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Hidroponik adalah teknologi budidaya tanaman tanpa tanah, dengan 
menggunakan larutan nutrisi di dalam air. Perkembangan pertanian hidroponik di 
dunia dan Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan 
jumlah produksi sayuran hidroponik. Terdapat isu keamanan sayuran hidroponik 
berupa penyakit dan kasus keracunan yang biasa timbul akibat adanya kontaminasi. 
Salah satunya terkait isu keamanan rantai pasok sayuran hidroponik di tengah 
pandemi virus korona atau COVID-19. Peraturan hukum dan perundang-undangan 
terkait traceability sayuran hidroponik mendorong perusahaan untuk beradaptasi 
menjalankan regulasi yang telah dibuat. Konsumen memiliki hak untuk 
mendapatkan transparansi informasi terkait sayuran hidroponik sesuai dengan 
kualitas yang dijanjikan. 

Sistem traceability adalah salah satu alat agar menjamin informasi dan 
transparansi rantai pasok suatu produk. Teknologi dan sistem informasi yang terus 
berkembang merupakan suatu faktor yang mendukung pengembangan sistem 
traceability. Tetapi masih ada perusahaan yang belum menyadari pentingnya 
teknologi informasi untuk perkembangan bisnis hidroponik sehingga masih banyak 
yang pencatatannya masih bersifat manual. Salah satu pemanfaatan sistem 
traceability yaitu dengan memanfaatkan IoT (Internet of Things) dan QR Code 
untuk dapat menyimpan dan membaca data produk secara real-time dengan baik. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem traceability 
menggunakan pendekatan rapid structured prototyping, yaitu penggabungan 
variatif antara metode System Development Life Cycle (SDLC) dan Prototyping. 
Penerapan pendekatan ini melalui tahap identifikasi, investigasi, analisis, desain 
sistem, pembuatan prototipe, pengujian dan evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan 
selama bulan Maret sampai September 2020 untuk menganalisis kebutuhan sistem 
informasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran data digital. Evaluasi 
dengan User Experience Questionnaire (UEQ) yaitu Kuisioner yang terdiri dari 26 
pertanyaan dengan enam parameter respon kepada 50 responden. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan keterlibatakan pelaku dalam rantai pasok sayuran 
hidroponik yaitu petani, pengumpul, pengolah, eksportir dan retail dalam prototipe 
sistem traceability agar setiap aktor dan konsumen akhir dapat melakukan 
penelusuran produk. Pemanfaatan blockchain untuk validasi terhadap peningkatan 
ketertelusuran dan transparansi transaksi. Perancangan model bisnis menggunakan 
model bisnis canvas yaitu untuk memeriksa model bisnis yang sudah ada pada 
perusahaan dan membuat model bisnis canvas baru yang dikehendaki atau 
direkomendasikan untuk masa depan perusahaan yang paling sesuai dengan 
lingkungan maupun kondisi pada perusahaan. 
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