
 
 

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, 



 

2 

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 
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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 
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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. 




