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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

4.4. Latar Belakang 

Isu tentang green tentu sudah sering kita dengar diberbagai media 

massa yang disampaikan oleh pemerintah, pemerhati lingkungan maupun 

perorangan. Namun seberapa banyak yang benar-benar peduli pada 

lingkungan? Kesadaran terhadap lingkungan dapat dimulai dari perusahaan, 

apabila sebuah perusahaan peduli pada lingkungan, tidak hanya 

keberlangsungan hidup yang diperoleh namun juga kepercayaan konsumen 

pada perusahaan sendiri yang kemudian dapat meningkatkan image 

perusahaan. 

Namun agar dapat meraih keberhasilan tersebut, tentu dibutuhkan 

komitmen dari perusahaan serta kerjasama dari pemasok dan dukungan dari 

konsumen. Kerjasama dari pemasok meliputi kemampuan pemasok dalam 

memenuhi kriteria bahan mentah yang dipesan, dapat pula ketepatan waktu 

pengiriman barang. Dukungan dari konsumen diartikan sebagai kesadaran 

konsumen dalam memilih produk akhir. Oleh karena itu, dibutuhkan supply 

chain management pada perusahaan.  

Supply chain management adalah sebuah jaringan logistik yang 

mengaitkan pemasok, produsen, gudang, distributor, retailer dan konsumen 

yang bertujuan agar dapat meningkatkan nilai produk akhir. Di dalamnya 

terdapat tiga variabel yaitu aliran fisik/material, aliran pembayaran/kas, dan 
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aliran informasi. Aliran material ialah arus dari pemasok yang berupa bahan 

mentah yang kemudian menjadi produk akhir yang disampaikan ke 

konsumen, dapat pula disebut arus hulu ke hilir. Aliran finansial adalah arus 

keuangan yang diperoleh dari konsumen (hilir) yang disampaikan hingga 

pemasok (hulu) sebagai hasil dari produk yang diterima. Dan aliran 

informasi adalah arus dua arah dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu. 

Sebagai contoh adalah jumlah pesanan dan status pengiriman dari pemasok 

hingga konsumen maupun sebaliknya. 

Agar dapat menghubungkan supply chain management dengan 

komitmen perusahaan untuk menjaga lingkungan, perusahaan dapat 

menerapkan Green Supply Chain Management (Manajemen Rantai Suplai 

Hijau). Green supply chain management merupakan manajemen rantai 

suplai yang di dalamnya dimasukkan unsur green ke dalam setiap rantai 

suplai yang dimiliki perusahaan. Diketahui bahwa manajemen rantai suplai 

mengaitkan pemasok, produsen, gudang, distributor, retailer dan konsumen; 

maka dalam green supply chain management unsur green di masukan dalam 

enam elemen menurut Dube dan Gawande (2011) yaitu green design yang 

berhubungan pada internal perusahaan dan hulu (manajemen pemasaran dan 

produksi dengan pemasok), green purchasing berkaitan antara internal dan 

hulu (manajemen produksi dan keuangan perusahaan dengan pemasok), life-

cycle analysis masuk dalam internal perusahaan (manajemen produksi dan 

pemasaran), reverse logistic dari hilir ke internal (konsumen ke perusahaan), 

green manufacturing dan green packing pada manajemen produksi 

perusahaan (internal). 
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Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang adalah koperasi 

hidroponik pertama dan satu-satunya yang ada di Kota Magelang. Sebelum 

koperasi ini di dirikan pada bulan Juni tahun 2016, para pengurusnya 

merupakan anggota dari komunitas pecinta tanaman hidroponik Kota 

Magelang yang kemudian dipandu oleh seorang anggota komunitas 

sehingga menjadi Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang terletak di Jl. Ahmad Yani, Gang 

Nangka V/146 Kota Magelang, saat ini total anggota Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang berjumlah 146 orang. 

Produk yang dijual oleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang sangat beragam karena koperasi menyediakan semua peralatan 

dan perlengkapan untuk bertanam hidroponik. Peralatan yang dijual 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang berupa starter kit, timbangan 

digital, TDS meter, ph meter, instalasi dan plastik UV. Sedang 

perlengkapan yang dijual Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

seperti nutrisi A dan nutrisi B, benih tanaman kangkung, bayam, selada, 

sawi, tomat, paprika, cabai dan bawang merah, serta arang sekam, serbuk 

kelapa, serbuk kayu, rockwoll dan kain fanil. Namun Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik juga menjual hasil kebun mereka sendiri, dan mereka menjual 

langsung ke konsumen. Pemesanan pun dilakukan dengan melakukan 

panggilan telepon atau melalui whatsapp dari Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang ke pemasok, sedang pemesanan dari konsumen dapat 

melalui telepon atau konsumen datang langsung ke lokasi kebun Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang. 
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Meski dikatakan bahwa cara tanam hidroponik ramah lingkungan 

karena mampu mengurangi polusi udara serta meningkatkan kadar oksigen 

di udara, belum adanya green house untuk perkebunan, serta penggunaan 

styrofoam untuk pengemasan hasil kebun. 

 

 

Gambar 1.1. Perkebunan Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang yang tidak memiliki green house 

 

 

Gambar 1.2. Hasil kebun dalam kotak styrofoam 

 

Hal tersebut sangat disayangkan mengingat tujuan dari hidroponik 

adalah agar dapat menghasilkan bahan makanan yang berkualitas tanpa 

merusak lingkungan/alam sekitar, namun pada praktiknya masih belum 

dapat memenuhi standar kualitas produk hidroponik yang seharusnya. 
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Dari pemaparan di atas, maka peneliti memberi judul penelitian ini 

Perancangan Green Supply Chain Management pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang. 
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4.5. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana supply chain management pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang? 

2. Bagaimana perancangan green supply chain management untuk 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang? 

 

4.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Mendeskripsikan supply chain management yang ada pada Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang. 

2. Merancang green supply chain management untuk Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang. 

 

4.7. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah : 

1. Bagi Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang agar dapat menjual 

produk dengan harga stabil.  

2. Hasil penelitian diharap dapat melengkapi penelitian tentang green 

supply chain management.  

 

 

 


