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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya persaingan yang terjadi antar greenhouse bukan 

hanya mengenai seberapa tinggi tingkat produktivitas greenhouse dalam 

berproduksi dan seberapa rendahnya tingkat harga produk yang ditawarkan, 

namun lebih kepada kualitas produk tersebut. Kualitas menjadi faktor dasar 

keputusan konsumen dalam membeli produk. Dalam kondisi seperti ini, hanya 

produk yang bermutulah yang akan memenangkan persaingan dan 

mempertahankan posisinya di pasar.  

Pada greenhouse seperti Dany Nursery, kerusakan (defect) tanaman 

merupakan faktor yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan 

karena kerusakan tanaman merupakan sumber utama dalam menentukan 

kualitas produk yang dihasilkan. Kurang optimalnya proses perancangan 

greenhouse akan mendominasi terjadinya kecenderungan penurunan kualitas 

produk tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan masalah kualitas produk 

tanaman tersebut salah satunya dapat diketahui dari adanya kerusakan atau 

ketidaksesuaian hasil pembibitan dari spesifikasi yang telah ditentukan seperti 

daun yang kecil, bercak kuning, daun yang melingkar, kurang segar, kriput 

atau sobek, dan pertumbuhan yang kurang sempurna yang disebabkan oleh 

faktor manusia, bahan baku greenhouse, metode dan lingkungan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa perancangan greenhouse merupakan faktor 

yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas produk tanaman. 
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Berdasarkan penggambaran kondisi greenhouse di atas, maka 

dibutuhkan suatu usaha perbaikan secara menyeluruh, terus-menerus dan 

berkesinambungan yang dilakukan oleh semua pihak, baik dari segi 

manajerial maupun proses (teknis) melalui perancangan greenhouse yang 

ideal. Pendekatan ini memiliki sistematika yang jelas dalam memperbaiki 

proses yang terjadi, dalam hal ini dapat menekan tingkat kecacatan produk 

tanaman dalam proses pertumbuhan yang baik, sehingga perancang 

greenhouse tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen berdasarkan 

kualitas produk tanaman yang dihasilkan.  

Dalam Perancangan ini sebagai alat pengukur ideal atau kurang ideal 

greenhouse adalah tanaman Anthurium. Tanaman ini sangat sensitif terhadap 

lingkungan sekitar, selain itu tanaman ini sedang asyik dibicarakan pada 

khalayak umum. Dengan harga yang menjulang tinggi tanaman ini dapat di 

pakai sebagai komoditi exsport yang sangat menguntungkan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tanaman Anthurium? 

2. Bagaimana spesifikasi greenhouse yang ideal untuk tanaman Anthurium? 

3. Bagaimana perancangan greenhouse yang ideal untuk meningkatkan 

tanaman Anthurium yang berkualitas? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, 

maka penelitian ini terbatas pada: 

1. Penelitian dilakukan di greenhouse “Dany Nursery”. 

2. Produk yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah tanaman 

Anthurium. 

3. Penelitian terhadap kelayakan perancangan greenhouse terhadap kualitas 

tanaman Anthurium . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tanaman 

Anthurium? 

2. Mengetahui  spesifikasi greenhouse yang ideal untuk tanaman Anthurium.  

3. Mengetahui perancangan greenhouse yang ideal untuk meningkatkan 

tanaman Anthurium yang berkualitas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Memberi masukan bagi pemilik greenhouse dalam melakukan kegiatan 

pembangunan green house yang ideal untuk meningkatkan produk 

tanaman yang berkualitas baik. 

2. Didapatkan standar greenhouse yang ideal untuk meningkatkan produk 

tanaman Anthurium yang berkualitas. 
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3. Dengan biaya pembuatan greenhouse yang minim dapat diperoleh hasil 

yang maksimal. 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian dalam bidang 

yang sama, guna perkembangan greenhouse, khususnya di daerah 

Surakarta dan sekitarnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB   I   PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB  II   LANDASAN TEORI 

Menjabarkan teori-teori yang berkaitan serta mendukung 

permasalahan yang dibahas.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari obyek penelitian, teknik pengumpulan data, metode 

analisa data dan kerangka pemecahan masalah.  

BAB  IV  PERANCANGAN DAN DOKUMENTASI 

Melaksanakan perancangan bangunan dan melakukan dokumentasi 

hasil perancangan yang telah dibuat. 

BAB   V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang bersifat membangun untuk 

kemajuan greenhouse. 

 




