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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang merupakan sebuah 

agrobisnis yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Gang Nangka V/146 Kota 

Magelang. Usaha ini selain menjual sayuran hidroponik, juga menjual starter 

kit bagi pemula yang ingin bercocok tanam hidroponik serta melakukan 

pelatihannya juga. Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

mempekerjakan seorang karyawan untuk kebun yang dimiliki, berlokasi di Jl. 

Windusari. Terdapat tiga orang pemasok bibit, nutrisi dan peralatan pada 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang, sebagai manufaktur memasarkan produknya ke tiga 

distributor yang terdapat di kota Magelang, Temanggung dan Yogyakarta. 

Selain memasarkan melalui distributor, Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang juga menjual hasil produksi langsung ke konsumen di perkebunan 

yang dimiliki. 

Awal berdirinya Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang adalah 

karena belum adanya koperasi hidroponik yang berlokasi di Kota Magelang, 

juga karena para anggota koperasi sebenarnya adalah anggota komunitas 

pecinta tanaman hidroponik sehingga akhirnya didirikan Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang.Meski Koperasi Serba Usaha Hidroponik 
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Magelang belum secara resmi menjadi badan koperasi, namun saat ini 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang telah mendaftar di Induk 

Koperasi dan Tani Jawa Tengah. Anggota yang dimiliki saat ini berjumlah 

146 anggota, 20 diantaranya adalah anggota aktif yang rutin membayar 

iuran wajib dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang berdiri pada tanggal 16 

Juni 2016, dengan susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang sbb: 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 
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Keterangan: 

Ketua I  : Bpk. Hendry Wijaya 

Ketua II  : Bpk. Imron 

Sekretaris : Bpk. Budi Haryono 

Bendahara : Ibu Yustina Tri 

Manajer  : Bpk. Arif Sugiarto 

Instalasi  : Bpk. Totok 

Pelatihan  : Bpk. Budi  

Hasil produksi : Bpk. Bastian dan Bpk. Azis  

1. Produk yang dihasilkan : 

a. Menjual beragam sayuran hidroponik (tomat, selada, pokcoy, 

chaisim, cabai, kangkung, bayam) 

b. Menyediakan starter kit bagi pemula 

c. Menjual nutrisi A dan B untuk bercocok tanam hidroponik 

d. Melakukan pelatihan hidroponik untuk instansi 

2. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi : 

a. PH meter air 

b. TDS meter 

c. Nutrisi A dan B 

d. Rock wool/busa/cocopeat dan sekam padi 

e. Instalasi pipa 
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f. Netpot 

g. Kain fanil 

h. Kotak styrofoam 

i. Botol semprotan 

j. Benih sayuran 

k. Air 

l. Nutrisi A dan B 

3. Proses produksi sayur selada menggunakan metode Nutrient Film 

TechniqueSystematau yang masuk dalam kategori teknik larutan alir: 

Metode nutrient film technique system adalah cara bercocok tanam 

hidroponik dengan mengalirkan nutrisi dalam wadah talang.  

1. Potong rock wool menjadi ukuran 2 x 2 cm, diberi lubang di 

atasnya. Selanjutnya masukan potongan rock wool ke dalam air 

hingga basah kemudian tiriskan dan taruh dalam kotak 

styrofoam. 

 

Gambar 4.2. Rock wool yang telah dipotong 
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2. Masukan benih selada ke dalam lubang rock wool kemudian 

semprotkan air kembali hingga rock wool menjadi basah. 

Letakan kotak styrofoam di tempat yang tidak terkena cahaya 

matahari secara langsung. 

 

Gambar 4.3. Benih dimasukan dalam lubang rock wool 

3. Semprotkan air pada rock wool setiap pagi, siang dan sore hari 

untuk menjaga kelembabannya. Dalam 2 x 24 jam benih sudah 

dapat tumbuh, biarkan hingga keluar daun sejati di rock wool, 

tahap ini dapat berlangsung kurang lebih 7 hari. Daun sejati 

adalah saat tanaman sudah berdaun empat. 

 

Gambar 4.4. Benih dalam rock wool sudah tumbuh dan 

mengeluarkan daun 
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4. Siapkan terlebih dahulu larutan nutrisi A dan B (perbandingan 

1:1) dalam 1 liter air atau disesuaikan dengan kapasitas pipa 

yang akan digunakan. 

 

Gambar 4.5. Nutrisi A dan B 

5. Masukan tanaman ke dalam instalasi pipa ukuran 2 x 1 meter 

yang berkapasitas 200 lubang. Kemudian masukan larutan air ke 

dalam instalasi pipa dan hidupkan listrik agar air dapat mengalir. 

Dalam satu kali rotasi (25 hari), air larutan harus diganti harus 

dengan yang baru karena kotoran yang dihasilkan oleh tanaman. 

Dalam tahapan ini, akan dilakukan pula pengecekan pada kadar 

air menggunakan PH meter dan TDS meter. 

 

Gambar 4.6. Instalasi pipa  
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6. Setelah 45 hari selada sudah bisa untuk dipanen. Bobot selada 

kurang lebihseperempat kilogram, sehingga sekali panen dapat 

menghasilkan 50 kg selada. 

 

Gambar 4.7. Selada yang sudah dapat dipanen 

7. Cabut selada dari wadah pipa, kemudian bersihkan selada untuk 

selanjutnya dikemas. 

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Deskripsi Model Manajemen Rantai Pasokan Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang 

Bagian ini akan mendeskripsikan model manajemen rantai pasokan yang 

terdapat dalam Koperasi Serba Usaha Hidroponik dengan tiga aliran, yaitu aliran 

fisik/material, aliran pembayaran/kas, dan aliran informasi. 

4.2.1.1. Aliran Material pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang  

Terdapat dua aliran fisik/material pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang, pertama adalah aliran material mentah dari pemasok ke Koperasi Serba 
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Usaha Hidroponik Magelang, dan aliran material kedua berupa hasil kebun dari 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang ke distributor dan selanjutnya 

konsumen. 

A. Aliran material mentah dari pemasok ke Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang melakukan pemesanan 

ke pemasok-pemasoknya. Toko Vertimik, Toko Splendid dan Bapak 

Kunto merupakan pemasok bagi Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang. Material yang dipesan berupa benih, nutrisi, rock wool, plastik 

UV, timbangan digital, tds meter, ph meter dan instalasi. Apabila terdapat 

cacat pada instalasi yang diperoleh, maka Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang akan melakukan perbaikan sendiri, sehingga tidak 

ada retur ke pemasok. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Aliran Material dari Pemasok ke Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang 
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B. Aliran material hasil kebun dari Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang ke distributor dan konsumen 

Distributor memesan sayuran yang diinginkan ke Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang. Sayuran yang telah dipanen kemudian 

diseleksi apakah sesuai dengan standar kualitas (batang tidak cacat, daun 

tidak kuning dan tidak ada lubang pada sayuran), hanya produk yang 

memenuhi standar kualitas yang selanjutnya dikirim ke distributor atau 

dijual ke konsumen langsung.  

Pengiriman produk ke distributor dilakukan setiap tiga hari sekali, 

dengan permintaan 7-8 jenis sayuran dengan berat masing-masing jenis 

sayuran sebesar 10 kg.  

Sedangkan bagi konsumen yang membeli langsung, dapat 

menanyakan ketersediaan sayuran yang diinginkan di perkebunan karena 

penjualan dilayani di perkebunan. 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Diagram Aliran Material Produk Akhir dari Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang ke Distributor dan Konsumen 
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4.2.1.2. Aliran Finansial pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Aliran finansial pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran kas masuk dari distributor dan 

konsumen ke Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang, dan aliran 

kas keluar dari Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang untuk biaya 

produksi dan pembayaran ke pemasok. 

A. Aliran kas masuk Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Kas masuk yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang diterima dari pembayaran oleh distributor-distributor dan 

konsumen. Terdapat dua jenis pembayaran pada Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang, yaitu pembayaran secara cash dan faktur dengan 

tempo satu minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10Diagram Aliran Kas Masuk dari Distributor dan Konsumen ke 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 
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B. Aliran kas keluar Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Kas yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang adalah untuk pembayaran atas material yang dipesan ke 

pemasok, pembayaran tagihan listrik dan air, serta untuk gaji karyawan 

perkebunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Diagram Aliran Kas Keluar Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang 

 

4.2.1.3 Aliran Informasi pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Aliaran informasi pada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang terjadi secara dua arah yang terbagi dalam tiga aliran. Adapun 

informasi yang dialirkan, yaitu informasi terkait jenis dan nama produk, 

ketersediaan produk, jumlah produk yang dipesan, jumlah produk yang 

akan diterima, total harga, dan tanggal pengiriman. 
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A. Aliran informasi pertama dari Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelangke pemasok dan sebaliknya 

Ini adalah aliran di mana Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang melakukan pemesanan ke pemasok, pemasok kemudian 

memberikan tanggapan berupa informasi yang diminta oleh Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang. Aliran informasi ini dilakukan 

menggunakan media WhatsApp dan telepon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Aliran Informasi Dua Arah Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dan Pemasok 

 

B. Aliran informasi kedua dari konsumen ke Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dan sebaliknya 
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WhatsApp atau telpon untuk starter kit. Pembelian starter kit oleh 

konsumen tidak dapat langsung diperoleh, karena Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang harus merakit dahulu starter kit sesuai dengan 

permintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Diagram Aliran Informasi Dua Arah Konsumen dan 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

 

C. Aliran informasi ketiga dari distributor ke Koperasi Serba Usaha 
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melalui media WhatsApp dan telpon. Pembayaran dari distributor 

dilakukan dengan cash atau faktur dengan tempo satu minggu. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Diagram Aliran Informasi Dua Arah Distributor dan 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

 

4.2.2. Model Supply Chain Management pada Koperasi Serba Usaha 
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Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang: 

 

 

  

Distributor memesan 

produk ke Koperasi 

Serba Usaha 

Hidroponik Magelang 

Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang 

memberikan informasi 

pengiriman barang dan 

jumlah tagihan 

Distributor menerima produk 

dan membayar tagihan 



47 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Diagram Supply Chain Management pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang 
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4.2.2.1.  Pemasok dan Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

A. Aliran Material 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang melakukan 

pemesanan untuk nutrisi A dan B, serta benih sayuran. Pemasok 

mengirim benih serta nutrisi A dan B sesuai dengan pesanan yang 

diminta oleh Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. 

B. Aliran Finansial 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang membayar ke 

pemasok sesuai dengan barang yang telah dipesan. 

C. Aliran Informasi 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang melakukan 

pemesanan benih sayuran serta nutrisi A dan B melalui WhatsApp 

atau telpon ke pemasok, dan pemasok akan memberikan 

informasi mengenai ketersediaan barang, jumlah tagihan dan 

tanggal pengiriman. 

4.2.2.2.  Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang dan Distributor  

A. Aliran Material 

Distributor melakukan pemesanan sayuran ke Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang, disertai dengan jenis dan jumlah 

sayuran yang diinginkan. Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang mengirim sayuran berdasar jenis dan jumlah yang 

diminta sesuai dengan kriteria sayuran yang baik (daun tidak 

kuning, tidak berlubang, batang tidak patah) ke distributor. 
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B. Aliran Finansial 

Distributor membayar kepada Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang sesuai dengan tagihan. Pembayaran dapat dilakukan 

secara cash maupun faktur dengan tempo satu minggu. 

C. Aliran Informasi 

Distributor memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah 

sayuran yang dipesan ke Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang, kemudian Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

memberikan informasi mengenai ketersediaan produk, tanggal 

pengiriman, jumlah tagihan dan biaya pengiriman. Pemesanan 

dilakukan menggunakan media WhatsApp atau telpon. 

4.2.2.3.  Distributor dan Konsumen 

A. Aliran Material 

Distributor mengemas sayuran yang telah diperoleh dari Koperasi 

Serba Usaha Hidroponik Magelang dan menjual sayuran ke 

konsumen akhir. 

B. Aliran Finansial 

Konsumen akhir membayar sayuran sesuai dengan jumlah yang 

dibeli dari distributor.  

C. Aliran Informasi Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Konsumen akhir mendatangi langsung tempat jual distributor, 

sehingga informasi yang diperoleh konsumen mengenai jenis, 

jumlah dan harga sayuran diperoleh langsung dari distributor. 
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4.2.2.4.  Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang dan Konsumen  

A. Aliran Material 

Konsumen akhir membeli sayuran langsung di perkebunan 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang mengemas sayuran yang telah 

diseleksi dalam wadah plastik atau koran. 

Untuk pembelian starter kit, konsumen dapat langsung melakukan 

pemesanan ke kantor Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang. 

Kemudian Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang akan 

melakukan pengukuran pada lahan yang dimiliki konsumen agar 

ukuran instalasi pipa sesuai dengan lokasi. 

B. Aliran Finansial 

Konsumen akhir yang membeli langsung ke Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang melakukan pembayaran secara cash, baik 

produk akhir sayuran maupun starter kit. 

C. Aliran Informasi 

Konsumen akhir yang akan membeli sayuran dapat langsung 

mendatangi perkebunan Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang. Informasi yang diberikan oleh konsumen ialah jenis dan 

jumlah sayuran yang diinginkan, dan informasi yang diberikan oleh 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang adalah ketersediaan 

sayuran yang diminta. 

Bagi konsumen yang akan membeli starter kit, melakukan 

pemesanan dengan media WhatsApp atau telpon agar Koperasi 
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Serba Usaha Hidroponik Magelang dapat merakit pipa instalasi. 

Kemudian Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang akan 

memberikan informasi mengenai tanggal pengiriman dan tagihan. 

4.2.2.5. Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang membayar tagihan 

listrik, air dan gaji yang wajib dibayarkan untuk pengeluaran 

produksi. 

4.3.   Perancangan Green Supply Chain Management pada Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang 

4.3.1. Model Rancangan Green Supply Chain Management pada 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

Berikut adalah model rancangan green supply chain 

management untuk Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang: 
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Gambar 4.16. Diagram Rancangan Green Supply Chain Management pada 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 
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4.3.2.  Green Purchasing 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang dalam berbelanja 

input masih berdasar dengan harga yang terjangkau, terbukti dengan 

pembelian inputyang dibuat di Cina karena harganya lebih murah 

dibanding produk dari negara lain. Dan belum memperhatikan 

faktor-faktor lain yang dapat merugikan lingkungan karena 

pembelian atau penggunaan produk untuk proses produksi. 

Sedang dalam green purchasing, pembelian input berdasar 

agar dapat mengurangi pemborosan, mencari bahan pengganti yang 

sekiranya merusak lingkungan, melakukan reuse dan recycling. 

Maka, hal yang dapat dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dalam melakukan green purchasing adalah 

dengan memilih dan membeli input dari pemasok yang juga peduli 

terhadap lingkungan. 

Pemasok yang juga mamiliki kesadaran akan lingkungan tentu 

akan menjual produk-produk yang ramah bagi lingkungan. Sehingga 

Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang dapat membelipipa 

berbahan dasar uPVC karena tidak mengandung plasticizer sehingga 

aman untuk digunakan pada media tanaman sayur. Dengan begitu 

istalasi pipa dapat digunakan dengan rentan waktu lebih lama. 

Kemudian penggantian styrofoam, karena rock wool hanya 

memerlukan wadah, yang berarti dapat menggunakan wadah lain 

seperti nampan/loyang plastik yang dapat didaur ulang. 
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4.3.3.  Green Design 

Green design merupakan sebuah upaya mendesain sebuah 

produk yang mendukung terhadap kepedulian lingkungan. 

Dalam melakukan green design, Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dapat bekerjasama dengan konsumen dan 

distributor. Karena dapat membantu Koperasi Serba Usaha 

Hidroponik Magelang dalam merancang produknya, seperti kriteria 

cacat produksi pada sayuran. 

Cacat produksi ini dikarenakan pada faktor lingkungan sekitar 

kebun, karena kebun yang digunakan terbuka dan berlokasi di sekitar 

persawahan di mana banyak hama yang hinggap sehingga merusak 

tanaman sayur. 

Solusi yang dapat diberikan adalah membuatgreen house untuk 

area kebun, sehingga tanaman yang ada dalam green house akan 

terhindar dari hama dan tanaman tidak secara langsung menyerap 

sinar matahari. Karena sinar matahari yang berlebih dapat 

memengaruhi daun sayuran menjadi menguning dan sayur menjadi 

cepat kering sehingga batangnya patah meski dialiri oleh air yang 

diberi nutrisi. Tidak adanya hama juga membuat daun sayur tidak 

lagi berlubang. 

4.3.4.  Life-cycle Analysis 

Memeriksa dan mengukur penggunaan energi dan waste dalam 

proses produksi, merupakan tujuan dari sub konsep ini.  
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Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang dalam melakukan 

life-cycle analysis dapat melakukan kontrol pada air yang digunakan, 

yaitu memastikan air tidak tercemar karena kebun berdekatan 

dengan persawahan. Kemudian Koperasi Serba Usaha Hidroponik 

Magelang dapat melakukan pengecekan pada limbah air yang 

digunakan selama proses bercocok tanam hidroponik seperti 

mengalirkan limbah air tersebut untuk irigasi. 

Melakukan pengecekan terhadap zat-zat yang terkandung 

dalam peralatan dan perlengkapan yang digunakan seperti pipa dan 

styrofoamjuga perlu untuk dilakukan. Pengecekan ini dapat 

dilakukan dengan bantuan dari pemasok karena memiliki hubungan 

dengan produsen. 

Dengan begitu, maka diharapkan tidak akan ada dampak buruk 

bagi lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi hidroponik. 

4.3.5.  Reverse Logistics 

Reverse logistic adalah sebuah proses di mana produk yang 

telah diterima konsumen dikembalikan ke produsen untuk kemudian 

di re-manufacture dan recycling. 

Saat ini, Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang tidak 

melakukan menerima pengembalian atas produk yang telah dijual, 

karena produk diseleksi terlebih dahulu sebelum dijual maupun 

dikirim. 
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4.3.6.  Green Manufacturing 

Green manufacturing bertujuan untuk mengidentifikasi 

pemborosan selama proses produksi. 

Hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan menggunakan 

media air untuk mengalirkan nutrisi bagi tanaman. Meskipun 

penggunaan listrik dan air tidak mengeluarkan banyak biaya namun 

tekanan air yang terlalu kuat juga dapat memengaruhi hasil produksi. 

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengecek tekanan 

air selama masa rotasi dan pada saat listrik padam. Apabila listrik 

padam maka akan menggunakan tangki air yang dialiri 

menggunakan listrik disel sehingga tekanan air tidak dikontrol. Maka 

tekanan air perlu untuk dilakukan pengecekan secara rutin agar dapat 

mengurangi produk cacat. 

4.3.7.  Green Packing 

Green packing yang dapat dilakukan oleh Koperasi Serba 

Usaha Hidroponik Magelang adalah dengan menggunakan kardus 

yang memiliki standar food grade dan plastik yang dapat terurai. 

Serta meminimalkan penggunaan kardus maupun plastik 

dengan cara membungkus sesuai dengan berat seperti 1kg, sehingga 

distributor tidak perlu membuang plastik pembungkus dan 

membungkus lagi dengan plastik baru.Jenis kardus maupun plastik 

yang digunakan juga diharapkan yang dapat terurai sehingga 

nantinya sampah pembungkus tidak merusak lingkungan.Dengan 
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begitu diharapkan Koperasi Serba Usaha Hidroponik Magelang 

dapat membantu dalam upaya meminimalkan sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


