
 
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Sayuran berkualitas segar dan sehat merupakan produk pangan yang 

diinginkan oleh para konsumen karena aman dan bergizi. Isu keamanan pangan 
berupa penyakit dan kasus keracunan pangan yang biasa timbul akibat adanya 
kontaminasi pangan yang teridentifikasi oleh WHO (World Health Organization) 
adalah sebuah ancaman global terhadap kesehatan masyarakat dunia pada saat ini 
(WHO 2007). WHO memprediksi sekitar 2,2 juta orang meninggal akibat kasus 
keracunan pangan dan diare karena air dan pangan yang tercemar (WHO 2007). 
Pada tahun 2019 data kasus keracunan dari hasil laporan rumah sakit di seluruh 
Indonesia dengan metode propotional random sampling, bahwa yang terverifikasi 
dari 6.025 data keracunan pangan di Indonesia terdapat 1% teridentifikasi 
meninggal dunia akibat keracunan pangan (BPOM 2020). Penyakit yang terjadi 
akibat kontaminasi pangan biasanya disebabkan dari bakteri, virus, 
mikroorganisme parasit, pestisida, kontaminan/polutan (racun/toksik), juga akibat 
hal lain yang belum diketahui namun perlu diperhatikan dengan baik (Kuchemuller 
et al. 2009). Adanya skandal seperti kasus penyakit mulut dan kuku di Inggris tahun 
2001 (FSA 2002) atau isu makanan yang dimodifikasi secara genetika (GM) 
(Miraglia et al. 2004). Diketahui juga sayuran membawa bakteri seperti Salmonella, 
E. Coli, Listeria, Shigella dan virus hepatitis A (Xue et al. 2007), pada sayuran 
hidroponik pun dapat tercemar E. Coli (Wang et al. 2020). Isu keamanan pangan di 
tengah pandemi virus korona COVID-19 terkait rantai pasok sayuran mengenai 
pendistribusian dari petani sampai ke konsumen dengan aman dari kontak COVID-
19 juga semakin meningkat (FAO 2020). Pencemaran atau kontaminasi pangan bisa 
terjadi dalam mata rantai pangan yang dimulai dari budidaya, pascapanen, produksi, 
distribusi hingga konsumsi, oleh karena itu perlunya manajemen rantai pasok 
sebagai pengawasan dan pengendalian pangan berupa pengimplementasian sistem 
ketertelusuran atau traceability terhadap produk pangan yang dihasilkan (Sudibyo 
2012). Beberapa tahun terakhir dilaporkan bahwa wabah penyakit yang ditularkan 
melalui makanan yang terkait dengan konsumsi sayuran segar di seluruh dunia telah 
menyebabkan peningkatan permintaan konsumen terhadap informasi dan 
transparansi dalam rantai sayuran sebagai pendorong utama untuk pengembangan 
sistem traceability (Xue et al. 2007). Jelas bahwa isu kesehatan pada sayuran 
hidroponik menjadi masalah utama berupa penyakit yang diakibatkan oleh sayuran 
hidroponik yang kebenaran informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, 
sehingga akibat isu tersebut sistem traceability sangat dibutuhkan. 

Adapun peraturan hukum dan perundang-undangan yang dikeluarkan 
pemerintah Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2019 
pasal 4 mengenai transparansi produk pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 
69 tahun 1999 pasal 2 yang merupakan landasan hukum terhadap penggunaan 
sistem traceability di Indonesia juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UU PK) nomor 8 tahun 1999 pasal 7 mengenai keaslian produk yang mengatur 
kewajiban produsen agar membagikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa juga memberi panduan penggunaan, 
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perbaikan dan perawatan. Ada pula beberapa contoh peraturan internasional 
terhadap penerapan traceablity seperti “Europan Food Safety Authority” yang 
dibangun sejak 2002 tentang keamanan pangan di Uni Eropa (Zhang dan Bhatt 
2014) dan regulasi “The Bioterrorism Act (BTAct)” oleh pemerintah Amerika 
Serikat pada tahun 2002 (Thakur dan Hurburgh 2009). Regulasi ini memicu 
perusahaan untuk beradaptasi terhadap peraturan yang ada. Kegagalan untuk 
mengelola sistem ketertelusuran pangan sebagai dasar untuk menjadi pebisnis yang 
sukses dalam pasar pangan berdampak terhadap turunnya reputasi dan kepercayaan 
konsumen (Kelepouris et al. 2007). 

Menurut Seminar (2016) pengembangan sistem traceability berbasis 
teknologi informasi sangat penting dan diperlukan terhadap kontrol kehilangan 
makanan (food loss) dan limbah (waste) pada setiap proses yang terjadi dalam rantai 
pasok. Sistem traceability bisa mengurangi biaya dan sumber daya manusia terkait 
pertukaran informasi terhadap mitra bisnis (eksternal) dan pembaharuan informasi 
data logistik perusahaan (internal). Menurut Supartono et al. (2009) pada komoditas 
pertanian di Indonesia sistem rantai pasok sangat berbeda di setiap daerahnya, 
karena memiliki kekurangan pada setiap bagiannya sehingga berakibat terhadap 
banyaknya losses selama tahap distribusi dari titik awal (lahan pertanian) sampai 
dengan titik tujuan (konsumen). Sistem traceability diharapkan bisa memberikan 
informasi yang lebih teliti dan sesuai periode yang diharapkan pada tahap 
pengambilan keputusan, juga menjadikan perusahaan unggul secara kompetitif 
melalui kemampuannya terhadap pendokumentasian informasi produk terutama 
dalam sustainability produk dan dampaknya pada lingkungan (Olsen dan Borit 
2013). 

Sistem traceability pada bidang pangan dan pertanian sangat dibutuhkan oleh 
Industri ini dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk yang rentan rusak 
dan rantai pasok yang cukup kompleks. Salah satu produk pertanian yang memiliki 
prospek tinggi di Indonesia adalah sayuran hidroponik. Menurut Jensen dan Collins 
(2011) hidroponik adalah teknologi untuk menanam tanaman dalam larutan nutrisi 
(air dan pupuk) dengan atau tanpa penggunaan medium buatan (misal pasir, kerikil, 
gambut, serbuk gergaji) untuk memberikan dukungan mekanis, dengan level 
perlakuan non organik. Hidroponik juga secara singkat bisa didefinisikan sebagai 
budidaya tanaman tanpa tanah (Savvas D 2003).  

Sistem hidroponik menjadi semakin luas di dunia, dan menurut laporan 
terbaru Jensen dan Collins (2011), diharapkan mencapai pertumbuhan dunia 18,8% 
dari 2017 hingga 2023, sesuai dengan pasar hidroponik global USD 490,50 Juta 
pada tahun 2023. Sebenarnya, Eropa dianggap sebagai pasar terbesar untuk 
hidroponik di mana Perancis, Belanda, dan Spanyol adalah tiga produsen teratas, 
diikuti oleh Amerika Serikat dan wilayah Asia-Pasifik, namun tidak menutup 
kemungkinan akan berkembang di wilayah Asia-Pasifik khususnya Indonesia, 
karena Indonesia mampu untuk menghasilkan sayuran hidroponik dengan kualitas 
tinggi untuk diekspor ke mancanegara. Penggunaan sistem hidroponik juga tanpa 
mengenal musim dan tanpa memerlukan lahan yang luas dibandingkan dengan 
kultur tanah sebagai penghasil satuan produktivitas yang sama. Oleh sebab itu 
hidroponik ini akan sangat baik dan cocok dikembangkan di Indonesia. 

Sistem tanam hidroponik berkembang cukup prospektif mengingat beberapa 
hal seperti permintaan pasar sayuran berkualitas yang terus meningkat, di tengah 
kondisi lingkungan atau iklim yang tidak menunjang, kompetisi penggunaan lahan 
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dan adanya masalah degradasi tanah (Siregar 2017). Perkembangan permintaan 
akan sayuran hidroponik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami 
peningkatan, namun data permintaan sayuran hidroponik yang menyatakan 
tingginya permintaan konsumen di Indonesia secara statistik belum ada, karena 
belum terdokumentasi dengan baik (Savira dan Prihtanti 2019). Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi kinerja ekspor pangan sejak 2016 hingga 
2018 naik 29%, inflasi pangan tahun 2014 sebesar 10,57% turun menjadi 1,26% 
tahun 2017. Kemudian, investasi naik 110% nilainya Rp94,2 triliun bahkan 
kontribusi sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) 
naik 47,2% atau Rp1.375 triliun. Dari data BPS tahun 2016 tersebut juga nilai tren 
ekspor ke Singapura 3,28% dan Malaysia 3,88% berupa produk holtikultura yang 
merupakan negara dengan nilai tujuan terbesar Indonesia. Peningkatan ekspor 
pangan ini jelas bahwa permintaan sayuran terus meningkat tidak terkecuali 
sayuran hidroponik. Indonesia memiliki peluang yang sangat baik dalam 
meningkatkan keuntungan terhadap hasil pengembangan sayuran hidroponik baik 
terhadap kebutuhan dalam negeri maupun mengambil peluang ekspor (Gabrieli 
2017). 

Secara umum, negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Malaysia dan 
Singapura memiliki standar keamanan pangan yang ketat, terutama standar 
Sanitary and Phitosanitary (SPS) yang lebih tinggi. Standar SPS ini merupakan 
aturan yang diterapkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan atau tanaman 
dari resiko penyebaran hama dan penyakit serta risiko dari bahan tambahan pangan, 
racun dan terkontaminasinya makanan. Semakin tinggi GDP per kapita suatu 
negara, maka rata-rata jumlah standar per produk akan semakin meningkat (Ferro 
et al. 2015). Diketahui tren penolakan ekspor sayuran Indonesia dengan total 716 
di tahun 2013 dan 620 di tahun 2014 walaupun menurun tapi perlu diperhatikan 
agar isu terbaru terus turun (Hariyadi 2016). Isu sayuran dari Indonesia sulit untuk 
diekspor menjadi kepentingan tersendiri kenapa sistem ketertelusuran diperlukan. 
Kemudian, agar menghindari isu penolakan ekspor pangan, perusahaan didorong 
untuk melakukan sertifikasi standardisasi pangan seperti Sertifikasi Prima 3 dan 
Global GAP (Rosabel 2018). Menurut United Nations (UN 2018), diperkirakan 
68% penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2050,  dengan 
permintaan sayuran hidroponik yang terus bertambah oleh masyarakat urban 
sehingga kesadaran terhadap ketertelusuran produk sayuran berkembang (Xue et 
al. 2007). 

Menurut laporan dari Valuates Reports (2020), pasar pertanian hidroponik 
akan tumbuh 13,7% CAGR dari 2019-2025 dengan Indonesia merupakan salah satu 
negara yang memiliki potensi untuk berkembang dalam industri hidroponik ini. 
Menurut Import Promotion Desk (2018) kunci kesuksesan pasar bagi perusahaan 
Indonesia yaitu kemauan terhadap investasi pada manajemen mutu dan agar 
memfokuskan bisnis ekspornya akan permintaan produk hidroponik yang 
bersertifikat. Oleh sebab itu value added yang diciptakan terhadap produk sayuran 
hidroponik merupakan langkah yang dapat mendulang keuntungan terhadap negara 
Indonesia yang lebih besar, dengan demikian tahap penambahan nilai pada produk 
sayuran hidroponik merupakan jalan keluar untuk memaksimalkan keuntungan 
negara dari komoditas sayuran hidroponik. Jelas bahwa hidroponik dari tahun 2017-
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2019 terus mengalami peningkatan dan bahkan estimasi pada 2020-2025 
mengalami kenaikan hingga 16 Miliar USD (Gambar 1.1). 

CV. Garuda Farm adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berjalan di 
bidang agro-industri dan bahan makanan seperti buah dan sayuran. Produk pangan 
yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah produk sayuran hidroponik. CV. Garuda 
Farm melalui salurannya yang didirikan untuk mempromosikan dan mengangkat 
bahan baku atau komoditas Indonesia serta produk industri yang dibeli langsung 
dari petani, dengan melakukan ini perusahaan dapat memberikan manfaat yang 
signifikan bagi mitra lokal dan pembeli dari luar negeri dengan harga yang 
kompetitif. Komitmen ini didukung penuh oleh program komprehensif untuk 
keamanan pangan, program perlindungan tanaman ilmiah, langkah-langkah kontrol 
kualitas yang ketat, teknologi produksi dan transportasi mutakhir, peningkatan 
berkelanjutan melalui penelitian dan inovasi, dan dedikasi untuk keselamatan 
karyawan, masyarakat dan lingkungan. CV. Garuda Farm adalah mitra yang 
terpercaya dan bertanggungjawab dalam menyediakan produk-produk Indonesia 
berkualitas tinggi. 

Menurut Gilmour (2019) hasil umum menunjukkan bahwa pendapat 
konsumen tentang hidroponik masih relatif baru dan dapat dengan mudah 
dipengaruhi, meskipun hasilnya tidak dapat memprediksi bagaimana persepsi pasar 
yang akan berubah terhadap pemasaran berkelanjutan. Mengingat kondisi seperti 
ini, produk sayuran hidroponik justru memberikan kesempatan bagi para petani dan 
pengembang usaha dalam memasarkan sayuran hidroponik karena mampu 
menghasilkan pendapatan yang relatif lebih baik dari produk sayuran biasa. 
Teknologi yang berkembang, tingkat persaingan perusahaan, dan regulasi terhadap 
produk pangan memicu perusahaan agar semakin kompetitif, dengan demikian 
fokus pada penelitian ini yaitu membangun sistem traceability berbasis sistem 
informasi terhadap rantai pasok sayuran hidroponik di CV. Garuda Farm, Bogor. 
Penerapan sistem traceability pada perusahaan diharapkan mampu melacak 

 
Gambar 1.1  Pasar hidroponik regional (satuan miliar USD) Valuates Reports 2020 
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ketertelusuran rantai pasok, melindungi konsumen dan orang-orang yang terlibat 
dalam rantai pasok, melengkapi sistem manual perusahaan, mengefisiensi kinerja 
perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan terhadap rantai pasok dan 
mendorong sistem pengambilan keputusan (DSS) yang semakin cepat. 

Hasil kajian Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura pada 
Tabel 1 juga menyebutkan bahwa produktivitas sayuran kubis, wortel, jamur, tomat, 
terung, buncis, kangkung, bayam di Indonesia tahun 2014-2018 secara umum 
mengalami peningkatan, terlihat dari pertumbuhan tahun 2017 ke 2018 dimana 
dalam Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa kubis pada tahun 2017 tingkat 
produktivitasnya meningkat 34,10% dari 15,88 Ton/Ha menjadi 21,03 Ton/Ha pada 
tahun 2018, kemudian wortel pada tahun 2017 tingkat produktivitasnya turun -
3,06% dari 17,52 Ton/Ha menjadi 16,99 Ton/Ha pada tahun 2018 namun karena 
sifatnya fluktuatif dapat meningkat kembali. Juga komoditas dari produktivitas 
sayuran yang lain seperti jamur, tomat, terung, buncis, kangkung dan bayam rata-
rata mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 (Tabel 1.1). Jelas ini 
sangat mendukung perkembangan sayuran hidroponik juga karena peningkatan 
produktivitas sayuran. 

Penelitian sebelumnya yang mendukung sistem ketertelusuran yaitu metode 
traceability yang dikemukakan oleh Huque et al. (2015) dengan memanfaatkan QR 
Code yang dapat mengotentikasi keaslian terhadap produk pertanian. Pada sayuran 
hidroponik pemanfaatan sistem traceability dengan QR Code tepat untuk 
diterapkan agar mendukung sistem ketertelusuran. Diketahui pula bahwa produk 
yang bisa dilacak sesungguhnya memberikan nilai lebih kepada konsumen karena 
dapat menambah rasa kepercayaan terhadap produk yang ingin dibeli. Menurut 
penelitian Liu dan Chen (2015), bahwa keinginan konsumen untuk membeli 
(willingness to pay) produk yang dapat ditelusuri (traceable food) akan bertambah, 
walaupun dipengaruhi terhadap berbagai macam faktor yaitu tempat pembelian, 
persepsi konsumen mengenai risiko, status kesehatan, dan penghasilan rata-rata per 
bulan. Triana (2017) menyatakan bahwa  secara keseluruhan usaha sayuran 
hidroponik memberikan keuntungan, dengan R/C rasio adalah 1,37. Dengan 
demikian bahwa usaha sayuran hidroponik secara keseluruhan sudah layak untuk 
dijalankan dan dilanjutkan oleh para petani karena selain menguntungkan 
permintaannya pun meningkat. Menurut Devi dan  Hartono (2016) faktor dan 

Tabel 1.1  Produktivitas sayuran di Indonesia tahun 2014-2018 dalam Ton/Ha 

No. 
Nama sayuran  Tahun  Pertumbuhan/ 

2018 over 
2017(%) 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Kubis 22,75 22,33 21,04 15,88 21,03 34,10 
2 Wortel 16,12 17,26 16,90  17,53 16,99 -3,06 
3 Jamur 63,84 0,63 0,88 77,94 70,89 -9,04 
4 Tomat 15,52 16,09 15,31 17,31 18,14 4,79 
5 Terung 10,95 11,20 11,37 12,20 12,53 2,75 
6 Buncis 11,11 11,36 10,98 11,75 12,22 3,95 
7 Kangkung 6,08 6,23 5,66 5,79 5,99 3,35 
8 Bayam 2,96 3,56 3,69 3,65 4,10 12,16 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 
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proses pembelian konsumen terhadap sayuran hidroponik yaitu jumlah pendapatan 
keluarga per bulan, tingkat pendidikan formal, intensitas berhubungan dengan 
kelompok acuan, dan motivasi pembelian mempengaruhi keputusan konsumen 
dalam membeli sayuran hidroponik. Kemudian dari sisi petani, faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap niat memproduksi sayuran hidroponik adalah pada 
pemanfaatan teknologi untuk memproduksi, penanaman sayuran di luar dari 
musimnya dan juga profit yang lebih besar daripada memproduksi sayuran secara 
konvensional. 

Seperti yang kita ketahui pula bahwa sebelum adanya sistem traceability 
perusahaan belum dapat berkembang dan setelah adanya sistem sehingga dapat 
memperbaiki  model bisnis perusahaan. Zahid (2020) menyatakan bahwa perbaikan 
model bisnis agrowisata dengan bisnis model kanvas dapat mengidentifikasikan 
kunci aktifitas utama dalam bisnis dan pelayanan. Dimana sebelum sistem berjalan 
ada model bisnis aktif yang belum berkembang, namun setelah sistem 
diimplementasikan akan terlihat model bisnis yang sesuai dengan melakukan 
perbaikan atau usulan yang direkomendasikan pada perusahaan. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Regulasi perdagangan pada produk pangan dalam menghadapi pasar dunia 
berubah lebih ketat. Jumlah produsen yang meningkat secara global juga di 
Indonesia dalam memberikan penawaran produk sayuran hidroponik menjadi 
sebuah hal yang menarik dari penelitian ini untuk dikaji. Hal ini juga seharusnya 
dapat mendorong perusahaan agar bisa mengimplementasikan sistem yang terpadu 
untuk menambah keunggulan perusahaan secara kompetitif. Adanya skandal pada 
keamanan produk dan wabah penyakit pangan menyebabkan peningkatan 
permintaan konsumen terhadap informasi dan transparansi rantai pasok sayuran 
dalam pengimplementasian prosedur ketertelusuran produk (Jaya et al. 2014). Hak 
konsumen terhadap keaslian sayuran hidroponik dapat dimungkinkan dan 
terlindungi oleh metode traceability. Beberapa metode yang sudah berkembang 
dalam sistem ketertelusuran yaitu metode traceability berbasis internet of things 
(Ruizhi et al. 2014), Radio Frequency Identification (RFID) (Zhang et al. 2009), 
dan Personal Digital Assistance (PDA) berbasis GPRS (Xiong et al. 2010), juga 
QR Code yang dipergunakan oleh Huque et al. (2015). 

Saat ini sistem traceability sudah seharusnya diterapkan secara wajib untuk 
seluruh pebisnis atau pengusaha yang berkecimpung dalam rantai pangan di 
Indonesia (Sudibyo 2012). Sistem traceability diperlukan untuk melindungi 
konsumen dan orang-orang yang terlibat dengan produk sayuran hidroponik. 
Kebutuhan dari pengimplementasian sistem ini sangat diperlukan oleh eksportir 
agar terhindar dari retur terhadap negara pengimpor. Namun masih ada perusahaan 
yang belum mengerti perlunya sistem traceability dan belum berupaya untuk 
memakai sistem tersebut. Ada juga yang sudah tetapi masih banyak perusahaan 
kecil menengah menggunakan kertas (paper based) sehingga belum optimal selain 
membuang banyak waktu dan kemungkinan kesalahan pengambilan informasi 
terjadi (Karlsen et al. 2010). Dengan begini sistem traceability adalah solusi 
terhadap manajemen sistem informasi pada rantai pasok sayuran hidroponik yang 
dibutuhkan untuk melengkapi sistem traceability manual. Pengembangan sistem 
traceability seharusnya dapat memperbaiki model bisnis perusahaan yang ada 



 

7 

dengan merancang model bisnis yang direkomendasikan setelah teknologi tersebut 
diimplementasikan. 

Berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana cara perusahaan agar dapat menjamin ketertelusuran produk 
sayuran hidroponik yang ditawarkan? 

2. Bagaimana cara konsumen agar bisa meninjau keaslian produk sayuran 
hidroponik sehingga hak konsumen terlindungi? 

3. Bagaimana cara perusahaan agar mampu memperbaiki model bisnis 
sayuran hidroponik yang ada? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
1. Untuk menjamin sistem ketertelusuran terhadap penyajian informasi 

rantai pasok proses bisnis pada sayuran hidroponik secara cepat dan 
akurat. 

2. Untuk meninjau keaslian dan transparansi rantai pasok sayuran 
hidroponik berupa informasi aktor dan proses bisnisnya dengan cara 
mengembangkan prototipe sistem ketertelusuran. 

3. Untuk memperbaiki model bisnis yang ada dengan melakukan usulan 
perbaikan dan evaluasi terhadap perusahaan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan masukan 
tentang pengembangan aplikasi untuk sistem traceability pada sayuran 
hidroponik melalui data yang akurat dan pertukaran informasi yang 
efektif dan efisien, perbaikan model bisnis perusahaan, juga sebagai 
sarana edukasi dan promosi perusahaan terhadap pemasaran sayuran 
hidroponik. 

2. Bagi konsumen, memberikan hak perlindungan konsumen sehingga 
konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terhadap 
sayuran hidroponik. 

3. Bagi akademisi,  agar dapat memberikan referensi penelitian perihal 
sistem traceability di masa yang akan datang. 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem 
traceability sayuran hidroponik. Perancangan sistem dan prototipe ini ditujukan 
pada rantai pasok sayuran hidroponik di perusahaan CV. Garuda Farm yang 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sayuran hidroponik di 
Indonesia. Fokus utama adalah keamanan produk dan pendokumentasian riwayat 
pergeseran produk pada rantai pasok sayuran hidroponik. Sistem ini hanya dapat 
diimplementasikan oleh aktor dalam rantai pasok yang sudah menggunakan 
teknologi seperti penggunaan telepon selular bersistem operasi Android atau 
komputer yang mendukung dan memiliki akses internet dan GPS. Sistem dievaluasi 
dengan UEQ (User Experience Questionnaire). Batas pengembangan hanya sampai 
perancangan model bisnis yang diusulkan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pertanian Hidroponik 
Menanam tanaman dalam air saja tidak dianggap sebagai sistem hidroponik. 

Pertanian Hidroponik adalah cara-cara bercocok tanam selain menggunakan tanah 
sebagai tempat menanam tanaman dengan prinsip dasar agar mampu merekayasa 
alam dengan menciptakan dan mengatur kondisi yang paling ideal bagi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Biasanya media tanam yang digunakan 
bersifat poros, seperti pasir, arang sekam, batu apung, kerikil, rockwool (Lingga 
2002). Sertifikasi produk hidroponik yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan, 
pasca panen, dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh badan 
standardisasi (IFOAM 2012). 

Menurut IFOAM (2012) Pertanian sistem hidroponik adalah sistem produksi 
tanaman tanpa media tanah atau solusi air menggunakan nutrisi terdisosiasi sebagai 
sumber utama pasokan nutrisi. Hidroponik juga sangat cocok dibangun dalam skala 
industri, menurut Hudoro (2003) beberapa keuntungan hidroponik yaitu tidak 
membutuhkan lahan yang luas, kebutuhan air, unsur hara, juga sinar matahari dapat 
diatur berdasarkan jenis dan tanamannya, hama juga lebih mudah dikontrol, kondisi 
lebih bersih, media tertentu bisa dipakai lebih dari satu kali. 

 
2.2 Sistem Informasi 
a. Definisi Sistem Informasi 

Teknologi informasi adalah inti dalam sistem informasi. Sistem informasi 
adalah kombinasi yang terorganisir dari manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan komunikasi, sumber data dan kebijakan. Kita sudah terbiasa dengan 
istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengimplementasian teknologi 
informasi bisa memberikan keuntungan strategis terhadap perusahaan, fokus 
teknologi informasi yaitu pada perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, 
manajemen data, dan teknologi berbasis internet (Obrien dan Marakas 2011). Pada 
pengaplikasiannya, sistem informasi dan teknologi informasi tidak terpisahkan dan 
memiliki sebuah kesatuan. Dalam bisnsis pemanfaatan teknologi informasi bisa 
menjadi sebuah keunggulan strategis dan menjadi sarana berkompetisi bagi 
perusahaan. Strategi yang bisa dilaksanakan dengan menerapkan teknologi 
informasi yaitu biaya yang hemat, diferensiasi, inovatif, meningkatkan promosi, 
dan mengembangkan perusahaan (Obrien dan Marakas 2011). 
b. Sistem Informasi untuk Traceability 

Keberadaan sistem informasi menjadikan sebuah proses bisnis lebih baik. 
Farm Management Information System (FMIS) merupakan perancangan dan 
pembentukan pemanfaatan sistem informasi pada pertanian, untuk meningkatkan 
presisi dan keakuratan, mendapatkan gambaran menyeluruh dengan mengambil 
semua tahap dan penanganan informasi oleh petani dengan FIMS. Menurut 
lingkungan Sørensen et al. (2010) FMIS dilaksanakan dengan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang dimiliki seperti konsumen, peran para aktor, proses transformasi, 
sudut pandang dunia, kepemilikan dan hambatan lingkungan. 
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Computer Based Information System (CBIS) merupakan salah satu 
pendekatan teknologi informasi yang bisa dipergunakan untuk proses pertanian. 
Menurut Seminar (2016), CBIS dalam rantai pasok pangan adalah suatu pendekatan 
sistem informasi untuk menunjang sistem traceability. Sumber daya penunjang 
tersebut meliputi peranti keras (hardware), peranti lunak (software), peranti data 
(dataware), peranti jaringan (netware), peranti informasi (inforware), dan peranti 
berpikir (brainware) sebagai elemen dasar yang harus dicukupi untuk mengubah 
data menjadi informasi pada rantai pangan. CBIS dalam traceability berperan 
menunjang transparansi dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi (Gambar 
2.1). Menurut Seminar (2016) sistem penelusuran dapat menjadi suatu pendekatan 
untuk meminimalisir kehilangan alokasi pangan (food loss) dan sisa pangan (food 
waste). Menurut Thyberg (2015) kehilangan alokasi pangan (food loss) dan sisa 
pangan (food waste) bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti keadaan 
infrastruktur, iklim, faktor kualitas, dan standar keamanan pangan. 

Sumber daya peranti keras (hardware) memerlukan peralatan seperti 
peranti pengindraaan (sensing device), data loggers, pemindaian data (data 
scanners), peranti komunikasi, peranti penyimpanan data, pernati penampil 
informasi (information displays), actuator, processing unit (microprocessor), 
komputer, smartphones, dan jaringan komunikasi. Sumber daya peranti lunak 
(software) yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem CBIS meliputi 
sistem operasi, aplikasi yang relevan, Database Management System (DBMS), 
software Geographic Information System (GIS), akuisisi data, software report 
generator, software aplikasi khusus (Knowledge Management System (KMS), 
Enterprise Resource Planning (ERP), Decision Support System (DSS), Customer 
Relation Management (CRM) dan sistem cerdas yang lain sesuai dengan keperluan 
bisnis), juga search engine untuk melakukan pencarian informasi lain yang 
dibutuhkan. Ada juga faktor lain yang diperlukan yaitu peranti data (dataware) 
yang relevan (seperti data history, real time, spasial, statistik, tata ruang, dan 
georafis) yang berkaitan dengan setiap aktor yang berperan, aktivitas bisnis yang 
dikerjakan, peristiwa, produk pangan, dan standar mutu kualitas rantai pangan. 

 
Gambar 2.1 Alur CBIS sistem transparansi rantai pangan Seminar 2016 
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Peranti jaringan (netware) yang diperlukan yaitu kontrol dan akses jaringan, media 
komunikasi, direktori, processor komunikasi, web service, dan klaster jaringan 
teknologi (intranet, ekstranet, dan internet). Sumber daya informasi (infoware) yang 
dibutuhkan mencakup operasional, laporan manajerial, laporan analisis perkiraan 
dan tren, sinyal peringatan dini, scenario pengambilan keputusan, dalam bentuk 
pilihan lembar digital atau cetak. Peranti berpikir (brainware) yaitu seluruh aktor 
yang termasuk dan yang tergabung dalam rantai pasok pangan dan CBIS seperti 
administrator basis data dan CIF (Chief Information Officers), manajer MIS, para 
ahli lainya, serta pengguna akhir (end users). Empat peran penting yang dimiliki 
CBIS pada transparansi rantai pangan, yaitu (1) untuk menunjang berbagai 
algoritma, skenario pemograman komputer. (2) untuk menunjang data real time 
yang akurat dari setiap aktor pada setiap tahapan rantai pangan. (3) untuk 
menunjang penyimpan data dalam berbagai bentuk digital (teks, video, audio) dari 
data geografis, spasial, temporal, statistika, dan seri yang memiliki peran untuk 
diproses, objek, dan aktor dalam rantai pangan. (4) untuk menunjang keterkaitan, 
penelusuran, dan identifikasi setiap aktor pada berbagai tahapan, area geografis, 
dan waktu dalam rantai pangan. 
 
2.3 Traceability 
a. Definisi Traceability 

Secara umum traceability dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat 
mengidentifikasi riwayat berdasarkan rekaman informasi suatu produk atau barang 
di dalam jalur rantai pasok. Definisi traceability menurut General Food Law 
Regulation Uni Eropa yaitu “the ability to trace and follow a food, feed, food 
producing animal or substance through all stages of production and distribution” 
yang berarti kemampuan untuk melacak dan mengikuti pangan, pakan, produksi 
makanan hewan, dan zat melalui seluruh proses produksi dan distribusi. Definisi 
lain traceability menurut International Standards Organization pada ISO 9000: 
2000 Quality management systems-Fundamentals and vocabulary menerangkan 
traceability yaitu “kemampuan untuk melacak riwayat, aplikasi atau tempat sesuatu 
dengan maksud untuk menyimpan informasi” (Thompson et al. 2005). Hal yang 
perlu diperhatikan dalam mekanisme Traceability suatu produk adalah bahan baku 
dan segala komponen terkait sumber, riwayat proses, distribusi dan pengiriman 
produknya (Liu et al. 2012). Definisi tracebility menurut ISO yaitu “the ability to 
trace the history, application or location of an entity by means of recorded 
information” yang berarti kemampuan untuk melacak riwayat, aplikasi, atau tempat 
suatu entitas melalui informasi yang terdokumentasi (Furness et al. 2006).  
Penerapan sistem traceability ini bisa dilakukan pada setiap proses atau pada 
proses-proses tertentu dari rantai pangan (produksi hingga distribusi). Sistem ini 
juga mampu untuk mengidentifikasi setiap proses dalam rantai pangan, diawali dari 
awal produk (one step back) dan tujuan dari produk (one step forward). Menurut 
Jakkhupan (2015) secara umum traceability terdiri dari dua arah yaitu backward 
traceability (tracing) atau penelusuran produk yang diperlukan agar mampu 
mencari kesalahan jika ada cacat produk dan forward traceability (tracking) atau 
pelacakan produk yang diperlukan agar memastikan produk sesuai kondisi saat 
dikirimkan hingga sampai tujuan agar cepat diambil tindakan jika terjadi recall. 
Tujuan, ruang lingkup, dan prosedur dari sistem traceability perlu dilaksanakan 
secara transparan dan modifikasi memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai 
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permintaan dari pihak yang berwenang (competent authority) (CAC/GL 60 2006). 
Menurut Vilmos (2015) kunci efektifitias traceability ada pada daya kerjasama 
yang kuat dengan otoritas bersangkutan pada basis harian, dan juga kemampuan 
untuk mengendalikan semua proses produksi, pemrosesan dan distribusi. Menurut 
Ene (2013); FAO (2013) menerangkan bahwa sistem traceability harus memiliki 
tiga elemen terpenting, yaitu identifikasi yang unik, manajemen data, dan 
komunikasi data. Cara pengidentifikasian yang unik bisa dipantau dari produk yang 
ditelusuri dan aktor-aktor yang berperan selama rantai pasok produk dalam bentuk 
pengkodean yang unik agar mempermudah dalam pelacakan produk pada tahapan 
sebelumnya. Sataya Paisal (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem 
traceability produksi memiliki kemampuan untuk melacak riwayat produk hingga 
agen outsourcing yang memproduksinya, elemen dan bahan yang dipergunakan dan 
jumlah material pokok yang dipergunakan dalam prosesnya. Produksi dengan 
jumlah yang banyak dan melewati tahap-tahap yang panjang selama rantai pasok 
sehingga perlu dilakukan ketertelusuran. 

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan banyak manfaat untuk 
standar traceability produk pangan. Manfaat yang diberikan dengan 
pengimplementasian sistem traceability yaitu dapat meminimalisir biaya dan 
sumber daya manusia yang terkait dengan pertukaran informasi melalui perpaduan 
yang lebih baik dengan sistem elektronik, traceability mampu memberikan akses 
informasi secara real time dan akurat, dan sistem traceability juga bisa memberikan 
keunggulan kompetitif melalui kemampuan untuk mendokumentasikan 
karakteristik produk yang diharapkan, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan 
(sustainability), serta etika dan dampaknya pada lingkungan menjadi rendah 
(Kelepouris et al. 2007; Olsen dan Borit 2013). Kraisintu (2011) menerangkan 
bahwa manfaat traceability dapat diidentifikasi ke dalam beberapa dimensi secara 
keberlanjutan, 1) Dimensi ekonomi, menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam 
penghematan biaya, peningkatan keuntungan/ pendapatan, perlindungan 
pengurangan penjualan. 2) Dimensi sosial, memberikan keberlanjutan sosial 
dengan mengendalikan keamanan pangan. 3) Dimensi lingkungan, berkontribusi 
terhadap kelestarian lingkungan dengan melindungi sumber daya lingkungan dan 
mencegah pencemaran. Ada juga manfaat lainnya dari sistem traceability selain 
sustainability yaitu memaksimalkan kualitas produk dan meminimalisir kecacatan 
produk. Selain dimensi keberlanjutan menurut Granberg (2015), traceability bisa 
menjaga kualitas produk untuk konsumen karena tanggung jawab perusahaan 
kepada pemasok untuk mengambil tindakan pencegahan produk cacat dan 
perhitungan kualitas. Menurut Bhatt et al. (2013) pengimplementasian traceability 
secara holistik bisa memberikan manfaat secara langsung (direct) dan secara tidak 
langsung (indirect). Manfaat secara langsung dari traceability adalah bisa 
memberikan kemampuan penanganan produk secara cepat dan dapat meminimalisir 
resiko recall produk dengan skala besar. Secara tidak langsung manfaat yang 
dirasakan yaitu meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok karena adanya label 
produk dan kegiatan pelacakan produk yang memudahkan dalam visibilitas secara 
real-time dalam setiap tahap rantai pasok yang kompleks. Pemangku kepentingan 
yang menerima manfaat secara tidak langsung antara lain konsumen, produsen, 
petani, distributor, retailer, industri dan ekonomi. Teknologi informasi yang 
diterapkan pada sistem traceability juga memberikan kontribusi positif terhadap 
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beberapa faktor pada rantai pasok makanan segar antara lain efisiensi, fleksibilitas, 
responsifitas, dan kualitas makanan (Donck 2010). 
b. Metode Traceability 

Biasanya traceability dipakai untuk mengoleksi data sebagai 
pelacak barang atau produk yang didasarkan pada informasi yang terdokumentasi 
di sepanjang rantai pasok. Pengumpulan data ini memerlukan waktu, biaya, dan 
tenaga yang tidak sedikit agar data itu terkumpul secara akurat dan memenuhi 
kebutuhan. Pengumpulan data dan informasi dengan cara manual menyita waktu, 
karena pencatat perlu mencatat seluruh informasi pada setiap titik kegiatan dan 
menyampaikan informasi yang sudah dikumpulkan tersebut secara konvensional 
atau menuliskan dan menyimpan data pada sistem komputer. Oleh sebab itu, 
kebanyakan inisiatif dalam traceability mengandalkan teknologi agar koleksi data 
dan informasi dapat meminimalisir biaya, waktu, dan tenaga, sehingga data dan 
informasi terdokumentasi secara akurat.  

Ada beberapa metode menurut International Trade Centre (2015) yang 
dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan teknologi traceability dalam 
mengambil data dan informasi sebagai berikut: 

1. Radio Frequency Identification Device (RFID) 
RFID merupakan teknologi yang menyisipkan suatu kepingan yang dapat 
mengidentifikasi melalui frekuensi gelombang radio yang dipancarkan. 
Peranti RFID tertentu bahkan memiliki fungsi memori (bisa menyimpan 
data) yang memungkinkan menjalankan transmisi informasi dan data 
yang lebih banyak. Peranti RFID bisa aktif (mengirim gelombang 
elektronik) atau pasif (hanya bisa memantulkan gelombang elektronik 
dari pembaca RFID). Pada kasus tertentu, selain menggunakan label kartu 
atau merek pada tanaman, label RFID juga bisa digunakan untuk tujuan 
identifikasi otomatis merek. Label kertas, merek, dan juga RFID memiliki 
fungsi untuk peranti identifikasi dalam sistem tersebut. 

2. Wireless Sensor Network (WSN) 
WSN adalah suatu jaringan sensor nirkabel otonom yang didistribusikan 
secara spasial dari sensor untuk mengoleksi dan memantau data dari 
kondisi fisik atau lingkungan misalnya suhu, suara, tekanan, dan kondisi-
kondisi lain yang bisa memungkinkan mengirim data melalui jaringan ke 
lokasi tujuan utama. 

3. Barcodes 
Barcode merupakan gambaran yang bisa dibaca mesin optik, yang 
berisikan data terkait produk yang dipasangkan. Barcode secara 
sistematis dapat menggambarkan data terhadap lebar dan jarak dari garis 
paralel satu dimensi (1D) atau empat persegi panjang, titik, segi enam dan 
geometris lainya dalam dua dimensi (2D). Awalnya pemindaian barcode 
hanya bisa dilakukan menggunakan mesin pemindai optik khusus, tetapi 
pemindaian bisa juga dilakukan dengan peranti printer dan smartphone 
yang disertakan software khusus. Inisiatif traceability produk 
menggunakan Global Trade Item Number untuk mencapai ketertelusuran. 
GTIN mengandung nomor-nomor unik seperti perusahaan terkait dan 
nomor referensi unik yang kompatibel dengan kode universal product, 
RFID, dan kode yang bisa dibaca manusia. 

4. Quick Response Code (QR Code) 
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Metode traceability yang dapat digunakan salah satunya adalah QR Code 
(Tarjan et al. 2014). QR Code dapat menyimpan sejumlah data, 
kemampuan untuk bisa dibaca dengan sangat baik bahkan dalam ukuran 
yang kecil, dan memiliki kemampuan untuk mampu dibaca walaupun ada 
kerusakan fisik pada label. Menurut Tarjan et al. (2014) kerangka sistem 
traceability yang diusulkan adalah menggunakan RFID dan QR Code 
untuk traceability produk pangan, dimana kedua RFID dan QR Code bisa 
berisi informasi tentang produk tertentu. QR Code juga semakin sering 
digunakan karena pemindaian simbol ini bisa dilakukan dengan 
smartphone yang umumnya biasa dipergunakan oleh masyarakat. 

 
2.4 Metode Pengembangan Sistem 
a. System Development Life Cycle 

Metode pengembangan software merupakan bagian kegiatan 
pengembangan sistem ke dalam tahapan-tahapan dengan tujuan perencanaan 
dan manajemen yang lebih optimal. Metode pengembangan sistem merujuk 
kepada kerangka yang dipakai untuk menstrukturisasi, merencanakan dan 
mengontrol proses dari pengembangan sistem informasi. Berbagai jenis kerangka 
kerja telah bermunculan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 
Kerangka ini biasanya dianggap sebagai bagian dari System Development Life 
Cycle (SDLC) atau sering disebut Siklus Hidup Pengembangan Sistem. 

Menurut Turban et al. (2005) SDLC adalah metode pengembangan 
sistem tradisional yang dipakai pada proyek Teknologi Informasi (TI) besar, 
seperti proyek infrastruktur TI atau sistem perusahaan. SDLC merupakan 
kerangka terstruktur yang berisi proses yang berurutan. SDLC diawali dengan ide 
awal, kemudian analisis kebutuhan, analisis dan desain sistem, pengembangan dan 
pengujian, implementasi dan pemeliharaan. Setiap proses berisi tugas-tugas yang 
bergantung pada ruang lingkup proyek dan berjalan secara iteratif. Menurut 
O’Brien dan Marakas (2011) SDLC adalah salah satu metode yang menggunakan 
pendekatan sistem untuk melakukan pengembangan TI dan merupakan metode 
yang paling lazim digunakan pada analisis dan desain sistem organisasi. SDLC 
memiliki proses iteratif dan berisi tahapan-tahapan yaitu investigasi, analisis, desain, 
implementasi dan pemeliharaan. Menurut Susanto (2004) SDLC adalah salah satu 
metode pengembangan sistem informasi yang paling populer pada saat sistem 
informasi pertama kali dikembangkan. 

Adapun tahapan SDLC yaitu investigasi, analisis, desain, implementasi dan 
pemeliharaan (Walse dan Kurhe 2016). Pada tahapan investigasi sistem, 
dijelaskan peluang-peluang bisnis yang dimiliki, prioritas dari peluang-peluang 
tersebut dan bagaimana TI dapat menyediakan solusi sistem dari prioritas yang 
telah ditetapkan. Pada tahap ini melibatkan pertimbangan proposal yang 
dihasilkan oleh bisnis. Tahap ini juga mencakup studi kelayakan awal terhadap 
solusi sistem informasi yang diusulkan untuk memenuhi prioritas dan peluang 
bisnis perusahaan sebagaimana diidentifikasi dalam proses perencanaan. Tahapan 
berikutnya yaitu analisis sistem, yang merupakan kajian mendalam terhadap 
kebutuhan informasi pengguna untuk menghasilkan kebutuhan fungsional yang 
digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi baru. Analisis sistem 
mengkaji beberapa hal seperti kebutuhan informasi perusahaan dan pengguna, 
aktivitas, sumber daya dan produk sistem informasi yang sedang berjalan dan 
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kapabilitas sistem informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi. Tahapan yang ketiga adalah desain sistem, desain sistem bisa dilihat 
sebagai perancangan antarmuka, perancangan data, dan proses. Tahapan ini 
merupakan kondisi dari model logis sistem yang sedang berjalan yang telah 
direkondisi hingga dapat merepresentasikan sistem yang baru. Proses 
pengembangan pada tahap perancangan dapat menggunakan pendekatan 
prototyping (prototipe). Prototipe merupakan pengembangan dan pengujian cepat 
pada prototipe suatu aplikasi secara interaktif. Tahapan setelah perancangan yaitu 
implementasi, tahap implementasi melibatkan akuisisi hardware dan software, 
pengembangan software, pengujian program dan prosedur, konversi data, dan 
pelatihan atau sosialisasi kepada pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut. 
Implementasi merupakan tahapan yang sulit dan memakan banyak waktu, oleh 
karena itu tahapan ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem. 
b. Analisis Sistem 

Tujuan dari fase analisis yaitu memahami secara utuh kebutuhan dari sistem 
baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut 
(Alfatta 2007). Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 
untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu, sedangkan analisis sistem adalah 
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 
komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalah, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya (Jogiyanto 2008). Analisis sistem yaitu analisis permasalahan yang 
dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sebuah 
sistem informasi. Hal tersebut termasuk identifikasi penyebab, merumuskan solusi 
dan identifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai solusi 
(Laudon 2012). Dalam tahapan analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang 
harus dilakukan antara lain identify yang merupakan tahapan identifikasi masalah, 
understand yang merupakan tahapan pemahaman kerja dari sistem yang ada, 
analyze yang merupakan tahapan analisis sistem, dan report yang merupakan 
tahapan pembuatan laporan hasil analisis. 
c. Alat Analisis 

Alat analisis dipakai sebagai alat bantu yang digunakan pada investigasi, 
analisis dan perancangan sistem. Sarana-sarana tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut: 

1. Flowchart 
Alat bantu untuk menggambarkan komunikasi arus media data, 

pemrosesan informasi yang terjadi dan sarana dokumentasi. Penekanan 
flowchart adalah pada media dan alat yang digunakan serta 
menggambarkan proses dalam sistem informasi (Darmawati 2003). 

2. Analisis Kelayakan 
Analisis kelayakan telah ditentukan dan dijelaskan sebagai tahap 

yang penting dalam pengembangan sistem informasi (Palvia 1988). 
Tujuan utama dari analisis kelayakan yaitu untuk menentukan 
kelangsungan sebuah proyek dan menentukan langkah penyelesaian 
proyek tersebut (Ahituv et al. 2002). Analisis kelayakan dapat dilihat 
dari berbagai perspektif atau sudut pandang seperti kelayakan teknis, 
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operasional, kultural, jadwal, ekonomi dan hukum (Whitten dan Bentley 
2007). 

3. Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan Non-Fungsional 
Dua kebutuhan utama dalam pengembangan sistem yaitu kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional (Paech et al. 2002). 
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisi spesifikasi 
atau deskripsi kebutuhan pengguna akan sistem yang dikembangkan, 
dan kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang mewakili 
kebutuhan arsitektur akan sistem tersebut (Alsaleh dan Haron 2016). 
Menurut Glinz (2007) kebutuhan pengguna dan kendala pada sistem 
membentuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus 
dipenuhi sebagai syarat pengembangan sistem yang sukses. 

4. Prototipe 
Pendekatan prototipe dapat dilibatkan pada saat tahap 

pengembangan desain proses. Prototipe adalah kerangka kerja 
pengembangan cepat atau prototipe interaktif dari suatu aplikasi baru, 
yang memiliki proses iterasi dan dapat digunakan oleh tim IT dan 
profesional bisnis (O’Brien dan Marakas 2011). Menurut Laudon 
(2012) prototipe yaitu suatu model eksperimen yang dapat memberikan 
ide bagi pembuat maupun pengguna mengenai cara sistem akan 
berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Sebagai alat pengembangan, 
prototipe bisa membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat dan 
mudah, terutama untuk proyek-proyek yang penggunanya mengalami 
kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhannya. Prototipe 
dapat digunakan pada aplikasi kecil maupun besar. Pada umumnya 
sistem bisnis yang besar saat ini masih menggunakan pendekatan 
pengembangan sistem tradisional, namun bagian dari pengembangan 
tersebut dapat menggunakan prototipe. Sistem prototipe disempurnakan 
secara berulang sampai mampu digunakan oleh konsumen akhir 
(Gavurin 1991). Metode prototype digunakan untuk menjembatani 
kelemahan terhadap penggunaan metode system life cycle development, 
yang mungkin tidak menarik perhatian pengguna karena kadang banyak 
melibatkan terminologi teori SI dan tidak memberikan penampang 
sistem secara nyata. Pelaksanaan integrasi antara metode SDLC dengan 
prototyping dikatakan sebagai pendekatan refinment prototyping/rapid 
structured prototyping (Suroso 1996). 

 
2.5 User Experience Questionnaire (UEQ) 

User Experience Questionnaire (UEQ) yaitu suatu kuisioner yang dipakai 
untuk melakukan pengukuran pengalaman pengguna terhadap sebuah produk 
(Schrepp et al. 2017). User Experience Questionnaire (UEQ) adalah sebuah 
instrumen yang dipakai untuk melakukan pengolahan data survei terkait 
pengalaman pengguna yang mudah untuk dipraktikkan, bisa dipercaya, berdasar, 
dan dimanfaatkan untuk melakukan penilaian kualitas subjektif (Laugwitz et al. 
2008). Adapun tujuan dari pemakaian kuisioner ini adalah melakukan penilaian 
pengalaman pengguna yang dirasakan pada sebuah produk secara singkat. UEQ 
terdiri dari 26 bentuk pertanyaan yang melibatkan enam aspek skala pengukuran, 
yaitu daya tarik (attractiveness), efisiensi (efficiency), kejelasan (perspicuity), 
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stimulation (stimulasi), kebaruan (novelty) dan ketepatan (dependability). 
Parameter daya tarik adalah dimensi valensi murni yang tidak tergolong pada aspek 
kualitas apapun. Parameter kejelasan, efisiensi dan ketepatan termasuk ke dalam 
kualitas pragmatis, kemudian parameter stimulasi dan kebaruan termasuk ke dalam 
kualitas hedonis. 

UEQ cukup singkat untuk diterapkan secara online, Upaya tersebut cukup 
menghemat waktu dan biaya dalam mengumpulkan data. Namun, perlu 
diperhatikan bahwa dalam studi online persentase orang yang tidak mengisi 
pertanyaan dengan serius cukup tinggi karena jika dijanjikan dengan hadiah untuk 
mengisi kuisioner. Jika diurutkan dari negatif (1) ke positif (7) maka kita dapat 
melihat bahwa peringkat bervariasi dari 1 hingga 6, antara terbaik dan terburuk 
adalah 5 yang menjadikan item dalam skala indikator untuk perilaku jawaban tidak 
konsisten atau acak. Dengan skala tunggal bukan alasan kesalahan jawaban peserta 
namun bisa jadi karena kesalahpahaman atau kesalahan respon itu sendiri. Jika ini 
terjadi untuk beberapa skala, maka kemungkinan sebagian peserta tidak 
menjawabnya dengan serius. Dengan demikian secara sederhana, keseluruhan 
respon agar tidak mencurigakan dalam 2 atau 3 skala dibuat jarak antara respon 
terbaik dan terburuk terhadap item dalam skala tidak melebihi 3, yaitu dengan 
menukar posisi terbaik ke terburuk atau dari terburuk ke terbaik. Untuk kuisioner 
dapat di lihat pada Lampiran 1. 
 
2.6 QR (Quick Response) Code 
a. Sejarah QR Code 

QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code yaitu simbol 
dua dimensi yang diciptakan oleh Denso-Wave pada tahun 1994, yang merupakan 
salah satu perusahaan utama dari Toyota Group dan disetujui oleh International 
Standar Organization (ISO/IEC 18004) pada bulan Juni 2000. Simbol dua dimensi 
ini mulanya dipakai untuk mengontrol produksi suku cadang otomotif, akan tetapi 
saat ini sudah dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain. QR Code bisa 
digunakan siapapun saja secara bebas dengan hak paten milik Denso ke dalam 
domain public (Kotalwar dan Chandure 2013).  

QR Code mulai dipergunakan untuk mengakses berbagai layanan dengan 
menggunakan teknologi pemindaian dari kamera smartphone sehingga mampu 
membaca simbol tersebut yang nantinya bisa mengakses secara otomatis alamat 
URL yang terdapat di Internet.  
b. Tipe Data QR Code 

Kotalwar dan Chandure (2013), menjelaskan bahwa suatu QR Code dapat 
berisi berbagai jenis data dan informasi. Aplikasi pembaca yang berbeda pada 
smartphone bisa memindai dan membaca data ini secara berbeda. Beberapa tipe 
data yang mampu dipindai dan dibaca oleh QR Code yaitu informasi kontak, alamat 
e-mail, nomor telepon, Short Message Service (SMS), dan URL. 
c. Struktur QR Code 

Kode QR merupakan suatu jenis simbol matriks yang memiliki struktur sel 
yang diatur dalam bentuk persegi (Kotalwar dan Chandure 2013). Struktur ini 
terdiri dari bentuk pola dan fungsi yang dibentuk agar bisa dibaca dengan mudah 
pada area data dimana data ini tersimpan. Struktur QR Code pola-pola nya memiliki 
fungsi yaitu pola untuk ditemukan (Finder Pattern), pola keselarasan (alignment 
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pattern), pola waktu (timing pattern), zona tenang (quiet zone), dan area data (data 
area). QR Code strukturnya bisa dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.  

Finding pattern atau pola untuk ditemukan biasanya digunakan untuk 
mendeteksi posisi dari QR Code. Posisi, ukuran, dan keteraturan dari QR Code 
ditentukan dari tiga pola yang ada di sisi kiri atas, sisi kanan atas, dan sisi 
kiri bawah. Pola ini bisa dengan mudah diidentifikasi di segala posisi. Alignment 
pattern atau pola keselarasan terdiri dari modul 5x5 dengan desain gelap, 
modul 3x3 agak terang dan gelap yang ada pada pusat QR Code. Pola ini 
digunakan untuk mengoreksi distorsi simbol ketika dipindai. Pusat koordinat pola 
keselarasan akan diidentifikasi untuk membenarkan distorsi simbol itu. Pola 
waktu atau timing pattern bisa diatur baik ke arah horizontal dan vertikal. Pola 
ini sebenarnya terdapat ukuran sama dengan satu modul dari QR Code. Pola waktu 
dipergunakan untuk mengidentifikasi pusat koordinasi dari setiap sel dengan pola 
hitam dan putih yang ada dan diatur secara bergilir. Zona tenang atau quiet zone 
yaitu wilayah bebas dari seluruh tanda-tanda. Selisih ruang antara sel-sel dan zona 
ini dipergunakan untuk membaca QR Code secara akurat. Zona ini dimaksudkan 
agar menjaga simbol QR Code terpisah dari wilayah eksternal atau wilayah di 
sekitarnya. Data area atau area data terbentuk dari data dan kata-kata kesalahan 
kode koreksi. Aturan encoding, data itu akan diubah menjadi digital atau kode 0 
dan 1. Angka-angka biner itu selanjutnya diubah menjadi sel hitam dan putih. 

Kode QR setiap simbolnya terdiri dari dua wilayah utama, wilayah encoding 
dan pola fungsi (function pattern). Pola fungsi terdiri dari finder, alignment, dan 
timing yang tidak berfungsi terhadap penyandian data. Simbol ini mengelilingi 
semua keempat sisi perbatasan dari quiet zone. Kode QR bisa dibaca dengan segala 
kondisi. Simbol ini tidak bisa terdistorsi dan bisa dipindai walaupun dalam 
posisi miring. Kode QR ditampilkan dalam berbagai ukuran. Variasi ukuran kode 
QR bisa terbangun dari 21 x 21 sel hingga 177 x 177 sel dengan sel sama rata 
antara horisontal dan vertikal (Starnberger et al. 2009). 

 
Gambar 2.2  Perbedaan kode QR dan barkode Kotalwar dan Chandure 2013 

 

 
Gambar 2.3 Struktur kode QR Kotalwar dan Chandure 2013 
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2.7 Business Model Canvas 
Business Model Canvas (BMC) merupakan sebuah model bisnis yang 

menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi membuat, 
memberikan, dan mengambil nilai (Ostewalder dan Pigneur 2017). Business Model 
Canvas adalah sebuah konsep model bisnis yang sederhana, relevan, dan 
secara intuitif mudah dipahami dengan tanpa meninggalkan fungsi suatu usaha. 
Model bisnis ini ditampilkan ke dalam bentuk visual, hal ini bertujuan untuk 
memudahkan dalam memahami gambaran keseluruhan ruang lingkup suatu 
model bisnis yang diilustrasikan. Alat analisis ini sangat mudah digunakan oleh 
organisasi maupun perusahaan dalam memetakan, menganalisis dan mendiskusikan 
sebuah strategi yang akan diperoleh dengan melihat situasi perusahaan berdasarkan 
sembilan elemen yang terdapat dalam konsep Business Model Canvas ini. Konsep 
bisnis ini ditampilkan pada sebidang kanvas yang berisi sembilan elemen kunci 
yang saling berhubungan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal pada sebuah 
organisasi maupun perusahaan, yaitu customer segments, value proposition, 
channels, customer relationship, revenue streams, key activities, key resources, key 
partnership, dan cost structure (Ostewalder dan Pigneur 2017). 

 
2.8 Konsep Sistem Traceability Produk Pangan 

Sistem traceability oleh Tarjan et al. (2014) yang dirancang mengenai konsep 
produk pangan. Konsep produk pangan mengawali pelacakan produk pangan 
dengan proses ambil alih dari produsen utama yaitu petani. Tiap-tiap entitas harus 
mempunyai ID unik yang bisa diterbitkan, yang memungkinkan agar melakukan 
pelacakan lebih lanjut dan memungkinkan terhadap penelusuran riwayat produk. 
Basis data perlu dibangun dengan menyertakan ID unik tersebut pada asal produk 
tersebut, kualitas produk, informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh sebuah 
produk. Tahap berikutnya, data dan informasi oleh setiap entitas (produk ataupun 
kelompok produk) diganti menjadi data digital yang bisa dipindai yaitu sistem QR 
Code.  Pengguna bisa menjadi operator di setiap proses pada rantai produksi atau 
konsumen akhir. QR Code mengandung data penting tentang produk serta ID yang 
memungkinkan untuk menemukan data tambahan dari basis data jika dibutuhkan 
(Gambar 2.4).Tahap terakhir, yaitu tahap konsumen akhir melakukan pemindaian 
QR Code agar bisa melakukan otentikasi produk pangan itu disesuaikan dengan 
perangkat lunak sistem traceability ValueGo (Magiullo et al. 2013). Informasi 
yang terkandung berisikan deskripsi informasi umum tentang produk, keterlacakan 
produk (lokasi produksi, lokasi produk diproses, dan lokasi penjualan), tahapan 
proses produksi, dan nomor sertifikasi dari badan sertifikasi terkait. 

 
Gambar 2.4 Konsep sistem traceability produk pangan Tarjan et al. 2014 
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2.9 Blockchain dalam Sistem Traceability Produk Pangan 
Salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan ketertelusuran produk 

pangan adalah teknologi blockchain. Biasanya teknologi ini dikenal karena bitcoin 
atau mata uang digital (crypto currency) yang cukup menimbulkan pro dan kontra 
di Indonesia maupun di negara-negara lain. Secara singkat blockchain menurut 
Arkeman (2018), adalah teknologi penyimpanan data pada sistem terdistribusi yang 
dimana setiap pihak yang terhubung (peer) mendapatkan akses ke semua data 
Riwayat transaksi secara lengkap.  

Setiap pihak yang mempunyai identitas valid dapat melaksanakan 
komunikasi, transaksi juga verifikasi transaksi secara langsung dengan pihak lain, 
tanpa perantara. Karena sifatnya irreversible maka suatu transaksi yang sudah 
tercatat maka tidak akan bisa diganti lagi sampai kapanpun oleh siapapun karena 
sistem keamanan cryptography dan konsensus yang rumit untuk diretas oleh orang 
yang bermaksud tidak baik. Dengan fitur tersebut blockchain menjadikan sistem 
traceability produk pangan tercipta sistem transaksi yang terdistribusi, tranparan, 
dan terpercaya (Meidayanti et al. 2018). 

Blockchain selain menambah peningkatan terhadap traceability dan 
transparansi produk pangan juga memberikan keuntungan dan nilai tambah untuk 
semua pihak yang tergabung dalam rantai pangan. Juga agar penerapan sistem 
blockchain berhasil, sistem tersebut dapat dicirikan harus memberdayakan hal 
berikut ini yaitu mengurangi biaya, mengurangi risiko, menghemat waktu, dan 
meningkatkan kepercayaan juga transparansi (Demestichas et al. 2020). 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 

Landasan penunjang dalam penelitian ini, yaitu berupa kajian penelitian 
terdahulu yang relevan untuk dipergunakan sebagai masukan terhadap penelitian 
ini. Adapun permasalahan terhadap produk hidroponik adalah otentikasi 
keaslian dari produk hidroponik. Jakkhupan et al. (2015) mengotentikasi produk 
dengan meneliti pada perspektif baru dalam pengembangan dan penerapan sistem 
traceability berbasis RFID dan EPCglobal Network Standards pada rantai pasok 
beras. Penelitian tersebut mendorong sistem tradisional terhadap pengambilan 
informasi dengan membangun manajemen sistem dan transaksi elektronik. Hasil 
dari penelitian tersebut menjelaskan pengembangan sistem manajemen dapat 
memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan kelengkapan informasi 
traceability. Integrasi EPCglobal Network Standards dan sistem manajemen 
transaksi elektronik dapat meningkatkan kinerja dalam operasi RFID. Bosona dan 
Grebesenbet (2013) melaksanakan penelitian kajian literatur yang komprehensif 
terhadap isu traceability produk pangan. Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji 
74 penelitian yang dilaksanakan selama tahun 2000 sampai 2013. Hasil penelitian 
menerangkan bahwa sistem traceability pangan adalah bagian dari manajemen 
logistik. Huque et al. (2015) juga melakukan usulan otentikasi produk pertanian 
dengan memanfaatkan teknologi QR Code. Kepuasan konsumen didapat setelah 
memahami sumber dan tahap yang ada pada produk yang dikonsumsi terjamin, 
meskipun konsumen membeli dengan harga lebih. Penelitian tersebut juga 
didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Karlsen et al. (2010) yaitu dengan 
mengimplementasikan sistem traceability rantai pasok ikan segar. Kemampuan 
dalam mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh pada pelaksanaan rantai 
telusur elektronik teridentifikasi sebagai salah satu kriteria ujung keberhasilan. Jika 
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perusahaan tidak bisa mengidentifikasi manfaat penerapan tersebut maka motivasi 
akan menurun. Hal itu akan berpengaruh pada keinginan untuk berinvestasi pada 
teknologi apapun yang dibutuhkan agar mencapai pendokumentasian yang lebih 
baik dari yang dihasilkan. Oleh sebab itu motivasi bisa sangat penting karena 
merupakan titik tengah yang memiliki pengaruh terhadap semua kriteria 
keberhasilan lainnya. Traceability suatu konsep pertanian berbasis ICT 
(Information and Communication Technology) yang diperkenalkan oleh Sørensen 
et al. (2010), penelitian itu dilakukan untuk memperkenalkan konsep pertanian 
masa depan dengan sistem informasi manajemen. Scherer dan Maria (2014) 
memaparkan pilihan mengenai model yang dapat digunakan untuk traceability 
yang bertujuan untuk memenuh peraturan yang telah diberlakukan yaitu The RIG 
Model-The Integrated Traceability of Grain, The RG System-Traceability of Grain, 
Digital Field Book, Online Traceability, QR Code, dan RFID. 

Tarjan et al. (2014) mengkaji konsep sistem traceability produk pangan 
dengan QR Code. QR Code bisa menyimpan sejumlah data, mampu untuk 
membaca dengan sangat baik bahkan pada ukuran yang kecil, dan kemampuannya 
untuk dibaca padahal ada kerusakan fisik di labelnya. Kotalwar dan Chandure 
(2013) menjabarkan cara penggunaan QR Code yang gratis, tipe data yang dimiliki 
QR Code, dan struktur QR Code. Semakin mudah dan biasa pula digunakan oleh 
masyarakat karena pemindaian simbolnya dapat menggunakan ponsel pintar. 

Pendekatan dalam merancang sistem traceability dengan melakukan 
pendekatan penelitian dari Zailani et al. (2010) yang merancang arsitektur sistem 
traceability terhadap produk halal di Malaysia. Sistem ini dibentuk untuk melacak 
produk halal sepanjang rantai produksi dan dilakukan traceability pada sistem 
rantai produksi produk halal dengan memadukan basis data knowledge dan sistem 
traceability backend. Juga dari Magiullo et al. (2013) mengenalkan sistem 
informasi untuk traceability pada industri susu dan menggambarkan berbagai 
manfaat yang bisa diperoleh perusahaan. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan 
pendekatan perangkat lunak ValueGo Ontology dengan mengintegrasikan basis 
data yang bersifat heterogen, dipakai di komputer atau smartphone, dan dapat 
dipakai dalam berbagai jenis model rantai pasok. Putra (2017) sudah mengkaji 
penelitian pada analisis kinerja dan sistem ketertelusuran pada rantai pasok sayuran 
unggulan. Sistem traceability belum terbangun meskipun sudah ada aktivitas bisnis 
dalam melakukan fungsi tracing dan tracking, sehingga konsep traceability perlu 
diusulkan berupa skema pemetaan berdasarkan aktivitas dan proses bisnis yang 
menunjang penerapan traceability. Pengembangan lanjut diperlukan seperti 
identifikasi kebutuhan teknologi, kelembagaan dan SDM, segmentasi pasar,  
aktivitas perencanaan rantai pasok, serta finansial sebagai pendukung implementasi 
sistem traceability yang diusulkan.  Irsyaputra (2018) sudah mengkaji penelitian 
pada sistem pelacakan dalam rantai pasok pertanian beras organik. Sistem tersebut 
mampu melakukan pelacakan dalam rantai beras organik yang menjadi sarana 
untuk para aktor dalam menjamin keaslian produk melalui kode QR. Namun sistem 
ini memiliki sedikit aktor yang terlibat juga informasi yang diberikan oleh aktor-
aktor rantai pasok masih kurang lengkap sehingga permintaan akan ketertelusuran 
informasi dan transparansi pangan masih perlu dikembangkan. Juga penelitian dari 
Rizqya (2018) telah melakukan kajian pada sistem tertelusur pada rantai pasok gula 
kelapa. Prototipe yang dibangun ini juga selain menyimpan data dan informasi 
transaksi juga mampu untuk melakukan proses penelusuran informasi dari setiap 
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aktor dan pengguna umum melalui barcode. Namun dalam sistem ini belum 
dibahas mengenai riwayat perkebunan, peralatan produksi, dan pergerakan lokasi 
dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan 
lebih cepat jika terjadi recall. Meidayanti et al. (2018) sudah mengkaji mengenai 
analisis dan desain mengenai rantai pasok sistem traceability berbasis teknologi 
blockchain, namun belum memiliki prototipe untuk penunjang keputusan yang 
diimplementasikan. Surasak et al. (2019) sudah mengkaji mengenai sistem 
ketertelusuran produk pertanian menggunakan blockchain dan Internet of Things 
yang memberikan manfaat karena semua informasi dikumpukan secara real-time 
dan disimpan ke dalam basis data yang sangat aman, namun belum memiliki aktor 
yang lengkap dalam rantai pasok sehingga sistem penunjang keputusan tidak dapat 
dimaksimalkan pada setiap tahap ketertelusuran. 

Penelitian tentang pengembangan model bisnis agrowisata (Zahid et al. 2020) 
telah membahas model bisnis kanvas untuk mengidentifikasi kegiatan utama dalam 
bisnis. Purwandoko (2017) juga telah melakukan penelitian tentang analisis kinerja 
dan sistem penelusuran cerdas dalam agroindustri padi. Sistem penelusuran yang 
dibangun meliputi aktivitas bisnis dalam menjalankan fungsi penelusuran berupa 
skema pemetaan berdasarkan aktivitas dan proses bisnis yang mendukung 
ketertelusuran. Pengembangan selanjutnya dapat dipetakan menjadi kanvas model 
bisnis mengenai identifikasi teknologi, kebutuhan kelembagaan dan sumber daya 
manusia, segmentasi pasar, kegiatan perencanaan rantai pasok, dan dukungan 
finansial untuk mengimplementasikan sistem ketertelusuran yang diusulkan. 

Objek penelitian yang dilakukan adalah produk pertanian sayuran hidroponik. 
Hal ini perlu diteliti karena menurut penelitian Triana (2017) menyatakan bahwa 
secara keseluruhan usaha sayuran hidroponik memberikan keuntungan, dengan R/C 
rasio untuk sayuran secara keseluruhan adalah 1,37. Juga menurut penelitian Devi 
dan Hartono (2016) faktor dan proses pembelian konsumen terhadap sayuran 
hidroponik yaitu jumlah pendapatan keluarga per bulan, tingkat pendidikan formal, 
intensitas berhubungan dengan kelompok acuan, dan motivasi pembelian 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sayuran hidroponik. 
Kemudian dari sisi petani, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat 
memproduksi sayuran hidroponik adalah pada pemanfaatan teknologi untuk 
memproduksi, penanaman sayuran di luar dari musimnya dan juga profit yang lebih 
besar daripada memproduksi sayuran secara konvensional. 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih belum ada penelitian 
mengenai sistem traceability dari produk pertanian sayuran hidroponik. Skema 
pemetaan berdasarkan aktivitas dan proses bisnis yang menunjang penerapan 
traceability pun masih belum lengkap dan belum banyak diteliti. Peneliti umumnya 
meneliti sistem informasi geografis, sistem penunjang keputusan dan sistem cerdas 
juga analisis dan perancangan sistem informasi lainnya yang terkait dengan bisnis 
dan pemanfaatannya terhadap lingkungan juga masyarakat. Perkembangan 
pertanian dunia dan Indonesia, serta perkembangan teknologi metode traceability 
saat ini menjadikan landasan diajukannya penelitian traceability untuk sayuran 
hidroponik. 
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III METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di CV. Garuda Farm, Bogor Jawa Barat. Penelitian 

ini dilakukan dengan studi lapang mulai dari petani (supplier) sampai pada proses 
produksi (processor), kemudian di distributor seperti eksportir yang membeli 
produk dari sayuran hidroponik. Adapun waktu penelitian perusahaan dilakukan 
selama tujuh bulan, yaitu selama bulan Maret sampai dengan September 2020. 
 
3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif berupa studi kasus, yaitu mengumpulkan berbagai informasi tentang 
sistem traceability sayuran hidroponik, dan informasi tentang produk dan fungsi 
yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem traceability sayuran hidroponik. 
Dengan pendekatan pengembangan sistem refinment prototyping/rapid structured 
prototyping (yaitu penggabungan variatif antara SDLC dengan prototipe). Adapun 
tahapan perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Investigasi sistem 
Pada tahapan ini diharapkan dapat diperoleh: 
- Arah pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 
- Perencanaan dan persetujuan manajemen CV. Garuda Farm. 
- Model bisnis perusahaan saat ini. 
Alat analisis: flowchart, analisis kelayakan, model bisnis kanvas. 

b. Analisis sistem 
Pada tahapan ini diharapkan dapat diperoleh: 
- Struktur sistem traceability sayuran hidroponik yang memenuhi sistem 

yang sedang berjalan. 
- Mengembangkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 
Alat analisis: kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, diagram 
use case. 

c. Perancangan sistem dan prototipe 
Pada tahapan ini diharapkan dapat diperoleh: 
- Aktivitas perancangan sistem yang menghasilkan spesifikasi sistem 

dengan analisis yang dilakukan sebelumnya. 
- Pemenuhan kebutuhan pengguna dari sistem informasi yang diusulkan. 

Hal ini dapat diketahui dengan menjelaskan keterkaitan antar entitas 
yang digunakan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
pengguna dan spesifikasi sistem yang dapat mendukung jalannya 
sistem yang diusulkan. 
Alat analisis: Entitiy Relationship Diagram (ERD). 

- Model yang dirancang dijelaskan agar pengguna dapat memperoleh 
gambaran dasar dari sistem yang dikembangkan. 

- Prototipe, merupakan model sederhana yang dikembangkan untuk 
diajukan dan didiskusikan dengan pengguna atau product owner 
mengenai aspek dasar masukan sistem, proses yang terjadi, dan 
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keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Tujuan lain dari pembuatan 
prototipe adalah mempermudah dalam memvisualisasikan kebutuhan 
dan harapan dari sistem yang dibuat. 

- Pengujian prototipe yang yang dikembangkan untuk mememrika 
apakah sistem sudah berjalan dengan baik secara fungsional. 

d. Implementasi dan Evaluasi 
Pada tahap terakhir pengembangan sistem ini dilakukan implementasi 
sistem yang telah dirancang. Setelah implementasi sistem dilakukan 
evaluasi menggunakan model User Experience Questionnaire (UEQ). 

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber 
data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara 
langsung dengan cara pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari 
studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa 
literatur termasuk studi pustaka seperti jurnal, tesis, data internal perusahaan, serta 
sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara 
di bawah ini: 
1. Wawancara Mendalam 

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman wawancara, di mana pewawancara dan narasumber terlibat dalam 
kehidupan sosial yang relatif lama. Teknik ini dilaksanakan dengan unsur 
manajemen untuk melakukan investigasi sistem, analisis kebutuhan, 
transformasi aliran data, perancangan struktur data serta hubungan antar 
data, dan umpan balik prototipe. Teknik-teknik ini juga digunakan dalam 
memperoleh informasi internal struktur organisasi perusahaan dan kebijakan 
perusahaan, tentang proses bisnis dan hal-hal teknis lainnya dalam rantai pasok 
yang lebih terperinci untuk pengembangan sistem traceability. 

 

Tabel 3.1  Jenis dan sumber data 
 Jenis data Sumber 

Data primer 
1 Sistem dan prosedur operasional Informasi internal 
2 Informasi produk dan layanan Informasi internal 
3 Kebutuhan fungsional sistem Informasi internal 
4 Umpan balik prototipe sistem Survei 
Data sekunder 
1 Internal struktur organisasi Studi pustaka 
2 Kebijakan pengembangan teknologi Studi pustaka 
3 Data pendukung penelitian lainnya Studi pustaka 
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2. Survei 
Sumarwan (2011) mengatakan bahwa survei merupakan suatu desain 

penelitian dengan mengumpulkan data dari sejumlah sampel responden 
yang dipilih dari sebuah populasi. Survei dilakukan dalam bentuk kuesioner 
yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik pengguna atas prototipe 
yang dibuat. Penentuan responden dilakukan dengan cara sengaja (purposive 
sampling) berdasarkan pada alur rantai pasok pangan sayuran hidroponik 
seperti petani (supplier), bagian produksi (manufacturer), distributor seperti 
eksportir, retail dan juga konsumen akhir atau publik. Pemilihan responden ini 
didasari oleh pertimbangan terhadap kompetensi dan kapasitas yang dimiliki 
masing-masing bidangnya dalam rantai pasok sayuran hidroponik. Model yang 
digunakan adalah User Experience Questionnaire (UEQ). Kuisioner UEQ 
terdapat 26 pertanyaan dengan enam parameter respon yang akan dibagikan 
kepada 50 responden, menurut Schrepp et al. (2017), untuk produk khas yang 
dievaluasi sejauh ini sekitar 30-50 orang sudah memberikan hasil yang cukup 
stabil. Kuisioner UEQ dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3. Studi Pustaka 
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku, 

jurnal ilmiah, statistik, penelitian terdahulu, dan informasi dari internet yang 
relevan dengan penelitian ini. 

 
3.5 Merancang Model Bisnis 

Tugas utama dari langkah ini adalah untuk memeriksa model bisnis aplikasi 
yang sudah ada pada perusahaan dan merancang perbaikan model bisnis canvas 
baru yang dikehendaki atau direkomendasikan untuk masa depan perusahaan yang 
paling sesuai dengan lingkungan maupun kondisi pada perusahaan. Model bisnis 
canvas digunakan pada tahap ini agar mudah dipahami oleh semua orang yang 
mengacu pada Osterwalder dan Pigneur (2010). Model bisnis yang dirancang pada 
tahap ini meliputi sembilan aspek yang harus diperhatikan yaitu customer segments, 
value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key activities, 
key resources, key partnership, dan cost structure.  
 
3.6 Kerangka Konseptual Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan melihat tiap-tiap kegiatan proses produksi 
pertanian sayuran hidroponik. Kegiatan proses pertanian sayuran hidroponik 
tersebut disesuaikan dengan prosedur yang diperlukan untuk sertifikasi. Tahap 
berikutnya yaitu melihat entitas data yang dimiliki oleh CV. Garuda Farm terkait 
produsen pertanian sayuran hidroponik yang sudah memiliki sertifikasi. Entitas 
data ini disesuaikan dengan informasi yang diperlukan oleh calon pengguna sistem. 
Entitas data juga penting dilihat agar bisa dibangun sebuah basis data yang bisa 
diintegrasikan dengan sistem yang dibangun. Metode yang dipilih untuk melakukan 
analisis adalah rapid structured prototyping yaitu gabungan variatif antara SDLC 
dan prototipe, dengan model kerangka konseptual penelitian yang digambarkan 
pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Investigasi Masalah 
Penelitian ini di lihat pada perspektif perusahaan yang dilaksanakan 

terhadap rantai pasok sayuran hidroponik yang ada di CV. Garuda Farm mulai dari 
budidaya hingga pengiriman produk. Investigasi masalah diawali dengan 
pengumpulan data dan informasi dengan melakukan observasi atau pengamatan 
secara langsung di lapangan, pengecekan dokumen, dan wawancara mengenai 
alur proses rantai pasok yang berjalan. 
a. Identifikasi Fungsi Tracking dan Tracing yang Telah Ada 

Pada tahap identifikasi fungsi tracking dan tracing yang telah ada, perusahaan 
sudah melakukan pencatatan di setiap proses produksi sayuran hidroponik. 
Pencatatan data yang dilaksanakan CV. Garuda Farm masih dibuat secara manual. 
Data dan informasi yang dicatat pihak perusahaan yaitu data ICS (Internal 
Control System) yang berisi data-data petani, proses budidaya sayuran hidroponik, 
dan data-data lain untuk kepentingan sertifikasi petani. Data lain yang dicatat oleh 
perusahaan yaitu data nomor lot sayuran hidroponik yang dikirim petani ke gudang 
perusahaan. Data-data menyeluruh tentang sayuran hidroponik seperti jumlah 
sayuran hidroponik yang dikirim, harga beli, jenis varietas sayuran hidroponik, 
dan jenis sayuran hidroponik. Jumlah karyawan yang terbatas dan pencatatan 
dilakukan secara manual merupakan sebuah kekurangan pada transparansi 
ketertelusuran data dan informasi. Pihak eksportir juga retail juga sudah ada data-
data terkait proses transaksional ke pelanggan dan sudah dicatat dengan komputer 
yang terhubung dengan database tapi hanya di dalam perusahaan ritail. 

Secara umum fungsi tracing dan tracking pada rantai pasok sayuran 
hidroponik di lokasi penelitian sudah ada namun masih manual. Mekanisme proses 
kontrol pergerakan produk mulai dari upstream (penerimana sayuran dari petani), 
processing (proses pelabelan oleh perusahaan), dan downstream (pencatatan 
informasi produk transaksional pada pihak retail) hanya dilakukan sebatas 
pencatatan sumber dan jumlah produk antara dua pihak yang melakukan transaksi 
jual beli produk. Kemudian belum terdapat mekanisme yang terhubung untuk 
memonitor pergerakan informasi produk dalam satu perangkat, misalnya 
penceklisan dalam pengolahan dan pengecekan sebelum/sesudah pengiriman. 
Sejauh ini perangkat yang dipakai hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti 
telepon genggam, e-mail dan website. Bisa disimpulkan bahwa sistem traceability 
belum dimiliki. Hal tersebut membuat data dan informasi ini tidak bisa diketahui 
dengan baik kepada pihak-pihak yang memiliki kebutuhan terhadap informasi 
tersebut, seperti konsumen. 
b. Identifikasi Entitas Rantai Terkait Traceability di CV. Garuda Farm 

Identifikasi entitas yang terlibat perlu dilaksanakan untuk pengembangan 
sistem traceability, karena akan menjalankan fungsi tracking dan tracing dari hulu 
sampai hilir  yaitu sebagai berikut: 

1. Petani (Pemasok) 
Memiliki peran sebagai sumber penyedia sayuran hidroponik, petani 
posisinya di hulu sebagai pemasok sayuran hidroponik dengan kriteria 
produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Proses budidaya 
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sayuran hidroponik yang dilakukan petani yaitu persemaian, 
pembesaran, pemeliharaan dan pemanenan. 
2. Pengumpul (Perusahaan) 
Hasil panen dari petani akan dibawa ke perusahaan sesuai dengan 
permintaan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Proses pengumpul 
dalam perusahaan yaitu proses pencucian, pengurutan, penimbangan. 
3. Pengolah (Perusahaan) 
Pengolahan pada perusahaan yaitu proses sampel atau uji lab, 
pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan pengiriman oleh CV. 
Garuda Farm. 
4. Eksportir (Transportir) 
Eksportir memiliki peranan pokok dalam pengiriman kemasan yang 
akan digunakan perusahaan untuk mengemas sayuran hidroponik dan 
eksportir juga mengirim alat transportasi dan pengemudi yang akan 
mengambil sayuran hidroponik yang telah dibeli oleh eksportir. 
5. Retail (Pelanggan) 
Retail memiliki peranan pokok terhadap kemudahan akses 
pendistribusian produk ke konsumen akhir serta menentukan sasaran 
perkembangan rantai pasok. Hal utama lainnya yaitu memahami 
perilaku konsumen, menjamin kualitas dan kuantitas serta menjaga 
hubungan baik dengan konsumen akhir untuk mencapai kepuasan 
terhadap nilai tambah produk sayuran hidroponik.  

c. Identifikasi Aktivitas dan Proses Bisnis Traceability di CV. Garuda Farm 
Tahap berikutnya pada investigasi sistem dengan cara menganalisis 

aktifitas dan proses bisnis traceability pada perusahaan. Untuk mengetahui proses 
tersebut dengan meninjau langsung dan melakukan wawancara mendalam 
terhadap petani, perusahaan, dan badan sertifikasi terkait. Pada proses produksi 
tahapan ini berawal dari proses budidaya sayuran hidroponik yang dilakukan petani 
yaitu persemaian, pembesaran, pemeliharaan dan pemanenan. Selanjutnya adalah 
pada perusahaan yaitu proses pencucian, pengurutan, penimbangan, sampel atau uji 
lab, pengemasan, pelabelan dan pengiriman oleh CV. Garuda Farm. Terakhir yaitu 
proses penjualan dan pengiriman untuk didistribusikan oleh eksportir. 

Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pada kelompok tani sayuran hidroponik 
yang berlokasi di Desa Bojong Koneng, Bogor. Proses budidaya meliputi 
persemaian benih, penyiraman larutan nutrisi, kemudian setelah menjadi bibit siap 
diletakan ke greenhouse untuk pembesaran, selama pembesaran bibit dialirkan 
larutan nutrisi secara terus-menerus sampai siap panen sayuran hidroponik. 
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada budidaya sayuran hidroponik seperti 
pemupukan dengan larutan nutrisi dan pengendalian hama penyakit. Pada saat 
panen sayuran hidroponik kemudian dilanjutkan oleh perusahaan dengan 
melakukan pencucian sayuran hidroponik untuk membersihkan dari kotoran, 
pengurutan untuk mengurut sesuai jenis sayuran, penimbangan untuk mengetahui 
jumlah sayuran yang dikirim oleh petani, sampel/uji lab untuk menguji sayuran 
yang layak jual, kemudian pengemasan setiap sayuran hidroponik akan di beri label 
kemasan sesuai jenis sayuran hidroponik dan dilakukan penyimpanan sementara 
sebelum sayuran tersebut di ambil oleh eksportir untuk didistribusikan kembali. 
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Eksportir memiliki peran dalam pengiriman kemasan yang akan digunakan 
perusahaan untuk mengemas sayuran hidroponik dan eksportir juga mengirim alat 
transportasi dan pengemudi yang akan mengambil sayuran hidroponik yang telah 
dibeli oleh eksportir.  

Retail memiliki peranan pokok terhadap kemudahan akses pendistribusian 
produk ke konsumen akhir serta menentukan sasaran perkembangan rantai pasok. 
Retail juga memahami perilaku konsumen, menjamin kualitas dan kuantitas serta 
menjaga hubungan baik dengan konsumen akhir untuk mencapai kepuasan terhadap 
nilai tambah produk sayuran hidroponik.  

Pada tahap perusahaan melakukan pelabelan masih dilaksanakan secara 
manual sehingga mempersulit aktor terkait dalam melakukan tracking dan tracking 
ketika terjadi maslaah pada produk, bahkan akan terus berlanjut sampai pada proses 
pengiriman oleh eksportir dan distribusi oleh retail. Kondisi ini jelas sangat tidak 
menguntungkan untuk semua pihak dan kedepannya akan merugikan jika terjadi 

 

Gambar 4.1  Proses produksi sayuran hidroponik 
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secara terus-menerus, karena sistem manual yang ada masih menggunakan kertas 
yang jelas sangat tidak efisien, kemudian kertas juga dapat terkena air, kemudian 
basah dan bisa juga sampai robek karena konstruksinya yang rentan. Sehingga 
sistem traceability yang akan dikembangkan akan sangat bermanfaat untuk 
digunakan pada perusahaan karena semua aktifitas yang dilakuakn secara manual 
akan diubah ke dalam sistem yang tanpa menggunakan kertas tapi dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun oleh aktor terkait melalui telpon selular yang memiliki 
sistem operasi Android. Untuk lebih detailnya informasi spesifik mengenai rantai 
proses produksi sayuran hidroponik dengan wawancara mendalam pihak perusahaan 
seperti pada Gambar 4.1. 

Pada tahap investigasi sistem dilakukan juga pengamatan mengenai 
pergeseran produk dan informasi yang berjalan dalam rantai pasok sayuran 
hidroponik. Pergeseran produk dan informasi produk bisa diketahui dengan 
pemeriksaan dokumen pendukung yang berasal dari dokumen transaksi mulai 
dari petani pemasok, pengolahan, pengiriman, dan dokumen informasi 
produk. Penulis juga melakukan wawancara terhadap petani dan manajer 
produksi untuk memahami mengenai pergeseran informasi produk sampai proses 
pengiriman. Berikut merupakan alur pergeseran produk dan informasi produk bisa 
dilihat pada Gambar 4.2. 
d. Studi kelayakan 

Pada proses berikutnya pada investigasi sistem yaitu meninjau studi 
kelayakan sistem. Studi kelayakan atau feasibility study merupakan suatu studi 

 

Gambar 4.2  Alur pergerakan produk dan informasi produk 
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yang dipakai untuk menentukan apakah proyek sistem yang akan dikembangkan 
pantas dilanjutkan atau tidak (Syaifullah dan Widianto 2014). Studi kelayakan 
meninjau kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan hukum, kelayakan 
operasional, dan kelayakan jadwal. Pengembangan dan perancangan sistem 
traceability sayuran hidroponik dengan menggunakan teknologi QR Code 
ini menggunakan studi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan 
hukum, dan kelayakan operasional. 

1. Kelayakan Teknis 
 Untuk menilai kelayakan teknis pada pengembangan sistem 
traceablility untuk sayuran hidroponik yaitu dengan menilai penggunaan 
akses internet di Indonesia dalam memberikan dan menerima informasi. 
Pemanfaatan akses internet di Indonesia bisa dikatakan sudah sangat umum. 
Pemanfaatan akses internet sudah sering dipakai oleh berbagai pihak, baik 
individu, maupun organisasi. Pemanfaatan akses internet ada banyak 
kelebihan karena internet bisa dipakai setiap saat dan termasuk cukup cepat 
dan mudah. 

Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan peranti keras 
dan peranti lunak yang memiliki kemampuan untuk melakukan 
perancangan sistem. Peranti lunak yang dipakai pada pengembangan 
sistem seperti aplikasi untuk merancang digram-diagram, aplikasi pembaca 
QR Code untuk Android, MySQL untuk merancang basis data, Bahasa 
pemrograman HTML, bahasa pemrograman CSS, Bahasa 
pemrograman PHP, LocalHost, dan teknologi blockchain platform etherium. 
2. Kelayakan Ekonomi 
 Untuk menentukan sistem ini layak secara ekonomi yaitu dengan 
mengukur sistem ini dari segi biaya. Biaya yang akan dipaparkan pada studi 
kelayakan ekonomi yaitu biaya pengembangan sistem. Biaya yang 
dibutuhkan pada pengembangan sistem ini yaitu biaya pembelian peranti 
keras (hardware). Peranti keras yang dibutuhkan antara lain seperangkat 
komputer untuk mengoperasikan sistem dan mesin cetak untuk mencetak 
QR code. 

Peninjauan kelayakan ekonomi pada perancangan dan pengembangan 
sistem ini memerlukan investasi yang cukup banyak. Kelebihan dari 
perancangan sistem ini adalah manfaat dan dampak yang diberikan besar dan 
berkelanjutan. Pada aliran data dan informasi yang diperlukan oleh setiap 
aktor yang memiliki peran pada sayuran hidroponik akan mampu dengan 
mudah memiliki informasi tersebut. 

 
Gambar 4.3  Total rincian manfaat 



 

31 

 

Analisis kelayakan ekonomi dihitung dengan total rincian biaya dan 
manfaat yang dapat diberikan oleh sistem, payback period, dan Return 
On Investment (ROI) bisa diperhatikan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. 
Berikutnya anlisis kelayakan ekonomi akan dikalkukasikan 
menggunakan payback period. Payback period yaitu uji kuantitatif yang 
dipakai untuk menghitung jangka waktu yang dibutuhkan untuk 
membayar kembali biaya investasi yang sudah dikeluarkan. 

  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘	𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 	
Investasi
Proses 	x	12	Bulan 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘	𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 	
30.000.000
8.678.000 	x	12	Bulan 

 
= 	42 

 
Menurut perhitungan dari payback period, modal akan kembali diterima 
dalam durasi 42 bulan atau tiga tahun 5 bulan, sehingga proyek ini bisa 
dikatakan layak. Analisis kelayakan ekonomi berikutnya yaitu dengan 
menghitung besarnya keuntungan yang mampu didapat (dalam persentase) 
selama periode waktu yang sudah dibuat untuk mengimplementasikan sistem 
ini dengan cara menghitung Return on Investment (ROI). 

 
Gambar 4.4  Total rincian biaya 
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𝑅𝑂𝐼 = 	
Total	Manfaat − Total	Biaya

Total	Biaya 	x	100% 

 
Total Manfaat berbentuk yang bisa didapat sistem ini yaitu total keseluruhan 
manfaat dari tahun pertama sampai tahun keempat yaitu 
Rp75.560.000,00. Kemudian total biaya yang dikeluarkan dari tahun investasi 
sampai tahun keempat yaitu Rp71.112.000,00. Oleh karena itu hitungan 
ROInya yaitu : 

 

𝑅𝑂𝐼 = 	
75.560.000 − 71.112.000

71.112.000
= 6.25%

	x	100% 

 
Hasil ROI yang diperoleh yaitu 6,25 persen. Sistem ini secara ekonomi masih 
layak untuk diterapkan karena ROInya di atas 0 persen yaitu 6,25 persen 
selama kurun waktu empat tahun. Meski demikian Nilai ROI cukup kecil 
disebabkan oleh masih banyaknya manfaat-manfaat yang tidak berbentuk 
atau intangible yang tidak bisa diukur, tetapi manfaat yang tidak berbentuk 
tersebut berdampak lumayan signifikan. 
3. Kelayakan Hukum 

Sistem traceability diperlukan terhadap perlindungan konsumen dan 
keselamatan orang-orang yang terkait dengan produk hasil pertanian 
sayuran hidroponik. Keperluan dari pengimplementasian sistem ini sangat 
dibutuhkan untuk eksportir agar terhindar dari penolakan negara pengimpor. 
Pengimplementasian hukum dan perundang-undangan mulai diterbitkan 
untuk melakukan transparansi pada produk pangan. Adapun peraturan hukum 
dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terdapat 
pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2019 pasal 4 mengenai 
transparansi produk pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999 
pasal 2 yang merupakan landasan hukum terhadap penggunaan sistem 
traceability di Indonesia juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU 
PK) nomor 8 tahun 1999 pasal 7 mengenai keaslian produk yang mengatur 
kewajiban produsen agar membagikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa juga memberi panduan 
penggunaan, perbaikan dan perawatan. 

Ada pula beberapa contoh peraturan internasional terhadap penerapan 
traceablity seperti “Europan Food Safety Authority” yang dibangun sejak 
2002 tentang keamanan pangan di Uni Eropa (Zhang dan Bhatt 2014) dan 
regulasi “The Bioterrorism Act (BTAct)” oleh pemerintah Amerika Serikat 
pada tahun 2002 (Thakur dan Hurburgh 2009). Peraturan international lain 
yang diterapkan tentang sistem traceability yaitu “Food Safety Law of 
RRC” atau Hukum Keamanan Pangan di Cina yang sudah dilaksanakan 
sejak tahun 2009 dan “Further Strengthening the Work of Dairy Quality and 
Safety” yang diterapkan pada tahun 2010 di China (Liu et al. 2012). Ministry 
of Agriculture Fishery and Forestry (MAFF) Jepang mengimplementasikan 
peraturan mengenai traceability produk pangan pada buku panduan 
“Handbook for Introduction of Food Traceability Systems. The International 
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Organization for Standardization (ISO) mengutamakan sistem traceability 
sebagai prioritas tertinggi dan berusaha menyelaraskan berbagai peraturan 
dengan menetapkan ISO 22000 tentang Sistem Manajemen Keamanan 
Pangan (ISO 2007). Regulasi ini memicu perusahaan untuk beradaptasi 
terhadap peraturan yang ada. Akan tetapi masih banyak juga perusahaan 
belum menyadari pentingnya teknologi informasi untuk pengembangan 
perusahaan itu sendiri (Qian et al. 2013). 

Hal lain mengenai kelayakan hukum yaitu mengenai legalitas dari 
peranti yang dipakai, baik peranti keras maupun peranti lunak. Peranti 
lunak yang dipakai sudah memiliki lisensi keaslian dari pengembangnya. 
Peranti lunak yang dipakai pada perancangan prototipe sistem ini bersifat 
open source sehingga mudah didapat. 
4. Kelayakan Operasional 

Untuk meninjau kelayakan operasional dinilai dengan melalui kinerja 
yang ada pada CV. Garuda Farm dan menilai biaya operasional yang akan 
dikeluarkan jika sistem ini sudah diimplementaasikan. CV. Garuda Farm 
sudah menerapkan sistem ketertelusuran atau traceability pada rantai 
produksinya. Setiap petani yang tergabung sebagai pemasok sayuran 
hidroponik di perusahaan juga telah tersertifikasi dan sudah melalui proses 
internal control system. Meski demikian, proses yang ada di CV. Garuda 
Farm masih bersifat manual. Sistem pencatatan dan manajemen 
ketertelusuran yang ada menjadi suatu kekurangan sehingga perlu dirancang 
sistem yang lebih cepat dan akurat. 

Penilaian dari biaya operasional yang akan dikeluarkan jika sistem 
ini telah diimplementasikan juga dibutuhkan dalam kelayakan operasional. 
Biaya operasional yang harus dikeluarkan yaitu biaya penggunaan 
komputer seperti listrik dan internet, biaya pencetakan QR Code, kemudian 
biaya pemakaian server dan perawatannya. 

e. Sistem Penelusuran yang Berjalan 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan sistem traceability 

pada rantai pasok sayuran hidroponik. Hasil dari pengamatan yang telah 
dilaksanakan, diketahui bahwa traceability tidak berjalan dengan efisien dan 
efektif karena belum ada sistem yang bisa menunjukan proses ketertelusuran 
tersebut. Pada rantai pasok informasi produk yang tercatat hanya dalam bentuk 
dokumen pengiriman dan informasi tertulis dalam tahap pengolahan, maka pada 
saat ingin melakukan penelusuran produk informasinya kurang jelas dan 
memerlukan waktu yang tidak singkat melalui pengecekan ke berbagai dokumen. 

Usulan sistem traceability agar mengatasi penelusuran produk yang masih 
bersifat manual, maka perlu dirancang sistem traceability yang terintegrasi mulai 
dari pembudidayaan hingga pembelian yang dilakukan oleh retail. Semua transaksi 
yang dilakukan dari petani, pengumpul, pengolah, eksportir dan retailer tersimpan 
dalam satu database sistem traceability seperti pada Gambar 4.5. Blockchain 
digunakan untuk meningkatkan ketertelusuran dan transparasi transaksi, juga jika 
terjadi masalah pada produk para pelaku bisa melakukan verifikasi dan validasi 
terhadap produk sayuran hidroponik dan mengambil keputusan dengan cepat dalam 
sistem transaksi terpusat yang terdistribusi, transparan, terperaya. Untuk 
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penelusuran informasi produk sayuran hidroponik, pengguna bisa memasukan 
Kode QR yang terdapat pada produk atau kemasan kode produksi. 

f. Manfaat dari Sistem Usulan 
Semua aktor yang terlibat dalam rantai pasok sayuran hidroponik (petani, 

pengumpul, pengolah, eskportir, dan retail) memiliki kecenderungan untuk 
memperoleh kebutuhan yang menunjukkan kepada konsumen atau publik akan 
kualitas unggul atau nilai lebih dari proses rantai pasok dan produk mereka. Namun 
demikian, hal tersebut terbukti merupakan suatu tugas yang sangat rumit karena 
banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok sayuran 
hidroponik tersebut dan penyebaran lokasi rantai pasok tersebut. Sistem traceability 
penggunaannya dalam rantai pasok sayuran hidroponik lebih dari sekadar 
memastikan keamanan pangan. Sistem ini memberikan manfaat seperti menambah 
nilai jual di pasaran terhadap sayuran hidroponik dengan membuat sistem 
ketertelusuran. Beberapa manfaat akan dilaksanakannya sistem traceability adalah 
informasi untuk ketertelusuran semakin transparan karena dapat dilihat langsung 
pada sistem yang akan dibangun, sebagai validasi kondisi sumber daya mansia dan 
peralatan di lapangan terkait rantai pasok, meningkatkan kualitas dan menghindari 
recall, meningkatkan keberlanjutna dalam rantai pasok sayuran hidroponik, 
menghindari halangan pada saat pengiriman sayuran hidroponik. 

 
 
 
 

 

Gambar 4.5  Usulan sistem traceability 
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g. Model Bisnis Saat ini 
Pengambilan data pada proses ini mengacu pada Ostwerwalder dan Pigneur 

(2010), dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak manajemen 
perusahaan. Tahap ini menampilkan model bisnis canvas saat ini yang  masih 
berjalan untuk mendukung sistem traceability manual yang dijelaskan ke dalam 
sembilan aspek. Adapun aspek-aspek tersebut sesuai dengan Gambar 4.6. 

4.2 Analisis 
a. Pendekatan Computer Based Information System (CBIS) 

Untuk mendukung kebutuhan traceability menggunakan pendekatan CBIS 
menurut Seminar (2016). Dalam rantai pasok sayuran hidroponik CBIS 
merupakan sumber daya pendukung yang dimiliki CV Garuda Farm yang terlah 
disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dibangun antara lain sumber daya 
perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengubah data menjadi informasi 
pada sepanjang rantai pasok sayuran hidroponik. Teknologi blockchain 
diintegrasikan dalam CBIS dengan cara pengimplementasian teknologi blockchain 
antara bagian pemrosesan data dan informasi perangkat lunak dan perangkat keras 
pada CBIS untuk transparansi sayuran hidroponik. Pendekatan CBIS yang akan 

Business Model Canvas saat ini pada CV. Garuda Farm  

Key Partners 
• Mitra Petani 
• Eksportir 
• Retail 

Key Activities 
• Budidaya 

sayuran 
hidroponik 
• Penjualan 
• Pengolahan/

Pengemasan 
 

Value  
Propositions 
• Produk 

bersertifikat 
• Kemasan 

modern 

Customer 
Relationships 
• Media sosial 
• Layanan 

pengguna 
setiap hari. 

Customer  
Segments 
• Pasar modern 
• Pasar ekspor 
• Industri 

(hotel, 
restoran, 
katering) 

Key Resources 
• Lahan 
• Kendaraan 
• Gudang 
• Mess  

Karyawan 

Channels 
• Baner  

pemasaran 
• Pesan  

Elektronik 
• Peralatan 

bersertifikat 
Cost Structure 
• Biaya variabel: biaya pengemasan,    

transportasi, bibit, komunikasi 
• Biaya tetap: gaji pegawai. 

Revenue Streams 
• Penjualan produk sayuran hidroponik 

Gambar 4.6  Bisnis Model Canvas saat ini  
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dibangun bisa dilihat pada Gambar 4.7. 

b. Analisis Kebutuhan Pengguna 
Pada analisis kebutuhan pengguna sistem traceability ini terpecah ke dalam 

tujuh pengguna yang memiliki level akses berbeda. Pengguna atau aktor yang 
terlibat pada rantai pasok memiliki akses yang berbeda yang dapat dilihat pada 
Gambar 4.8. Aktor yang pertama adalah petani yang memiliki akses terhadap data 
bahan sayuran hidroponik (melihat, menambahkan, mengubah dan menghapus 
data). Pengumpul memiliki akses terhadap data pasokan hasil panen sayuran 
hidroponik yang telah dikumpulkan. Pengolah memiliki akses terhadap data 
proses produksi dari produk sayuran hidroponik. Eksportir memiliki akses 
terhadap data pengiriman produk sayuran hidroponik. Retail memiliki akses data 
pembelian produk sayurann hidroponik. Aktor lainnya yaitu Administrator utama 
yang memiliki akses ke dalam semua data hingga informasi aktor dan produk 
sayuran hidroponik. Aktor terakhir dalam sistem adalah publik bisa jadi konsumen 
atau masyarakat umum yang memiliki akses terhadap pengetahuan informasi 
produk dan perusahaan yang memproduksi sayuran hidroponik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gambar 4.7  CBIS pada sistem traceability sayuran hidroponik 
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Gambar 4.8  Kebutuhan aktor pada sistem traceability  
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4.3 Perancangan Sistem dan Prototipe 
a. Diagram Use Case 
 Use case diagram mendeskripsikan interaksi antar aktor di dalam aplikasi 
yang akan diberi nama GAHITA (Garuda Farm Hydroponics Traceability 
Application) yang akan dikembangkan, seperti yang dijabarkan pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9  Diagram use case sistem traceability 
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Kemudian untuk narasi use case dapat dijelaskan secara singkat sebagaimana 
pada Tabel 4.1 sesuai dengan penjelasan bagian administrator dan aktor terkait pada 
tugas dan fungsinya masing-masing. 

 
b. Entity-Relationship Diagram (E-RD) 

ERD menunjukan database konseptual yang dilihat oleh pengguna akhir. 
ERD mendefinisikan komponen pokok basis data: entitas, atribut, dan hubungan. 
Entity yaitu sesuatu (seseorang, lokasi, benda, atau kegiatan) tentang data mana 
yang akan dikumpulkan dan disimpan, attribute yaitu karakteristik dari entitas 
dan relationship menjabarkan kaitan antar entitas (Cornel et al. 2010). 
Perancangan sistem traceability ini dilaksanakan dengan memilih informasi yang 
pokok untuk didokumentasikan. Data itu ditambahkan ke dalam basis data melalui 
aktor-aktor yang terhubung. Perancangan database dilaksanakan menggunakan 
peranti lunak manajemen basis data SQL (MySQL) dengan memperlihatkan 
hubungan dari setiap entitas. Perancangan database disusun berdasarkan 
Entity-Relationship Diagram yang terdiri dari beberapa tabel entitas yang 
termasuk dalam sistem dan hubungannya bisa disaksikan pada Gambar 4.10. 
Entitas-entitas itu dalam bentuk tabel sebagai wadah penyimpanan data dari sistem 
traceability yang didesain. 

Tabel 4.1  Narasi use case 
No. Use Case Aktor 
1 Mengelola data user: pengelolaan data yang 

terkait dengan data pengguna 
Admin 

2 Mengelola data panen sayuran hidroponik: 
pengelolaan data yang terkait dengan data 
panen sayuran hidroponik 

Petani 

3 Mengelola data sayuran hidroponik: 
pengelolaan data yang terkait dengan data 
sayuran hidroponik 

Pengumpul 

4 Mengelola data pengolahan: pengelolaan data 
yang terkait dengan data pengolahan sayuran 
hidroponik 

Pengolah 

5 Mengelola data eksportir: pengelolaan data 
yang terkait dengan data eksportir sayuran 
hidroponik 

Eksportir 

6 Mengelola data pembelian: pengelolaan data 
yang terkait dengan data pembelian sayuran 
hidroponik 

Retail 

7 Melakukan ketertelusuran: kegiatan yang terkait 
dengan melakukan ketertelusuran terhadap data 
sayuran hidroponik 

Publik, Admin, Retail 
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Gambar 4.10  Entity Relationship Diagram (E-RD) sistem traceability  
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c. Perancangan Tampilan Antarmuka (Interface) 
Perancangan tampilan antarmuka pada pengembangan sistem ini 

memakai peranti lunak pengembangan sistem NetBeans IDE X yang disusun 
dengan bahasa pemrograman Java berbasis aplikasi Android. Perancangan 
interface pengguna didesain dengan sederhana agar bisa mempermudah pengguna 
dalam memakai sistem. Tampilan antarmuka terdiri dari halaman utama, halaman 
login, dan menu utama. Tampilan antarmuka untuk konsumen akhir atau publik 
memiliki kotak pencarian untuk melakukan penelusuran produk, kemudian 
halaman login untuk aktor yang termasuk pada rantai pasok, berikutnya 
terdapat menu utama yang berupa menu pengisian form, data master dan menu 
penelusuran produk. 
d. Pembuatan Prototipe 

Pembuatan prototipe sistem yang diberi nama GAHITA ini dibangun 
dengan merujuk terhadap informasi yang didapat pada tahap sebelumnya yang telah 
disusun, pendekatan CBIS, kebutuhan aktor, pengaplikasian basis data dan 
perancangan antarmuka yang dibangun. Sistem traceability yang sudah 
dibangun diawali dari halaman utama (Home) untuk aktor umum atau publik 
yang ingin melakukan penelusuran dan halaman untuk aktor melalui proses 
login. Halaman utama terdiri dari kotak pencarian untuk melakukan penelusuran 
produk, tempat dari informasi produk yang dicari, dan penunjuk login untuk 
menuju ke halaman login pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11  Tampilan halaman utama 
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Kedua yaitu halaman login jika aktor ingin masuk ke dalam sistem, pada 
halaman ini teridri dua kotak pengisian yaitu kotak untuk mengisi pengguna dan 
password dapat dilihat pada Gambar 4.12. Sesudah melaksanakan tahap login dan 
verifikasi pengguna, jika pengguna dan password valid dengan basis data yang 
tersimpan maka aktor akan dihadapkan langsung ke halaman selanjutnya.  

Halaman berikutnya adalah halaman menu yaitu memiliki beberapa pilihan 
seperti menu telusur, formulir, master, dan logout seperti pada Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.12  Tampilan halaman login 

 

 

Gambar 4.13  Tampilan halaman menu 
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Pada pilihan menu telusur merupakan pilihan untuk menuju ke halaman 
penelusuran produk dari proses transaksi. Menu formulir merupakan pilihan menu 
untuk menuju ke halaman pengisian data transaksi yang terdiri dari tiga bagian yaitu 
pengolah, pesanan, dan pengiriman. Pada pilihan menu master merupakan pilihan 
untuk menuju ke halaman pengisisan data master yang terbagi ke dalam lima 
bagian yaitu pengumpul, eksportir, kendaraan, retail, dan produk. Perancangan 
antarmuka yang berikutnya bisa dilihat pada Lampiran 2. 
e. Pengintegrasian Teknologi Blockchain 
  Teknologi blockchain diintegrasikan dalam prototipe dengan cara 
pengimplementasian blockchain antara bagian pemrosesan data dan informasi 
perangkat lunak dan perangkat keras pada CBIS untuk transparansi sayuran 
hidroponik. Perancangan integrasi blockchain pada prototipe Android dengan 
mobile android database service API yang digunakan untuk memudahkan proses 
penyimpanan data ke data storage yaitu pada jaringan etherium blockchain 
hidroponik dalam mempermudah pengambilan data dalam bentuk sebuah transaksi. 
Dengan platform etherium yang diintegrasikan 

Pada proses penyimpanan data blockchain dilakukan melalui metode “pos” 
pada mobile android database service API yang kemudian data diteruskan ke 
etherium, kemudian etherium meneruskan data ke node yang digunakan sebagai 
koordinator/pembuat yang bertugas melakukan penyiaran data ke node lain untuk 
disimpan ke etherium blockchain. Proses penyimpanan data disebut juga sebagai 
proses melakukan transaksi pada blockchain. 

Pada blockchain, proses pengambilan data dilakukan secara langsung 
melalui fungsi “dapatkan” tanpa menggunakan komponen etherium blockchain. 
Data dapat diambil dari salah satu node melalui komponen mobile android database 
service API berdasarkan topik data yang diinginkan dan kemudian ditampilkan 
pada GAHITA. Etherium blockchain digunakan selain karena jaringan dari 
Etherium dapat mendukung integrasi dengan basis Android dengan mudah juga 
program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Blockchain ini dapat 
menunjang transparansi dan keamanan data serta menyimpan data dalam jangka 
yang cukup lama, dapat di lihat oleh semua aktor terkait selama masih terhubung 
dengan jaringan pada platform etherium. 
f. Pengujian Prototipe 

Prototipe sistem diuji melalui pemeriksaan terhadap sistem dan perangkat 
apakah sudah berjalan dengan baik secara fungsional. Fungsi-fungsi sistem yang 
diuji yaitu modul login, input data, edit data, hapus data, output, dan perangkat 
pembaca. Fungsi hasil pengujian sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2. GAHITA 
(Garuda Farm Hydroponics Traceability Application) ini diuji dengan memakai 
telpon selular bersistem operasi Android. Pengujian ini dengan menggunakan tiga 
smartphone Android berbeda, spesifikasi peranti keras berbeda, dan dengan 
versi sistem operasi berbeda. Peranti smartphone yang dipakai yaitu Vivo V5, 
Realme X, dan Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Masing-masing smartphone memiliki 
sistem operasi dengan versi yang berbeda antara lain Android 7.0 Nougat, 
Android 8.0 Oreo, dan Android 9 Pie. 
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4.4 Implementasi dan Evaluasi 
a. Implementasi 

Pada implementasi blockchain belum dipergunakan dengan baik karena harus 
melalui serangkaian percobaan di lapangan dikarenakan sedang terjadi pandemic 
COVID-19, sehingga penggunaan blockchain akan menjadi bahan diskusi pada saat 
pengimplementasian tanpa blockchain dipergunakan agar mengetahui perkembangan 
sistem traceability untuk kebutuhan bisnis. Implementasi yang dilaksanakan pada 
tahap ini adalah penerapan sistem ketertelusuran yang bisa dipakai oleh publik 
dan penelusuran transaksi produk. Ketertelusuran informasi produk yang 
dilaksanakan oleh publik adalah dengan melakukan scan atau memasukkan QR 
Code yang terdapat pada produk akhir. Implementasi ketertelusuran produk bisa 
disaksikan pada Gambar 4.14. Produk ini menggunakan QR Code yang dicetak 
pada produk kemasan dari pengolahan dalam setiap kemasan. 

Tabel 4.2  Pengujian modul sistem traceability GAHITA 
 
No. 

 
Modul 

Jenis Perangkat 
Vivo 
V5 

Realme 
X 

Xiaomi Redmi 
Note 7 Pro 

1 Mengunduh aplikasi  ü  ü    ü 
2 Memasang aplikasi  ü   ü    ü 
3 Terhubung ke internet  ü   ü    ü 
4 Memindai QR Code  ü   ü    ü 
5 Penelusuran aktor umum  ü   ü    ü 
6 Login  ü   ü    ü 
7 Fungsi memasukkan, mengubah, 

dan hapus data aktor 
 ü   ü    ü 

8 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data pengolah 

 ü   ü    ü 

9 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data pesanan 

 ü   ü    ü 

10 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data pengiriman 

 ü   ü    ü 

11 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data pengumpul 

 ü   ü    ü 

12 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data eksportir 

 ü   ü                ü 

13 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data kendaraan 

 ü    ü    ü 

14 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data retail 

 ü    ü    ü 

15 Fungsi memasukkan, mengubah, 
dan hapus data produk 

 ü   ü    ü 

16 Fungsi penelusuran transaksi dan 
peta 

 ü   ü    ü 
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Implementasi sistem ketertelusuran transaksi atau perjalanan bisa 
dilakukan oleh pengguna yang sudah melakukan login terlebih dahulu, sesudah 
melakukan login ada pilihan menu penelusuran produk yang bisa diakses oleh 
para aktor. Kode produksi yang dimasukan akan mengambil data yang berhubungan 
dengan kode produksi yang sudah ada.  

Penelusuran ini terbagi ke dalam tiga informasi yaitu informasi produk, 
informasi pengiriman atau eksportir, dan informasi pengumpul. Informasi produk 
dari hasil penelusuran seperti pada Gambar 4.15 terdiri dari nama produk, kode 
produksi, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, sertifikat produk, kode lot 
pengemasan, nutrisi produk, peralatan produk, peta dan informasi produk lainnya. 

 

Gambar 4.14  Implementasi traceability pengguna umum 
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Gambar 4.15  Implementasi traceability produk 
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Informasi ketertelusuran dari proses eksportir bisa disaksikan pada Gambar 
4.16 yang terdiri dari informasi aktor pengirim, spesifikasi kendaraan, tempat tanda 
terima, tempat pengiriman, dan informasi lainnya. informasi penelusuran 
berikutnya dari pengumpul seperti terlihat pada Gambar 4.17 terdiri dari nama 
pengolah, nomor telpon, sertifikat, e-mail, alamat, dan peta. Peta wilayah tersebut 

 

Gambar 4.16  Implementasi traceability Eksportir 
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menjelaskan dimana lokasi pengumpul dan dari kebun mana sayuran hidroponik 
atau produk dipanen (poligon berwarna hijau). 

b. Evaluasi 
 Evaluasi sistem traceability dilakukan menggunakan model kuisioner User 
Experience Questionnaire (UEQ). Persiapan instrumen pengujian yaitu  kuisioner 
untuk mengukur pengalaman pengguna dari GAHITA. Kuisioner baku dari UEQ 
berupa 26 kuisioner dengan 7 poin isian skala Likert. Instrumen (kuisioner) 
penelitian dibuat dalam format formulir Google yang disebarkan kepada 50 
responden yang terlibat dalam GAHITA. Dikarenakan penelitian dilaksanakan di 
tengah pandemi virus korona atau COVID-19 sehingga penjelasan dan demonstrasi 
aplikasi dilakukan peneliti menggunakan pertemuan daring dengan para responden 
yang terlibat, kemudian meminta para responden untuk menggunakan aplikasi 
GAHITA pada perangkat Android sesuai dengan peran para aktor pada sistem 
traceability dan mengisi formulir Google yang telah disediakan. 

Data respon yang diberikan responden dimasukkan ke dalam Data Analysis 
Tool dalam bentuk excel. Alat ini akan menghitung pengalaman pengguna dengan 
perhitungan statistika UEQ. Sebelum menyaksikan hasil pengukuran UEQ, 
diperlukan analisis terhadap data yang masuk. Analisis yang dilaksanakan adalah 

 

Gambar 4.17  Implementasi traceability Pengumpul 
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analisis terhadap skala inkonsistensi, yaitu dalam pengukuran inkonsistensi 
jawaban dari responden tidak memiliki skala inkonsistensi lebih besar dari 3 (nilai 
paling besar adalah 2). Hal tersebut menampilkan bahwa semua data bisa dipakai 
dalam proses pengujian pengalaman pengguna. Selanjutnya uji reliabilitas 
Cronbach Alpha yang diperoleh yaitu di atas 0,7 untuk semua skala. Suatu data 
evaluasi yang memakai UEQ bisa dikatakan memiliki konsistensi yang tinggi jika 
nilai dari koefisien Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,7 (Schrepp et 
al., 2013). 

Hasil evaluasi terhadap GAHITA berada pada tingkat nilai positif. Hal 
tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah responden yang dipakai atau juga 
sebaran dari jawaban responden. Gambar 27 menampilkan bahwa hasil evaluasi 
pengalaman pengguna berdasarkan tanggapan dari pengguna terhadap GAHITA 
berkisar antara Below Average, Above Average dan Good. UEQ benchmark yang 
dihasilkan menunjukkan bahwa dari enam skala UEQ attractiveness (daya tarik), 
perspicuity (kejelasan), efficiency (efisiensi), dependability (ketepatan), stimulation 
(stimulasi), dan novelty (kebaruan) terdapat empat skala yaitu attractiveness, 
efficiency, stimulation, dan novelty dengan hasil Good dan dua skala lainnya yaitu 
perspicuity memiliki nilai Below Average dan dependability mendapatkan hasil 
Above Average. Jika hasil evaluasi pengalaman pengguna dikumpulkan 
berdasarkan tiga kelompok besar yaitu Attractiveness bernilai 1,65, kemudian 
Pragmatic Quality (efficiency, perspicuity, dan dependability) bernilai 1,38 dan 
Hedonic Quality (stimulation dan novelty) bernilai 1,65. Secara lebih detail hasil 
evaluasi ditunjukkan pada UEQ benchmark (sebagai tolok ukur yang berisi 
kumpulan data dari berbagai produk yang telah dievaluasi menggunakan alat UEQ) 
mengindikasikan bahwa kualitas GAHITA termasuk ke dalam kategori baik, dapat 
di lihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18  UEQ benchmark 
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4.5 Model Bisnis Usulan 
Tahapan pengambilan data pada proses ini merujuk pada Ostwerwalder dan 

Pigneur (2010) melalui proses wawancara mendalam setelah sistem ini 
diimplementasikan dan dievaluasi. Dalam tahap ini dihasilkan usulan rancangan 
perbaikan model bisnis canvas yang baru untuk menunjang jalannya sistem 
traceability yang dikembangkan menjadi sembilan aspek. Agar dipastikan layak 
hasil dari bisnis model kanvas usulan tersebut disesuaikan dengan kondisi aktual 
pada perusahaan.  

Pada aspek costumer segments yang tepat untuk sistem traceability pada 
sayuran hidroponik terdiri dari pasar modern, pasar ekspor, industri (hotel, restoran, 
catering dan ditambah dengan kafe), kemudian yang terkahir adalah pasar 
tradisional. Peran segmentasi pelanggan pada perusahaan ditambahkan dengan kafe 
dan pasar tradisional karena berdasarkan hasil wawancara pasar tradisional 
memiliki peluang yang baik dalam memasarkan produk sayuran hidroponik juga 
kafe-kafe saat ini lebih mengutamakan pemasok sayuran yang baik dan sehat. 

Value propositions adalah aspek yang ditampilkan pada sistem untuk 
mewakili konsep traceability pada sayuran hidroponik berupa penambahan fasilitas 
ketertelusuran menggunakan QR Code pada perangkat pintar bersistem operasi 
Android yang mudah dan cepat dalam mengakses transparansi perjalanan sayuran 
hidroponik. Permasalahan yang dipecahkan sebagai value pada sistem ini yaitu 
transparansi perjalanan sayuran hidroponik dari hulu ke hilir. Para aktor dapat 
menggunakan sistem sesuai dengan tingkat pengguna dalam sistem untuk 
melakukan pembaharuan informasi terkait ketertelusuran produk dan pengguna 
umum atau masyarakat dapat mengetahui informasi dan transparansi terhadap 
sayuran hidroponik yang dibeli. 

Channels adalah saluran yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa 
memberikan value ke segmen pelanggan yang dituju. GAHITA atau yang disingkat 
dengan Garuda Farm Hydroponics Traceability Application yang dapat diakses 
melalui perangkat pintar  bersistem operasi Android. Selain sebagai tempat untuk 
melakukan ketertelusuran produk, aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai saluran 
promosi perusahaan berupa penyajian detail perjalanan informasi produk. 
Penggunaan media sosial dan e-commerce dirasa layak untuk memperluar channels 
pada perusahaan dikarenakan di tengah pandemi virus korona saat ini ada sebagian 
orang yang menggunakan media sosial dan situs jual beli untuk melakukan 
pemesanan sayuran hidroponik atau sebagai hobi. 

Costumer relationships adalah hubungan antar segmen pelanggan pada 
proses penggunaan sistem melalui kolaborasi bersama. Pelayanan setiap hari yang 
disediakan oleh perusahaan diubah menjadi perbaikan komponen berupa 
penambahan admin untuk costumer service yang berbeda sesuai dengan segmen 
pelanggan. Hal tersebut memastikan segala macam keluhan terhadap layanan 
perusahaan dapat teratasi dengan baik sesuai dengan tingkat atau segmentasi 
pengguna baik dari sisi internal atau eksternal. Kemudian pemberian diskon pada 
waktu dan hari tertentu, paket produk sesuai dengan kuantitas pembelian, workshop 
baik secara online maupun offline, seminar dan branding dirasa perlu agar 
kesadaran publik terhadap perusahaan meningkat dan menjadikan perusahaan lebih 
dikenal oleh masyarakat. 

Revenue streams pada sistem ini dengan menambahkan keuntungan secara 
materi dapat berupa melakukan pelatihan khusus (budidaya hidroponik), jual beli 
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peralatan hidroponik, agrowisata hidroponik, mengadakan webinar di tengah 
pandemi virus korona, juga membuka kafe. Karena lokasi CV Agri Farm yang asri 
dan sejuk juga memiliki lahan perkebunan yang luas sehingga sangat cocok untuk 
melakukan kegiatan tersebut. 

Key activities adalah aktifitas kunci agar menghasilkan value prepositions 
yang diharapkan. Aktifitas yang mendukung adalah pasca pengimplementasian 
sistem traceability sayuran hidroponik ini yaitu menggunakan IT dalam sistem 
ketertelusuran sayuran hidroponik. Key resources merupakan sumber daya strategis 
yang diperlukan untuk mendukung key activities agar bisa berjalan untuk 
menghasilkan value propositions sesuai yang diinginkan yaitu mengintegrasikan 
produk dengan jasa yang diberikan berupa SDM ahli pemasaran, admin  sistem 
traceability. 

Key partners adalah mitra kerjasama yang bisa mendukung 
keberlangsungannya sistem secara benar yaitu mitra petani, eksportir, retail dan 
komunitas pecinta atau budidaya sayuran hidroponik. Perlunya kerjasama 
tambahan dengan komunitas budidaya atau pecinta sayuran hidroponik sangat 
diperlukan agar terbangun kerjasama dengan sesame penjual sayuran hidroponik 
dan agar perusahan makin dikenal lebih luas dikalangan komunitas. 

Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan dalam menciptakan value 
propositions kepada segmen pelanggan. Biaya yang dikeluarkan perlu adanya 
perubahan pada struktur penambahan investasi agrowisata. Agar perusahaan dapat 
berkembang dengan pesat agrowisata merupakan aspek yang sangat penting karena 
merupakan potensi utama dari perusahaan selain penjualan sayuran hidroponik. 
Penambahan biaya tetap juga ada yaitu penambahan kegiatan promosi untuk 
kegiatan offline dan online dari CV Garuda Farm agar lebih dikenal oleh masyarakat. 
Namun, ada potensi pengurangan biaya variabel dari Administrasi dikarenakan 
pengimplementasian IT atau pemeliharaan sistem justru dapat memangkas biaya 
Administrasi yang cukup besar karena dapat lebih singkat dalam pengambilan 
keputusan jika terjadi recall yaitu dilakukan pengawasan secara langsung melalui 
aplikasi GAHITA pada CV Garuda Farm. Hasilnya dapat dikatakan bahwa bisnis 
model kanvas usulan sangat layak untuk dikembangkan oleh perusahaan 
dikarenakan memuat aspek yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan dengan 
kapasitas yang ada. Hasil kesembilan aspek tersebut terangkum dan bisa dilihat 
pada Gambar 4.19. Bisnis model kanvas usulan ini memberikan manfaat dalam 
pengambilan keputusan aktual di masa depan pada perusahan terkait dengan 
pengembangan prototipe sistem traceability yang telah dibuat. 
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4.6 Diskusi Pengembangan Sistem Traceability Sayuran Hidroponik dengan 
Teknologi Blockchain 

Diskusi pengembangan Sistem ketertelusuran sayuran hidroponik dengan 
teknologi blockchain akan menjadi topik yang hangat dan menarik. Pada aplikasi 
yang dibuat di CV Garuda Farm diberi nama GAHITA (Garuda Farm Hydroponics 
Traceability Application). Hasil yang telah dijabarkan yaitu sistem dibangun 
menggunakan platform Android yang dapat berjalan dengan stabil pada tiga versi 
Android yaitu Android 7.0 Nougat, 8.0 Oreo, dan 9.0 Pie, namun tidak menutup 
kemungkinan seri Android terbaru pun sudah dapat menjalankan sistem ini dengan 
stabil asalkan memiliki akses internet dan GPS. 

Prototipe sistem traceability GAHITA yang dirancang menyesuaikan 
dengan rantai pasok yang ada di CV Garuda Farm menurut lima aktor yang 
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Gambar 4.19  Usulan Bisnis Model Canvas baru 
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ada disepanjang rantai pasok sayuran hidroponik yaitu petani, pengumpul, 
pengolah, eksportir dan retail. Penyusunan pengguna prototipe yang dijelaskan 
telah disesuaikan dengan diagram use case. Terdapat kegiatan-kegiatan sesuai 
dengan aktor dalam sistem yang terlibat untuk melakukan pencarian atau 
penelusuran informasi. Dimulai dari Admin yang mengelola setiap kegiatan 
ketertelusuran sayuran hidroponik dan mengelola para aktor yang terlibat dalam 
sistem. Aktor Pengumpul atau Pengolah melakukan pengelolaan terhadap 
pengolahan sayuran hidroponik, data yang diperoleh dari pengumpul yaitu nama 
pengumpul, nomor telepon, surat elektronik, sertifikat, geo lokasi dan sertifikat. 
Pada aktor Pengumpul pula jika ingin memperbaharui penelusuran dapat 
melakukan pengaturan pengolah yaitu memilih sayuran yang akan diolah untuk 
pengiriman, memilih kemasan, bahan, palet, waktu produksi dan kadaluwarsa, 
pengambilan geo foto yang memuat informasi lokasi, pemberian informasi nutrisi, 
peralatan, suhu penyimpanan, suhu perekat, berat dan berart rerata, kemudian aktor 
Pengolah melakukan pesanan yaitu membuat pesanan dengan memasukan retail, 
nomor kendaraan, waktu dipesan, pengambilan geo foto lokasi secara waktu nyata 
dan menambah item pesanan dengan memilih pesanan, palet, bahan dan kemasan, 
terakhir dapat aktor Pengolah melaksanakan pengiriman dalam sistem yaitu 
memasukan tempat tanda terima, tempat pengiriman, jenis kendaraan, pemilihan 
eksporter, nomor perjalanan dan rincian paket juga geo foto terhadap lokasi waktu 
nyata terhadap kendaraan yang mengambil sayuran hidroponik. Aktor Eksportir 
data yang dapat ditelusur terdiri dari data nama, nomor telepon, surat elentronik, 
alamat, juga geo lokasi eksportir berada. Data Kendaraan yang bisa ditelusur 
dimasukan yaitu tipe kendaraan, kapasitas, muatan,  dan dimensi kendaraan. Aktor 
Retail data yang dapat ditelusur berupa data nama retail, nomor telepon, surat 
elektronik, alamat dan geo lokasi. Untuk data produk yang bisa ditelusur berupa 
identitas produk, nama produk, deskripsi produk dan geo foto yang menyimpan 
lokasi secara waktu nyata.  

Pemenuhan terhadap permintaan atau pesanan sayuran hidroponik juga 
meminta kendaraan atau eksportir untuk pengiriman sayuran hidroponik yang 
diperbaharui secara real time dalam sistem. Publik memiliki hak akses untuk 
melakukan pelacakan sayuran hidroponik menggunakan Kode QR yang tersedia 
dalam kemasan. Kode QR dibuat secara otomatis setelah pesanan dibuat dan 
dipasang dalam kemasan sayuran hidroponik. 

Selain menyimpan data dan informasi transaksi, setiap foto yang diambil 
dalam aplikasi akan langsung menyimpan foto beserta lokasi secara real time 
karena dilengkapi dengan fitur geofoto atau geolokasi secara otomatis, juga sistem 
meminta akses pengguna aplikasi terhadap GPS dan internet agar lebih presisi 
dalam mengetahui lokasi secara real time. Jika terjadi kerusakan atau recall pada 
produk bisa langsung diketahui posisinya secara singkat dan cepat sehingga 
manajemen keputusan dapat segera dibuat dalam rantai pasok sayuran hidroponik. 

Prototipe sistem traceability ini mampu menjamin keaslian dan transparansi 
sayuran hidroponik dengan merekam perjalanan produk dari hulu ke hilir serta 
melakukan analisis maju dan mundur dengan mudah dalam satu aplikasi pada 
platform sistem operasi Android sehingga dapat dibawa kemanapun. Sebagai bahan 
untuk diskusi mengenai teknologi yang sebaiknya diimplementasikan dalam sistem 
untuk tambahan nilai pada keaslian dan transparansi selama proses dalam rantai 
pasok sayuran hidroponik dapat diciptakan dengan memanfaatkan teknologi 
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blockchain. Jika menggunakan blockchain data yang tersimpan dalam aplikasi 
GAHITA nantinya akan tersimpan dalam teknologi penyimpanan data sistem 
terdistribusi berupa general ledger. Aktor-aktor yang memiliki akses login mampu 
melakukan komunikasi, transaksi dan verifikasi transaksi secara langsung dengan 
pihak lain dalam sistem tanpa perlu perantara ketiga. Data atau informasi yagn 
disimpan dalam sistem yang menggunakan blockchain akan irreversible, yaitu jika 
aktor melakukan transaksi dalam prototipe yang tersimpan dalam sistem 
traceability GAHITA maka catatan tersebut tidak dapat diganti lagi, sampai 
kapanpun dan dengan siapapun. Kemampuan tersebut sebagai nilai tambah yang 
mampu meningkatkan kepercayaan publik atau konsumen terhadap rantai pasok 
sayuran hidroponik karena terhindar dari orang atau pihak yang ingin 
memanfaatkan kelemahan sistem untuk tujuan tidak baik. Namun pada 
implementasinya blockchain memiliki tantangan tersendiri yaitu membutuhkan 
sumber daya yang besar, proses menggalian informasi memakan waktu yang cukup 
lama, kemudian scalability rendah, dan bandwidth yang digunakan boros. Ada lima 
hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian blockchain yaitu aset yang 
diperlukan, aktor yang terlibat, transaksi dengan smart contract, platform yang 
digunakan, kemudian yang terakhir adalah endorser atau bisa saja asosiasi, 
investor, perusahaan pemerintah yang mendukung penggunaan blockchain pada 
sistem traceability pada sayuran hidroponik. Secara jelas dapat di lihat pada 
Gambar 4.20. 

 
4.7 Implikasi Manajerial 

Penerapan dari hasil pengembangan sistem traceability sayuran 
hidroponik menjadikan nilai tambah dan inovasi untuk pelaku usaha sayuran 
hidroponik, khususnya di CV Garuda Farm Bogor, Jawa Barat. Sistem 
ketertelusuran sayuran hidroponik mampu memberikan manfaat positif bagi 
industri sayuran hidroponik di Indonesia. Sistem ketertelusuran yang sudah ada 
selama ini masih menggunakan sistem traceability manual (paper based 
traceability). Sistem manual tersebut mengakibatkan setiap aktor dan karyawan 

 
Gambar 4.20  Pengembangan sistem traceability dengan blockchain 
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melakukan kesalahan sangat besar dalam memasukan data, mengelola data, dan 
mengambil keputusan. Manipulasi data dan kesalahan akibat keterkaitan setiap 
individu pada penggunaan sistem manual juga cukup besar. Kemudian transparansi 
dan rantai pasok proses yang ada belum mampu diberikan dengan optimal oleh 
sistem manual. Dampaknya yaitu aktor atau konsumen tidak memiliki informasi 
terkait proses rantai pasok produk karena sulitnya untuk mengetahui dan melacak 
kondisi produk. 

Sistem ketertelusuran yang sudah dikembangkan mampu meminimalisir 
keterbatasan dari sistem manual yang ada. Sistem ketertelusuran berbasis 
teknologi informasi bisa menciptakan sistem traceability sayuran hidroponik 
yang terpadu pada platform Android. Para aktor yang terkait dalam proses rantai 
pasok sayuran hidroponik akan tersambung dalam sebuah sistem yang 
memungkinkan para aktor tersebut untuk mengakses informasi letak dan keadaan 
produk secara real time. Keamanan pangan dan transparansi dari seluruh proses 
rantai produksi yang terlibat secara langsung akan terbuat. Dengan adanya 
tambahan blockchain merupakan usulan solusi inovatif yang memberikan nilai 
tambah aplikasi dalam menjamin keaslian informasi yang tercatat melalui data yang 
terdistribusi. 

Manfaat dan dampak yang diberikan dari penerapan sistem ketertelusuran 
sayuran hidroponik ini diharapkan bisa memberikan dan menciptakan kepercayaan 
terhadap keamanan  rantai pasok sayuran hidroponik. Para aktor dapat mengetahui 
dan melaksanakan tugas untuk memperbaiki jika ada hal yang tidak sesuai dalam 
proses atau standar yang ditentukan. Sistem ini juga memberikan nilai tambah 
bagi produsen yaitu perusahaan dan para petani sehingga mampu lebih bersaing. 
Beberapa manfaat dilaksanakannya sistem traceability adalah transparansi 
informasi, validasi kondisi sumber daya mansia dan peralatan di lapangan, 
meningkatkan kualitas dan menghindari recall, meningkatkan keberlanjutan dalam 
bisnis sayuran hidroponik, meminimalisir jika terjadi halangan pada saat distribusi. 

Hasil dari usulan model bisnis baru secara otomatis menciptakan implikasi 
manajerial yang juga diperlukan untuk pengembangan perusahaan. Kerjasama 
dengan perusahaan pendanaan dan pemeliharaan sistem akan dibutuhkan agar 
sistem dapat berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan keperluan 
perusahaan. Penambahan SDM juga akan diperlukan sejalan dengan 
pengimplementasian sistem sebagai koordinator. Kualitas SDM pun perlu 
ditingkatkan dengan melakukan pelatihan. 

Sayuran hidroponik merupakan salah satu komoditas yang diekspor oleh 
Indonesia ke negara lain, sehingga nilai tambah dari penerapan sistem ini 
merupakan keunggulan dan daya saing yang baik. Selain pemerintah mendapatkan 
pemasukan devisa dari kemudahan ekspor sayuran hidroponik, masyarakat luas 
mendapatkan keuntungan juga terhadap pengembangan sistem ketertelusuran ini. 
Masukan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kebijakan terkait sistem 
ketertelusuran sayuran hidroponik di masa depan sehingga Industri sayuran 
hidroponik di Indonesia akan dapat bersaing secara internasional. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan dan pengimplementasian prototipe sistem traceability 
GAHITA yang dibangun telah sesuai dengan rantai pasok produksi yang ada di 
CV Garuda Farm. Prototipe GAHITA dirancang berdasarkan lima aktor yang 
ada di sepanjang rantai pasok sayuran hidroponik yaitu petani, pengumpul, 
pengolah, eksportir dan retail. Pembuatan prototipe GAHITA menggunakan rapid 
structured prototyping. Faktor terpenting yaitu kondisi infrastruktur, ICT literasi, 
SDM yang perlu dibina dalam pemanfaatan sistem ketertelusuran. 

Produsen menggunakan sistem traceability untuk menjamin informasi terkait 
rantai pasok sayuran hidroponik dengan cepat dan akurat. Pemanfaatan blockchain 
jika dipakai agar sistem tidak disalahgunakan pihak ketiga, karena setelah dibuat 
catatan tersebut tidak dapat diganti lagi, sampai kapanpun dan dengan siapapun.  
Selain menyimpan data dan informasi transaksi, sistem traceability yang 
dirancang juga dapat melaksanakan kemampuan untuk konsumen atau publik 
dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang keaslian dan transparani produk 
yang dikonsumsi dengan memindai QR Code pada aplikasi GAHITA di Android. 
Sistem memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menelusuri informasi 
mengenai informasi produk, promosi, dan edukasi. 

Hasil uji evaluasi sistem dengan menggunakan UEQ terhadap 50 responden 
dalam sistem dengan 26 pertanyaan 7 skala likert. Pengevaluasian prototipe 
dilakukan dengan hasil nilai baik. Para aktor bisa dengan baik memahami dan 
melakukan pengisian data dan pengambilan data dari sistem yang telah dirancang. 
Pemindaian QR Code hasilnya juga sudah berjalan dengan baik dan bisa 
dijalankan di versi Android pada spesifikasi peranti yang berbeda. 

Model bisnis yang dibuat memakai model bisnis kanvas dengan mengecek 
kondisi model bisnis yang sudah ada kemudian membuat model bisnis yang 
diusulkan. Rekomendasi dan perbaikan dilakukan untuk perusahaan agar mampu 
menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan perusahaan di masa depan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarakan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang bisa diberikan 
terhadap sistem yang telah dibangun antara lain: 
1. Sistem ini belum menampilkan aktor secara lengkap sehingga diperlukan 

penambahan informasi seperti detail rincian aktor dan sertifikat aktor. 
2. Perancangan prototipe ke dalam platform iOS atau website agar menjangkau 

pengguna sistem lebih banyak. 
3. Teknologi blockchain dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya agar 

transparansi dan keaslian data atau informasi pada rantai pasok terjaga. 
4. Perusahaan perlu memperbaiki model bisnis usulan menggunakan alat analisis 

lain seperti AHP atau blue ocean strategy untuk penelitian selanjutnya. 
5. Peran pemerintah dibutuhkan dalam pengembangan sistem ketertelusuran 

sayuran hidroponik di Indonesia seperti regulasi dan infrastruktur IT.



 

DAFTAR PUSTAKA 

Afyenni R. 2014. Perancangan data flow diagram untuk sistem informasi sekolah 
studi kasus pada SMA pembangunan laboratorium UNP. Jurnal 
TEKNOIF. 3(4): 35-39. 

Ahituv N, Neumann S, Zviran M. 2002. System development methodology for 
ERP systems. The Journal of Computer Information Systems. 42(3): 56-67. 

Alfatta H. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan 
Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Ed ke-2. Yogyakarta (ID): 
Andi Offset. 

Alsaleh S, Haron H. 2016. The most important functional and non-functional 
requirements of knowledge sharing system at public academic institutions: 
A Case Study. Lecture Notes on Software Engineering. 4(2): 158-161. 

Bhatt T, Greg B, Jennifer CM, Paul L, Brian S, Caitin H. 2013. Making traceability 
work across the entire food supply chain. Journal of Food Science. 78(S2): 
21 - 27. doi: 10.1111/1750-3841.12278. 

[BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2016. Laporan Tahunan Badan Ketahanan 
Pangan Tahun 2016. Jakarta (ID): BKP. 

Bosona T, Grebesenbet G. 2013. Food traceability as an integral part of logistics 
management in food and agricultural supply chain. Food Contr. 33(1):32-48. 
doi:10.1016/j.foodcont.2013.02.004. 

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2020. Laporan Tahunan Pusat Data 
dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019. Jakarta (ID): Sekretariat 
Negara Republik Indonesia. 

[BSN] Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2002. Standar Nasional Indonesia 
(SNI) 01-6729-2002. Sistem Pangan Organik. Jakarta (ID): BSN. 

[CAC] Codex Alimentarius Commission. 2006. CAC/GL 60-2006. Principles for 
Traceability/Product Tracing as a Tool Within a Food Inspection and 
Certification System. Rome (IT): CAC. 

Darmawati S. 2003. Perancangan sistem informasi pendukung/helpdesk untuk 
menunjang proses penyelesaian permasalahan sistem komputer di PT. BRI. 
[tesis]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor. 

Demestichas K, Peppes N, Alexakis T, Adamopoulou E. 2020. Blockchain in 
Agriculture Traceability Systems: A Review. Appl. Sci. 2020, 10, 4113. 

Devi, Sovranita, Hartono, Georgius. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Keputusan Konsumen Dalam Membeli Sayuran Organik. Agric. 27(1): 60-67. 
10.24246/agric.2015.v27.i1.p60-67. 

Donck K. 2010. Traceability in fresh food supply chains [tesis]. 
Warandelaanc(NDL): Tilburg University. 

Ene C. 2013. The relevance of traceability in the food chain. Economics of 
Agriculture. 60(2):1-11. doi: 10.22004/ag.econ.152808. 

Furness A, Osman KA, Smith I. 2006. Developing traceability systems across the 
food supply chain: an overview. Improving Traceability in Food Processing 
and Distribution. Cambridge (UK): Woodland Publishing. 

[FAO] Food Agricultural Organization. 2013. Review and analysis of current 
traceability practices. [internet]. [Diakses 14 Maret 2020].  
http://www.fao.org/cofi/29510-0d3ea0e690044579673debe9c27579459.pdf 



 

58 

[FAO] Food Agricultural Organization. 2020. COVID-19 causes havoc to supply 
chains for fresh fruits and vegetables. [internet]. [Diakses 1 Juli 2020].  
http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/1278468/. 

Ferro, Esteban, Otsuki, Tsunehiro, Wilson, John. 2015. The Effect of Product 
Standard on Agricultural Exports. Food Policy. 50(1):68-79. 
10.1016/j.foodpol.2014.10.016. 

[FSA] Food Standar Agency. 2002. Traceability in the Food Chain : A Preliminary 
Study. [internet]. [Diakses 12 Mei 2020]. 
Http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/traceabilityinfoodchain. 

Fran C, Venetis K , Thomas KD , Socrates M, Spiros S , Maria P, Nikolaos P. 
Rachaniotis. 2020. Blockchain-based food supply chain traceability: a case 
study in the dairy sector. International Journal of Production Research. 
58(13):20-35. DOI: 10.1080/00207543.2020.1789238. 

Gabrieli F, Mendrofa. 2017. Analisis Strategi Pemasaran Sayuran Hidroponik di 
Kota Medan. [tesis]. Medan (ID): University of Sumatera Utara. 

Gavurin S. 1991. Where does prototyping fit in IS development. Journal of 
Systems Management. 42(2): 13-17. 

Gilmour DN, Bazzani C, Nayga RM, Snell HA. 2019. Do consumers value 
hydroponics? Implications for organic certification. Agricultural 
Economics. 50(6):707-721. doi:10.1111/agec.12519. 

Ginantaka A. 2015. An analysis and design of frozen shrimp traceability sistem 
based on digital business ecosystem. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian 
Bogor. 

Glinz M. 2007. On non-functional requirements. International Conferences on 
Requirements Engineering. 15(3): 21-26. 

Granberg S. 2015. Traceability in food supply chains: a multiple case study of 
chocolate producers using origin labelling. [tesis]. Gothenburg (SWD): 
Chalmers University of Technology. 

Hariyadi P. 2008. Beban ganda: permasalahan keamanan pangan di Indonesia. 
Pangan. XVII(51):17-27. 

Hudoro S. 2003. Hidroponik Sederhana Penyejuk Ruang. Jakarta(ID): Penebar 
Swadaya. 

Huque SMR, Hossain ST, Rana MB. 2015. Trustworthiness of organic produces in 
urban market: innovation through Quick Response (QR) Code. [internet]. 
[diunduh 3 Februari 2020]. Tersedia pada: 
http://orgprints.org/29376/7/29376.pdf. 

Ibrahim R, Yen SY. 2011. A formal model for data flow diagram rule. ARPN Jurnal 
of Systems Software. 1 (2): 60-69. 

[IFOAM] International Federation of Organic Agriculture Movements. 2008. The 
world of organic agriculture - statistics & emerging trends 2008. [internet]. 
[Diakses 10 Juli 2020]. https://www.routledge.com/The-World-of-Organic-
Agriculture-Statistics-and-Emerging-Trends-2008/Yussefi-Menzler-Willer-
Sorensen/p/book/9781138012226. 

[IFOAM] International Federation of Organic Agriculture Movements. 2016. The 
world of organic agriculture - statistics & emerging trends 2016. [internet]. 
[Diakses 10 Juli 2020]. https://orgprints.org/31151/1/willer-lernoud-2016-
world-of-organic.pdf. 



 

59 

[IPD] Import Promotion Desk. 2018. Sustained export promotion: Coconut sugar 
from Java. [internet]. [Diakses 10 Juli 2020]. 
https://www.importpromotiondesk.com/fileadmin/user_upload/Publikatione
n/successstory/1609_SuS_Coconutsugar_CocoSugar_ID_web.pdf 

Irsyaputra K A. 2018. Rancang bangun sistem traceability berbasis teknologi 
informasi pada pertanian beras organik, tasikmalaya jawa barat. [tesis]. Bogor 
(ID): Institut Pertanian Bogor. 

[ISO] International Organization for Standardization. 2007. Specification for 
Security Management System for The Supply Chain. ISO 28000: 2007. 

[ITC] International Trade Centre. 2015. Tracebility in food and agricultural 
products. Geneva (CH): International Trade Centre. 

Jakkhupan W, Arch-int S, Li Y. 2015. An RFID-based traceability system a case 
study of rice supply chain. Telecommun Syst. 58(3):243–258. 
doi:10.1007/s11235- 014-9866-7. 

Jaya R, Yusriana, Surahman, Fitria E. 2014. Review system traceability pada rantai 
pasok produk pertanian: studi kasus komoditi kakao. Jurnal Teknologi dan 
Mutu Industri. 1(1): 34-48. 

Jensen MH, Collins WL. Hydroponic vegetable production. Horticultural Reviews. 
1985;7:483-558. DOI: 10.1002/9781118060735.ch10. 

Jogiyanto. 2008. Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur 
Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Ed ke-2. Yogyakarta(ID): Andi Offset. 

Karlsen KM, Sørensen CF, Forås F, Olsen P. 2010. Critical criteria when 
implementing electronic chain traceability in a fish supply chain. Food 
Control. 22(8): 1339-1347. doi: 10.1016/j.foodcont.2011.02.010. 

Kraisintu K. 2011. The role of traceability in sustainable supply chain management. 
[tesis]. Gothenburg (SWD): Chalmers University of Technology. 

Kelepouris T, Pramatari K, Doukidis G. 2007. RFID enabled traceability in the food 
supply chain. Industrial Management & Data Systems. 107(2): 183-200 . 

Kendall KE, Kendall JE. 2002. System Analysis and Design Fifth Edition. New 
Jersey (CA): Prentince Hall. 

Kendall KE, Kendall JE. 2011. System Analysis and Design. New Jersey (CA): 
Pearson Education, Inc. 

Kotalwar EM, Chandure OV. 2013. QR codes and security mechanism. 
International Journal of Advanced Research in Computer Science. 4 (6) : 133 
– 136. 

Kresna BA. 2017. Pengembangan sistem penelusuran berbasis teknologi informasi 
pada rantai pasok produk tuna. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

Kuchemuller T, Hird S, Stein C, Kramars A, Havelaar AH. 2009. “Estimating the 
Global Burden of Food-borne Disease – A Collaborative Effort”. Euro 
Surveillance 14(18): pi. 19195. [internet]. [Diakses 15 Mei 2020]. 
Http://www.eurosurvelliance.org/viewarticle.mpx/articled=19195. 

Laudon K. 2012. Management Information Systems: Managing The Digital. 
England(UK): Pearson Education Limited. 

Laugwitz, Bettina, Held, Theo, Schrepp, Martin. 2008. Construction and 
Evaluation of a User Experience Questionnaire. USAB 2008. 5298. 63-76. 
10.1007/978-3-540-89350-9_6. 

Lingga P, Marsono. 2002. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Jakarta(ID): Penebar 
Swadaya. Hal 86-87. 



 

60 

Liu G, Chen H. 2015. An empirical study of consumers’ willingness to pay for 
traceable food in Beijing, Shanghai, and Jinan of China. African Journal of 
Business Management. 9(3): 96-102. doi: 10.5897/AJBM2014.7532. 

Liu LM, Qian H, Gao Y, Wang D. 2012. Analysis and assessment of food 
traceability status in China. Advanced Materials Research. 396–398: 1353– 
1357. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.396-398.1353. 

Liu X , Gong W , Fu Z, Xian P, Li W. 2007. Traceability and IT: Implications for 
the future international competitiveness and structure of China's vegetable 
sector, New Zealand Journal of Agricultural Research. 50(5): 911-917. DOI: 
10.1080/00288230709510367. 

Magiullo LL, Genovese V, Perreti, NM. 2013. Application of onthologies to 
traceability in the dairy supply chain. Agricultural Science. 4(5): 41-45. 

MarketWatch. 2019. Asia Pacific Vertical Farming Market  will Grow at 315 
CAGR- by 2024. [internet], [diunduh 2020 Februari 08]. Tersedia pada: 
https://www.marketwatch.com/press-release/asia-pacific-vertical-farming-
market-will-grow-at-315-cagr-by-2024-graphical-research-2019-01-10. 

Mcleod R. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta (ID): Salemba Empat. 
Meidayanti K, Arkeman Y, Sugiarto. 2019. “Analysis and Design of Beef Supply 

Chain Traceability System Based on Blockchain Technology.” In IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 335. Bogor: 
Institute of Physics. 

Melissa van der M . 2012. Evaluating traceability systems within the South 
African sheep meat supply chain. [tesis]. South Africa(KR): University of 
Pretoria. 

Miraglia M, Berdal KG, Brera C, Corbisier P, Holst-Jensen A, Kok EJ, Marvin HJP, 
Schimmel H, Rentsch J, van Rie J, Zagon J. 2004. Food Chem Toxicol 
42:1157–1180 25.  

Obrien JA, Marakas GM. 2011. Management Information Systems: Global Edition. 
New York (US): McGraw-Hill/Irwin. 

Olsen P, Borit M. 2013. How to define traceability. Trends in Food Science & 
Technology. 29:142-150. doi:10.1016/j.tifs.2012.10.003. 

Osterwalder A, Pigneur Y. 2017. Business Model Generation: Pedoman bagi para 
Visioner, Penggerak Perubahan, dan Pendobrak. Jakarta (ID): PT Elex 
Media Komputindo. 

Paech B, Dutoit A, Kerkow D, Von A. 2002. Functional requirements, 
nonfunctional requirements, and architecture should not be separated. 
International Workshop on Requirements Engineering: Foundations for 
Software Quality. 3(4): 24-31. 

Palvia P. 1988. The feasibility study in information systems: an analysis of criteria 
and contents. Information & Management. 14(3):211-224. 

Pressman R, Maxim B. 2015. Software Engineering: A Practitioner's Approach 
8th Ed. New York(US): McGraw-Hill. 

[PP] Peraturan Pemerintah. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Jakarta (ID): Sekretariat 
Negara Republik Indonesia. 

[PP] Peraturan Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara 
Republik Indonesia. 



 

61 

Purwandoko PB, Seminar KB, Sutrisno S. 2019. Development of a Smart 
Traceability System for the Rice Agroindustry Supply Chain in Indonesia. 
Information. 10(10): 288. https://doi.org/10.3390/info10100288. 

Putra AH. 2017. Analisis Kinerja dan Sistem Traceability pada Rantai Pasok 
Sayuran Unggulan di Okiagaru Farm. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian 
Bogor. 

Rizqya EM. 2018. Desain prototipe sistem traceability berbasis teknologi informasi 
pada rantai pasok gula kelapa. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

Rosabel C. 2018. Analisis kasus penolakan pangan ekspor Indonesia oleh Amerika 
Serikat selama tahun 2010-2017. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

Ruizhi S, Kun Y, Qiang S, Xiao Z, Hanzhong S. 2014. Application of internet of 
things technology in tracing to food source. Applied Mechanics and Materials. 
469: 467-472. 

Savira, Rosa, Prihtanti, Tinjung. 2019. Analisa permintaan sayuran hidroponik di 
PT. Hidroponik Agrofarm Bandungan. Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan. 
7(2): 164. Doi: 10.30598/agrilan.v7i2.906. 

Savvas D. 2003. Hydroponics: A modern technology supporting the application of 
integrated crop management in greenhouse. Food, Agriculture & 
Environment. 1(1):80-86. 

Satayapaisal A. 2007. A product classification and production traceability system 
for women silver jewelry products. [tesis]. Thailand (THA): Shinawatra 
University. 

Satzinger WJ, Jackson BR, Burd DS. 2012. Systems Analysis and Design in A 
Changing World. Boston (US): Cengage Learning. 

Scherer MC, Maria SMG. 2014. Information technology applied to the process of 
traceability in the wheat supply chain. Africa Journal of Agricultural 
Research. 9(7): 1318-1325. 

Schrepp, Martin, Hinderks, Andreas, Thomaschewski, Jörg. 2017. Construction of 
a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ). International 
Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence. 4(4):40-44. 
10.9781/ijimai.2017.445. 

Seminar KB. 2016. Food chain transparency for food loss and food waste 
surveillance. Journal of Development in Sustainable Agriculture University 
of Tsukuba. 11: 17-22. 

Siregar M. 2017. "Respon Pemberian Nutrisi Abmix Pada Sistem Tanam 
Hidroponik Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Sawi (Brassica 
juncea)". Journal of Animal Science and Agronomy Panca Budi , Vol 2(2):18-
24.  

Starnberger G, Froihofer L, Goeschka KM. 2009. QR-TAN: Secure mobile 
transaction authentication. International Conference on Authentication. 
96(2): 578-583. 

Sudibyo A. 2012. Sistem Ketelusuran Pada Industri Pangan dan Produk Hasil 
Pertanian. Bogor (ID): Balai Besar Industri Agro. 

Sumarwan U. 2011. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam 
Pemasaran. Ed ke-2. Bogor (ID): Ghalia Indonesia. 

Supartono W, Soemardjito J, Indarto E. 2009. Pengembangan Model Tracking and 
Tracing dalam Proses Distribusi untuk Mendukung Kualitas Produk 



 

62 

Pertanian. Pusat Studi Transportasi dan Logistik PUSTRAL (ID): 
Universitas Gadjah Mada.1-9. 

Surasak T, Wattanavichean N, Preuksakarn C, & Huang S. 2019. Thai Agriculture 
Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things. 
International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 
10(9):578-583. Doi: http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100976 

Suroso AI. 1996. Sistem Informasi Manajemen. Bogor(ID): Institut Pertanian 
Bogor. 

Tarjan L, Šenk I, Tegentija S, Stankovski S, Ostojic G. 2014. A readability analysis 
for qr code application in a traceability system. Computers and Electronics 
Agriculture. 109: 1-11: http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2014.08.015. 

Thakur M, Hurburgh CR. 2009. Framework for implementing traceability in the 
bulk grain supply chain. Journal of Food Engineering. 95(4): 617-626. 

Thompson M, Sylvia G, Morrissey MT. 2005. Seafood traceability in the United 
States: current trends, system design and potential application. 
Comprehensive Reviews Food Science and Food Safety. 4(1): 1-7. 

Thyberg KL. 2015. Food waste and sustainability: quantifying food waste disposal 
and evaluating the environmental impacts of technologies and policies. 
[disertasi]. New York (US): Stony Brook University. 

Triana L, Sari R, Hidayat R. 2017. Kajian Usahatani Sayuran Hidroponik di Kota 
Padang Study Of Hidroponic Vegetables Farming In Padang City. Di dalam: 
editor. Prosiding Seminar Nasional Lahan Supoptimal 2017. Palembang. 
hlm:458. 

Triyanto D. 2016. Pengembangan sistem traceability rantai produksi ayam broiler. 
[tesis]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor. 

Turban DB, Forret ML, Hendrickson CL. 1998. Application Attraction to Firm: 
Influences of Organization Reputation, Job and Organizational Attributes,40 
and Recruiter Behaviors. Journal of Vocational Behavior. Academic Press, 
52(1):24-44. 

Valuates Reports. 2020. The Global Hydroponics Market. [internet]. [Diakses 9 
November 2020].https://reports.valuates.com/market-reports/360I-Auto-
2S241/the-global-hydroponics.  

Vandecandelaere, Emilie, Arfini, Filippo, Belletti, Giovanni, Marescotti, Andrea. 
2010. Linking People, Places and Products: A Guide for Promoting Quality 
Linked to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications. 
London (UK):SINER-GI. 

Vilmos K. 2015. Traceability in the sertian food industry system in the light of laws 
and management system. [tesis]. Hungary (IS): University of Debrecen. 

Xiong, Ben-hai, Fu, Run-ting, Lin, Zhao-hui, Luo, Qing-yao, Yang, Liang, Pan, Jia-
rong. 2010. A Solution on Pork Quality Traceability from Farm to Dinner 
Table in Tianjin City, China. Agricultural Sciences in China. 9(1): 147-156. 
10.1016/S1671-2927(09)60078-X. 

Wang, Yi-Ju, Deering, Amanda, Kim, Hye-Ji. 2020. The Occurrence of Shiga 
Toxin-Producing E. coli in Aquaponic and Hydroponic Systems. 
Horticulturae. 6(1):1. Doi: 10.3390/horticulturae6010001. 

[WHO] World Health Organization. 2007. “Food Safety adn Food-borne illness”. 
WHO fact Sheet No. 237. [internet] [Diakses 10 Mei 2020]. 
Http://www.who.int/mediacenter/factsheet/fs237/en. 



 

63 

Walse R, Kurhe A. 2016. Feasibility study of management information system 
and application of it in dairy industry. International Journal of Computer 
Science and Information Technologies. 7(1): 452-456. 

Wardhana AC. 2019. Pengembangan knowledge management system budidaya 
hidroponik untuk mendukung smart society. [tesis]. Bogor (ID): Institut 
Pertanian Bogor. 

Whitten J, Bentley L. 2007. Systems Analysis and Design Methods 7th Ed. New 
York(US): McGraw-Hill. 

Zahid R, Suroso AI, Hannan S. 2020. Development of Bussines Model in 
Sentulfresh Agrotourism Services. Jurnal Aplikasi Manajemen. 18 (1): 46–
56. Malang: Universitas Brawijaya. Doi: http://dx.doi.org/10.21776/ 
ub.jam.2020.018.01.04. 

Zailani S, Arrifin Z, Wahid NA, Othman R, Fernando Y. 2010. Halal traceability 
and halal tracking systems in strengthening halal food supply chain for food 
industry ini Malaysia (a review). Jornal of Food Technology. 8(3): 74-81. 

Zhang J, Bhatt T. 2014. A guidance document on the best practices in food 
traceability. Comprehensive Reviewsin Food Scienceand Food Safety. 13(5): 
1074-1103. doi: 10.1111/1541-4337.12103. 
 

  



 

LAMPIRAN  

LAMPIRAN 



 

65 

Lampiran 1  Kuisioner UEQ 

User Experience Questionnaire 

Silakan Anda melakukan evaluasi atas produk yang telah ditentukan. 

Untuk melakukan evaluasi terhadap produk dimaksud, silakan mengisi 
kuisioner berikut ini. Kuisioner terdiri dari 26 pasangan pernyataan atribut yang 
bertolak belakang secara makna. Ketujuh lingkaran yang berada di antara atribut 
merepresentasikan pernyataan yang bertolak belakang, angka 4 merupakan 
penilaian netral. Anda dapat mengekspresikan persetujuan terhadap atribut 
pernyataan yang ada dengan cara memilih lingkaran yang lebih condong dengan 
impresi Anda. Mohon perhatikan posisi pernyataan atribut dibuat secara acak agar 
Anda dapat mengisinya dengan serius, bertujuan agar hasilnya benar dan baik. 

Ada 7 tingkat penilaian sebagai berikut: 

• 1 = Sangat 
• 2 = Lebih 
• 3 = Cukup 
• 4 = Netral 
• 5 = Cukup 
• 6 = Lebih 
• 7 = Sangat 

Posisi keempat adalah netral. Pendapat Anda sangat penting maka isilah 
sesuai dengan pengalaman yang lebih dekat dengan Anda karena tidak ada jawaban 
salah atau benar. Perhatikan contoh di bawah ini: 

Contoh:  

1 2 3 4 5 6 7 

Respon ini berarti Anda menilai aplikasi produk tersebut lebih atraktif dibanding 
tidak atraktif. 

Silakan memutuskan penilaian secara spontan. Jangan berpikir terlalu lama tentang 
keputusan Anda untuk meyakinkan bahwa Anda memberikan impresi yang orisinal. 

Terkadang Anda bisa saja tidak terlalu yakin terkait atribut tertentu atau Anda 
melihat bahwa sebuah atribut tidak relevan atas produk yang sedang Anda evaluasi. 
Kendatipun demikian, silakan putuskan evaluasi Anda atas setiap item. 
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Lampiran 2  Tampilan prototipe 

1. Formulir prototipe sistem Pengolah, Pesanan dan Pengiriman 
A. Formulir Pengolah 
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B. Formulir Pesanan 
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C. Formulir Pengiriman 
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2. Formulir prototipe master data Pengumpul, Eksportir, Kendaraan, Retail 

dan Produk 
 
A. Master Data Pengumpul 
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B.  Master Data Eksportir 
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C. Master Data Kendaraan 
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D. Master Data Retail 
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E. Master Data Produk 
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