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RINGKASAN 

Pada penelitian ini, faktor pertumbuhan yang digunakan 
adalah  faktor cahaya. Dimana pada cahaya sendiri 
menggunakan pencahayan Lampu LED (Light Emitting Diode) 
dengan sistem terkendali pada Plant Factory . Penelitian ini 
menggunakan objek penelitian berupa tanaman pakcoy 
(Brassica rapa L.). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
merancang dan membuat sistem pencahayaan otomatis dengan 
timer RTC DS1307 menggunakan mikrokontroler Atmega16 
untuk mengendalikan pencahayaan pada plant factory dan 
mengamati pertumbuhan tanaman pada sistem hidroponik 
dengan pencahayaan otomatis dan berikutnya untuk 
mengetahui hasil dari intensitas cahaya yang digunakan anatar 
cahaya LED merah dan biru dengan pencahayaan matahari 
yang akan digunakan sebagai variable kontrol dalam 
pengamatan. Parameter yang diuji meliputi jumlah daun yang 
dilakukan pada daun yang telah membuka sempurna selama 21 
hari, tinggi tanaman di ukur dari permukaan styrofoam hingga 
ujung daun tertinggi menggunakan jangka sorong selama 21 
hari, panjang akar diukur pada waktu pemanenan. 
Pencahayaan dilakukan secara otomatis dengan sistem on dan 
off. Secara keseluruhan sistem pencahayaan otomatis 
menggunakan timer RTC DS1307 dengan mikrokon16 troler 
atmegapada budidaya pakcoy dapat tersambung dan 
terkoordinasi dengan baik. Pada pengamatan pertumbuhan 
tanaman pakcoy yang dilakukan selama 21 hari didalam plant 
factory menggunakan cahaya LED dengan kombinasi merah 
dan biru menunjukkan bahwa hasil perlakuan yang terbaik 
(jumlah daun pakcoy terbanyak) adalah pada intensitas cahaya 
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1250 lux lama penyinaran 16 jam tanaman tumbuh dengan 
optimum, yang menunjukkan hasil sama dengan perlakuan 
kontrol (sinar matahari). 
 

Kata Kunci: Mikrokontroler Atmega16, Plant Factory, Sistem 
Timer RTC DS1307, Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.).   
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SUMMARY 
 

 In this research, the growing factors uses LED (Light 
Emitting Diode) light With  of complete controlled system in plant 
factory. This research uses pakcoy plant (Brassica rapa L.) as 
the object. The purpose of this research to stake out and make 
an automatic illumination system with RTC (Real Time Clock). 
Timer uses Atmega16 microcontroller to manage the illumination 
in plant factory and absorve the growth in hydroponic system 
with automatics illumination. And then to know about the result 
of light intensity which is used between red and blue light with 
sun illumination that will be used as control variabel in the 
observation. The parameter which is tested includes the number 
of complete opened leafs during 21 days, the height of the plant 
which is measured start form Styrofoam until the top of 
highestleaf uses Vernir Capiler during 21 days and the length of 
the root which is measured when harvest time. The illuminations 
of done automatically with on and off system. All of the 
automatically system uses RTC DS1307. Timer with 
microcontroller in pakcoy cultivation can be connected and 
coordinated well. In the observation of the growth of pakchoy 
plant wihich is done during 21 days in plant factory used LED 
(Light Emitting Diode) light with red and blue combination shows 
that the result of best treatment (pakcoy which has a lot of leats) 
is in the 1250 lux light intensity in 16 hours illumination, the plant 
grows optimally that shows the same result with control 
treatment (Sun Light). 
 
Keywords: Microcontroller Atmega16, Plant Factory, System 
Timer RTC DS1307, Pakcoy (Brassica rapa L.).   
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BAB I 
PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Sektor pertanian di Indonesia merupakan pilar utama 
pembangunan perekonomian Indonesia. Dikarenakan hampir 
seluruh kegiatan perekonomian Indonesai berpusat pada sektor 
tersebut. Majunya pembangunan mengakibatkan tingkat 
pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Tetapi akhir-akhir 
ini sektor pertanian mengalami penurunan. Berdasarkan Pusat 
Statistika (BPS) mencatat jumlah tenaga kerja di sektor 
pertanian menurun sebesar 1,4% pada Agustus 2012 
dibandingkan pada Agustus tahun 2011. Pada awal 2014 juga 
mengalami penurunan pada sektor pertanian sebanyak 280 ribu 
orang (0,68 %).  

Dari data Badan Pusat Statistika (BPS) tersebut dapat 
diketahui bahwa jumlah sektor pertanian mengalami penurunan 
sehingga sangatlah mungkin penggunaan teknologi untuk 
aplikasi pertanian misalnya pada budidaya tanaman pakcoy 
(Brassica rapa L.) didalam plant factory. Sistem plant factory 
merupakan cara baru untuk menumbuhkan tanaman di bawah 
lingkungan yang terkendali seperti di dalam suatu ruang 
bangun, misalnya di dalam rumah atau gedung. Namun plant 
factory sendiri masih sering menggunakan cara manual untuk 
pengaturan kebutuhan cahayanya. Pada sistem plant factory 
tidak memerlukan banyak pegawai kerja. 

Plant factory adalah sistem produksi tanaman yang 
terisolasi dari lingkungan luar. Lampu neon popular digunakan 
dalam plant factory, bagaimanapun juga spektrum cahaya 
lampu neon tergolong panjang dan beberapa bagian tidak 
diperlukan untuk fotosintesis (Shimizu et. al., 2011). Sehingga 
permasalahan tersebut dapat disiasati dengan penerapan 
teknologi dalam budidaya sayuran dengan penggunaan lampu 
LED (Light Emitting Diode) sebagai pengganti cahaya matahari. 
Lampu LED (Light Emitting Diode) mempunyai panjang 
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gelombang yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan 
lampu neon. 

Mikrokontroler Atmega16 adalah jenis yang sesuai untuk 
pengaturan cahaya, pengaturan otomatis pada masukan jam 
atau lama waktu pencahayaan. Dalam sistem kontrol ini akan 
dibaca oleh RTC (Real Time Clock). Kemudian RTC (Real Time 
Clock) yang merupakan timer akan mencatat waktu, jam, dan 
tahun data tersebut. Kelebihan dari RTC (Real Time Clock) 
adalah bisa menghitung detik, menit, jam, tanggal dan tahun 
dengan koreksi tahun kabisat hingga tahun 2100 (Hakim, 2011). 
Dimana pada RTC (Real Time Clock) tersebut telah diatur untuk 
berapa lama waktu yang dibutuhkan pencahayaan 
menggunakan lampu LED. Dan apabila waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan penyinaran telah selesai maka lampu LED 
tersebut akan mati dalam sendirinya. Penggunaan 
mikrokontroller ini diharapkan dapat mengatasi kendala 
pencahayaan dalam pertumbuhan tanaman pakcoy. 

1.2 Rumusan Masalah   

Pada penelitian ini dikemukakan beberapa masalah pokok 

yang akan dibahas lebih dalam yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem pengaturan cahaya 
berbasis Mikrontroler ATMEGA 16 pada pertumbuhan 
tanaman pakcoy (Brassica rapa L) ? 

2. Bagaimana cara menguji sistem pengaturan cahaya 
berbasis Mikrokontroler ATMEGA 16 pada pertumbuhan 
tanaman pakcoy (Brassica rapa L) ? 

3. Bagaimana pengujian performansi budidaya terhadap 
pertumbuhan pakcoy (Brassica rapa L) jika dibandingkan 
dengan pencahyaan sinar matahari ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
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1. Merancang sistem pengaturan pencahayaan berbasis 
Mikrontroler ATMEGA 16 pada pertumbuhan tanaman 
pakcoy (Brassica rapa L).  

2. Menguji sistem pengaturan cahaya berbasis 
Mikrokontroler ATMEGA 16 pada pertumbuhan tanaman 
pakcoy (Brassica rapa L) . 

3. Uji alat untuk pertumbuhan pakcoy (Brassica rapa L) jika 
dibandingkan dengan pencahayaan dengan sinar 
matahari. 

1.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara 

umum dan kepada para petani khususnya, mengenai 
sistem kontrol pencahayaan pada tanaman pakcoy 
berbasis Mikrontroler ATMEGA 16. 

2. Memberikan wawasan kepada masyarakat secara umum 
dan kepada para petani khususnya, mengenai lampu 
LED sebagai pengganti cahaya matahari untuk 
pertumbuhan tanaman pakcoy. 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak 
meluas, penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa poin 
batasan masalah yang akan digunakan, antara lain adalah : 

1. Tidak menganalisis efisiensi dan efektifitas sistem 
kontrol yang dibuat.  

2. Tidak membahas analisa finansial pembuatan alat.  
3. Media tanam yang digunakan adalah rockwool, bukan 

media tanah seperti yang digunakan pada penelitian 
umumnya  

4. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman, hanyalah faktor cahaya yang 
bersifat terkontrol. Sementara temperature udara dan 
kelembapan udara tidak terkontrol.  
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5. Tidak memperhitungkan kebutuhan listrik yang 
digunakan dalam penelitian ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pakcoy (Brassica rapa L.)  

Pakcoy (Brassica rapa L.) adalah jenis tanaman sayur-
sayuran yang termasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan 
pakcoy berasal dari China dan telah dibudidayakan setelah 
abad ke-5 secara luas di China selatan dan China pusat serta 
Taiwan. Sayuran ini merupakan introduksi baru di Jepang dan 
masih sefamilia dengan Chinese Vegetable. Saat ini pakcoy 
dikembangkan secara luas di Filipina, Malaysia, Indonesia dan 
Thailand (Adiwilaga, 2010).   

 

 

Gambar 2.1 Tumbuhan pakcoy (Brassica rapa L.) 

Klasifikasi ilmiah dari tanaman pakcoy adalah sebagai 
berikut (Adiwilaga, 2010) :. 
Kingdom : Plantae  
Divisio  : Spermatophyta  
Kelas  : Docotyledonae  
Ordo  : Rhoeadales  
Famili  : Brassicaceae  
Genus  : Brassica 
Spesies : Brassica rapa L. 
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Pakcoy kurang peka terhadap suhu dibanding sawi 
putih, sehingga tanaman ini memiliki daya adaptasi lebih tinggi. 
Pakcoy ditanam dengan kerapatan tinggi yaitu sekitar 20-25 
tanaman/meter2. Pakcoy memiliki umur panen singkat, tetapi 
kualitas produk dapat dipertahankan selama 10 hari pada suhu 
00C (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). Budidaya pakcoy, 
sebaiknya dipilih daerah yang memiliki suhu 15-300C dan 
memiliki curah hujan lebih dari 200 mm/bulan, sehingga 
tanaman ini cukup tahan untuk dibudidayakan di dataran rendah 
(Sukmawati, 2012). Tanaman pakcoy salah satu tanaman yang 
memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup panjang 
penyinaran (fotoperiodisitas) selama 12 -16 jam setiap hari. 
 Pakchoy tergolong tanaman biennial, tetapi dapat 
bersifat annual tergantung pada kultivar dan lingkungan. Di Asia 
Tenggara, Pakchoy dapat tumbuh sepanjang tahun di dataran 
rendah. Penanaman Pakchoy di dataran tinggi selain untuk 
produksi tanaman juga untuk menginduksi pembuangaan untuk 
menghasilkan benih. Proses perkecambahannya 3 - 5 hari dan 
dapat dipanen antara 30 – 45 hari. Derajat keasaman (pH) 
tanah yang diinginkan berkisar 5.5 – 7.0. suhu optimum untuk 
pertumbuhan pakchoy adalah 20 - 25°C (Tay dan Toxofeus, 
1994).  

2.2 Hidroponik 

 Hidroponik atau hydroponics berasal dari bahasa latin, 
yaitu hydro yang berarti air dan kata phonos yang berarti kerja 
sehingga hidroponik dapat dikatakan sebagai air yang bekerja. 
Hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan menggunakan 
air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Jadi, hidroponik 
dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan air sebagai media 
tumbuh tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai 
media tanam dan unsur hara mineral yang dibutuhkan bagi 
tanaman berasal dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air 
(Istiqomah, 2006).  
 Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Karakteristik media tanam yang baik adalah membuat unsur 
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hara tetap tersedia, kelembaban terjamin dan drainase baik. 
Media yang digunakan harus dapat menyediakan air, zat hara 
dan oksigen, serta tidak mengandung zat racun bagi tanaman 
(Istiqomah, 2006). Sistem penanaman secara hidroponik 
mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan 
penanaman secara konvensional menggunakan media tanah.  
 Sejalan dengan perkembangannya, hidroponik 
dikelompokkan menjadi tujuh sistem yaitu sumbu (wick system), 
sistem kultur air (water culture), sistem pasang surut (ebb and 
flow/flow and drain), sistem irigasi teteas (drip irrigation), sistem 
NFT, Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) dan sistem 
aeroponik (Kurniawan, 2013).  Dari ketujuh sistem hidroponik 
tersebut yang lebih efektif digunakan dan perawatannya lebih 
mudah yaitu Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST). 

Berikut ini adalah beberapa perbandingan antara sistem 
penanaman secara hidroponik dengan penanaman 
konvensional :  
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Tabel 2.1. Perbandingan sistem penanaman secara hidroponik dan 
konvensional  

 

Penanaman secara 

hidroponik 

 Penanaman secara 

konvensional 

1.  Lingkungan kerja bersih 

dan dalam keadaan steril  

1.  Lingkungan kerja tidak bersih 

dan tidak dalam keadaan 

steril  

2. Pemberian nutrisi 

digunakan secara efisien 

oleh tanaman  

2. Penggunaan nutrisi oleh 

tanaman kurang efisien 

3. Pemberian nutrisi sesuai 

dengan kebutuhan 

tanaman sehingga tidak 

ada zat lain yang mungkin 

dapat bereaksi dengan 

nutrisi  

3. Nutrisi yang diberikan dapat 

bereaksi dengan zat yang 

mungkin terdapat di dalam 

tanah  

4.  Tanaman bebas dari gulma  4.  Tanah sering ditumbuhi 

kurang  

5.  Tanaman lebih jarang 

terserang hama dan 

penyakit  

5. Tanaman lebih sering 

terserang hama dan penyakit  

6.  Pertumbuhan tanaman 

lebih terkontrol  

6.  Pertumbuhan tanaman 

kurang terkontrol  

7. Tanaman sayuran dapat 

berproduksi dengan 

kuantitas dan kualitas yang 

tinggi  

7.  Kuantitas dan kualitas 

produksi tanaman kurang 

begitu tinggi  

Sumber: Prihmantoro dan Indriani (1999).  
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2.2.1 Teknologi Hidroponik Sistem Terapung 

 Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) dikenal 
juga dengan nama Deep Pool Growing System (DPGS) atau 
floating hydroponic system. THST merupakan metode 
penanaman yang memanfaatkan kolam berukuran besar 
dengan volume larutan hara yang besar pula sehingga dapat 
menekan fluktuasi konsentrasi larutan hara. Pada THST tidak 
diperlukan energi listrik yang intensif untuk mengalirkan larutan 
hara, sehingga lebih ekonomis dibandingkan system hidroponik 
lain yang umumnya memerlukan energI listrik yang sangat 
intensif untuk mengalirkan larutan hara atau untuk menyalakan 
aerator.  
 Jensen (1997) menyatakan bahwa media tanam yang 
digunakan dalam system hidroponik harus bersifat porous 
sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga dan dapat 
penyimpanan air, menjaga kelmbaban, membantu agar 
tanaman dapat berdiri tegak serta bersifat inert. Media 
pemegang tanaman yang biasa digunakan dalam THST adalah 
rockwool. Media ini memiliki ruang pori sebesar 95% dengan 
daya pegang air sebesar 80% (Resh, 1998).  

2.3 Hara Tanaman  

 Tanaman memerlukan sekitar 16 unsur hara untuk 
pertumbuhan dan perkembangannya, Karbon (C), Hydrogen (H) 
dan Oksigen (O) diperoleh dari air dan udara sedangkan 13 
unsur lainnya dari pemupukan. Tiga belas unsure hara tersebut 
dapat digolongkan menjadi unsur makro dan mikro. Unsur 
makro dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak seperti 
nitrogen (N), phospor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium 
(Ca) dan sulfur (S). sedangkan umsur mikro seperti besi (Fe), 
boron (B), mangan (Mn), copper (Cu), Zinc (Zn), molybdenum 
(Mo) dan klorin (Cl) dibutuhkan dalam jumlah yang relative 
sedikit (Adams et. al., 1995). 
 Kelebihan atau kekurangan unsur hara dapat 
menyebabkan penyakit biologis yang dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman. Gejala kekurangan atau kelebihan unsur 
N, P, K, Zn dan Mg akan tampak pada daun tua. Sedangkan 
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gejala kekurangan atau kelebihan unsure Fe, Ca, S, Co, Mn dan 
B akan tampak pada daun muda (Resh, 1998).  
 Derajat keasaman (pH) sangat penting untuk 
diperhatikan karena berkaitan dengan ketersediaan unsure hara 
bagi tanaman. Nilai pH larutan harus dipertahankan antara 5.5 – 
6.5 untuk kebanyakan tanaman (Gerber, 1985). Pada kisaran 
pH tersebut, unsur-unsur berada dalam jumlah yang cukup bagi 
tanaman. Menurut Adams et. al., (1995) air murni tidak memiliki 
kapasitas buffer untuk mempertahankan nilai pH.   

2.4 Cahaya  

2.4.1 Cahaya Matahari  

 Cahaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam 
proses fotosintesis untuk menghasilkan energi sebagai bahan 
bakar pada pertumbuhan tanaman. Fotosintesis hanya akan 
terjadi bila tanaman memperoleh cukup cahaya setiap hari. 
Jenis tanaman yang berbeda membutuhkan jumlah sinar yang 
berbeda pula yakni ada tanaman yang membutuhkan sinar 
langsung dan ada juga tanaman yang tidak membutuhkan sinar 
langsung serta ada pula tanaman yang membutuhkan sedikit 
sinar langsung dari matahari. Pada umumnya tanaman 
penghasil daun lebih sedikit membutuhkan sinar, sedangkan 
tanaman bunga dan tanaman pangan termasuk bibit sangat 
membutuhkan sinar yang cerah dan relatif lebih banyak (Lingga, 
1999). 

Fotoperiodesitas atau panjang hari adalah panjang atau 
lamanya siang hari dihitung mulai dari matahari terbit sampai 
terbenam ditambah lamanya keadaan remang-remang. Panjang 
hari berubah beraturan sesuai dengan deklinasi matahari dan 
berbeda pada setiap tempat menurut garis lintang. Pada daerah 
equator panjang hari sekitar 12 jam per harinya, semakin jauh 
dari equator panjang hari dapat lebih atau kurang sesuai 
dengan pergerakan matahari (Sunu dan Wartoyo, 2006). 
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2.4.2 Fotosintesis  

 Dalam Pertamawati (2010) fotosintesis akan 
menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang tertentu. Hal 
ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih 
banyak energi. Di dalam daun cahaya akan diserap oleh klorofil 
untuk reaksi pusat. Pigmen merupakan molekul untuk menyerap 
cahaya ketika poton dari cahaya melewati pigmen fotosintesis, 
elektron didalam yang berisi molekul menjadi berhamburan. 
Energi elektron berpindah lagi dari nukleus ke atom. Molekul 
energi tersebut dapat melewati energi molekul lain atau 
melepaskannya dalam bentuk cahaya atau panas.    
 Ketika klorofil memainkan peranan yang sangat penting 
dalam proses fotosintesis, tanaman juga mempunyai pigmen 
tambahan pada proses fotosintesis. Pigmen tersebut adalah 
pigmen antena yang didalamnya terdapat klorofil a, klorofil b, 
karotenoid atau xanthophylls (Koning, 1994). 

 
Gambar 2.2 Spektrum Cahaya Tampak  

(Sumber: Koning, 1994) 

 Klorofil a merupakan pigmen utama dalam fotosintesis 
disemua organisme kecuali bakteria. Kombinasi dari semua 
pigmen meningkat jarak dari warna yang digunakan dalam 
fotosintesis. Pigmen tambahan yang termasuk didalamnya 
klorofil b dan karotenoid kesemuanya tidak berpartisipasi secara 
langsung di dalam reaksi fotosintesis tapi mampu melepas 
energinya ke klorofil. Pigmen tersebut yang berfungsi aktif 
sebagai pusat reaksi atau fotosistem yaitu fotosistem II dan 
fotosistem I. Fotosistem II terdiri dari molekul klorofil yang 
menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, 
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sedangkan fotosistem I 700 nanometer. Kedua fotosistem ini 
akan bekerja secara simultan dalam fotosintesis (Koning, 1994).  
 Fotosintesis dimulai ketika cahaya molekul klorofil pada 
fotosistem II membuatnya melepaskan elektron yang akan 
ditransfer sepanjang rantai transport electron. Energi dari 
elektron digunakan untuk fotoforilasi yang menghasilkan ATP, 
yaitu satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini 
menyebabkan fotosistem II mengalami defisit atau kekurangan 
elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan kekurangan 
elektron dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi 
bersamaan dengan ionisasi klorofil. Hasil ionisasi air adalah 
elektron dan oksigen. Oksigen dari proses fotosintesis hanya 
dihasilkan dari air, bukan dari karbondioksida. Pada saat yang 
bersamaan dengan ionisasi fotosistem II, cahaya juga 
mengionisasi fotosistem melepaskan elektron yang ditransfer 
sepanjang rantai transfer elektron yang akhirnya mereduksi 
NADP menjadi NADPH (Pertamawati, 2010).  

 
Gambar 2.3 Diagram Energi Penyerapan Spektrum 

(Sumber: Koning, 1994) 

 Diagram tersebut menunjukkan dua penyerapan 
maksimum pada spectrum biru dan merah. Pigmen klorofil 
menyerap lebih banyak  cahaya terlihat pada warna biru (400-
450 nanometer) dan merah (650-700 nanometer) dibandingkan 
hijau (500-600 nanometer) (Koning, 1994). Cahaya hijau akan 
dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga 
menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. Panjang 
gelombang cahaya berperan untuk memancarkan dan 
penyerapan puncaknya pada cahaya biru. Panjang gelombang 
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merah memiliki energi yang lebih rendah dan hanya mendorong 
elektron ke tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan 
cahaya biru. 

2.4.3 Cahaya Buatan  

Cahaya matahari merupakan sinar polikromatik yang 
terdiri dari berbagai warna mulai merah hingga ungu. Faktanya, 
hanya ada dua spectrum warna yang digunakan pada proses 
fotosintesis, yaitu warna biru dengan panjang gelombang 400-
450 nm dan warna merah dengan panjang gelombang 650-700 
nm. Warna biru untuk fase pertumbuhan vegetatif (pertumbuhan 
daun dan batang) dan warna merah untuk fase pertumbuhan 
generatif (pembungaan dan pembuahan). Sementara itu, untuk 
warna lain sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi proses 
fotosintesis (Soeleman dan Donor, 2013). Cahaya buatan bisa 
diperoleh dari pantulan cahaya lampu karena mudah diperoleh 
dan mudah dalam merakitnya (Lingga, 1999). 

Pada penelitian Shimizu et, al. (2011), penggunaan 
lampu LED (Light Emitting Dioda) lebih baik jika dibandingkan 
dengan penggunaan lampu neon dalam menumbuhkan 
tanaman yang lebih sehat dan lebih cepat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laju fotosintesis selada lebih besar pada 
lampu merah monochromic digabung dengan lampu LED merah 
dan biru. Namun, berbeda dengan penelitian Acero (2013) yang 
menunjukkan bahwa warna putih lampu neom menghasilkan 
hasil yang lebih tinggi pada pertumbuhan tanaman pakcoy. 

 
Gambar 2.4 Contoh Penggunaan LED 

(Sumber : Sugura, 2012) 
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Pada saat tanaman masih rendah diusahakan agar jarak 
antar lampu dan pot kira-kira 20 cm dan jika tanaman sudah 
dewasa, jarak lampu ditambahi sampai kira-kira 40 cm. Namun 
perlu dijaga agar tanaman menerima cahaya yang seimbang. 
Jika daun menggerombol rimbun, ini berarti tanaman menerima 
cahaya yang terlalu banyak karena lampu dipasang terlalu dekat 
atau tanamannya kurang banyak. Sebaiknya, jika daun tumbuh 
jarang dan panjang-panjang, maka tanaman perlu cahaya lebih 
banyak. Hal ini bisa terjadi jika jarak lampu terlalu jauh atau 
jumlah tanaman untuk satu lampu terlalu banyak (Soeseno, 
1987). Intensitas cahaya (lux) memiliki radiasi surya maksimum 
saat kondisi tidak berawan (saat setengah hari) sekitar 108.000 
lux. Sedangkan fotosintesis dapat berlangsung pada intensitas 
cahaya walaupun hanya 5 lux (Rubatzky, dkk., 1998).  

2.5 Plant Factory  

 Plant factory yaitu mengontrol beberapa faktor 
lingkungan seperti cahaya, udara, suhu, CO2, kelembaban dan 
nutrisi mineral yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman di dalam suatu fasilitas yang terkontrol. Plant factory 
memiliki beberapa keuntungan dalam memproduksi produk 
pertanian di sepanjang tahun tanpa terpengaruh iklim, 
memperpendek masa budidaya melalui lingkungan terkontrol 
dan meningkatkan beberapa faktor yang berguna. Dengan 
keuntungan tersebut, plant factory dapat meningkatkan nilai 
tambah dalam bidang pertanian (Park et. al., 2012). 

Menurut Wakahara dan Mikami (2011), terdapat dua tipe 
utama pada sistem plant factory. Plant factory tipe yang pertama 
adalah tipe “complete control”, dimana pada lingkungan sistem 
plant factory tipe tersebut biasanya tertutup. Semua faktor 
seperti cahaya, nutrisi dan suhu berada di bawah kontrol secara 
elektrik. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe “semi control”, 
dimana dari beberapa faktor pertumbuhan tanaman seperti 
cahaya matahari dan suhu berasal dari lingkungan dan tidak 
terkontrol tetapi faktor lainnya seperti nutrisi berada pada 
kondisi terkontrol.  

 



15 
 

2.6 Sistem Pencahayaan  

Komponen yang digunakan untuk sistem pencahayaan 
yaitu terdiri dari : 

2.6.1 PCB  

 Printed circuit board (PCB) atau papan rangkaian 
tercetak adalah papan rangkaian yang digunakan sebagai 
tempat penghubung jalur konduktor dan penyusunan letak 
komponen-komponen elektronika. Jalur konduktor adalah 
sistem pengkabelan antar komponen sebagai bagian dari 
hubungan data dan kelistrikan pada komponen tersebut. 
Dengan demikian, jalur konduktor dan tata letak komponen 
merupakan bagian dari suatu sistem yang disebut layout PCB 
(Sugianto, 2007). 
 

 
Gambar 2.5 Printed Circuit Board 

2.6.2 Light Emitting Diode (LED)  

 Menurut Budiharto (2008), Light Emitting Dioda (LED) 
adalah komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED 
merupakan produk temuan lain setelah diode. Strukturnya juga 
sama dengan diode, tetapi belakangan bahwa elektron yang 
menerjang sambungan P-N juga melepaskan energy berupa 
energi panas dan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya 
pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, 
arsenic dan fosfor. Jenis doping yang berbeda menghasilkan 
warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini warna cahaya 
LED yang banyak dibuat adalah merah, kuning dan hijau. Pada 
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dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi 
sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED selain 
warna perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum dan 
disipasi dayanya.  
 

 

Gambar 2.6 Light Emitting Diode  

2.6.3 Resistor 

 Menurut Budiharto (2008), resistor adalah salah satu 
komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan 
hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik 
dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar 
hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan dan 
karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas resistor 
memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan 
tidak dialiri arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan 
sebagai pembagi tegangan. 
 

 

Gambar 2.7 Resistor  
(Sumber: Haryanto dkk, 2008)  
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2.6.4 Mikrokontroler ATmega 16  

Mikrokontroler adalah sebuah sistem computer lengkap 
dalam satu serpih (chip). Mikrokontroler lebih dari sekedar 
sebuah mikro prosesor karena sudah terdapat atau berisikan 
ROM (Read-Only Memory), RAM (Read-Write Memory), 
beberapa Bandar masukan maupun keluaran, dan beberapa 
peripheral seperti pencacahan atau pewaktu, ADC (Analog to 
Digital converter), DAC (Digital to Analog converter) dan serial 
komunikasi. Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan 
saat ini yaitu mikrokontroler AVR. AVR adalah mikrokontroler 
RISC (Reduce Instuction Set Computer) 8 bit berdasarkan 
arsitektur Harvard. Secara umum mikrokontroler AVR dapet 
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keluarga AT90Sxx, 
ATMega dan ATtiny. Pada dasarnya yang membedakan 
masing-masing kelas adalah memori peripheral, dan fiturnya 
(Hadi, 2008).  

 

 

Gambar 2.8 Pin-pin ATMEGA 16 kemasan 40-pin  
(Sumber: Atmel datasheet, 2011) 

2.6.5 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD atau Liquid Crystal Display sekarang semakin 
banyak digunakan dari yang berukuran kecil, seperti LCD pada 
sebuah MP3 player, sampai yang berukuran besar seperti 
monitor PC atau televise. Warna yang dapat ditampilkan bias 
bermacam-macam, dari 1 warna (monokrom) sampai yang 
65.000 warna. Pola (pattern) LCD juga bervariasi, dari pola yang 
membentuk display 7 segmen (misalnya LCD dipakai untuk jam 
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tangan) sampai LCD yang bisa menampilkan karakter atau teks 
dan LCD yang bisa menghasilkan gambar (Usman, 2008).  

 

 

Gambar 2.9 Liquid Crystal Display (LCD) Dimensi 2x16 
(Sumber: Usman, 2008) 

LCD adalah material yang akan mengalir seperti cairan 
tapi memiliki struktur molekul dengan sifat-sifat yang 
bersesuaian dengan padatan (solid).  Ada 2 tipe utama LCD 
yang dikembangkan pada saat ini yaitu field effect dan dynamic 
scattering. Keunggulan LCD dibanding LED adalah memerlukan 
daya atau power yang lebih rendah, display yang lebih lengkap 
(angka, huruf grafis, dan warna) serta kemudahan dalam 
programming. Kerugiannya dibandingkan LED adalah waktu 
hidup (life time) yang lebih singkat, waktu tanggap yang lebih 
besar (lebih lambat), serta memerlukan sumber cahaya baik 
internal maupun eksternal untuk operasional (Raka dan 
Suryawan, 2007).  

2.6.6 Timer RTC DS1307  

DS1307 merupakan IC Real Time Clock (RTC) yang 
dapat diakses dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi 
serial I2C. Berikut ini merupakan contoh untuk menampilkan 
RTC DS1307 pada LCD dan Hyperterminal menggunakan 
Bascom AVR. Dengan adanya RTC ini maka kita dapat 
menggunakan waktu yang berupa jam, menit, dan detik, serta 
tanggal, yaitu hari, bulan dan tahun (Putra, 2002).  
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Gambar 2.10 Timer RTC DS1307  

2.6.7 Relay  

 Relay merupakan bentuk hambatan terdiri atas titik-titik 
kontak bawah dengan gulungan spoolnya tidak bergerak dan 
titik kontak bagian atas yang bergerak. Prinsip kerja hambatan 
adalah menghubungkan titik-titik kontak bagian bawah dengan 
titik bagian atas yaitu terletak gulungan spool dialiri arus listrik 
yang timbul electromagnet. 
 Bagian titik kontak dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian 
kontak utama dan kontak bantu, yaitu : 

 Bagian kontak utama gunanya untuk menghubungkan 
dan memutuskan arus listrik bagian yang menuju beban 
atau pemakai.  

 Bagian kontak bantu gunanya untuk menghubungkan 
dan memutuskan arus listrik ke bagian yang menuju 
bagian pengendali.  

 Pada prinsipnya proses kerja relay adalah gulungan 
kawat yang mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis 
saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus 
listrik dicoil. Contact ada 2 jenis :Normally open (kondisi awal 
sebelum diaktifkan open), dan Normally Closed (kondisi awal 
sebelum diaktifkan close). Secara sederhana  berikut ini prinsip 
kerja relay: ketika coil mendapat energi listrik (energized), akan 
timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armature yang 
berpegas, dan contact akan menutup (Milman dan Halkias, 
1993). 
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2.6.8 Software BASCOM  

 Ada banyak cara menuliskan program ke mikrokontroller 
salah satunya bahasa BASIC. Alasan penggunaan bahasa ini 
adalah kemudahan dalam pemahaman pemograman dan jika 
kita menggunakan compiler BASCOM AVR maka akan terasa 
mudah karena sudah dilengkapi dengan simulato (Sanjaya, 
2011).  
 

 

Gambar 2.11 Software BASCOM  
  (Sumber: Sanjaya, 2011) 

BASCOM AVR sendiri adalah salah satu tool untuk 
pengembangan atau pembuatan program untuk kemudian 
ditanamkan dan dijalankan pada mikrokontroler terutama 
mikrokontroler keluarga AVR. BASCOM AVR juga bisa disebut 
sebagai IDE (Integrated Development Environment) yaitu 
lingkungan kerja yang terintegrasi, karena disamping tugas 
utamanya meng-compile kode program menjadi file hex atau 
bahasa mesin, BASCOM AVR juga memiliki kemampuan dan 
fitur lain yang berguna sekali seperti monitoring komunikasi 
serial dan untuk menanamkan program yang sudah di compile 
ke mikrokontroller BASCOM AVR menyediakan pilihan yang 
dapat mensimulasikan program. Program simulasi ini bertujuan 
untuk menguji menguji suatu aplikasi yang dibuat dengan 
pergerakan LED yang ada pada layar simulasi dan dapat juga 
langsung dilihat pada LCD, jika kita membuat aplikasi yang 
berhubungan dengan LCD. Instruksi yang dapat digunakan 
pada editor BASCOM AVR relatif cukup banyak dan tergantung 
dari tipe dan jenis AVR yang dugunakan. 
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BAB III 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Desain pembuatan alat dan penilitian ini dilaksanakan 
pada bulan November 2015 hingga Maret 2016 di Laboratorium 
Mekatronika Alat dan Mesn Agroindustri, jurusan Keteknikan 
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

 Alat yang digunakan untuk pembuatan dan penelitian 
sederhana ini adalah 

- Penggaris 
- Gunting potong 
- solder listrik 
- bor listrik 
- gergaji pemotong 

3.2.2 Bahan  

 Bahan yang akan digunakan untuk membuat prototype 
palnt factory ini adalah  

- Rangkaian LED  - Rockwool 
- Air   - LCD (Liquid Crystal Display) 
- Pupuk   - Mikrokontroler ATMEGA 16 
- Kabel   - Jangka sorong 
- Perlak   - luxmeter 
- PCB single layer - RTC 
- Styrofoam  - Auto Cad 2009 
- Timah   - Software BASCOM 
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3.3 Perancangan Alat  

3.3.1 Perancangan Plant Factory  

Perancangan mekanik plant factory dilakukan dengan 
pendekatan desain fungsional dan strktural. Perancangan 
mekanik plant factory memberikan pengaruh yang akan 
berkaitan dengan kemampuan operasional alat tersebut.  

A. Rancangan Fungsional  

 Pendekatan rancangan fungsional digunakan untuk 
dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya meliputi: 
1. Sumber Cahaya  

 Sumber cahaya yang digunakan untuk pertumbuhan 
tanaman berasal dari sumber cahaya buatan berasal dari 
lampu LED (Light Emitteng Diode). LED (Light Emitteng 
Diode) yang akan digunakan untuk prototipe ini adalah LED 
berwarna merah dan LED berwarna biru dengan beberapa 
kombinasi tertentu. 

2. Power Supply  
 Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan listrik 
ke seluruh komponen lainnya dalam suatu rangkaian 
elektronika. 

3. Ventilasi  
 Ventilasi digunakan sebagai media sirkulasi udara atau 
pertukaran keluar masuknya udara dari dalam prototipe 
plant factory ke lingkungan dan sebaliknya. 

4. Bilik Perlakuan  
Pada penelitian ini bilik perlakuan digunakan untuk 

memisahkan media tanam berdasarkan masing-masing 
perlakuan. Bilik perlakuan memisahkan 4 ruang perlakuan.  

5. Ruang Penanaman  
 Pada ruang penanaman dibuat jarak tanam 15 cm x 15 
cm. Tinggi plant factory ini adalah 70 cm. Untuk tanaman 
pakcoy pada lahan, tempat atau tinggi ruang penanaman 
tidak dibatasi.  
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6. Penutup Plant Factory  
 Pada penelitian ini penutup yang digunakan terbuat dari 
perlak berwarna coklat yang tidak tembus terhadap cahaya 
matahari. 

B. Rancangan Struktural  

 

Gambar 3.1 Gambar 2D Prototipe Plant Factory  

Rancangan Struktural plant factory diatas dimana : 
a) Letak Lampu  
b) Box Penanaman 
c) Lubang Penanaman 
d) Kerangka Alat  

d 

c b 

a 
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Gambar 3.2 Gambar 3D Prototipe Plant Factory  

3.3.2 Rancangan  Prototipe Ruang atau Tempat 
Penanaman Pakcoy  

 Rancangan prototipe tempat penanaman pakcoy atau 
box terbuat dari Styrofoam dengan tebal 20 cm yang 
mempunyai dimensi 44 cm x 20 cm x 37 cm. Setiap Styrofoam 
berisi 4 lubang tanam pakcoy. Model yang lebih detailnya dapat 
dilihat pada model gambar teknik dalam Gambar 3.3 dan 
Gambar 3.4. 
 

 
Gambar 3.3 Tempat Penanaman Pakcoy 
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Gambar 3.4 Jarak Lubang Tanam Pada Tanaman Pakcoy 

3.3.3 Rancangan Rangkaian Elektronika Lampu LED  

Rangkaian Elektronika LED dibuat dengan berpedoman 
pada hukum Ohm seperti pada persamaan 1 dan hukum 
Kirchoff tentang perhitungan arus litrik (ampere) dengan 
penghambat  tegangan (ohm) dan nilai tegangan (volt). 

 

 

Dimana :  V = Tegangan Masuk (volt)  
   I = Arus yang mengalir (ampere) 
  R = Nilai Hambatan (ohm) 
Setiap tanaman memiliki satu rangkaian elektronika 

LED. Terdiri dari 24 LED dengan kombinasi warna tertentu yang 
telah digunakan. Sumber listrik berasal dari jaringan PLN (220 
V) yang telah dikonversikan menjadi arus searah DC oleh AC-
DC power supply menjadi (12 v) . Desain rancangan elektronika 
LED dapat dilihat pada Gambar 3.5.    

V = I.R 
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Gambar 3.5 Rangkaian Elektronika LED 

Rangkaian LED yang digunakan pada setiap perlakuan 
mempunyai jumlah LED yang sama. Total LED yang digunakan 
pada setiap tanaman yaitu 24 LED dengan intensitas 
pencahayaan yang bervariasi adalah sebagai berikut 650 lux, 
850 lux, 1050 lux dan 1250 lux. 

  

 

Gambar3.6 Kombinasi Lampu LED (50% LED Merah + 50% LED Biru) 

untuk fase pertumbuhan tanaman pakcoy 
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3.4 Perancangan Sistem Elektrik  

 Prinsip kerja perancangan sistem elektrik LED adalah 
seperti Gambar 3.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Bagan Perancangan Alat  

 Perancangan sistem elektrik ini meliputi perancangan 
mikrokontroler ATmega 16 sebagai sistem, perancangan relay 
sebagai pengatur nyala dan matinya sumber listrik yang 
memberi arus, perancangan timer sebagai pengatur waktu yang 
dibutuhkan tanaman tersebut untuk melakukan pencahayaan. 
Dan perancangan komunikasi serial mikrokontroler. 
Mikrokontroler akan dibuat dengan metode pengendalian timer. 
Pertama-tama alat dihidupkan kemudian diatur timer 
pelaksanaan pencahayaan secara otomatis terkendali oleh 
mikrokontroler. Alat terkendali selama 21 hari.  

3.4.1 Perancangan Perangkat Keras  

 Perancangan perangakat keras merupakan bagian yang 
akan dibuat untuk pembuatan sistem pengaturan pencahayaan 
pada tanaman hidroponik seperti rangakaian yang akan dibuat 
dan kode perancangan ini berisi rangkaian sistem minimum, 
rangakaian LCD, rangkaian relay, rangkaian timer RTC, dan 

MK  

ATMEGA 16  

LCD  

RELAY  TIMER 



28 
 

rangkaian keseluruhan sistem pengaturan waktu (timering) 
untuk pencahayaan.  

3.4.1.1 Perancangan Mikrokontroler Sebagai Sistem 

Minimum  

 

Gambar 3.8 Rangkaian Dasar Mikrokontroler Sebagai Sistem 

Minimum 

Perancangan mikrokontroler sebagai sistem minimum ini 
terdiri dari saklar 22 Pf sebanyak 1 buah, 1 buah IC ATMEGA 
16, 1 buah resistor 10 KΩ. Sedangkain rangkaian oscillator 
dibentuk dengan Kristal sebanyak 1 buah, resistor 10K 
sebanyak 1 buah sebagai pull up. Rangkaian sistem minimum 
ditunjukkan pada Gambar 3.8. 
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3.4.1.2 Perancangan Rangkaian Display LCD 

 

Gambar 3.9 Rangkaian Display 

 Rangkaian ini untuk mendukung pengoperasian sistem 
dalam menampilkan menu dan perintah kepada pengguna.LCD 
yang digunakan adalah LCD tipe M1632. LCD M1632 adalah 
LCD yang memiliki tampilan 16 x 2 baris dengan konsumsi 
sebuah daya yang lumayan rendah. Gambar perancangan 
rangkaian LCD dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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3.4.1.3 Perancangan Rangkaian Timer RTC DS1307

 

Gambar 3.10 Rangkaian Timer RTC DS 1307  

DS1307 merupakan IC real Time Clock (RTC) yang 
dapat diakses dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi 
serial I2C. RTC ini berfungsi untuk menampilkan waktu yang 
berupa jam, menit, dan detik, serta tanggal, yaitu hari, bulan dan 
tahun.  Terlihat pada Gambar 3.10. 
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3.4.1.4 Perancangan Rangkaian Relay  

 

Gambar 3.11 Rangkaian Relay 

Relay merupakan bentuk hambatan yang terdiri dari titik-
titik kontak bawah dengan gulungan spoolnya tidak bergerak 
dan titik kontak bagian atas yang bergerak. Prinsip kerjanya 
adalah dengan menghubungkan titik-titik kontak bagian bawah 
dengan titik bagian atas yaitu terletak gulungan spool dialiri arus 
listrik yang timbul elektromagnet. 
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3.4.1.5 Perancangan Rangkaian Keseluruhan  

 

Gambar 3.12 Rangkaian Keseluruhan  

Setelah dilakukan uji coba maka akan dibuat rancangan 
untuk pengaturan alat secara keseluruhan. Perancangan 
rangkaian keseluruhan alat ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

3.4.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak pengaturan waktu (timer) 
pencahayaan pada tanaman menggunakan BASCOM 2.0.7 
yang berfungsi sebagai mengendalikan setiap proses yang 
dilakukan oleh mikrokontroler. Caranya adalah setelah kode 
atau program ditulis maka program atau kode tersebut di 
compile supaya berubah menjadi bahasa mesin kemudian 
dimasukkan (di downloader) ke ROM mikrokontroler ATMEGA 
16. 

3.5 Parameter Pengukuran 

 Pada bagian ini akan menjelaskan masalah pengujian 
alat yang dilakukan secara langsung dengan cara 
mengoperasikannya. Sebelumnya dilakukan pengujian, alat 
perlu dipastikan terlebih dahulu apakah rangkaian sebagai 
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sistem dari alat tersebut sudah bekerja dengan baik atau tidak. 
Parameter-parameter yang akan di uji ialah sistem minimum 
minsis, mikrokontroler sebagai input (masukan), mikrokontroler 
sebagai output atau pengeluaran.  

3.5.1 Perkembangan Pertumbuhan Tanaman Pada Alat 

 Uji perkembangan pertumbuhan tanaman meliputi : 
1. Jumlah daun per tanaman (helai)  

Perhitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang 
telah membuka sempurna selama 21 hari. 

2. Tinggi tanaman (cm)  
Tinggi tanaman di ukur dari permukaan Styrofoam 
hingga ujung daun tertinggi menggunakan jangka sorong 
selama 21 hari. 

3. Panjang akar per tanaman (cm)  
Panjang akar diukur dari pangkal akar hingga akar 
terpanjang pada saat    akhir pengamatan (panen). 
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3.6 Prosedur Pengujian  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Input data jadwal 

nyala lampu 

Jadwal 1. Nyala 16 

jam (00.00-16.00) 

Jadwal 2. Mati 8 

jam (16.00-24.00) 

Inisialisasi 

Ubah jadwal 1 

dan jadwal 2 

Cek jam sekarang 

B 

Ubah setting jam 

A 
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 Tidak 

 

 

 

 

 

Apakah jam 

sekarang = 

jadwal 1 

Aktifkan relay lampu LED 

Apakah 

penyinaran lampu 

sudah 16 jam  

Matikan Lampu 

Apakah jam 

sekarang = 

jadwal 2  

B A 

B A 
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                                                                                 Tidak  

 

                                                                                          

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Diagram Alir Prosedur Pengujian 

 

 

 

Aktifkan relay lampu 

LED  

Apakah lampu 

sudah mati 8 jam  

Ulangi semua proses di atas   

Apakah alat 

dimatikan  

Dimatikan  

End 

B A 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Rancang Bangun Plant Factory  

4.1.1 Perancangan Plant Factory  

 Plant factory yang dibuat ini mempunyai Ukuran dimensi 
yaitu 85 cm x 50 cm x 65 cm dan mempunyai kaki yang masing-
masing panjangnya 65 cm. Rangka plant factory ini terbuat dari 
kayu, dinding luar dan dinding dalam yang berfungsi agar 
cahaya tidak bisa masuk kedalam. Secara fisik plant factory 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. Plant factory tersebut terbagi 
atas 4 ruang dimana pada masing-masing ruang tersebut yaitu 
digunakan sebagai tempat perlakuan pertumbuhan tanaman 
pakcoy. Pada setiap perlakuan tersebut terdapat satu box 
styrofoam yang mempunyai empat lubang penanaman. Di 
dalam ruang perlakuan juga terdapat ventilasi udara yang 
berfungsi agar sirkulasi udara dalam plant factory tidak jenuh.   

 

Gambar 4.1 Desain Rancangan plant factory 

4.1.2 Perancangan Sistem Kendali   

 Perancangan sistem pencahayaan otomatis ini bertujuan 
untuk menciptakan sebuah sistem pada suatu bidang pertanian 
yang dapat berfungsi dalam mengefesiensikan dari segi 
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pencahayaan pada tanaman tersebut. Pada perancangan 
sistem ini pemberian cahaya akan terkontrol sesuai waktu yang 
dibutuhkan kemudian akan menyala dan mati dengan sendirinya 
sehingga dapat mengoptimumkan pertumbuhan tanaman yang 
dibudidayakan. Dan pada sistem ini tidak memerlukan cahaya 
dari luar (cahaya matahari) tetapi digantikan oleh cahaya lampu 
LED (Light Emitting Diode). 
 Perancangan sistem pengendali dibuat dengan 
menggunakan mikrokontroler Atmega16 sebagai prosesor 
pengendali. Mikrokontroler atau bisa dikatakan sebagai 
mikrokomputer dengan kecepatan 8 bit dan memiliki EPROM 
sebesar 8 Kbytes dipilih agar dapat dengan mudah mengisikan 
suatu data program dan jika terjadi suatu kesalahan kita dapat 
dengan mudah diganti atau dihapus.  
 Pada sistem pencahayaan otomatis ini terdapat 1 buah 
Real Time Clock (RTC) DS1307 yang berfungsi untuk 
menampilkan waktu yang berupa jam, menit dan detik, serta 
tanggal, yaitu hari, bulan dan tahun sesuai dengan keadaan 
sebenarnya sehingga ketika terjadi putus listrik maka intruksi 
waktu pencahayaan dapat langsung menyesuaikan kembali 
tanpa harus dilakukan perubahan intruksi  atau perintah 
kembali. Selain itu terdapat 1 buah Relay yang berfungsi 
sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik secara otomatis. 
Kemudian terdapat 1 buah LCD  16x2 untuk menampilkan hasil 
waktu pencahayaan tersebut nyala atau mati.  
 

 

Gambar 4.2 Rangakain Sistem Pencahayaan Otomatis 
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4.1.3 Rangkaian Elektronika LED  

 Sumber yang digunakan dua rangkaian elektronika ini 
adalah berasal dari jaringan PLN secara langsung dengan 
kebutuhan tegangan sebesar 220 volt. Di dalam plant factory ini 
terdapat 16 rangakain elektronika LED. Pada setiap rangkaian 
elektronika LED terdiri dari 24 LED.  

 

Gambar 4.3 Rangkaian Elektronika LED 

4.2 Pengujian Bagian-bagian Alat  

4.2.1 Pengujian Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display) 

 Pengujian LCD (Liquid Crystal Display) pada rangkaian 
mikrokontroler ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
pemasukan data akan menghasilkan keluaran data yang sesuai 
pada LCD. LCD akan dipasang pada port B seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.4.  
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Gambar 4.4 Rangkaian LCD  

List Program :  

Pengujian Pertama  

$regfile = "m16def.dat"                              'Inisiasi ATMEGA 16’ 
$crystal = 11059200                             'Inisisasi cristal yang 
digunakan 11.059.200 Mhz 
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , 
Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7        
'configurasi LCD yang dihubungkan ke port mikrokontroler 
ATmega 16 yaitu Port.B 
Config Lcd = 16 * 2                   '------------(kolom * baris)_______' 
Cursor Off 
Cls 
Do 
Locate 1 , 1                            'Menulis Pukul : Jam : menit : Detik 
Lcd " Pukul: " 
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Loop 

 Pengujian peratama pada pengujian LCD terdapat 
kesalahan. Pada LCD baris ke dua tidak membacakan lampu 
tersebut MATI atau NYALA. Sehingga dilakukan penujian 
berikutnya.  

Pengujian Kedua  

$regfile = "m16def.dat"                                'Inisiasi ATMEGA 16 
$crystal = 11059200                     'Inisisasi cristal yang 
digunakan 11.059.200 Mhz 
 
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , 
Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7       ' configurasi 
LCD yang dihubungkan ke port mikrokontroler ATmega 16 yaitu 
Port.B 
Config Lcd = 16 * 2                '------------(kolom * baris)_______' 
Cursor Off 
Cls 
Do 
Locate 1 , 1                            'Menulis Pukul : Jam : menit : Detik 
Lcd " Pukul: " 
Locate 2 , 1                             'Menulis di lcd baris 2 kolom 1 
Lcd "LAMPU NYALA" 
Loop  
 

 

Gambar 4.5 Hasil Keluaran (Output) Pada LCD  
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4.2.2 Pengujian Timer RTC DS1307 

Pengujian Timer RTC DS1307 pada rangkaian 
mikrokontroler ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa port 
yang terdapat pada mikrokontroler dapat dijadikan sebagai input 
(masukan) untuk port lain. Tujuan yang diharapkan dari 
pengujian ini ialah untuk mengetahui apakah pemasukan data 
akan menjalankan timer RTC tersebut. RTC akan dipasang 
pada port C seperti pada Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.6 Rangkaian Timer RTC DS1307 

List Program : 

$regfile = "m16def.dat"             ‘Konfigurasi IC yang digunakan 
$crystal = 11059200                    ‘Inisiasi cristal yang digunakan 
11.059.200 Mhz’                              
Config Scl = Portc.0                     'mengaktifkan Port c.0 sebagai 
SCL (untuk komunikasi dengan RTC)    
Config Sda = Portc.1                    ‘mengaktifkan Port c.1 sebagai 
SDA (untuk komunikasi dengan RTC)’      
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Config Date = Dmy , Separator = -               ‘konfigurasi jenis 
Day month year’                
Config Clock = User 
 
Const Ds1307w = &HD0                              ‘contanta untuk 
menulis komunikasi RTC ds1307 '            
Const Ds1307r = &HD1             ‘contanta untuk 
membaca komunikasi RTC ds1307’                                              
'-------------------------------------- 
'============PROGRAM UNTUK MENGATUR ULANG 
SETINGAN WAKTU DAN TANGGAL============ 
'---------kalibrasi jam----'                        ‘Untuk kalibrasi 
jam.aktifkan saat ingin menseting ulang jam dengan format jam; 
menit: detik’                   
'Time$ = "16:29:01"  
'--------kalibrasi tanggal-------'                      'Untuk kalibrasi 
tanggal.aktifkan saat ingin menseting ulang tanggal dengan 
format hari :bulan: tahun’     
'Date$ = "01-18-16" 
 
'===========PROGRAM UTAMA LOOPING/ 
BERULANG================’ 
Do                         ‘Perintah "Do" Untuk 
memulai program yang akan dijalankan’                                              
Gosub Getdatetime                           "Gosub" adalah pergi 
program sub di bawah Yaitu sub getdatetime                                                                                                                                 
Locate 1 , 1                      'Menulis LCD di baris 
satu kolom satu’                                                                                    
Lcd " Pukul: " ; Time$           ‘Menulis Pukul : Jam : 
menit : Detik’ 
Loop 

4.2.1.2 Pengujian Rangkaian Relay  

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi relay dalam 
memutuskan tegangan dari sumber tegangan. Relay akan 
dipasang pada port D seperti pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Rangkaian Relay  

Setelah dirangkai kemudian dilakukan pengujian dimulai dengan 
memasukkan list program pada Bascom terlebih dahulu pada 
mikrokonktroler seperti yang ditunjukkan berikut.  
List Program :  

Pengujian Pertama 

$crystal = 11059200             ‘Konfigurasi IC yang 
digunakan’ 
Config Portd = Output             ‘Inisiasi cristal yang 
digunakan 11.059.200 Mhz’                              

Portd.7 = 0 
Wait 1                               ‘Waktu jeda 100 mili detik’                           
Portd.7 = 1 
Wait 1     ‘Waktu jeda 100 mili detik’ 
Loop 

 Pengujian pertama program tidak bisa jalan dikarenakan 
pada pengujian tidak diberi tanda perintah “Do” pada line 13. 
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Sehingga program tidak bisa jalan dan harus dilakukan 
pengujian kedua kalinya.  

Pengujian Kedua  

$crystal = 11059200             ‘Konfigurasi IC yang 
digunakan’ 
Config Portd = Output             ‘Inisiasi cristal yang 
digunakan 11.059.200 Mhz’                              

Do 
Portd.7 = 0 
Wait 1                               ‘Waktu jeda 100 mili detik’                           
Portd.7 = 1 
Wait 1     ‘Waktu jeda 100 mili detik’ 
Loop 

 Pengujian program pada relay diberikan logika awal 0 
dan waktu tunggu selama 1 detik serta logika 1 dan waktu 
tunggu 1 detik. Pemberian logika 0 mengartikan bahwa relay 
dalam keadaan mati dan logika 1 mengartikan relay dalam 
keadaan menyala. Kemudian setelah program dimulai maka 
yang terjadi adalah relay akan mulai menyala setelah menunggu 
1 detik selama 1 detik. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah 
untuk membuktikan apakah waktu tunggu yang diset pada 
nyalanya relay sama dengan waktu nyalanya lampu LED.  

4.3 Ruang Perlakuan Pertumbuhan Tanaman  

 Ruang perlakuan yang dibuat pada plant factory ini 
terbagi menjadi 4 ruangan, dimana masing-masing ruangan 
menggambarkan setiap perlakuan pada tanaman pakcoy. 
Ruang perlakuan pertumbuhan tanaman ini memiliki dimensi 
panjang, lebar dan tinggi yaitu 50 cm x 50 cm x 85 cm. 
Kemudian untuk tempat penanaman yang terbuat dari 
Styrofoam sendiri mempunyai dimensi yaitu 20 cm x 44 cm x 37 
cm. Dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Ruang Perlakuan Pertumbuhan Tanaman  

 Ventilasi udara pada plant factory ini dipasang pada 
bagian sisi samping depan dan samping belakang dan masing-
masing sebanyak satu buah pada setiap masing-masing 
perlakuan tanaman pakcoy. Ventilasi udara berbentuk lingkaran 
dengan jumlah 15 lubang. Ventilasi ini memiliki ukuran dimensi 
setiap lubang 10 cm x 10 cm.  

4.4 Pengukuran Suhu Plant Factory  

 Hasil pengukuran temperatur udara pada awal penelitian 
dan akhir penelitiaan. Pada lingkungan plant factory adalah 
25°C, temperatur udara di dalam plant factory adalah 25°C, dan 
temperatur udara di dalam plant factory disaat pada lampu 
menyala rata-rata 26°C. Dimana hasil tersebut di dapat dari 
pengukuran empat ruang perlakuan, berturut-turut yaitu 26°C, 
26°C, 26°C, 25°C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu 
lingkungan dalam dan lingkungan luar pada plant factory 
tersebut hampir stabil. Tidak menunjukkan perbedaan yang 
tinggi pada masing-masing perlakuannya.   

4.5 Hasil Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Pakcoy  

 Penelitian yang dilakukan menggunakan 3 parameter 
yang diukur yaitu pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun 
tanaman, dan panjang akar tanaman. Penelitian dilakukan 
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selama waktu 21 hari untuk perlakuan tinggi tanaman dan 
jumlah daun. Sedangkan untuk panjang akar dilakukan ketika 
pemanenan. Parameter yang diukur ini berfungsi untuk 
membuktikan bahwa alat yang dibuat bisa bekerja secara 
optimal. 

4.5.1 Hasil Pengamatan Pertumbuhan Tinggi Tanaman 
Pakcoy  

 Hasil pengamatan tinggi tanaman pakcoy yang dilakukan 
selama 21 hari memeperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.1 Data Rata-rata Hasil Pengukuran Tinggi Tanaman Pakcoy 
Seluruh Perlakuan  

HARI 
Rata-rata Tinggi Tanaman Pakcoy   

Kontrol 1250 lux  1050 lux  850 lux 650 lux 

1 4.6 4.6 4.55 4.6 4.55 

2 4.9 4.85 4.9 4.9 4.9 

3 5.675 5.4 5.625 5.7 5.725 

4 5.95 5.825 5.95 6.125 6.25 

5 6.3 6.25 6.475 6.6 7.025 

6 6.65 6.75 6.875 7.15 7.8 

7 6.9 7.175 7.2 7.65 8.475 

8 7.225 7.725 7.575 8.15 8.975 

9 7.525 8.125 7.9 8.525 9.675 

10 7.95 8.65 8.25 8.875 10.475 

11 8.275 8.975 8.55 9.2 11.075 

12 8.625 9.375 8.875 9.55 11.85 

13 9 9.85 9.275 9.875 12.625 

14 9.425 10.2 9.725 10.225 12.95 

15 9.8 10.5 10.05 10.5 13.575 

16 10.275 10.9 10.35 10.725 14.225 

17 10.625 11.2 10.825 11.025 14.725 

18 10.9 11.6 11.075 11.3 15.325 

19 11.375 12 11.475 11.7 15.725 

20 11.675 12.4 11.925 12.05 16.35 

21 12.2 12.775 12.4 12.45 16.75 
 

 Pada penelitian ini dilakukan penyemaian terlebih dahulu 
sebelum dipindahkan pada sistem hidroponik. Kegunaan dari 
penyemaian yaitu agar dapat mengetahui tanaman yang 
tumbuh dengan optimal dan mempunyai rata-rata tinggi dan 
jumlah daun yang sama. Rata-rata tinggi tanaman pakcoy 
(Brassica rapa L.) yang digunakan yaitu 4,6 cm.  Berdasarkan 
hasil pengujian alat pada sistem hidroponik terhadap 
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pertumbuhan tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) dan 
perkembangan dapat diketahui bahwa mulai pada hari ke 4 
perubahan yang terjadi dari pertumbuhan dan perkembangan 
terlihat sangat jelas. Kemudian pada hari ke 5 hingga ke 21 hari 
perubahan rata-rata tersebut sangatlah jelas sekali. Sehingga 
dari data tersebut dapat digunakan histogram rata-rata tinggi 
tanamanan pakcoy agar lebih jelas saat menganalisis data. 
Histogram tersebut ditunjukkan  pada Gambar 4.9.  
 

 

Gambar 4.9 Histogram Rata-rata Tinggi Tanaman  Pakcoy  

 

 Dari data hasil pengamatan tinggi tanaman selama 21 
hari tersebut didapatkan data bahwa rata-rata tinggi tanaman 
pada hari ke-21 yang paling tertinggi yaitu pada 650 lux sebesar 
14,35. Tinggi tanaman tersebut lebih tinggi dari perlakuan yang 
lainnya. Sedangakan pada variable kontrol atau menggunakan 
cahaya matahari rata-rata tinggi tanaman pada hari ke-21 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Pada kontrol 
Aktivitas auksin akan terhambat oleh cahaya matahari. Karena 
pada bagian tanaman yang terkena cahaya auksin akan tidak 
merata sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Kemudian 
pada tanaman yang mempunyai intensitas rendah pada 
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perlakuan 650 lux mengalami pemanjangan tinggi tanaman. Hal 
ini dikarenakan kandungan auksin pada tempat terang lebih 
rendah dari tempat gelap.  Tinggi tanaman pada 650 lux 
tersebut diduga tanaman mengalami etiolasi yaitu pertumbuhan 
tanaman yang akan lebih cepat tetapi menjadi kurus dan tidak 
mengalami perkembangan daun, hal ini sesuai dengan 
pengamatan pada rata-rata jumlah daun (Gambar 4.2).  

Pada perlakuan 650 lux dapat mengalami etiolasi bisa 
disebabkan karena tanaman kurang mendapatkan cahaya. 
Menurut Herdiana et al., (1990) umumnya semakin tinggi 
intensitas cahaya akan semakin bertambah besar kecepatan 
fotosintesisnya sampai suatu faktor (dalam hal ini kadar CO2) 
menjadi faktor pembatas. Selain itu, kualitas cahaya juga 
berpengaruh dalam mempercepat fotosintesis. Cahaya merah 
dapat meningkatkan luas daun (Wu et al., 2007) dan cahaya 
biru dapat meningkatkan kapasitas fotosintesis (Hogewoning et 
al., 2010) 

 Pada penelitian ini sependapat dengan pernyataan 
(Yesi, 2015) bahwa tanaman pakcoy dengan intensitas cahaya 
selama 20 jam menggunakan kombinasi lampu LED 36 watt dan 
lampu neon 42 watt mengalami etiolasi, sehingga batang 
tanaman mengalami pertumbuhan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Sedangkan pada 
perlakuan kontrol atau menggunakan cahaya matahari tanaman 
pakcoy tumbuh secara normal karena cahaya matahari akan 
menghambat kerja hormone auksin yang berperan aktif dalam 
proses pemanjangan sel.  

4.5.2 Hasil Pengamatan Pertumbuhan Jumlah Daun 
Tanaman Pakcoy  

 Hasil pengamatan jumlah daun tanaman pakcoy yang 
dilakukan selama 21 hari memeperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.2 Data Rata-rata Hasil Jumlah Daun Tanaman Pakcoy 
Seluruh Perlakuan  

HARI 
Rata-rata Jumlah Daun (helai) 

Kontrol 1250 lux 1050 lux 850 lux  650 lux 

1 3 3 3 3 3 

2 3.5 3 3.25 3.25 3 

3 3.75 3.5 3.5 3.5 3.25 

4 3.75 3.75 3.5 3.75 3.25 

5 4 3.75 3.75 3.75 3.5 

6 4.25 4 4 4.25 3.75 

7 4.25 4.25 4.25 4.25 3.75 

8 4.5 4.25 4.25 4.5 4 

9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

10 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 

11 4.75 4.75 4.75 5 4.75 

12 5 5 5 5.25 5 

13 5.25 5 5.25 5.25 5.25 

14 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

15 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 

16 5.75 5.75 5.75 5.5 5.75 

17 5.75 6 6 5.75 6 

18 6.5 6.25 6.25 6.25 6.25 

19 7.5 6.75 6.5 6.75 6.25 

20 8 7.75 7.25 7.5 6.5 

21 8.5 8.5 8.25 8 6.75 

 

Pada penelitian ini dilakukan penyemaian terlebih dahulu 
sebelum dipindahkan pada sistem hidroponik. Kegunaan dari 
penyemaian yaitu agar dapat mengetahui tanaman yang 
tumbuh dengan optimal dan mempunyai tinggi dan jumlah daun 
yang sama. Rata-rata jumlah daun yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu 3 helai.  Berdasarkan hasil pengujian alat 
pada sistem hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy 
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(Brassica rapa L.) dan perkembangan dapat diketahui bahwa 
mulai pada hari ke 4 dan ke 5 perubahan yang terjadi dari 
pertumbuhan dan perkembangan terlihat sangat jelas. 
Perubahan tersebut tampak jelas sekali hingga hari ke 21. 
Sehingga dari data tersebut dapat dibuat histogram rata-rata 
tinggi tanamanan pakcoy agar lebih jelas saat menganalisis 
data. Histogram tersebut ditunjukkan  pada Gambar 4.10.  
 

 

Gambar 4.10 Histogram Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Pakcoy  

Jumlah daun merupakan fakor utama pada proses 
pertumbuhan tanaman pakcoy, karena tanaman pakcoy 
merupakan tanaman sayuran yang bagian daun salah satu yang 
dimanfaatkan. Semakin banyak jumlah daun, maka 
pertumbuhan pakcoy semakin baik. Berdasarkan gambar 4.2 
rata-rata jumlah daun terbanyak diperoleh pada perlakuan 
kontrol dengan rata-rata 8,5 dan pada 1250 lux mempunyai 
rata-rtaa jumlah daun yang sama yaitu 8,5. Sedangkan untuk 
perlakuan kontrol dan perlakuan 1250 lux miliki rata-rata jumlah 
daun terbanyak terbanyak dikarenakan tanaman pakcoy 
memperoleh intensitas cahaya yang tinggi sehingga tanaman 
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dapat tumbuh dengan optimal. Hal ini berbeda pada perlakuan 
650 lux. Pada perlakuan 650 lux menunjukkan rata-rata jumlah 
daun terendah disebabkan karena intensitas cahaya yang 
rendah dan lama penyinaran juga mempengaruhi proses 
fotosintesis pada tanaman pakcoy.  

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Yesi (2015) yang 
menyatakan dengan lama penyinaran 20 jam dengan 
menggunakan kombinasi lampu LED 36 watt dan lampu neon 
42 watt mendapatkan hasil jumlah daun paling banyak dan luas 
daun terbesar. Hal ini diduga karena lamanya penyinaran 
mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman pakcoy. 
Menurut Pertamawati (2010), daun merupakan komponen 
utama suatu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Proses 
fotosintesis akan optimal apabila daun yang menjadi tempat 
utama proses fotosintesis berlangsung semakin banyak 
jumlahnya dan semakin besar ukurannya, adanya sinar yang 
lebih tinggi intensitasnya lebih baik dari ada sinar dengan 
intensitasnya rendah.   

4.5.3 Hasil Pengamatan Panjang Akar Tanaman Pakcoy  

Hasil pengamatan panjang akar tanaman pakcoy pada 
saat pemanenan yang dilakukan selama 21 hari memeperoleh 
data sebagai berikut.  
 
Tabel 4.3 Data Rata-rata Panjang Akar Tanaman Pakcoy Seluruh 
Perlakuan   

  

PERLAKUAN  

Kontrol 650 (lux) 850 (lux) 
1050 
(lux) 

1250 
(lux) 

HASIL 
RATA-RATA  

12.95 12.425 11.425 10.3 10.025 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran panjang akar 
tanaman saat pemanenan.  Kegunaan pengukuran panjang 
akar tanaman agar mengetahui perbedaan panjang akar pada 
setipa perlakuan dan faktor apa saja yang mempengaruhi 
panjang akar tanaman tersebut. Dari data rata-rata panjang akar 
tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) dapat dibuat histogram agar 
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lebih jelas saat menganalisis data. Histogram tersebut 
ditunjukkan  pada Gambar 4.11.  

  

 

Gambar 4.11 Histogram Rata-rata Panjang Akar Tanaman Pakcoy  

Dari data hasil pengamatan rata-rata panjang akar 
tertinggi tanaman pakcoy pada saat pemanenan didapatkan 
data bahwa rata-rata panjang akar tanaman pakcoy tertinggi 
yaitu pada variabel kontrol dengan rata-rata sebesar 12,95 cm. 
Hal ini mungkin disebabkan hormone auksin dan sitokinin tidak 
bisa bekerja maksimal dalam proses pemanjangan sel kalau 
ada cahaya atau rangkaian sinar LED (Light Emitting Dioda) 
tidak berfungsi sama dengan menggunakan matahari. Sehingga 
pada perlakuan kontrol memiliki panjang akar yang tertinggi 
dibandingkan perlakuan yang lainnya. Pada perlakuan 1250 lux 
memiliki panjang akar terendah disebabkan intensitas cahaya 
yang diperoleh cukup optimum. Menurut Wattimena (1988) 
menyatakan bahwa auksin dan sitokinin merupakan hormon 
pengatur tumbuhan yang antara lain berfungsi dalam 
pembelahan, pemanjangan dan inisiasi akar. Sedangkan 
menurut Ferita dkk (2009), akar tidak selamanya tumbuh 
memanjang untuk mencapai unsur hara yang dibutuhkan 
tanaman untuk pertumbuhan. Sebab jika pertumbuhan bagian 
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atasnya optimal maka pertumbuhan akar juga akan baik untuk 
keseimbangan bibit. Jika pertumbuhan bagian atas baik, maka 
jumlah hasil fotosintesis yang ditranslokasikan keseluruh bagian 
tubuh termasuk akar juga optimal.    
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil perancangan dan pengujian sistem 
pencahayaan otomatis dengan timer RTC DS1307 
menggunakan mikrokontroler Atmega 16 pada budidaya pakcoy 
(Brassica rapa L.), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Keseluruhan merancang sistem pencahayaan otomatis 
menggunakan timer RTC DS1307 dengan mikrokontroler 
pada budidaya pakcoy dapat tersambung dan 
terkoordinasi dengan baik. Sistem minimum Atmega16 
bekerja secara baik sebagai pengolah data. RTC 
DS1307 dapat bekerja sesuai dengan fungsiya yaitu 
menyesuaikan waktu sehingga dapat mengkondisikan 
pemberian waktu jeda bagi relay sesuai dengan yang  
diinginkan, serta LCD dapat menunjukkan informasi 
berupa text sesuai dengan yang diinginkan.  

2. Perancangan sistem otomatis dengan timer RTC 
DS1307 berbasis mikrokontroler Atmega16 berhasil 
mengkondisikan pemberian waktu on dan off sesuai 
yang diinginkan. 

3.  Pertumbuhan tanaman pakcoy didalam plant factory 
menggunakan cahaya LED dengan kombinasi merah 
dan biru selama 21 hari dilihat dari jumlah daun pakcoy 
terbanyak adalah pada intensitas cahaya 1250 lux. Hasil 
sama dengan perlakuan kontrol (sinar matahari).  

5.2 Saran  

1.  Pengendalian sebaiknya tidak hanya dilakukan pada 
pengendalian lama waktu pencahyaan saja, tetapi juga 
dapat dilakukan untuk suhu dan kelembaban. 

2. Dimasa mendatang pengendalian cahaya secara 
otomatis menggunakan mikrokontroler dapat diterapkan 
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secara luas pada budidaya tanaman sayuran di wilayah 
yang memiliki intensitas cahaya matahari rendah.   

3.  Perlu diteliti lebih lanjut untuk pemilihan bahan, nutrisi 
dan media tanam dalam membuat alat pencahayaan 
otomatis menggunakan timer RTC DS1307 berbasis 
mikrokontroler Atmega16 pada tanaman pakcoy 
sehingga kinerja pada alat akan lebih maksimal.   
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