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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Bali merupakan salah satu daerah potensial dalam pengembangan produksi 

terutama produk hortikultura. Salah satu produk hortikultura di Bali yang menjadi 

unggulan adalah bunga kol (Brassica oleraceae). Bunga kol merupakan tanaman 

sayuran yang berasal dari daerah subtropis dengan temperatur untuk pertumbuhan 

bunga kol yaitu minimum 15°C
 
– 18°C dan maksimum 24°C. Kelembaban 

optimum bagi tanaman bunga kol antara 80 – 90%. (Anon, 2014). Salah satu 

tempat tersebut adalah daerah Kecamatan Baturiti, perbatasan antara Kabupaten 

Tabanan dan Buleleng. Di Kecamatan Baturiti, bunga kol dapat tumbuh dengan 

baik dan juga dibantu dengan beberapa cara perawatan dan pemeliharaan.  

Kabupaten Tabanan adalah penghasil terbesar hortikultura diantara semua 

kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Desa Candi Kuning dan Desa Batunya 

merupakan dua desa dengan produksi bunga kol tertinggi di Kabupaten Tabanan. 

Daerah ini cocok sebagai daerah budidaya bunga kol karena sesuai dengan tempat 

tumbuh bunga kol tersebut (Anon, 2014). Menurut data statistik (Anon, 2014), 

luas tegal/kebun di Kecamatan Baturiti 3.922.50 ha dengan jumlah rumah tangga 

pertanian hortikultura sebanyak 6.3500. Kecamatan Baturiti memiliki sekurang - 

kurangnya terdapat 17 subak Abian, dimana 3 subak yang menanam bunga kol 

yaitu Subak Kanti Wesesa, Taman Amerta Sari dan Merta Buana (Anon, 2014a). 

Sayuran jenis bunga kol menempati produksi tertinggi di Kabupaten Tabanan 

yakni 5.273  ton dengan luas panen  745 ha. (Anon, 2014). 
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Konsumen bunga kol tersebar di seluruh Bali. Kota Denpasar sebagai 

pusat perdagangan memiliki jumlah penduduk tertinggi. Penduduk Kota Denpasar 

sesuai dengan hasil sensus pada tahun 2014 berjumlah 788.589 jiwa (Anon, 

2014b). Hal ini memberikan peluang sebagai pasar potensi yang besar terhadap 

pemasaran bunga Kol. 

Bunga kol dari Kecamatan Baturiti dalam pemasarannya mengalami beberapa 

jalur distribusi, beberapa tingkatan distribusi bunga kol mulai dari petani sampai 

ke konsumen. Secara umum tingkatan distribusi yang dilalui meliputi petani, 

pengepul, pedagang besar, pengecer, pasar tradisional, dan pasar swalayan. Pada 

umunya harga, tingkatan distribusi, margin pemasaran dan keuntungan bunga kol 

dipasaran tergantung pada jalur distribusi yang dilalui dari petani sebagai 

produsen sampai konsumen. Permasalahan yang terjadi belum diketahui jalur 

distribusi margin pemasaran dan keuntungan bunga kol dari Kecamatan Baturiti 

ke Kota Denpasar. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang jalur distribusi 

bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ke konsumen di 

Kota Denpasar. Selain itu perlu juga diteliti tentang margin pemasaran dan 

keuntungan pada setiap jalur distribusi bunga kol tersebut. Kecamatan Baturiti 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Baturiti merupakan sentral 

produksi bunga kol di daerah Bali. Kota Denpasar dipilih dengan alasan 

kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kota lain di Bali. Kota 

Denpasar merupakan konsumen yang cukup potensial bagi produk bunga kol.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa jenis jalur distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti 

sampai konsumen di Kota Denpasar? 

2. Apakah ada perbedaan margin pemasaran dan keuntungan pada setiap 

jalur distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti sampai 

konsumen di Kota Denpasar?  

3. Berapa margin pemasaran dan keuntungan yang terendah dan tertinggi dari 

jalur distribusi bunga kol? 

 

1.3.  Hipotesis 

Beberapa hipotesis pada penelitian ini adalah : 

1. Terdapat beberapa jenis jalur distribusi bunga kol dari petani di 

Kecamatan Baturiti sampai konsumen di Kota Denpasar. 

2. Terdapat perbedaan margin pemasaran dan keuntungan pada setiap jalur 

distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti sampai konsumen di 

Kota Denpasar.  

3. Terdapat margin pemasaran dan keuntungan yang terendah dan tertinggi 

dari jalur distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti sampai 

konsumen di Kota Denpasar. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis jalur distribusi bunga kol yang dihasilkan dari petani di 

Kecamatan Baturiti sampai konsumen di Kota Denpasar. 

2. Menentukan margin pemasaran dan keuntungan dari masing-masing jalur 

distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti sampai konsumen di 

Kota Denpasar. 

3. Menentukan margin pemasaran dan keuntungan yang terendah dan 

tertinggi dari jalur distribusi bunga kol dari petani di Kecamatan Baturiti 

sampai konsumen di Kota Denpasar. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi 

khususnya kepada petani serta pelaku usaha mengenai jalur distribusi dan margin 

pemasaran bunga kol (Brassica oleraceae). Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan untuk para petani, supplier dan distributor untuk melakukan perbaikan 

serta memperhatikan kegiatan – kegiatan terhadap jalur distribusi bunga kol 

(Brassica oleraceae) agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.     

 

 

 

 

 

 


