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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Terminologi Judul 

 Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Kemasan Ramah Lingkungan Yang Aman 

Untuk Pengiriman Rangkaian Bunga Dengan Sepeda Motor” dengan keterangan sebagai berikut: 

Perancangan: n proses, perbuatan merancang 

Kemasan: n  bungkus pelindung barang dagangan 

Ramah: a  aman, menguntungkan, atau tidak merusak terhadap seseorang atau sesuatu 

Lingkungan: n  daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya 

Yang: p kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan 

Aman: a bebas dari bahaya 

Untuk: p tujuan atau maksud; bagi 

Pengiriman: n  proses, cara, perbuatan mengirimkan 

Rangkaian: n  hasil merangkai (menyusun, menggandengkan, dan sebagainya);  

Bunga: n  jenis untuk berbagai-bagai bunga: 

Dengan: p  kata penghubung menerangkan 

Sepeda: n  kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan 

sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya;  

Motor: n cak  sepeda motor 

 Dapat disimpulkan bahwa judul tugas akhir perancangan ini adalah untuk membuat 

sebuah kemasan yang aman selama proses pengiriman.1 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

Saat ini mulai banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di 

beberapa negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. UMKM banyak di hubungkan 

dengan masalah urbanisasi & ekonomi, hal ini dikarenakan banyak masyarakat dari desa pindah 

ke ibu kota sehingga meningkatnya UMKM.2 

Pada tahun 2015 penulis rasa tidak terlalu banyak pesaing sesama florist, sedikitnya usaha 

florist membuat harga jual bunga saat itu tergolong mahal yang tentunya menjadi keuntungan 

sendiri bagi florist sebagai penjual, namun pada tahun 2015 juga terdapat beberapa kesulitan 

sehingga pada tahun 2015 dan sebelumnya sulit untuk mengembangkan usaha florist. Kesulitan 

yang pertama adalah masalah transportasi untuk sistem antar atau mengantar baik pesanan maupun 
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alat dan bahan kebutuhan florist. Namun seiring berkembangnya teknologi, saat ini persoalan antar 

atau mengantar sudah teratasi dengan terciptanya transportasi online seperti Go-Jek, Grab, dsb. 

Terciptanya transportasi online tentunya sangat mempermudah segala kegiatan masyarakat 

sehingga dari tahun ke tahun usaha florist semakin meningkat dan mulai berkembang. Dengan 

adanya transportasi online sangat mempermudah penjual untuk mengirimkan pesanan pembeli, 

hingga saat ini tingkat pemesanan bunga pun meningkat, namun tanpa disadari jika pemesanan 

bunga meningkat begitupun dengan jumlah packaging atau kemasan untuk mengantar bunga pun 

akan meningkat. Umumnya  florist mengirim pesanan bunga baik dengan mobil atau motor dengan 

packaging yang tergolong murah dan sekali pakai seperti kantong plastik, kardus minuman, paper 

bag, dsb.  

Dalam Jurnal Science 2015 melaporkan Indonesia berada di peringkat kedua negara 

penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Pada akhir 2017, National Geographic juga 

melaporkan empat sungai di Indonesia yakni Brantas, Bengawan Solo, Serayu, dan Progo 

termasuk 20 sungai terkotor di dunia. Penumpukan sampah plastik yang tidak terkelola akan 

merusak ekosistem lingkungan dan berdampak bagi kesehatan manusia karena sifatnya yang tidak 

mudah terurai. Oleh karena itu pemilahan sampah diperlukan untuk proses daur ulang.  

Selain itu seperti yang kita pahami DKI Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia 

ke-10 oleh Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom, maka dari itu sangatlah tidak 

efisien jika mengantar satu pesanan atau paket dengan satu mobil.  Namun hingga saat ini masalah 

yang sudah berlangsung lama dan belum teratasi yaitu packaging flower bouquet yang aman untuk 

delivery khususnya untuk pengiriman dengan sepeda motor. Pada umumnya untuk mengirim fresh 

flower bouquet di area dalam kota penjual atau florist selalu merekomendasikan agar flower 

bouquet di antar dengan mobil melalui aplikasi online seperti Go-car, Grab car, atau beberapa 

florist tetap memiliki kurir pribadi dengan alasan safety  karena terhindar dari benturan, panas, 

guncangan, jatoh ataupun kecelakaan lainnya. Faktor utama florist atau penjual menyarankan 

mengirim dengan mobil karena belum ada kemasan yang dapat menjamin bunga dapat terhindar 

dari kecelakaan yang sering dialami, namun bisa dibayangkan jika sebagian besar florist mengirim 

pesanan bunga mereka dengan mobil tentunya akan membuat jalanan khususnya di DKI Jakarta 

akan semakin padat dan macet. 

Untuk mengatasi masalah yang dialami florist sebagai pengirim pesanan yang tentunya 

tidak ingin produk rusak di perjalanan, kemudian agar pengiriman pesanan dapat lebih menghemat 

ongkos biaya yang di tanggung  pembeli, kemudian agar pengiriman lebih efisien tentunya untuk 

mengurangi tingkat kemacetan khususnya di DKI Jakarta, dan untuk mendukung kemajuan 

ekosistem lingkungan di Indonesia maka perancangan packaging yang aman untuk delivery ini 
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berfokus pada yang pertama adalah keamanan produk flower bouquet dengan adanya fitur-fitur 

pendukung dari perancangan dapat mengatasi masalah kecelakaan produk dalam pengiriman 

sehingga produk dapat di kirim tidak hanya dengan mobil saja yang aman namun pengiriman yang 

baik dan aman dapat dialihkan dengan sepeda motor, selain itu dengan adanya perancangan 

packaging ini pengiriman dapat lebih efisien dalam waktu pengiriman dan mengurangi tingkat 

kemacetan khususnya di DKI Jakarta selain itu pengiriman dengan motor dapat meringankan 

beban biaya yang ditanggung pembeli, kemudian fokus kedua dalam perancangan ini adalah untuk 

mengurangi sampah yang tidak dapat terurai di Indonesia maka perancangan packaging ini akan 

menggunakan bahan yang ramah lingkungan sehingga dapat di recycle dan reuseable. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah: 

1. Merancang packaging flower bouquet yang aman untuk delivery  sehingga florist atau 

penjual dapat mengirim pesanan dengan sepeda motor seperti ojek online (go-send). 

Tujuannya agar terhindar dari benturan dengan barang driver lainnya seperti helm/ tas, 

panas, guncangan yang membuat wrapping lecek, jatoh ataupun kecelakaan lainnya. 

2. Mempermudah driver motor untuk membawa flower bouquet dan mengurangi resiko paket 

terjatuh atau rusak akibat kelalaian driver dalam membawa pesanan . 

3. Dengan adanya perancangan ini dapat mengurangi sampah bekas packaging yang 

bahannya tidak dapat terurai seperti kantong plastik, paper bag berbahan plastik/ kertas 

yang tidak eco-friendly, atau kardus yang berbahan tidak mudah terurai. 

4. Dengan adanya packaging ini pembeli dapat meringankan beban biaya pengirimannya 

lebih murah dibandingkan dengan mobil. 

5. Merancang packaging khusus flower bouquet tipe Korean bouquet agar kemasan pesanan 

terlihat lebih rapih dibandingkan dengan packaging flower bouquet pada umumnya seperti 

kantong plastik, paper bag, atau kardus aqua. 
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Gambar 1.1 Fokus Perancangan Packaging 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

 

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan 

Pengiriman pesanan/ paket yang aman merupakan prioritas penjual agar produk yang di 

pesan pembeli dapat sampai pada tujuan sesuai dengan ekspetasi pembeli barang sampai dalam 

kondisi baik & aman, maka dari itu florist selalu menyarankan mengirim memakai mobil meskipun 

biaya ongkos kirim lebih mahal dan tidak efisien, dimana satu pesanan bunga dikirim dengan satu 

mobil. Maka dari itu penulis merancang  packaging flower bouquet yang aman untuk delivery agar 

dapat memenuhi kebutuhan penjual atas keamanan flower bouquet selama pengiriman  khusus nya 

dengan sepeda motor dan dapat meringankan beban ongkos kirim pembeli menjadi lebih murah 

dengan motor dibandingkan dengan mobil.  

Selain itu pada umumnya florist mengirim flower bouquet dengan mobil atau motor dengan 

kemasan sekali pakai seperti kantong plastik, kardus minuman, paper bag, dsb. Mayoritas bahan-

bahan tersebut tidak dapat terurai dengan baik atau bahkan tidak bisa terurai, maka dari itu material 

utama perancangan ini akan memakai bahan yang ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah 

sampah yang tidak bisa terurai untuk mendukung kemajuan lingkungan dan ekosistem di 

Indonesia. 

 

x Material packaging adalah eco-friendly/ ramah lingkungan yaitu bahan classic premium 

kraft. Keunggulan material ini adalah recycleable, reuseable, dan biodegradable. 

x Teknik yang di gunakan untuk membuat pola packaging adalah die cutting/ menggunakan 

pisau pond. 
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x Terdapat detail seperti tali single-use dengan mengunakan tali elastis untuk tenda yang 

terjamin kekuatannya agar mempermudah driver membawa pesanan dengan cara di ransel 

di bahu. 

x Terdapat detail lubang dibagian belakang badan box bertujuan sebagai belt untuk menahan 

bouquet dari guncangan saat di perjalanan. 

x Terdapat detail lubang di sisi kiri box berfungsi sebagai ventilasi udara. 

 

1.5 Metode Perancangan 

Proses awal dari perancangan ini adalah dengan mengumpulkan pokok masalah yang 

terdapat pada beberapa florist mengenai: 

x Packaging yang aman untuk mengantar bunga dengan sepeda motor. 

x Meringankan tanggungan biaya pembeli karena pembeli tidak harus memakai jasa antar 

dengan mobil yang cenderung lebih mahal dan dapat memakai jasa antar dengan sepeda 

motor. 

x Menggunakan material yang ramah lingkungan khususnya untuk bahan utama 

perancangan.  

 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini menggunakan pencarian 

data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Metode ini dilakukan dengan cara: 

• Metode observasi, melakukan pengamatan langsung pada penjual bunga dan driver pribadi/ grab/ 

gojek. 

• Metode wawancara, melakukan wawancara kepada penjual bunga dan kurir di Jakarta. 

• Metode kuesioner, penyebaran angket menggunakan sistem online 

kepada penjual bunga. 

Data sekunder yakni, pengumpulan data yang didapat dari sumber tidak langsung berupa 

memakai metode brainstorming dan moodboard:  

• Menggunakan data-data dari media cetak dan digital. 

• Menggunakan data-data dan atau gambar yang mendukung referensi 

desain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
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 Sistematika penulisan tugas akhir ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

yang di sertakan beberapa kutipan dengan memakai bahasa asing untuk menjelaskan makna 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi: Terminologi judul, latar belakang perancangan, tujuan perancangan, batasan 

masalah, metode perancangan dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: DATA & ANALISA 

Berisi: Data Primer (observasi, kuisioner dan wawancara), data sekunder (studi literatur), 

analisa permasalahan, alternative pemecahan masalah, dan quality function development. 

3. BAB III: PROSES PERANCANGAN 

Berisi: Kriteria desain, struktur produk, moodboard lifestyle pengguna dan moodboard 

theme. 

4. BAB IV: Sketsa ide, alternative desain, studi ergonomi, studi konstruksi, studi model, studi 

material, studi warna, studi proses produksi, studi pasar, studi produk dan lingkungan, studi 

ssosial dan budaya dan studi biaya. 

5. BAB V: ANALISA HASIL RANCANGAN 

Berisi: final desain,  spesifikasi desain, gambar teknik, dan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


