pertanian diposisikan sebagai sektor
andalan perekonomian nasional. Hal
ini
sejalan
dengan
prioritas
pembangunan
ekonomi
Kabinet
Indonesia Bersatu, dimana salah
satunya adalah Revitalisasi Pertanian
dan Perdesaan (Soetrisno, 1998).
Salah satu sub sektor yang memiliki
basis sumberdaya alam adalah
subsektor pertanian. Sub sektor
pertanian merupakan salah satu
subsektor
yang
mengalami
pertumbuhan yang paling konsisten,
baik ditinjau dari areal maupun
produksi.
Badan Pusat Statistik (BPS)
pada (Februari 2017) mencatat
penduduk Indonesia paling banyak
bekerja di sektor pertanian. Penduduk
yang bekerja disektor pertanian
sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86
persen dari jumlah penduduk bekerja
yang jumlahnya 124,54 juta orang
menurut Kepala BPS Suhariyanto.
Suhariyanto
mengatakan
sektor
lapangan pekerjaan lain banyak
menyerap tenaga kerja selain pertanian
adalah sektor perdagangan ( 29,11 juta
orang atau 23,37 persen) dan jasa
kemasyarakatan (20,95 juta orang atau
16,82 persen). Berdasarkan tren
sektoral, ia menjelaskan, hampir tidak
ada lapangan pekerjaan yang konsisten
naik maupun turun kontribusinya
dalam pasar penyerapan tenaga kerja
meskipun kontribusi tenaga kerja
bergerak fluktuatif pada tiap semester.
Itu terlihat dari kontribusi sektor
pertanian yang masih dominan di
struktur lapangan pekerjaan, diikuti
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sector
perdagangan,
jasa
kemasyarakatan, industri, konstruksi,
transportasi, keuangan, pertambangan
serta listrik, gas dan air.
Tanaman hortikultura di
Indonesia merupakan salah satu
komoditas sektor pertanian yang
prospektif
untuk
dikembangkan.
Termasuk
dalam
komoditas
hortikultura
ini
sesuai
dengan
Keputusan Menteri Pertanian nomor:
511 tahun 2006 yang menjadi binaan
Ditjen Hortikultura sangat banyak
yaitu 323 jenis komoditas, terdiri atas
buah-buahan 60 komoditas, sayursayuran 80 komoditas, biofarmaka 66
komoditas, dan tanaman hias 117
komoditas.
Mengingat
begitu
banyaknya
cakupan
komoditas
hortikultura, maka dalam pembinaan
perlu
dilakukan
prioritas
dan
penajaman aktivitas, untuk itu
kegiatan
pembinaannya
perlu
melakukan integrasi antar berbagai
pihak, baik pemerintah (pusat dan
daerah), petani, masyarakat, dan
pelaku usaha (Bahar, 2008).
Menurut hasil penelitian Nurmalinda
dan Hayati (2014) menunjukkan
bahwa preferensi konsumen terhadap
bunga krisan potong maupun pot
adalah jenis standar, berwarna putih,
bentuk double dengan diameter 6-8 cm
untuk bunga potong dan 4 cm untuk
bunga pot, serta ketahanan 5-7 hari
(bunga potong) dan 7 hari untuk bunga
pot.
Sedangkan dalam lingkup yang
lebih spesifik, Kurniasih, dkk (2016)
menyebutkan bahwa lima tahun
terakhir tepatnya pada tahun 2015
silam, bertempat di kecamatan Pacet
kabupaten Cianjur, produksi bunga
potong krisan ini menunjukan angka
tertinggi yaitu mencapai 480.418.350
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tangkai bunga yang diproduksi pada
masa satu tahun produksi.
Menurut Armstrong (2008),
saluran distribusi atau saluran
pemasaran merupakan sekelompok
organisasi saling tergantung yang
membantu membuat produk atau jasa
tersedia untuk digunakan atau
dikonsumsi oleh konsumen atau
pengguna bisnis. Menurut Alex S.
Nitisemito (1977), pemasaran adalah
semua kegiatan aktivitas untuk
memperlancar arus barang atau jasa
dari produsen ke konsumen secara
paling efisien dengan maksud untuk
menciptakan
permintaan
efektif.
Sedangkan menurut Philip Kotler
(Basu Swastha, 1996) mengatakan
bahwa pemasaran adalah kegiatan
manusia yang diarahkan pada usaha
untuk memuaskan keinginan dan
kebutuhan melalui proses pertukaran.
The American Marketing Association
telah memberikan definisi tentang
pemasaran yaitu suatu kegiatan usaha
yang mengarahkan aliran barang dan
jasa dari produsen kepada konsumen
atau pemakai.
Menurut Lumbantoruan, dkk
(2018) terdapat dua jalur sistem
distribusi dari pemasok, yaitu Jalur I
(Petani – Pedagang Besar - Pengecer Konsumen) dan jalur II (Petani –
Pengecer – Konsumen). Panjang dan
pendeknya jalur distribusi yang dilalui
dapat menentukan mutu dari bunga
potong krisan. Jalur distribusi berbeda
akan menyebabkan penanganan yang
berbeda sehingga kerusakan pada
setiap jalur distribusi juga berbeda.
semakin panjangnya jalur distribusi,
maka
semakin
banyak
variasi
penanganan yang dialami sehingga
semakin
besar
pula
tingkat
kerusakannya. Oleh karena itu,
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diperlukan
cara
penanganan
pascapanen yang benar untuk menjaga
mutu bunga krisan sehingga dihasilkan
komoditi yang siap dipasarkan dengan
mutu
yang
baik.
Penanganan
pascapanen meliputi pemanenan,
sortasi, pengikatan, pembungkusan,
perendaman,
penyimpanan,
pengemasan,
pendistribusian,
pemajangan. Perbaikan pascapanen
dapat memperpanjang lama kesegaran
bunga Lumbantoruan, dkk (2018).
Hidayat dalam Inka, dkk (2014)
menyatakan peningkatan kualitas
pelayanan yang ditandai dengan
semakin baiknya kualitas pelayanan
maka akan diiringi dengan loyalitas
pelanggan yang semakin meningkat
pula.
Menurut Mowen dan Minor
(2001)
pentingnya
memberikan
pelayanan yang berkualitas disebabkan
pelayanan (service) tidak hanya
sebatas
mengantarkan
atau
melayani.Service berarti mengerti,
memahami, dan merasakan sehingga
penyampaiannya pun akan mengenai
heart share konsumen dan pada
akhirnya memperkokoh posisi dalam
mind share konsumen. Dengan adanya
heart share dan mind share yang
tertanam, loyalitas seorang konsumen
pada produk atau usaha perusahaan
tidak
akan
diragukan.
Dalam
memberikan
penilaian
mengenai
kualitas pelayanan yang diberikan
perusahaan, pelanggan menggunakan
beberapa kriteria yaitu tangibles (bukti
fisik),
reliability
(kehandalan),
responsiveness
(daya
tanggap),
emphaty (komunikasi) dan assurance
(jaminan) (Suhartini, 2012).
Wykop dalam Lovelock (1991)
mengatakan kualitas adalah derajat
yang paling tinggi (unggul) yang

PENGARUH DISTRIBUSI PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
KEBERHASILAN USAHATANI BUNGA KRISAN (Chrysanthemum Indicum L)
DI KECAMATAN CIPANAS Yeni Sunia - 4122.5194.0010

diinginkan dan kontrol dari variasi
pencapaian
keunggulan,
dalam
pertemuan keduanya yang diminta
pelanggan. Sedangkan Fitzsimmons
(1994)
mengatakan
kepuasan
pelanggan berkaitan dengan kualitas
jasa yang dapat diartikan persepsi
perbandingan dari jasa yang diterima
dari harapan jasa yang diinginkan.
Sedangkan
Gaspersz
(1997)
mendefinisikan
kualitas
menggambarkan
karakteristik
langsung
dari
produk
seperti
performace, keandalan, dan mudah
dalam penggunaan.

yaitu
:
distribusi-pemasaran,
kualiatas pelayanan, dan keberhasilan
usaha tani bunga krisan. Petani yang
menjadi sasaran (target) dalam
penelitian ini adalah petani usaha
bunga krisan.
3.2 DEFINISI
VARIABEL

DAN

OPERASIONAL

a. Distribusi – Pemasaran (X1)
Distribusi – Pemasaran
adalah
distribusi
terdiri
dari
seperangkat
Lembaga
yang
melakukan semua kegiatan (fungsi)
yang digunakan untuk meyalurkan
produk dan status pemiliknya dari
produsen ke konsumen. Saluran
pemasaran
adalah
serangkaian
organisasi yang saling tergantung
yang terlibat dalam proses untuk
menjadikan produk atau jasa siap
untuk digunakan atau dikonsumsi.

Kotler (1997) mengatakan
bahwa kualitas harus dimulai dari
kebutuhan pelanggan dan berakhir
pada persepsi pelanggan. Berarti citra
kualitas yang baik bukan dilihat dari
persepsi
pihak
penyedia
jasa,
melainkan berdasarkan persepsi para
pelanggan.
Persepsi
pelanggan
terhadap kualitas merupakan perilaku
menyeluruh atas keunggulan suatu
jasa. Hal ini didukung oleh pendapat
Gale dan Buzell (1989); Band (1989)
dalam Gaspersz (1997) bahwa yang
dimaksud dengan kualitas adalah
perceived quality, yaitu perspektif
pelanggan.

Indikator dari variabel ini
meliputi atas produk, saluran
pemasaran, lokasi, transportasi. Skala
pengukuran yang digunakan adalah
skala likert.
b. Kualitas Pelayanan (X2)
Kualitas pelayanan adalah
upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan pelanggan serta ketepatan
penyampaiannya
dalam
mengimbangi harapan pelanggan.
Indikator dari variabel ini meliputi
keandalan
(reability),
simpati
M
(empaty),
ketanggapan
(responsiveness),
jaminan
(assurance). Lupiyoadi (2013). Skala
pengukuran yang digunakan adalah
skala likert.

B. METODE PENELITIAN
3.1
ETODE YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
survei. Survei yang dimaksud adalah
survei terhadap sejumlah petani
bunga krisan yang terdapat di
Kecamatan
Pacet,
Kabupaten
Cianjur.
Sedangkan
obyek
penelitiannya adalah yang menjadi
variabel pokok dalam penelitian ini

UJI VALIDITAS DATA
Uji validitas dilakukan untuk
mengukur pernyataan yang ada dalam
pertanyaan.
Suatu
pernyataan
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dianggap sahih jika pernyataan
tersebut mampu mengungkap apa
yang diungkapkan atau apa yang
ingin
diukur.
Seperti
yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2001),
bahwa “Instrumen dianggap valid,
artinya alat ukur yang digunakan
dalam mendapatkan data itu valid”.
Valid atau sahih artinya instrumen
tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya
diukur.
Kesahihan (validitas) sangat
berkaitan dengan ketepatan hasil
pengukuran suatu alat ukur. Ada dua
langkah yang dapat ditempuh untuk
memperoleh alat ukur yang sahih,
yaitu : 1) langkah pertama adalah
menentukan construct item- item
berdasarkan konsep operasionalisasi
variabel
beserta
indikatorindikatornya, sehingga diperoleh alat
ukur yang memiliki kesesuaian
dengan teori; 2) langkah kedua adalah
dengan analisis uji coba item dengan
menguji korelasi antara skor tiap item
dengan skor total item.
Uji validitas yang digunakan
adalah koefisien korelasi item-total
yang terkoreksi. Untuk pengujian
validitas instrumen penelitian yang
berupa skor yang memiliki tingkatan
(ordinal), rumus yang digunakan
adalah
dengan
menggunakan
koefisien validitas dengan koefisien
korelasi item-total, yaitu :
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Dasar pengambilan keputusan :
 Jika r positif, serta r > 0,30 maka
item pertanyaan tersebut valid.
 Jika r tidak positif, serta r < 0,30
maka item pertanyaan tersebut tidak
valid.
Uji Reliability Data
Reliabilitas menunjukkan sejauh
mana
tingkat
kekonsistenan
pengukuran dari sautu responden ke
responden yang lain atau dengan kata
lain sejauh mana pertanyaan dapat
dipahami sehingga tidak menyebabkan
beda interpretasi dalam pemahaman
pertanyaan tersebut. Uji reliabilitas
dimaksud untuk mengetahui apakah
alat pengumpul data pada dasarnya
menunjukkan
tingkat
ketepatan,
keakuratan, kestabilan atau konsistensi
alat tersebut dalam mengungkapkan
gejala tertentu dari sekelompok
individu, walaupun dilakukan terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang sudah
valid, untuk mengetahui sejauh mana
hasil pengukuran tetap konsisten bila
dilakukan pengukuran kembali gejala
yang sama.
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Instrumen yang valid adalah Instrumen yang apabila digunakan
beberapa kali untuk mengukur objek
yang sama, akan menghasilkan data
yang sama‖. (Sugiyono, 2001).
Reliabilitas
koesioner
diukur
berdasarkan koefisien reliabilitas
Alpha
Cronbach.
Sekumpulan
pertanyaan untuk mengukur suatu
variabel dikatakan reliabel dan berhasil
mengukur dimensi variabel yang kita
ukur jika
koefisien reliabilitasnya lebih dari atau
sama dengan 0,700.
Untuk menguji reliabilitas dalam
penelitian ini, Penulis menggunakan
koefisien reliabilitas Alpha Cronbach,
yaitu :

kurang produktif. Tampak keadaan
umur yang tidak produktif terutama
terjadi pada kelompok tani pemula,
berbeda dengan kelompok umur pada
petani di kelompok tani madya.
Keadaan umur responden disajikan
pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Pendidikan Formal Responden
Pendidikan
formal
resfondendalam
penelitian
ini
kebanyakan adalah lulusan SD
sebanyak 44 orang (88%). Pendidikan
formal yang dimiliki petani bunga
krisan merupakan faktor penting
berkaitan dengan penerapan teknologi
dan tercapainya keberhasilan usahatani
bunga krisan. Pendidikan formal
berkontribusi terhadap wawasan dan
terbentuknya
sebuah
karakter
kepribadian
(soft
skill)
petani.
Lengkapnya
pendidikan
formal
resfonden ditampilkan pada tabel 4.7
berikut ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Karakteristik Responden
Umur Responden
Keadaan umur total petani
responden berkisar rata-rata umur 32
tahun termasuk usia produktif dalam
melakukan
kegiatan
usahatani.
Responden yang berumur di atas 50
tahun cukup banyak terdapat 20
orang atau mencapai 40 %, suatu
indikasi bahwa kegiatan pertanian di
lokasi penelitian didominasi oleh
tenaga kerja dengan usia senja atau

Analisis Hasil Tanggapan Responden
Bunga Krisan Di Desa Sindanglaya
Kecamatan Cipanas
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Dari tabel di atas dapat
diketahui jawaban responden dengan
beberapa penjelasan pernyataan berikut
ini:
1) Butir pernyataan 1 mengenai
Transportasi
berusahatani
krisan. Petani begitu sulit dalam
mengembalikan modal dan
respoden yang menyatakan
setuju sebanyak 35 orang
(70%), baik sebanyak 15 orang
(30%), dan tidak ada respoden
yang menyatakan cukup dan
kurang setuju.
2) Butir pernyataan 2 mengenai
Transportasi bunga krisan yang
ditawarkan tengkulak tidak
sesuai dengan pengeluaran
maka
respoden
yang
menyatakan setuju sebanyak 24
orang (48%), baik sebanyak 16
orang ( 32%), cukup sebanyak
10 orang ( 20 % ), dan tidak ada
respoden yang menyatakan
kurang setuju.
3) Butir pernyataan 3 mengenai
Transportasi
pupuk
dan
pestisida
yang digunakan
dengan hasil jual bunga krisan
tidak sebanding dengan hasil
yang diperoleh, respoden yang
menyatakan setuju sebanyak 22
orang ( 44%), baik sebanyak 21
orang ( 42%), cukup 7 orang (
14% ), dan tidak ada respoden
yang menyatakan kurang.
4) Butir pernyataan 4 mengenai
biaya perawatan bunga krisan
cukup besar, respoden yang
menyatakan setuju sebanyak 39
orang (78%), baik sebanyak 10
orang ( 20%), cukup sebanyak
1 orang ( 2% ), dan tidak ada
respoden yang menyatakan
kurang.
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Dari tabel di atas dapat
diketahui jawaban responden dengan
beberapa
penjelasan
pernyataan
berikut ini:
1. Butir pernyataan 1 mengenai
varietas krisan yang sangat
beragam
di
petani,
dan
respoden yang menyatakan
setuju sebanyak 5 orang (10%),
baik sebanyak 41 orang (82%),
cukup sebanyak 4 orang (8%)
dan tidak ada respoden yang
menyatakan cukup dan kurang
setuju.
2. Butir pernyataan 2 mengenai
warna bunga krisan yang
ditawarkan begitu memikat
konsumen maka respoden yang
menyatakan setuju sebanyak 44
orang (88%), baik sebanyak 6
orang ( 12%), dan tidak ada
respoden yang menyatakan
cukup dan kurang setuju.
3. Butir pernyataan 3 mengenai
bentuk bunga krisan yang
dihasilkan
petani
maka
respoden yang menyatakan
setuju sebanyak 11 orang (
22%), baik sebanyak 18 orang
(36%), cukup 21 orang ( 42% ),
dan tidak ada respoden yang
menyatakan kurang.
4. Butir pernyataan 4 mengenai
ketahanan bunga krisan ketika
keluar dari tempat budidaya
maka
respoden
yang
menyatakan setuju sebanyak 5
orang (10%), baik sebanyak 40
orang ( 80%), cukup sebanyak
5 orang ( 10% ), dan tidak ada
respoden yang menyatakan
kurang.
5. Butir pernyataan 4 mengenai
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bau atau harum yang sangat
memikat
konsumen
maka
respoden yang menyatakan
setuju sebanyak 5 orang (10%),
baik sebanyak 40 orang ( 80%),
cukup sebanyak 5 orang ( 10%
), dan tidak ada respoden yang
menyatakan kurang.

4. Butir pernyataan 4 mengenai
pengangkutan hasil bunga krisan
tengkulak mengambil langsung
kelahan petani bunga, respoden
yang menyatakan sangaat setuju
sebanyak 18 orang ( 36%), setuju
sebanyak 30 orang (60%), cukup
sebanyak 2 orang ( 4% ), dan tidak
ada respoden yang menyatakan
kurang setuju.
DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN
DISTRIBUSI FREKUENSI PENELITIAN
RESPONDEN TERHADAP VARIABEL
PRODUCT (X1.1)
Dalam penelitian ini variabel
transportasi terdapat 5 item pernyataan
yang diajukan kepada responden. Hasil
penelitian responden terhadap variabel
product (x1.1) adalah sebagai berikut:

1. Butir pernyataan 1 mengenai jarak
antara petani untuk langsung ke
konsumen/pasar
cukup
jauh
sehingga membutuhkan perantara (
tengkulak
)
dalam
proses
pemasaran,
respoden
yang
menyatakan setuju sebanyak 12
orang (24%), baik sebanyak 33
orang ( 66%), cukup setuju 5
orang (10% ), dan tidak ada
respoden yang menyatakan kurang
setuju.
2. Butir pernyataan 2 mengenai
kondisi sarana jalan untuk
pemasaran bunga krisan cukup
baik, respoden yang menyatakan
setuju sebanyak 40 orang (80%),
baik sebanyak 10 orang ( 20%),
dan tidak ada respoden yang
menyatakan cukup dan kurang.
3. Butir pernyataan 3 mengenai
sarana di desa ini tidak tersedia
sehingga petani bunga krisan
memilih tengkulak mengambil
langsung ke lahan bunga krisan,
respoden yang menyatakan setuju
sebanyak 15 orang (30%), baik
sebanyak orang 20 ( 40%), cukup
setuju 15 orang ( 30% ), dan tidak
ada respoden yang menyatakan
cukup dan kurang setuju.

DISTRIBUSI FREKUENSI PENELITIAN
RESPONDEN TERHADAP VARIABEL
SALURAN DISTRIBUSI (X1.2)
Dalam penelitian ini variabel
saluran distrubusi merupakan salah
satu variabel yang berpengaruh dengan
keputusan pembelian, pernyataan yang
diajukan kepada responden sebanyak 4
pernyataan dan hasil penelitian
responden terhadap saluran distribusi
(X1.2) adalah sebagai berikut:
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DISTRIBUSI FREKUENSI PENELITIAN
RESPONDEN TERHADAP VARIABEL
TRANSPORTASI (X1.3)
Dalam penelitian ini variabel
Transportasi terdapat 4 item pernyataan
yang diajukan kepada responden. Hasil
penelitian responden terhadap variabel
Transportasi (X1.3) adalah sebagai
berikut:

diajukan
kepada
sebanyak 4 pernyataan

responden

dan hasil penelitian responden
terhadap lokasi (X1.5) adalah
sebagai berikut:

Distribusi Frekuensi Penilaian
Responden Terhadap Daya
Tanggap (X2.1)

DISTRIBUSI FREKUENSI PENELITIAN
RESPONDEN TERHADAP VARIABEL
PROMOSI (X1.4)
Dalam
penelitian
ini
variabel promosi merupakan salah
satu variabel yang berpengaruh
dengan keputusan
pembelian,
pernyataan yang diajukan kepada
responden sebanyak 4 pernyataan
dan hasil penelitian responden
terhadap promosi (X1.4) adalah
sebagai berikut:

DISTRIBUSI FREKUENSI PENELITIAN
RESPONDEN TERHADAP VARIABEL
LOKASI (X1.5)
Dalam penelitian ini variabel
lokasi merupakan salah satu variabel
yang berpengaruh dengan keputusan
pembelian,
pernyataan
yang
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Dalam penelitian ini
variabel daya tanggap merupakan
salah
satu
variabel
yang
berpengaruh dengan keputusan
pembelian,
pernyataan
yang
diajukan
kepada
responden
sebanyak 4 pernyataan dan hasil
penelitian responden terhadap daya
tanggap (X2.1) adalah sebagai
berikut:

Distribusi Frekuensi Penilaian
Responden Terhadap Simpati
(X2.2)
Dalam penelitian ini variabel
simpati merupakan salah satu variabel
yang berpengaruh dengan keputusan
pembelian, pernyataan yang diajukan
kepada responden sebanyak 4
pernyataan dan hasil penelitian
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responden terhadap simpati (X2.2)
adalah sebagai berikut:
Distribusi Frekuensi Penilaian
Responden Jaminan (X2.3)

Produktivitas merupakan variabel
dependen atau terikat yang akan
dilihat pengaruhnya dengan variabel
independen atau bebas yaitu harga,
promosi dan saluran distribusi. Data
hasil penilaian responden terhadap
variabel produktivitas (Y2) adalah
sebagai berikut:

Dalam penelitian ini variabel
jaminan merupakan salah satu
variabel yang berpengaruh dengan
keputusan pembelian, pernyataan
yang diajukan kepada responden
sebanyak 4 pernyataan dan hasil
penelitian
responden
terhadap
jaminan (X2.3) adalah sebagai
berikut:

Distribusi
Frekuensi
Penilaian
Responden Terhadap Pendapatan
(Y3)
Pendapatan
merupakan
variabel dependen atau terikat yang
akan dilihat pengaruhnya dengan
variabel independen atau bebas yaitu
harga,
promosi
dan
saluran
distribusi. Data hasil penilaian
responden
terhadap
variabel
pendapatan (Y3) adalah sebagai
berikut:

Distribusi
Frekuensi
Penilaian
Responden Terhadap Harga (Y1)
Harga merupakan variabel dependen
atau terikat yang akan dilihat
pengaruhnya
dengan
variabel
independen atau bebas yaitu harga,
promosi dan saluran distribusi. Data
hasil penilaian responden terhadap
variabel Harga (Y1) adalah sebagai
berikut:

ANALISIS DATA
Distribusi
Frekuensi
Penilaian
Responden Terhadap Produktivitas
(Y2)

UJI VALIDITAS
Uji validitas dilakukan dengan
melihat r-hitung dan r-tabel dari
setiap item pernyataan melalui
pengolahan data yang dilakukan
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dengan program SPSS. Setiap item
pernyataan dikatakan valid jika rhitung > r-tabel. Hasil uji validitas
dalam penelitian ini dari setiap item
pernyataan adalah sebagai berikut:
UJI VALIDITAS VARIABEL PRODUCT
(X1)
Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji
validitas variabel product (X1)
dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Variabel
saluran
distribusi
terdiri dari 4 item pernyataan.
Korelasi setiap item pernyataan
mempunyai nilai r-hitung lebih besar
dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji
validitas menunjukkan bahwa pada
semua item pernyataan pada variabel
saluran distribusi dinyatakan valid
dan
dapat
dijadikan
sebagai
instrumen penelitian. Nilai r tabel di
dapat dari df=N-2 dengan pengujian
2 arah pada tingkat signifikansi 0.05
yaitu sebesar 0.1677.
UJI VALIDITAS VARIABEL LOKASI (X3)
Berdasarkan hasil pengelolahan
data maka uji validitas variabel
lokasi (X3) dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Variabel product terdiri dari 5
item pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan
uji
validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel
product dinyatakan valid dan dapat
dijadikan
sebagai
instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat dari
df=N-2 dengan pengujian 2 arah
pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu
sebesar 0.1677.
UJI VALIDITAS VARIABEL SALURAN
DISTRIBUSI (X2)

Variabel lokasi terdiri dari 4 item
pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan uji validitas menunjukkan
bahwa pada semua item pernyataan
pada variabel lokasi dinyatakan valid
dan dapat dijadikan sebagai instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat dari
df=N-2 dengan pengujian 2 arah pada
tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar
0.1677.

Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji
validitas variabel Saluran Distribusi
(X2) dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

UJI VALIDITAS VARIABEL PROMOSI
(X4)
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Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji validitas
variabel promosi (X4) dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

UJI VALIDITAS VARIABEL DAYA
TANGGAP (X2.1)
Berdasarkan hasil pengelolahan
data maka uji validitas variabel daya
tanggap (X2.1) dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:

Variabel promosi terdiri dari 4 item
pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan uji validitas menunjukkan
bahwa pada semua item pernyataan
pada variabel promosi dinyatakan valid
dan dapat dijadikan sebagai instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat dari
df=N-2 dengan pengujian 2 arah pada
tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar
0.1677.
UJI
VALIDITAS
TRANSPORTASI (X5)

Variabel daya tanggap terdiri dari 3
item pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan
uji
validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel daya
tanggapdinyatakan valid dan dapat
dijadikan
sebagai
instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat dari
df=N-2 dengan pengujian 2 arah
pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu
sebesar 0.1677.

VARIABEL

Berdasarkan hasil pengelolahan data
maka uji validitas variabel transportasi
(X5) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uji Validitas Variabel Simpati (X2.2)
Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji validitas
variabel simpati (X2.2.) dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Variabel transportasi terdiri dari 4
item pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan uji validitas menunjukkan
bahwa pada semua item pernyataan
pada variabel transportasi dinyatakan
valid dan dapat dijadikan sebagai
instrumen penelitian. Nilai r tabel di
dapat dari df=N-2 dengan pengujian 2
arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu
sebesar 0.1677.

Variabel simpati terdiri dari 3
item pernyataan. Korelasi setiap
item pernyataan mempunyai nilai rhitung lebih besar dari r-tabel,
sehingga berdasarkan uji validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel
simpati valid dan dapat dijadikan
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sebagai instrumen penelitian. Nilai
r tabel di dapat dari df=N-2 dengan
pengujian 2 arah pada tingkat
signifikansi 0.05 yaitu sebesar
0.1677.
Uji Validitas Variabel Jaminan
(X2.3)
Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji
validitas variabel jaminan (X2.3)
dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Variabel harga terdiri dari 4
item pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan
uji
validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel harga
valid dan dapat dijadikan sebagai
instrumen penelitian. Nilai r tabel di
dapat dari df=N-2 dengan pengujian
2 arah pada tingkat signifikansi 0.05
yaitu sebesar 0.1677.
UJI
VALIDITAS
PRODUKTIVITAS (Y2)

VARIABEL

Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji
validitas variabel produktivitas
(Y2) dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Variabel jaminan terdiri dari 3
item pernyataan. Korelasi setiap item
pernyataan mempunyai nilai r-hitung
lebih besar dari r-tabel, sehingga
berdasarkan
uji
validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel
jaminan valid dan dapat dijadikan
sebagai instrumen penelitian. Nilai r
tabel di dapat dari df=N-2 dengan
pengujian 2 arah pada tingkat
signifikansi 0.05 yaitu sebesar
0.1677.
UJI VALIDITAS VARIABEL HARGA
(Y1)
Berdasarkan
hasil
pengelolahan data maka uji
validitas variabel harga (Y1) dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Variabel produktivitas terdiri dari
4 item pernyataan. Korelasi setiap
item pernyataan mempunyai nilai rhitung lebih besar dari r-tabel,
sehingga berdasarkan uji validitas
menunjukkan bahwa pada semua
item pernyataan pada variabel
produktivitas valid dan dapat
dijadikan
sebagai
instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat dari
df=N-2 dengan pengujian 2 arah
pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu
sebesar 0.1677.
UJI VALIDITAS VARIABEL PENDAPATAN
(Y3)
Berdasarkan hasil pengelolahan
data maka uji validitas variabel
pendapatan (Y3) dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
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Berdasarkan tabel 21 diketahui
bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari
variabel Product (X1.1), transportasi
(X1.5), daya tanggap (X2.1), simpati
(X2.2), Harga (Y1), dan pendapatan
(Y3), lebih besar dari 0.49 sehingga
dapat disimpulkan data telah reliabel
yang berarti bahwa kuesioner dapat
digunakan dalam penelitian. Dan ada 5
data yang nilainya kurang dari 0.49
sehingga tidak reliebel seperti saluran
distribusi (X1.2), lokasi (X1.3), promosi
(X1.4),
Jaminan
(X2.3),
dan
Produktivitas (Y2) .
UJI HIPOTESIS

Variabel pendapatan terdiri
dari 4 item pernyataan. Korelasi
setiap item pernyataan mempunyai
nilai r-hitung lebih besar dari rtabel, sehingga berdasarkan uji
validitas menunjukkan bahwa pada
semua item pernyataan pada
variabel pendapatan valid dan
dapat dijadikan sebagai instrumen
penelitian. Nilai r tabel di dapat
dari df=N-2 dengan pengujian 2
arah pada tingkat signifikansi 0.05
yaitu sebesar 0.1677.

UJI F (SIMULTAN)
Uji
ini
digunakan
untuk
mengetahui
apakah
variabel
independen dalam hal ini Distribusi
Pemasaran (X1) yaitu, Product (X1.1),
saluran distribusi (X1.2), lokasi (X1.3),
promosi (X1.4), dantransportasi (X1.5),
dan Kualitas Pelayanan (X2) yaitu,
daya tanggap (X2.1), simpati (X2.2), dan
Jaminan (X2.3), secara bersama-sama
(simultan) berepengaruh signifikan
terhadap variabel dependen yaitu
keberhasilan usahatani (Y).

UJI RELIABILITAS
Untuk
menguji
keandalan
(reliabel)
suatu
pernyataan
digunakan
teknik
analisis
Cronbach’s Alpha untuk tiap
variabel penelitian melalui program
SPSS. Hasil pengujian ini dapat
dikatakan
reliabel
apabila
Cronbach’s Alpha> 0,6 (Malhotra,
2012:289). Hasil uji reliabilitas dari
variabel-variabel yang diteliti dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan tabel 22 dibawah,
diketahui bahwa Distribusi Pemasaran
(X1) yaitu,
Product (X1.1), saluran
distribusi (X1.2), lokasi (X1.3), promosi
(X1.4), dantransportasi (X1.5), dan
Kualitas Pelayanan (X2) yaitu, daya
tanggap (X2.1), simpati (X2.2), dan
Jaminan (X2.3), secara bersama-sama
(simultan) berepengaruh signifikan
terhadap variabel dependen yaitu
keberhasilan usahatani (Y). Hal ini
dibuktikan dengan nilai signifikan
0.003 lebih kecil dari alpha 0.05
dengan nilai Fhitung sebesar 6.671
lebih besar dari Fhitung sebesar 3.20
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keputusan pembelian secara parsial
dengan gambar kurva dibawah ini:

UJI T (PARSIAL)

Uji ini digunakan untuk
mengetahui apakah dalam model
regresi variabel independen secara
parsial memiliki hubungan yang
signifikan
terhadap
variabel
dependen. Berdasarkan hasil uji t
dengan SPSS yang disajikan pada
tabel 23 diatas, maka diketahui
bahwa variabel Distribusi Pemasaran
(X1) yaitu, Product (X1.1), saluran
distribusi (X1.2), lokasi (X1.3),
promosi
(X1.4),
dantransportasi
(X1.5), dan Kualitas Pelayanan (X2)
yaitu, daya tanggap (X2.1), simpati
(X2.2), dan Jaminan (X2.3), secara
bersama-sama
(simultan)
berepengaruh signifikan terhadap
variabel dependen yaitu keberhasilan
usahatani (Y).
Hal ini dapat
dibuktikan dengan nilai signifikansi
0.001 lebih kecil dari 0.05 dan
dengan nilai thitung sebesar 3.652
lebih besar dari t tabelsebesae 1.679
Maka dapat disimpulkan bahwa
variabel
harga
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel
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Nilai signifikansi untuk variabel
Distribusi Pemasaran (X1) yaitu,
Product (X1.1), saluran distribusi (X1.2),
lokasi
(X1.3),
promosi
(X1.4),
dantransportasi (X1.5), dan Kualitas
Pelayanan (X2) yaitu, daya tanggap
(X2.1), simpati (X2.2), dan Jaminan
(X2.3), secara bersama-sama (simultan)
berepengaruh
signifikan
terhadap
variabel dependen yaitu keberhasilan
usahatani (Y). Hal ini dapat dibuktikan
dengan nilai signifikansi 0.001 lebih
kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung
sebesar 3.652 lebih besar dari t
tabelsebesae 1.679 bahwa variabel di
atas berpengaruh signifikan.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dengan metode kuantitatif, maka
dapat peneliti simpulkan sebagai
berikut:
1. Terdapat hubungan yang nyata antara
distribusi-pemasaran (X1) dengan
kualitas pelayanan (X2). terhadap
keberhasilan Usahatani Bunga
krisan. Dapat diartikan Semakin
tinggi distribusi pemasaran (X1)
maka akan semakin tinggi juga
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kualitas pelayanan (X2) dan
Sebaliknya.
2. Distribusi-pemasaran bunga krisan
yang terdiri dari dimensi: harga,
produk, saluran pemasaran, lokasi,
promosi dan transportasi.
Dan
Kualitas pelayanan yang terdiri dari
dimensi kehandalan, ketanggapan,
simpati dan jaminan, secara
bersama
sama
(simultan)
berpengaruh signifikan terhadap
variable
dependen
yaitu
keberhasilan usahatani (Y). Adapun
Analisis secara deskriptif diperoleh
tingkat capaian produk 96%, lokasi
83%.
Selanjutnya
Kualitas
pelayanan yang terdiri dari aspek
kehandalan
(reability),
memperoleh capaian 74% krieria
baik dan aspek simpati diperoleh
tingkat capaian 78 %, dengan
kriteria baik.
3. Saluran
distribusi
pemasaran
bersama
sama
berpengaruh
signifikan terhadap keberhasilan
usahatani bunga krisan. Dengan
nilai harapan yang paling signifikan
mempengaruhi
keberhasilan
usahatani yaitu produk 96%
4. Kualitas pelayanan petani yaitu
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