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Kegiatan Praktek Kerja Lapang yang selanjutnya akan ditulis dengan singkatan 

PKL ini dilaksanakan di CV. Arjuna Flora Dusun Junggo Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu Kabupaten Malang Jawa Timur. 

CV. Arjuna Flora merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan 

ekspor-impor hasil pertanian serta proyek landscape. Pasar CV. Arjuna Flora tidak 

hanya pasar internasional, namun juga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Hasil 

pertanian tersebut antara lain umbi sandersonia, benimo, bawang-bawangan, dan 

bunga potong. Bunga potong yang dibudidaya antara lain bunga Gypsophila 

Paniculata hortensia, Smilax, Calla Lily, Paperus, Statis. 

Bunga Gypsophila Paniculata atau lebih dikenal dengan nama Baby’s Breath 

merupakan bunga hias yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harganya 

yang mahal dan permintaan yang banyak. Kebutuhan akan bunga Baby’s Breath 

saat ini terus mengalami peningkatan terutama pada instansi- instansi perkantoran, 

restaurant, hotel dan dalam acara pernikahan. Tingginya minat pasar terhadap 

Baby’s Breath menjadi peluang besar dalam usaha pembudidayaannya. Analisis di 

dalam budidaya bunga potong Baby’s Breath diperlukan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan usaha tesebut.  

Berdasarkan hasil kegiatan praktek kerja lapang yang dilakukan, budidaya Baby’s 

Breath memerlukan perlakuan khusus. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di 

dataran tinggi dengan suhu khusus yaitu berkisar 27
o
C. Bibit Baby’s Breath 

diperoleh dari Jepang. Untuk pembibitan pertama menggunakan bibit impor 

sedangkan untuk pembibitan selanjutnya dilakukan dengan pembuatan mother 

plant. Penerangan dilakukan pada saat Baby’s Breath mulai tumbuh kuncup 

bunga.  

Hasil analisis usaha budidaya tanaman Baby’s Breath menunjukkan bahwa usaha 
ini sangat layak untuk diusahakan. Perhitungan yang dilakukan menunjukkan nilai 

R/C ratio sebesar 1,74, Return On Investment (ROI) sebesar 66,06 %. Jangka 

waktu pengembalian modal  adalah selama 0,64 bulan per satu kali panen 

(3bulan). 


