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Pengaruh Frekuensi dan Waktu Pemaparan Menggunakan 

Teknologi Sonic Bloom Terhadap Pertumbuhan Vegetatif 

Tanaman Selada Merah (Lactuca sativa). TA. Pembimbing: 
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Ir. Sumardi Hadi S.,MS 

 

RINGKASAN 

Penggunaan teknologi gelombang suara untuk 

meningkatkan produktifitas tanaman adalah salah satu bentuk 

inovasi yang sedang gencar diteliti karena diduga gelombang 

suara dapat mendorong pertumbuhan tanaman, meningkatkan 

produksi dan meningkatkan kualitas hasil. Menggunakan 

gelombang suara pada tanaman yang menginginkannya dapat 

merangsang mereka untuk tumbuh, sementara tanaman yang 

tidak menginginkan akan menghambat pertumbuhannya. Pada 

penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui efek dari 

beberapa paparan range frekuensi dan lama waktu pemaparan 

pada taman selada merah (Lactuca sativa var. Red rapid) dan 

apakah perlakuan tersebut memilki hasil yang signifikan pada 

tanaman selada merah. Penelitian ini menggunakan rancangan 

acak kelompok (RAK) dengan 3 kali pengulangan dan 2 faktorial 

yaitu lama waktu perlakuan yang berbeda (1 jam, 2 jam dan 3 

jam)  dan range frekuensi dengan besar yang berbeda (3 kHz–5 

kHz, 7 kHz–9 kHz, 11 kHz–13 kHz) menggunakan 3 kali 

pengulangan. Pengolahan data didapat dari pengukuran yang 
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dilakukan setiap 3 hari sekali dan pada akhir proses penelitian. 

Seluruh data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

pengukuran akan di analisa menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA) dan selanjutnya dilakukan uji DMRT taraf 5 %. Hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan perlakuan 

frekuensi 3-5 kHz dengan waktu 2 jam memilki hasil yang paling 

baik jika dibandingkan perlakuan yang lain. Pada pengukuran 

parameter daun didapat 10 helai, tinggi tanaman 9,4 cm, berat 

basah 4 g, berat kering 0,22 g, luas daun 27,19 cm2, Indeks 

merah daun 0,654 dan indeks hijau daun 0,006. Bedasarkan 

pengujuan ANOVA didapatkan bahwa frekuensi memberikan 

pengaruh yang beda nyata terhadap kontrol, sedangan 

perlakuan lama waktu tidak berbeda nyata.  

 

Kata kunci : Frekuensi, Selada Merah, Sonic Bloom, Waktu 
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Effect of Frequency and Time of Exposure Using Sonic 

Bloom Technology on Vegetative Growth of Red Lettuce  

(Lactuca sativa). Thesis. Supervisior’s : Yusuf Hendrawan, 

STP, M.App.Life.Sc., Ph.D and Prof. Dr. Ir. Sumardi Hadi 

S.,MS 

 

SUMMARY 

The use of sound wave technology to increase crop 

productivity is one form of innovation that is being intensively 

studied because sound waves are suspected to be able to 

encourage plant growth, increase production and improve yield 

quality. Using sound waves on plants that want them can 

stimulate them to grow, while plants that don't want them will 

inhibit their growth. This study aims to determine the effect of 

several exposures of frequency range and length of time of 

exposure on the red lettuce garden (Lactuca sativa var. Red 

rapid) and whether the treatment has significant results on the 

red lettuce plants. This study used a randomized block design 

(RBD) with 3 repetitions and 2 factorial lengths of treatment (1 

hour, 2 hours and 3 hours) and a range of frequencies with 

different magnitudes (3 kHz - 5 kHz, 7 kHz - 9 kHz, 11 kHz – 13 

kHz) using 3 repetitions. Data processing is obtained from 

measurements made every 3 days and at the end of the 

research process. All data obtained from observations and 
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measurements will be analyzed using Analysis of Variance 

(ANOVA) and subsequently a 5% DMRT test is performed. The 

results of this study are that the use of 3-5 kHz frequency 

treatment with 2 hours has the best results compared to other 

treatments. In the measurement of leaf parameters 10 strands 

were obtained, plant height was 9.4 cm, wet weight was 4 g, dry 

weight was 0.22 g, leaf area was 27.19 cm2, red leaf index was 

0,654 and green leaf index was 0,006. Based on the ANOVA 

test, it was found that the frequency had a significantly different 

effect on controls, while the length of time the treatment was not 

significantly  

  

Keywords : Frequency, Red Lettuce, Sonic Bloom, Time 
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 I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Melalui publikasi yang berjudul Transforming the World 

through Food and Agriculture di tahun 2019, FAO (Food And 

Agricultural Organization) mengajak masyarakat seluruh dunia 

untuk kembali menumbuhkan semangat dalam mewujudkan 

ketahanan pangan. FAO juga menjelaskan bahwa solusi yang 

paling tepat terletak pada kemauan untuk mengubah sistem 

pangan dan pertanian. Para ilmuan dan peneliti tentunya tidak 

akan ketinggalan untuk ikut serta dalam mewujudkan ketahanan 

pangan, dengan terus menyelidiki kemungkinan pemanfaatan 

teknologi baru untuk meningkatkan produksi makanan. 

Penggunaan teknologi gelombang suara untuk 

meningkatkan produktifitas tanaman adalah salah satu bentuk 

inovasi yang sedang gencar diteliti. Reda et al. (2013) dalam 

risetnya mengatakan bahwa gelombang suara dapat 

merangsang hormon endogen, sehingga dengan pemberian 

teknologi frekuensi akustik dapat mendorong pertumbuhan 

tanaman, meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas 

hasil. Menggunakan gelombang suara pada tanaman yang 

menginginkannya dapat merangsang mereka untuk tumbuh, 

sementara tanaman yang tidak menginginkan akan 

menghambat pertumbuhannya.  

Penelitian terkait penggunaan gelombang elektromagnetik 

dalam hal ini adalah bunyi sudah banyak dilakukan dengan 

berbagai variabel seperti waktu pemaparan, lama pemaparan, 

variasi jenis musik dan produk tanaman yang mendapatkan 

perlakuan. Sonic Bloom merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyebut pemanfaatan gelombang bunyi sebagai faktor 

pendorong untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Salah 

satu penelitian terbaru terkait sonic bloom adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Resti (2018) untuk mengetahui efek 
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paparan beberapa jenis musik pada tanaman bayam merah. 

Melalui penelitian tersebut didapatkan bahwa hasil yang paling 

maksimal diperoleh oleh bayam merah yang mendapatkan 

paparan musik murotal dengan frekuensi 165 – 423 Hz. Melalui 

penelitian tersebut ternyata masih banyak hal yang bisa 

dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan, seperti 

misalnya adalah apakah benar pengaruh tersebut hanya berasal 

dari paparan bunyi atau mungkin ada faktor lain yang juga 

memeberikan pengaruh cukup besar. 

Untuk itu pada penelitian kali ini memiliki tujuan untuk 

mengkaji lebih lanjut terkait penelitian – penelitian terdahulu 

dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Bentuk perlakuan 

yang akan diberikan adalah pemaparan frekuensi pada tanaman 

dengan variasi tiga range tingkat frekuensi yang berbeda dan 

juga variasi lama waktu pemaparan. Penggunaan frekuensi 

yang bervariasi bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh 

nyata yang terjadi pada pertumbuhan tanaman ketika 

mendapatkan paparan berbagai tingkat frekuensi dengan satu 

jenis suara yang sama. Sedangkan pemberian perlakuan lama 

waktu pemaparan yang bervariasi untuk mengetahui apakah 

lama waktu memilki pengaruh yang nyata dalam menunjang 

proses pertumbuhan.  

Tanaman yang dipilih sebagai objek penelitian kali ini 

adalah tanaman selada merah atau Lactuca sativa var. Red 

Rapid. Selada merah merupakan salah satu jenis selada kriting 

yang memilki daun beronde yang berwarna merah. Pemilihan 

tanaman ini adalah selain dikarenakan memilki daya jual yang 

tinggi dan pasar yang luas, tanaman ini juga dikenal memiliki 

kandungan vitamin yang lebih beragam dan kandungan 

antioksidan yang lebih tinggi jika dibandingkan tanaman selada 

lainnya. 

 

 



3 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian frekuensi dengan 

range berbeda – beda yang diberikan pada pagi dan 

sore terhadap pertumbuhan tanaman selada merah 

selama 21 hari pemberian perlakuan ? 

2. Jenis frekuensi manakah yang paling berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan tanaman selada merah ? 

3. Bagaimana pengaruh perlakuan lama waktu pada 

pemberian fekuensi yang berbeda – beda untuk 

pertumbuhan tanaman selada merah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini 

yaitu :  

1. Mengetahui pengaruh pemberian frekuensi dengan 

range yang berbeda – beda yang diberikan pada pagi 

dan sore terhadap pertumbuhan tanaman selada merah 

selama 21 hari pemberian perlakuan. 

2. Mengetahui manakah jenis frekuensi yang paling 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman 

selada merah. 

3. Mengetahui pengaruh perlakuan pemberian frekuensi 

yang berbeda – beda dan lama waktu yang paling baik 

dalam memaksimalkan pertumbuhan tanaman selada 

merah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian kali ini yaitu : 

1. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk 

menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan 
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memperoleh gelar sebagai Sarjana Teknik pada 

Program Studi Teknik Pertanian di Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawjaya Malang. 

2. Sebagai solusi dalam mengatasi salah satu masalah 

yang terjadi dimasyarakat pada bidang pertanian dengan 

pengembangan teknologi yang dapat membantu 

peningkatan produktifitas tanaman. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan Sonic Bloom. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pertumbuhan vegetatif tanaman yang meliputi tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun, berat basah, berat 

kering, nilai indeks merah daun dan stomata daun. 

2. Menggunakan sistem tanam polibag dengan media 

tanah. 

3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

adalah besarnya frekuensi yang diberikan melalui 

sumber audio dan lama pemaparan gelombang 

frekuensi, cahaya alami (matahari), kelembaban udara, 

suhu, faktor lingkungan uji buatan (chamber) 

diasumsikan sama tiap - tiap pengaruh dan perlakuan. 

4. Tidak membahas struktur kimia, struktur sel tanaman, 

kandungan nutrisi, jenis hama dan penyakit tanaman 

serta anggaran biaya. 

5. Tidak membahas jenis-jenis gelombang, hanya fokus 

gelombang bunyi dan range frekuensi yang digunakan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fotosintesis 

Tumbuhan memiliki kemampuan untuk dapat 

memproduksi bahan makanannya sendiri dengan menggunakan 

beberapa bantuan bahan baku dan faktor pembantu dari luar. 

Proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik (CO2 

dan H2O) pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan cahaya 

matahari atau yang lebih kita kenal dengan sebutan 

Fotosintesis. CO2 dan H2O yang merupakan substrat dalam 

reaksi sehingga dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen 

fotosintesis berupa klorofil sekaligus beberapa pigmen lainnya 

akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen (Ai, 

2012), dengan formulasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Stomata merupakan celah diantara epidermis yang diapit oleh 2 

sel epidermis khusus yang disebut sel penutup, sel penutup 

dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. Proses membukanya stomata sangat dipengaruhi 

oleh cahaya (Haryanti, 2010). Jika stomata menutup atau tidak 

membuka secara maksimal maka kadar CO2 dalam sel akan 

rendah sehingga laju fotosintesis akan menurun sehingga akan 

berdampak pada pertumbuhan dari tanaman tersbut. 

 
Gambar 2.1 Formulasi Reaksi Fotosintesis 

(Ai, 2012). 

2.2 Gelombang Bunyi 

Energi getaran yang mengalami perambatan melalui 

medium atau tanpa medium itulah yang disebut dengan 

gelombang (Halliday, 2010). Seperti yang kita ketahui 
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gelombang bunyi berdasarkan mediumnya dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang 

elektromagnetik. Sedangkan jika berdasarkan rambatannya 

gelombang dibedakan menjadi gelombang tranversal dan 

longitudinal. Bunyi merupakan gelombang mekanik jenis 

longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang 

bergetar. Bunyi dapat terdengar karena sumber bunyi bergetar 

dan kemudian menggetarkan udara disekitar yang merupakan 

medium perambatan bunyi hingga sampai gendang telinga. 

Bunyi yang dapat didengar manusia berada pada kawasan 

frekuensi pendengaran antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz 

(Shoedojo, 2004). 

Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal 

yang terjadi karena energi membuat (partikel) udara  merapat 

dan merenggang, dengan cara ini pula energi dirambatkan ke 

seluruh ruang. Jika anda berbicara maka getaran dari energi 

getaran yang berasal dari pita suara anda diteruskan ke udara 

dan menyebabkan molekul udara merapat dan merenggang 

secara bergantian ke segala arah, membentuk muka gelombang 

berbentuk bola. Gelombang bunyi tersebut dapat dijalarkan di 

dalam melaui suatu media baik padat, cair, dan gas. Partikel-

partikel bahan yang akan mentransmisikan sebuah gelombang 

seperti itu akan berosilasi di dalam arah penjalaran gelombang 

itu sendiri. Ada suatu jangkauan frekuensi yang lebih besar di 

dalamnya dimana dapat dihasilkan gelombang mekanis 

longitudinal. Sedangkan gelombang bunyi akan dibatasi oleh 

jangkauan frekuensi yang dapat merangsang gendang telinga 

lalu akan diteruskan ke sistem syaraf pusat manusia untuk 

mendapatkan sensasi pendengaran (Lubis & Lizalidiawati, 

2005). 

 

2.3 Frekuensi 
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Frekuensi merupakan jumlah pergeseran sebuah 

partikel dalam satu sekon, frekuensi dinyatakan dalam satuan 

hertz (Hz). Frekuensi adalah gejala fisis obyektif yang dapat 

diukur oleh instrumen-instrumen akustik. Jenis frekuensi yang 

dapat didengar telinga normal manusia adalah audiosonik, yaitu 

sebesar 20 sampai dengan 20.000 Hz (Indrawati dan Tirono, 

2009). Berdasarkan frekuensinya bunyi dapat dikelompokan 

menjadi dua bagian yaitu bunyi yang frekuensinya teratur atau 

disebut nada dan bunyi yang frekuensinya tidak teratur atau 

yang disebut desah (noise). Semakin besar frekuensinya maka 

semakin tinggi nadanya dan berlaku sebaliknya, karena tinggi 

rendahnya nada bergantung pada frekuensi. Jangkauan 

frekuensi yang dapat didengar oleh manusia ini berkisar antara 

20 siklus/detik (atau 20 Hz) sampai kira-kira 20.000 Hz dan 

dinamakan jangkauan suara yang dapat didengar (audible 

range). Sebuah gelombang mekanis longitudinal yang memiliki 

frekuensinya berada di bawah jangkauan yang kedengaran 

tersebut dinamakan dengan gelombang infrasonik (infrasonic 

wave) yang memiliki kisaran frekuensi <20 Hz, sedangkan 

gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas jangkauan 

yang kedengaran dinamakan dengan gelombang ultrasonik 

(ultrasonic wave) yang memiliki kisaran frekuensi >20 kHz 

(Lubis & Lizalidiawati, 2005). 

Terdapat perbedaan yang jelas antara bunyi, suara dan 

frekuensi suara perbedaaannya yaitu kata “bunyi” (sound) 

mengacu kepada sebuah fenomena dimana adanya 

perambatan gelombang pada sebuah medium penghantar baik 

medium padat, cair maupun gas serta peristiwa tersebut dapat 

diamati dengan cara mengukur tingkatannya. Sedangkan kata 

“suara” (voice) mengacu kepada suatu bunyi yang dihasilkan 

dan berasal dari organ tubuh suatu makhluk hidup, dimana hal 

tersebut berasal dari membran getar pada organ-organ bicara 

manusia yang mengalami suatu getaran akibat adanya 
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tegangan terhadap membrane tersebut. Pada hal “audio”, 

“sonik", “audiosonik”, secara umum dapat diartikan sebagai 

jangka frekuensi (frequency range) dari spektrum bunyi yang 

dapat dideteksi / didengar oleh manusia (Purnomo, 2000). 

  

2.4 Teknologi Sonic Bloom 

Teknologi Sonic Bloom adalah teknik menyuburkan 

pertumbuhan tanaman menggunakan gelombang suara 

frekuensi tinggi (3500 – 5000 Hz), frekuensi yang digunakan 

dalam hal ini masih termasuk audiosonik atau dapat dikatakan 

mirip suara burung yang digabungkan dengan pemberian nutrisi 

melalui daun. Gelombang suara alam pada frekuensi 3500 – 

5000 Hz mampu merangsang pembukaan mulut daun (stomata) 

karena frekuensi yang tinggi dapat memberikan tegangan 

negatif terhadap stomata sehingga merangsang mulut daun 

untuk terbuka sehingga meningkatkan laju dan efisiensi 

penyerapan CO2 dan nutrisi yang diaplikasikan melalui daun 

(Yulianto, 2008). Ketika penyerapan CO2, air dan nutrisi lebih 

banyak maka akan dapat memaksimalkan proses fotosintesis, 

sehingga produktivitas dan pertumbuhan dari tanaman juga 

akan maksimal. Teknologi sonic bloom telah lama dikenal 

dibidang pertanian sebagai media perlakuan terhadap tanaman 

untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan 

serta memperbanyak hasil produksi tanaman. Dimana teknologi 

ini diciptakan oleh Dan Carlson seorang peneliti yang berasal 

dari Amerika Serikat dan mulai disebarkan menyeluruh secara 

komersial pada tahun 1980. 

Setiap daun memiliki stomata yang berbentuk celah 

celah kecil tempat laju penyerapan berbagai nutrisi pada daun. 

Celah stomata ini mampu memungkinkan untuk terjadinya 

penguapan air, proses keluarnya oksigen serta gas gas lain baik 

keluar lingkungan ataupun dari lingkungan. Stomata juga 

memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan daun agar tidak layu 
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dan akhirnya mati. Adanya stomata pada daun inilah 

membangkitkan rasa ingin tahu dari Dan Carlson untuk meneliti 

hal tersebut yakni dengan mengembangkan semprotan organik 

yang khusus untuk daun serta menerapkan suatu sistem 

pemberian perlakuan suara pada tanaman untuk menguji 

apakah ada kaitannya antara gelombang suara dengan 

tingkatan tertentu yang mengalir pada suatau medium memiliki 

dampak terhadap stomata daun pada tanaman. Carlson 

melakukan penelitian mengenai sonic bloom ini selama kurang 

lebih 15 tahun. Dalam penelitiannya Carlson berusaha mencari 

tahu unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi tingkat 

kesuburan tanaman serta mencari tahu ukuran keseimbangan 

unsur-unsur tiap tanaman agar tidak berlebihan dalam 

pemberiannya sehingga tidak menimbulkan overdosis. Ia 

menambahkan stimulan pertumbuhan untuk merangsang 

pertumbuhan secara optimal serta mengubah tegangan dasar 

permukaan air agar lebih mudah terserap sehingga perlakuan 

sonic bloom cukup memberikan hasil yang signifikan (Oliver, 

2002). 

 

2.5 Selada Merah 

Selada yang memiliki nama latin Lactica sativa 

merupakan tanaman yang biasa ditanam di daerah dingin 

maupun tropis. Selada yang umumnya dibudidayakan saat ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat macam tipe, yaitu selada 

krop, selada rapuh, selada daun dan selada batang. Diantara 

keempat jenis tersebut jenis selada yang sering kita temui dan 

dikonsusmsi adalah jenis selada daun. Selada daun memiliki 

beberapa varietas, ada yang daunnya berwarna hijau segar dan 

ada juga yang berwarna merah. Daunnya memilki bagian tepi 

yang bergerigi dan berombak. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan selada adalah 15 oC – 25 oC dengan pH tanah 5 – 

6,5 dan dapat ditanam pada berbagai berbagai musim baik 
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musim hujan maupun kemarau, asalkan kebutuhan air 

tercukupi. Selada yang ditanam didataran rendah cenderung 

lebih cepat berbunga dan berbiji (Supriati dan Herlina, 2014).  

Selada merah yang merupakan jenis varietas baru dari 

selada daun memilki rasa yang sedikit lebih pahit dari selada 

hijau, namun disamping itu terdapat banyak manfaat yang 

terkandung didalamnya. Selada daun memiliki nama 

internasional yakni leaf lettuce atau cut lettuce. Selada jenis ini 

helaian daunnya lepas dan tepiannya berombak atau bergerigi 

serta berwarna merah dan hijau. Selain dikonsumsi langsung, 

selada merah maupun hijau sering digunakan sebagai hiasan 

untuk aneka makanan. Klasifikasi tanaman selada adalah 

sebagai berikut (Haryanto, 2007) : 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dycotyledonae 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Lactuca  

Spesies : Lactuca sativa 

Beberapa varietas dari selada merah diantaranya ada 

Crispa dan Acephala. Selada merah memilki pigmen antosianin 

yang berguna sebagai penangkal radikal bebas yang merusak 

sel tubuh. Selain itu kandungan yang lebih unggul dibandingkan 

selada hijau adalah kandungan B6, karoten dan lutein yang 

lebih tinggi. Vitamin B6 berfungsi mencegah anemia dan 

membuat saraf pusat bekerja lebih baik, sedangkan karoten dan 

lutein bisa membuat pengelihatan menjadi lebih baik. selada 

merah yang sudah siap panen dapat dilihat pada Gambar 2.2 

dibawah ini. 
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Gambar 2.2 Selada Merah 

 

2.6 Pertumbuhan vegetatif 

Dalam siklus hidup tanaman terdapat dua fase penting 

yang salah satunya adalah fase pertumbuhan vegetatif. 

Pertumbuhan vegetatif itu sendiri merupakan proses yang terdiri 

dari proses perkecambahan, pertumbuhan akar, batang dan 

daun tanaman. Pertumbuhan ini ditandai dengan pertambahan 

volume, jumlah, bentuk dan ukuran organ – organ vegetatif 

tersebut, dimulai dari terbentuknya daun pada proses 

perkecambahan hingga awal terbentuknya organ generatif. 

Proses dan fase pertumbuhan ini ditentukan oleh faktor genetik 

dan lingkungan tempat tumbuh tanaman, sehingga terdapat 

perbedaan masa dan fase antar jenis, varietas dan lingkungan 

yang berbeda (Humphries dan Wheeler, 1963 in Gardner, et al., 

1985).  Selain itu ada beberapa faktor eksternal yang juga 

berpengaruh pada pertumbuhan tanaman diantaranya adalah 

nutrisi, cahaya matahari, air, suhu dan kualitas tanah. 

 

2.7 Pupuk Organik 

Suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat 

fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi 

pertumbuhan tanaman itulah yang disebut sebagai pupuk. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian bahan kapur 

dengan maksud untuk meningkatkan pH tanah yang asam, 

pemberian legin bersama benih tanaman kacang-kacangan, dan 
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pemberian pembenah tanah (soil conditioner) untuk 

memperbaiki sifat fisik tanah. Dalam pengertian lain yang lebih 

khusus pupuk disebut sebagai bahan yang mengandung satu 

atau lebih hara tanaman. Melihat dari pengertian ini kegiatan 

tersebut hanya urea yang dianggap pupuk karena bahan 

tersebut yang mengandung hara tanaman, yakni nitrogen 

(Rosmarkam, 2002). 

Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau 

seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman 

dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk ini 

dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai 

bahan organik untuk memperbaiki sifat sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah. Definisi tersebut menunjukan bahwa pupuk 

organik lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau 

bahan organiknya dibandingkan kadar haranya (Simanungkalit, 

2006). Kompos merupakan produk pembusukan dari limbah 

tanaman dan hewan hasil perombakan oleh fungi dan cacing 

tanah. Pupuk hijau merupakan keseluruhan tanaman hijau 

maupun hanya bagian dari sisa tanaman seperti sisa batang 

dan akar setelah bagian atas tanaman yang hijau digunakan 

sebagai pakan ternak. Sampah kota yang dapat menjadi 

kompos berupa sampah kota yang berasal dari tanaman, 

setelah dipisah dari bahan – bahan yang tidak bisa dirombak 

seperti plastik, kertas, botol dan kertas. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Salah satu penelitian mengenai teknologi sonic bloom 

adalah yang dilakukan oleh Kuni Nadliroh dkk pada tahun 2015. 

Penelitian tersebut memilki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

gelombang bunyi terhadap buka tutup stomata tanaman padi. 

Penelitian ini menggunakan perlakuan pemakaian 5 tingkat 

frekuensi yaitu 0 kHz, 0,01 kHz, 4 kHz, 7 KHz, dan  30 kHz. 

Pemberian frekuensi tersebut dilakukan mulai pukul 06.00 dan 
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kemudian dilakukan pengecekan stomata setiap tiga jam sekali 

yaitu pukul 09.00, 12.00, 15.00 dan 18.00. Didapatkanlah hasil 

frekuensi yang sesuai untuk tanaman padi adalah 4 kHz dengan 

waktu paling baik adalah pukul 06.00 sampai 09.00 pagi. 

Menurut Resti et al. (2018) penelitian terkait efek 

paparan musik klasik, hard rock maupun murotal terhadap 

tanaman bayam merah masih belum banyak diketahui sehingga 

perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Waktu pemberian 

paparan musik selama 3 jam mulai pukul 07.00 sampai 10.00 

WIB. Rentang frekuensi yang dihasilkan rata – rata adalah 

musik klasik 143-383 Hz, musik hard rock 120 – 192 Hz dan 

murotal 165 – 423 Hz. Melihat melalui parameter yang 

digunakan dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa jenis 

musik yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan vegetatif 

tanaman bayam merah adalah musik murotal. 

Penelitian lainnya adalah yang sempat dilakukan oleh 

Mentari Putri dkk pada tahun 2015 yang bertujuan untuk 

mengetahui aplikasi gelombang suara sonic bloom dan pupuk 

cair terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Penelitian tersebut 

menggunakan adalah pupuk organik cair dan dan pupuk 

anorganik cair dengan alat sonic bloom yang menghasilkan 

frekuensi dengan rentang 3500 – 5000 Hz. Hasil yang 

didapatkan melalui penelitian tersebut adalah gelombang suara 

dan penggunaan pupuk cair berpengaruh nyata pada 

pertumbuhan tanaman, dengan pupuk anorganik yang lebih 

optimal terhadap pertumbuhan tanaman jagung. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pembuatan rangkaian alat, instalasi dan penelitian 

dilakukan di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin 

Agroindustri. Peminjaman beberapa alat untuk pengujian 

dilakukan di Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian Jurusan 

Keteknikan Pertanian. Pengamatan stomata tumbuhan 

dilakukan di Laboratorium Biologi Dasar Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Waktu pelaksanaan 

penelitian pada bulan April 2019 hingga Juli 2019. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Digunakan berbagai macam alat dan bahan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Ada beberapa tahapan yang 

dilaksanakan dalam penelitian mulai dari pembuatan media 

tanam, pembuatan rangkaian instalasi uji (sumber suara), 

pembuatan chamber (lingkungan uji), pengukuran dan 

pengambilan data. Dengan rincian alat dan bahan sebagai 

berikut : 

Alat yang digunakan untuk mendukung proses penelitian ini 

adalah : 

1. Chamber berukuran 150 cm x 100 cm x 100 cm, sebagai 

wadah subjek dan objek perlakuan serta untuk mengurangi 

kebisingan suara dari lingkungan luar. 

2. Speaker Advance Model Duo - 050, sebagai sumber bunyi 

3. RTC DS3231, digunakan untuk mengontrol waktu 

pemberian suara dan irigasi pada tanaman 

4. Relay 4 chanel, digunakan untuk menghidupkan dan 

mematikan speaker dengan prinsip digital 

5. Arduino atmega, sebagai mikrokontroler untuk menjalankan 

automatisasi 
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6. MP3 Decoder, berfungsi seperti mp3 player 

7. Bak, sebagai tempat penyemaian 

8. Penggaris, digunakan untuk mengukur tinggi tanaman 

9. Polybag 9/18 X 18 (0,5 Kg), sebagai media penyemaian 

10. Sound level meter 407732, digunakan untuk mengukur 

tingkat kebisingan suara 

11. Digital Meter Tasi-8720, digunakan untuk mengukur 

intensitas cahaya yang didapat pada lingkungan uji dan 

lingkungan sekitar 

12. Oven, digunakan untuk mengeringkan tanaman hingga 

mencapai berat konstan 

13. Hygrometer Model TH108, untuk mengukur kadar 

kelembaban udara pada lingkungan uji 

14. Termometer ruang, untuk mengukur tingkat suhu 

lingkungan pengamatan 

15. Mikroskop Olympus CX31, digunakan untuk mengamati 

stomata pada daun  

16. Timbangan analitik I-2000, digunakan untuk menimbang 

bobot tanaman 

 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Benih selada merah varietas red rapid, sebagai sabjek 

utama perlakuan 

2. Kayu reng 3x4, sebagai bahan pembuatan chamber atau 

lingkungan uji 

3. Plastik uv, sebagai bahan penutup chamber 

4. Tanah Kascing (bekas budidaya cacing), sebagai bahan 

organik tanah serta nutrisi untuk tumbuhan 

5. Tanah, sebagai media utama penanaman 

6. Air, sebagai nutrisi tumbuhan 

7. Pupuk cair, untuk memberikan nutrisi tanaman selama 

pertumbuhan 
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8. Cat kuku, sebagai media penempelan stomata daun yang 

akan diuji 

 

3.3 Rangkaian Alat dan Desain Komponen 

Pada penelitian kali ini digunakan rangkain sumber 

suara yang telah dirakit menggunakan kontrol otomatis yaitu 

terdiri dari sound speaker, modul MP3 yang telah dipasang SD 

card, RTC, Rellay dan arduinouno yang merupakan rangkaian 

sumber suara dan telah disesuaikan dengan kondisi chamber. 

Jenis lagu yang digunakan adalah jenis lagu tradisional jawa 

yang berjudul “Puspa Warno”. Lagu tersebut kemudian dioalah 

menggunakan aplikasi Audacity untuk disesuaikan besar 

frekuensinya. Ada tiga range frekuensi yang digunakan, 

pertama untuk frekuensi rendah terdiri dari range 3000 Hz – 

5000 Hz, frekuensi sedang 7000 Hz – 9000 Hz dan untuk 

frekuensi tinggi 11000 Hz – 13000 Hz. 

Chamber yang merupakan lingkungan uji yang akan 

digunakan terbuat dari rangkaian kayu dengan dimensi panjang 

100 cm, lebar 150 cm, tinggi bangian depan 80 cm dan tinggi 

belakang 100 cm. Pada kerangka chamber kemudian 

dipasangkan plastik uv yang digunakan sebagai bahan penutup 

chamber agar dapat meminimalisir pengaruh dari luar 

lingkungan uji. Tinggi chamber sengaja dibuat berbeda agar 

memiliki atap yang miring sehingga dapat mengalirkan air hujan 

agar tidak menggenang di bagian atas chamber. Untuk gambar 

desain dari chamber yang akan digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Desain Chamber  

 

Selain mempersiapkan instalasi penelitian tersebut, 

dilakukan juga persiapan untuk sabjek penelitian sekaligus 

media tanam. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu 

penyemaian terhadap tanaman selada merah pada media 

semai selama 14 hari, untuk selanjutnya akan dipindahkan ke 

media tanam. Media tanam yang digunakan adalah tanah yang 

dicampur dengan menggunakan pupuk organik yang kemudian 

diletakan di dalam polibag. 

Persiapan selanjutnya adalah pengaturan besarnya 

range frekuensi, dalam melakukan pengukuran frekuensi suara 

software yang digunakan yaitu audacity. Jenis suara yang 

diputar dalam penelitian ini meliputi jenis suara musik gamelan 

yang berjudul “Puspawarna” dengan pencipta irama gending 

rancak yaitu Kanjeng Gusti Pengeran Adipati Aria 

Mangkunegoro IV. Pemilihan suara musik gamelan jawa 

didasarkan pada penelitian terdahulu yang mengungkapkan 

bahwa perlakuan musik gamelan merupakan perlakuan terbaik 

jika dibandingkan pemberian musik jazz dan heavy metal 

(Prasetyo dan Lazuardi, 2017). Nantinya frekuensi asli dari lagu 

tersebut akan diatur menjadi tiga bagian selang frekuensi yakni 

frekuensi 3000-5000 Hz, lalu 7000-9000 Hz dan yang terakhir 

c. Speaker  

b. Rangka Alat 

a. Tanaman 
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11000-13000 Hz. Tujuan dari pengaturan ketiga bagian selang 

frekuensi tersebut yaitu untuk mengetahui pada frekuensi 

manakah yang paling mempengaruhi tingkat produksi tanaman 

selada merah yang dapat dilihat dari pertumbuhannya dan 

bukaan stomata.  

 

1. Frekuensi 3000-5000 Hz 

 
Gambar 3.2 Grafik Frekuensi 3000-5000 Hz 

 

Pada gambar diatas merupakan grafik dari frekuensi 

musik gamelan “Puspawarna” dengan selang frekuensi yang 

telah diatur menggunakan tools effect, kemudian pilih menu 

change pitch dimana nantinya akan muncul kotak dialog untuk 

mengatur range frekuensi suara dalam bentuk pitch. Kemudian 

atur pitch tersebut dengan selang  3000-5000 Hz. Kemudian 

untuk memunculkan grafik dari frekuensi yang telah diatur dapat 

menggunakan tools analyze. Kemudian pilih menu plot diagram 

maka akan muncul seperti grafik pada Gambar 3.2. 
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2. Frekuensi 7000-9000 Hz 

 
Gambar 3.3 Grafik Frekuensi 7000-9000 Hz 

 

Pada grafik selanjutnya merupakan grafik dari frekuensi 

musik gamelan “Puspawarna” dengan selang frekuensi yang 

telah diatur menggunakan tools effect, kemudian pilih menu 

change pitch dimana nantinya akan muncul kotak dialog untuk 

mengatur range frekuensi suara dalam bentuk pitch. Kemudian 

atur pitch tersebut dengan selang  7000-9000 Hz. Kemudian 

untuk memunculkan grafik dari frekuensi yang telah diatur dapat 

menggunakan tools analyze. Kemudian pilih menu plot diagram 

maka akan muncul seperti grafik pada Gambar 3.3. 

 

3. Frekuensi 11000-13000 Hz 

 
Gambar 3.4 Grafik Frekuensi 11000-13000 Hz 
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Pada grafik yang ketiga ini merupakan grafik dari frekuensi 

musik gamelan “Puspawarna” dengan selang frekuensi yang 

telah diatur menggunakan tools effect, kemudian pilih menu 

change pitch dimana nantinya akan muncul kotak dialog untuk 

mengatur range frekuensi suara dalam bentuk pitch. Kemudian 

atur pitch tersebut dengan selang  11000-13000 Hz. Kemudian 

untuk memunculkan grafik dari frekuensi yang telah diatur dapat 

menggunakan tools analyze. Kemudian pilih menu plot diagram 

maka akan muncul seperti grafik pada Gambar 3.4. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) dengan 3 kali pengulangan dan 2 faktorial, yang pertama 

yaitu lama waktu perlakuan berbeda (1 jam, 2 jam dan 3 jam) 

yang akan diberikan pada pagi dan sore. Faktorial kedua adalah 

range frekuensi dengan besar yang berbeda (3000 Hz – 5000 

Hz, 7000 Hz – 9000 Hz, 11000 Hz – 13000 Hz) menggunakan 

lagu gamelan “Puspo Warno” dengan masing – masing 

perlakuan menggunakan 3 kali pengulangan. Digunakan kontrol 

yang merupakan tanaman selada merah yang tidak 

mendapatkan perlakuan apapun sebanyak 3 tanaman yang 

bertujuan sebagai pembanding, dengan desain kombinasi 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Range 

Frekuensi 

RF1 

(Frekuensi 

3-5 kHz) 

RF2 

(Frekuensi 

7-9 kHz) 

RF 3  

(Frekuensi 

11-13 kHz) 

Waktu    

T1 (1 jam, pagi 

dan Sore) 

RF1T1 RF2T1 RF3T1 

T2 (2 jam, pagi 

dan sore) 

RF1T2 RF2T2 RF3T2 

T3 (3 jam, pagi 

dan sore) 

RF1T3 RF2T3 RF3T4 

Keterangan :  

1. Faktor besar frekuensi yang dilambangkan dengan 

RF1  : frekuensi 3000 Hz- 5000 Hz / 3-5 kHz 

RF2 : frekuensi 7000 Hz – 9000 Hz / 7 9 kHz 

RF3 : frekuensi 11000 Hz – 13000 Hz / 11 – 13 kHz 

2. Faktor waktu perlakuan yang dilambangkan dengan 

T1 : Waktu selama 1 jam diberikan masing – masing 

pada pagi dan sore 

T2 : Waktu selama 2 jam diberikan masing – masing 

pada pagi dan sore 

T3 : Waktu selama 3 jam diberikan masing – masing 

pada pagi dan sore 

Selain dua faktorial inti tersebut digunakan pula perlakuan 

pendukung seperti penggunaan pupuk organik. Hasil peberian 

perlakuan dibandingkan dengan tanaman kontrol atau tanaman 

yang tidak mendapatkan perlakuan, pemaparan frekuensi dan 

lama pemaparan frekuensi. Pertumbuhan tanaman diamati 

setiap 3 hari sekali yaitu mulai tiga hari pertama pemberian 

perlakuan dan di lanjutkan pada hari ke 6, 9, 12, 15, 18, 21. 
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Menggunakan beberapa parameter pengamatan yang meliputi 

pengukuran jumlah daun, tinggi tanaman. Kemudian untuk luas 

daun, panjang tanaman, berat basah, berat kering bukaan 

stomata dan Indeks merah daun dilakukan di akhir pengamatan. 

Pada masing-masing perlakuan dengan jenis frekuensi 

dan intensitas waktu yang berbeda di perlukan tanaman dalam 

satu polibag dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Terdapat 

3 tanaman yang tanpa mendapat perlakuan yang digunakan 

sebagai kontrol. Total tanaman yang dibutuhkan secara 

keseluruhan adalah sebanyak 30 tanaman.  

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian rangkaian 

alat yaitu akan digunakan musik gamelan jawa yang berjudul 

“Puspa Warno” yang divariasikan dalam beberapa intensitas 

range frekuensi. Pertama untuk frekuensi rendah terdiri dari 

range 3000 Hz – 5000 Hz, frekuensi sedang 7000 Hz – 9000 Hz 

dan untuk frekuensi tinggi 11000 Hz – 13000 Hz. Kemudian 

untuk waktu pemberian perlakuan akan dilakukan pada dua 

waktu yaitu pagi mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB dan 

sore mulai pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pemaparan atau 

pemberian perlakuan dilakukan dua kali pada pagi dan sore 

karena pada waktu tersebut kondisi lingkungan tidak terlalu 

panas, sehingga penyerapan air oleh tanaman juga dapat lebih 

maksimal. Pemberian pupuk organik hanya dilakukan di awal 

saat memuali proses penanaman dan kemudian diberikan 

secara berkala tiga hari sekali. Penyiraman dilakukan secara 

manual setiap hari menggunakan gelas ukur dengan takaran 50 

ml untuk setiap tanaman 

3.4.1 Kondisi chamber 

a. Intensitas suara 

Untuk mengetahui apakah suara yang dikeluarkan 

menghasilkan besar range frekuensi seperti yang diinginkan dan 
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juga apakah suara tersebut dapat tersebar dengan merata, 

maka perlu dilakukan pengukuran dalam pelaksanaannya 

dengan mengetahui persebaran kebisingan atau desible. 

Pengukuran dilakukan menggunkaan sound level meter untuk 

mengetahui berapa intensitas kebisingan dalam chamber dan 

juga kebisingan di lingkungan luas chamber.  Waktu 

pengukuran dilakukan selama 1-2 menit dengan pembacaan 

sebanyak 3 kali diawal sebelum dilakukan penelitian. 

Pengukuran dilakukan untuk seluruh perlakuan yang diberikan. 

b. Suhu 

Pengukuran yang lain adalah pengukuran suhu. 

Pengukuran suhu dilakukan untuk mengetahui besarnya suhu 

dalam chamber sekaligus memastikan agar kondisi lingkungan 

uji sesuai dengan suhu optimum tanaman uji. Pengukuran 

dilakukan keseluruhan pada seluruh perlakuan yang diberikan. 

Dilakukan pengukuran suhu pada awal sebelum penelitian. Alat 

ukur yang digunakan adalah termometer ruang yang diletakan 

didalam chamber. 

c. Kelembaban udara 

Pengukuran kelembapan udara bertujuan untuk 

mengetahui kelembaban yang berada dalam lingkungan uji agar 

sesuai dengan kondisi kelembaban optimum dari tanaman uji. 

Pengukuran kelembapan juga dilakuan pada seluruh perlakuan 

yang diberikan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

kelembapan adalah Hygrometer. 

d. Intensitas Cahaya 

Pengukuran intensitas cahaya bertujuan untuk 

mengetahui besarnya cahaya yang mampu masuk ke dalam 

lingkungan uji, sekaligus memastikan apakah cahaya yang 

masuk sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Pengukuran 

intensitas cahaya dilakukan di dalam lingkungan uji dan pada 

seluruh perlakuan yang diberikan. Pengukuran intensitas 

cahaya menggunakan lux meter. 
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3.4.2 Parameter pengamatan pertumbuhan 

a. Jumlah daun 

Jumlah daun dihitung berdasarkan daun yang terbuka 

dengan satuan helai. Jumlah daun merupakan parameter yang 

dapat terlihat jelas untuk mengetahui pertumbuhan tanaman. 

Perhitungan dilakukan setiap tiga hari sekali selama 21 hari 

sesuai lama waktu penelitian. Penghitungan tidak dilakukan 

setiap hari dikarenakan perubahan yang terjadi tidak terlalu 

terlihat. 

b. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diukur mulai pangkal tanaman hingga 

ujung tanaman yang tertinggi dengan satuan cm. Perhitungan 

dilakukan setiap tiga hari sekali selama 21 hari sesuai lama 

waktu penelitian. Tinggi tanaman diukur menggunakan bantuan 

penggaris plastik Butterfly. 

c. Berat basah 

Berat basah diukur dengan menimbang tanaman 

menggunakan timbangan digital dengan satuan g. Pengukuran 

tanaman dilakukan dihari akhir penanaman atau di hari ke 21. 

Tanaman dibersihkan terlebih dahulu dari media tanah yang 

mungkin masih menempel di akar tanaman, setelah akar 

tanaman bersih tanaman bisa langsung ditimbang 

menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian dua angka 

dibelakang koma. 

d. Berat Kering 

Berat kering dilakukan setelah pengukuran berat basah 

tanaman. Tanaman selada yang telah diketahui berat basahnya 

kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 700 C 

sampai diperoleh kondisi tanaman yang kering atau berat 

tanaman yang konstan. Setelah didapatkan kondisi tanaman 

yang kering, selanjutnya tanaman selada kering ditimbang 

menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian dua angka 

dibelakang koma. 
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e. Luas daun 

Luas daun diukur di akhir pengamatan atau pada hari ke 

21. Pengukuran menggunakan metode gravimetric, dengan cara 

menghitung luas kertas yang akan digunakan dan selanjutnya 

berat dari kertas tersebut. Kemudian menggambar daun secara 

langsung pada sehelai kertas yang telah diukur luasnya dan 

dihitung beratnya. Setelah itu kertas digunting sesuai sketsa 

daun yang telah digambar dan selanjutnya kertas guntingan 

sketsa daun ditimbang kembali dengan menggunakan 

timbangan analitik. Luas daun dapat ditentukan dengan 

perbandingan berat replika dengan berat total daun dikalikan 

luas total kertas yang dipakai, sesuai dengan rumus yang 

digunakan Sitompul dan Guritno (1995) pada Persamaan 3.1 

sebagai berikut : 

LD = 
𝑊𝑟 
Wt

 𝑥 𝐿𝐾  ..................................................(1) 

Dimana  : LD = Luas daun (cm2) 

     LK = Luas Kertas (cm2) 

         Wr = Berat Kertas Replika Daun (g) 

         Wt = Berat Kertas Total (g) 

 

f. Indeks Merah Daun 

Analisa warna perlu pula dilakukan pengukuran untuk 

mengetahui apakah tanaman tersebut memilki warna yang 

sesuai dan menarik. Pengukuran analisa warna dilakukan 

diakhir pengamatan atau pada hari ke 21. Tanaman yang 

digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis selada krop 

yang memilki daun berwarna merah, untuk itu perlu dilakukan 

pengukuran nilai indeks merah pada daun selada merah. 

Besarnya red indeks dapat ditentukan dengan cara mengambil 

satu sampel daun dari masing – masing kombinasi perlakuan, 

selanjutnya daun di scan dan didapatkan file gambar tipe 
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bitmap. Kemudian gambar dianalisa dengan menggunakan 

bantuan software image analisis. Model warna RGB dapat 

dinormalisasi dengan rumus sebagai berikut:  

Indeks warna merah (IRed)  =  
𝑅

(𝑅+𝐺+𝐵)
 ................................... (2) 

Indeks warna hijau (IGreen)  = 
𝐺

(𝑅+𝐺+𝐵)
 .................................... (3) 

Indeks warna biru (IBlue)     = 
𝐵

(𝑅+𝐺+𝐵)
 ..................................... (4) 

g. Stomata 

Stomata dilakukan diakhir pengamatan atau pada hari ke 

21. Besar atau bentuk stomata dilihat menggunakan bantuan 

mikroskop cahaya. Pengamatan dilakukan dengan cara 

mengoleskan cat kuku bening pada permukaan daun bagian 

bawah. Kemudian di tempel menggunakan isolasi transparan 

yang telah diberi tanda, selanjutnya isolasi diletakan pada 

preparat dan diamati menggunakan mikroskop bagaimana 

kondisi bukaan stomata. Setelah pemangapatan didapatkan 

panjang dan lebar, sehingga selanjutnya dapat dilakukan 

penentuan luas bukaan stomata dengan pendekatan eliptis 

dengan persamaan sebagai berikut : 

 𝐿 =
𝜋

4
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 .......................................... (5) 

3.5 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian diawali dengan mempersiapkan alat 

dan bahan, proses penyemaian, proses penanaman, setelah itu 

dilakukan pengamatan pertumbuhan vegetatif tanaman selada 

merah dan dilakukan pengamatan selama 21 hari. Secara 

umum dapat dilihat pada Gambar 3.5 yang menunjukan 

tahapan penelitian. Proses penanaman digunakan media tanam 

tanah dengan penambahan bahan organik. 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai 

penelitian adalah mempersiapkan segala kebutuhan alat dan 

bahan yang telah di rancang dan akan digunakan dalam 
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penelitian. Untuk bahan yang akan digunakan adalah benih 

selada merah (red rapid), yang akan disemai terlebih dahulu 

selama 14 hari hingga siap menjadi bibit dan siap dipindahkan 

pada tanah dalam polybag sebagai media tanamnya. 

Selanjutnya untuk alat yang dipersiapkan pertama adalah 

chamber yang merupakan lingkungan uji. Lingkungan uji 

menggunakan bahan kayu dengan dimensi panjang 100 cm, 

lebar 150 cm, tinggi depan 80 cm dan tinggi bagian belakang 

100 cm. Kemudian pada sekeliling chamber dipasang plastik UV 

untuk meminimalisir pengaruh dari luar dan memastikan agar 

tanaman tetap mendapatkan cahaya matahari yang memadai. 

Kemudian pemasangan sound speaker sebagai sumber suara. 

Pada sound speaker di rakit menggunakan sistem otomatis 

dengan penambahan relay 4 canel, RTC, arduinouno dan modul 

MP3. 

3.5.2 Proses Penanaman 

Setelah dilakukan penyemaian dan benih sudah 

menjadi bibit dan siap dipindahkan, maka proses penanaman 

siap untuk dimulai. Media tanam yang digunakan untuk tanaman 

selada dalam penelitian ini adalah menggunakan media tanah. 

Tanah yang digunakan sebelumnya sudah mendapatkan 

campuran tanah kascing (bekas budidaya cacing). Bibit yang 

telah masuk pada fase perkecambahan akan dipindahkan pada 

media tanam yang diletakan pada polybag. Pada penelitian kali 

ini menggunakan sebanyak 27 polybag, dengan pembagian 3 

polibag untuk masing – masing kombinasi perlakuan dan 3 

polybag sebagai kontrol.  

3.5.3 Pengamatan dan Analisa  

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan dari tanaman selada merah yang mendapatkan 

perlakuan pemaparan frekuensi dengan bebagai tingkatan yaitu 

frekuensi rendah terdiri dari range 3000 Hz – 5000 Hz, frekuensi 

sedang 7000 Hz – 9000 Hz dan untuk frekuensi tinggi 11000 Hz 
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– 13000 Hz, dengan durasi pemberian selama 1 jam, 2 jam dan 

3 jam perhari selama 21 hari masa tanam. Pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter 

diantaranya jumlah daun dan tinggi tanaman yang akan diukur 

setiap tiga hari sekali. Kemudian pada akhir masa tanam atau 

pada umur 21 hari juga dilakukan pengamatan pada berat 

basah, berat kering, luas daun, indeks merah daun dan bukaan 

stomata.  
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Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data didapat dari pengukuran yang 

dilakukan setiap 3 hari sekali dan pada akhir proses penelitian. 

Seluruh data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

pengukuran akan di analisa menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila hasil ragam menunjukan adanya pengaruh 

nyata maka akan diuji menggunakan Duncan’s Multiple Range 

Test (DMRT) pada taraf 5%. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Penanaman 

Pada penelitian kali ini digunakan media tanam berupa 

tanah yang di ambil dari lahan yang berada di sekitar 

Laboratorium Mekatronika dengan campuran tanah kascing 

(tanah bekas budidaya cacing). Proses penanaman di awali dari 

benih selada merah varietas Red Rapid di rendam pada air 

hangat selama satu malam untuk selanjutnya bisa disebar pada 

media semai. Tempat penyemaian menggunakan bak dengan 

media tanah. Penyemaian dilakukan selama 14 hari terhitung 

mulai 13 Juni 2019 hingga 26 Juni 2019. Pada tanggal 26 Juni 

2019 tanaman selada merah yang disemai telah memilki 3 helai 

daun dan selanjutnya dipindahkan pada polybag. Digunakan 

total 30 buah polybag dengan rincian penggunaan yaitu 27 

polybag untuk masing - masing kombinasi perlakuan sekaligus 

pengulangan dan 3 polybag untuk kontrol. Polybag yang 

digunakan memilki ukuran 9 X 18 (0,5 Kg). Setiap polybag berisi 

campuran antara tanah dari lahan dan tanah kascing dengan 

perbandingan 50 : 50. Tanaman kemudian dimasukan dalam 

chamber yang berbeda – beda sesuai dengan perlakuan yang 

diberikan. Waktu pemberian perlakukan dilakukan selama 21 

hari dimulai pada tanggal 27 Juni 2018 hingga 17 Juli 2019. 

Tanaman di siram setiap hari pada pagi dan sore menggunakan 

gelas takar sebanyak 50 ml untuk setiap tanaman. Sedangkan 

pemberian pupuk cair di lakukan setiap tiga hari sekali 

menggunakan semprotan, untuk masing – masing tanaman 

mendapat 10 kali semprotan.  

4.2 Ruang Lingkungan Uji 

Ruang lingkungan uji terbuat dari kayu dengan bentuk 

persegi panjang yang memilki dimensi panjang 100 cm, lebar 

150 cm, tinggi bangian depan 80 cm dan tinggi bagian belakang 

100 cm. Pada bagian depan dan belakang didesain memilki 
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tinggi yang berbeda dengan maksud untuk mengalirkan air agar 

tidak menggenang di bagian atap lingkungan uji ketika terjadi 

hujan. Ruang lingkungan uji atau yang biasa dengan sebutan 

chamber tersebut dilapisi dengan plastik bening yang digunakan 

sebagai bahan penutup chamber agar tanaman dapat tetap 

menerima sinar matahri selama perlakuan dan sekaligus 

meminimalisir pengaruh dari luar lingkungan uji. Bentuk 

Chamber dapat di lihat pada Gambar 4.1.  

 

 
Gambar 4.1 Rangkaian Chamber 

 

Digunakan 4 buah chamber pada penelitian kali ini 

dengan rincinan pemakaian untuk range frekuensi 3000-5000 

Hz, untuk range frekuensi 7000-9000 Hz, untuk range frekuensi 

11000-13000 Hz dan untuk kontrol. Bagian dalam ruang 

lingkungan uji terdapat dua buah Speaker Advance Model Duo 

sebagi sumber suara dan di atur posisinya di tengah agar suara 

yang terdapat di dalam dapat tersebar merata. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4 yang menunjukan 

rangkaian dari chamber. Pemberian suara dilakukan secara 

otomatis menggunakan rangkain automatisasi Arduino Uno. 

Sumber suara akan menyala secara otomatis sesuai waktu 

yang telah diatur yaitu pada pukul 07.00 sampai 10.00 WIB 
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dipagi hari dan menyala kembali pada pukul 14.00 sampai 17.00 

WIB pada sore hari. 

Sebelum penelitian berjalan terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran kondisi lingkungan yang berada di sekitar chamber. 

Pengukuran dilakukan pada beberapa indikator yang meliputi 

intensitas suara, suhu lingkungan, kelembaban lingkungan dan 

intensitas cahaya. Melalui pengukuran tersebut didapatkan hasil 

untuk intensitas suara yang di hasilkan didalam ruang 

lingkungan uji berkisar antara 72,6 hingga 76 dB, hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Prasetyo (2014) yang menggunkan 

level suara berkisar antara 70-75 dB pada musik klasik, noise 

dan campuran dapat meningkatkan hasil pertumbuhan 

tanaman.   

Pada bulan Juni hingga Juli 2019 Kota Malang berada 

pada awal musim kemarau sehingga suhu lingkungan bisa 

mencapai angka yang cukup rendah. Melalui pengukuran yang 

dilakukan suhu yang tercatat pada ruang lingkungan uji dan 

lingkungan sekitar berkisar antara 18 0C hingga 33 0C. Kondisi 

tersebut masih sesuai dengan lingkungan yang ideal bagi 

tanaman selada merah untuk tumbuh. Menurut Supriati dan 

Herlina (2014) tanaman selada dapat tumbuh dengan baik pada 

kondisi suhu 15 oC – 25 oC dan dapat ditanam pada berbagai 

berbagai musim baik musim hujan maupun kemarau, asalkan 

kebutuhan air tercukupi. Selada yang ditanam didataran rendah 

cenderung lebih cepat berbunga dan berbiji. Karena pada awal 

musim kemarau kelembaban udara juga beragam yaitu berkisar 

antara 43% hingga 52%. Pengukuran intensitas cahaya pada 

area di dalam chamber atau ruang lingkungan uji sebesar 231 

Lux hingga 251 Lux, sedangkan pada area luar sekitar ruang 

lingkungan uji sebesar 270 Lux. Kondisi intensitas cahaya 

memang mengalami perubahan yang cukup drastis mengingat 

cuaca yang tidak menentu.  
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4.3 Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Selada 

Merah 

Setiap makluk hidup pastilah mengalami proses 

pertumbuhan yang menyebabkan perubahan wujud maupun 

ukuran, seperti halnya tanaman yang mengalami pertumbuhan 

sekaligus perkembangan secara vegetatif menjadi semakin 

tinggi dan besar. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terjadi 

melalui tiga proses sederhana yaitu melalui pembelahan sel, 

pembesaran sel dan diferensiasi sel (Salisbury dan Ross 1995).  

 
Gambar 4.2 Bibit Selada Merah Usia 14 Hari Setelah Semai 

 

Tanaman selada merah yang telah berumur 14 hari 

dan di pindahkan ke polybag seperti yang terlihat pada Gambar 

4.2 mulai di berikan perlakuan sesuai dengan rancangan 

kombinasi yang telah dibuat. Pemberian perlakuan dilakukan 

selama 21 hari, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2019 hingga 17 

Juli 2019. Untuk mengetahui pengaruh dari pemberian 

perlakuan pada tanaman selada merah, dilakukan pengamatan 

pada beberapa parameter pertumbuhan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Parameter yang akan diamati meliputi tinggi 

tanaman, jumlah daun, berat basah, berat kering, indeks merah 

daun, dan luas daun. Selain parameter pertumbuhan, penelitian 

ini juga mengamati parameter kondisi stomata tanaman. 

Pengamatan pada tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan 

setiap tiga hari sekali dan untuk paramter lainnya dilakukan 

diakahir penelitian pada hari ke-21. Seluruh proses pengamatan 
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parameter tersaji pada Lampiran 6. Seluruh data yang 

didapatkan dari semua parameter yang digunakan dicatat 

dengan lengkap sesuai hasil perlakuan dan pengulangan. Tabel 

data hasil pengamatan pertumbuhan tanaman selada merah 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4.3.1 Bukaan Stomata 

Salah satu organ pada tanaman yang berperan sebagai 

pori-pori pada permukaan daun dimana tanaman mengatur 

penyerapan karbon dioksida (CO2) untuk fotosintesis dan 

berkaitan terhadap hilangnya air pada tanaman saat melalui 

transpirasi merupakan stomata.  Menurut Gregory et. al. (1950) 

perubahan turgor pada sel penjaga menentukan area pori 

stomata dimana difusi gas dapat terjadi, sehingga 

mempertahankan lingkungan internal yang konstan dalam daun. 

Stomata berperan sebagai pengontrol terkait ketersedian CO2  

dan efisiensi dalam penggunaan air pada tanaman.  

     

          a)1 jam                       b) 2 jam                           c) 3 jam 

Gambar 4.3 Stomata Daun Pada Frekuensi 3 - 5 kHz 

Setelah dilakukan pengamatan didapatkan hasil 

bukaan stomata pada daun bagian bawah selda merah pada 

frekuensi sebesar 3 – 5 kHz seperti yang tampak pada Gambar 

4.3 didapatkan hasil untuk waktu 1 jam sebesar 140.06 µm ~ 

143,03 µm, untuk waktu 2 jam sebesar 145,44 µm ~ 206,59 µm 

dan untuk waktu 3 jam sebesar 104,23 µm ~ 134.66 µm. 
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Terlihat yang memilki bukaan stomata yang paling lebar adalah 

pada lama waktu 2 jam. 

       

          a)1 jam                          b) 2 jam                           c) 3 jam 

Gambar 4.4 Stomata Daun Pada Frekuensi 7 - 9 kHz 

Setelah dilakukan pengamatan didapatkan hasil 

bukaan stomata pada daun bagian bawah selda merah pada 

frekuensi sebesar 7 - 9 kHz seperti yang tampak pada Gambar 

4.4 didapatkan hasil untuk waktu 1 jam sebesar 92.26 µm ~ 

151.04 µm, untuk waktu 2 jam sebesar 84,53 µm ~ 113,45 µm 

dan untuk waktu 3 jam sebesar 62,38 µm ~ 86,95 µm. Terlihat 

yang memilki bukaan stomata yang paling lebar adalah pada 

lama waktu 1 jam. 

       

             a)1 jam                     b) 2 jam                           c) 3 jam  

Gambar 4.5 Stomata Daun Pada Frekuensi 11 - 13 kHz 

Setelah dilakukan pengamatan didapatkan hasil 

bukaan stomata pada daun bagian bawah selda merah pada 

frekuensi sebesar 11 - 13 kHz seperti yang tampak pada 

Gambar 4.5 didapatkan hasil untuk waktu 1 jam sebesar 59,64 
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µm ~ 96,91 µm, untuk waktu 2 jam sebesar 60,74 µm ~ 75,16 

µm dan untuk waktu 3 jam sebesar 41,61 µm ~ 88,81 µm. 

Terlihat yang memilki bukaan stomata yang paling lebar adalah 

pada lama waktu 1 jam. 

 

Gambar 4.6 Stomata Daun Pada Tanaman Kontrol 

 Pada tanaman kontrol seperti pada Gambar 4.6 

didapatkan hasil dari bukaan stomata adalah sebesar 94,89 µm 

~ 115,95 µm. Hasil dari penelitian yang dilakukan didapatkan 

bahwa stomata pada tanaman yang mendapatkan perlakuan 

frekuensi 3-5 kHz dan 7-9 kHz membuka lebih lebar jika di 

bandingkan dengan tanaman kontrol (tanpa perlakuan) dan 

tanaman dengan perlakuan frekuensi 11-13 kHz memilki besar 

stomata yang paling kecil. Stomata di ambil  pada daun selada 

merah bagian bawah. Waktu pengambilan adalah di pagi hari, 

masing – masing di ambil 15 menit sebelum perlakuan selesai. 

Stomata diamati menggunakan mikroskop Olympus CX31 

dengan perbesaran 40. 

Seluruh perlakuan telah diketahui hasil dari panjang 

dan lebar stomata dengan mengasumsikan stomata berbentuk 

elips. Selanjutnya dapat dilakukan penghitungan luas bukaan 

stomata dari masing – masing sampel dengan menggunakan 

pendekatan persamaan eliptis. Hasil dari perhitungan luas 

pembukaan stomata dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Luas Bukaan Stomata 

Perlakuan 
Luas Bukaan Stomata 

µm2 

Frekuensi 3-5 kHz, selama 1 jam 15725,73 

Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 23586,46 

Frekuensi 3-5 kHz, selama 3 jam 11017,95 

Frekuensi 7-9 kHz, selama 1 jam 10938,93 

Frekuensi 7-9 kHz, selama 2 jam 7528,09 

Frekuensi 7-9 kHz, selama 3 jam 4257,79 

Frekuensi 11-13 kHz, selama 1 jam 4523,02 

Frekuensi 11-13 kHz, selama 2 jam 3583,69 

Frekuensi 11-13 kHz, selama 3 jam 2900,87 

Kontrol (tanpa Perlakuan) 8636,95 

 

Melalui tabel luas bukaan stomata diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang memiliki hasil paling luas adalah pada 

pemberian frekuensi 3-4 kHz dengan lama waktu 2 jam yaitu 

dengan luas sebesar 23586,46 µm2. Sedangkan luas bukaan 

stomata yang paling kecil adalah pada perlakuan frekuensi 11-

13 kHz dengan lama waktu 2 jam yaitu dengan luas sebesar 

3583,69 µm2. Untuk tanaman kontrol (tanpa perlakuan) sendiri 

memiliki hasil luas bukaan stomata sebesar 8636,95 µm2. 

Berdasarkan data rata-rata pembukaan lebar stomata 

yang telah diperoleh bahwa pemberian gelombang frekuensi 

dapat meningkatkan lebar stomata sebanyak 28,45% (Reda et. 

Al., 2013). Stomata dapat membuka lebih lebar sehingga 

menyebabkan penyerapan nutrisi dan zat lain pada daun 

menjadi lebih intensif. Menurut Salisburu dan Ross (1995) 

dengan bantuan sinar matahari tanaman dapat melakukan 

fotosintesis disebabkan pembukaan stomata, sehingga gas 

oksigen dapat berdifusi dan karbondioksida ke dalam sel 

sebagai bahan. 
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4.3.2 Jumlah Daun 

Salah satu parameter yang diamati untuk menentukan 

pertumbuhan dari tanaman selada merah varian red rapid 

adalah banyaknya daun dari masing-masing tanaman sampel. 

Tanaman selada merah telah mendapat perlakuan sesuai 

rancangan kombinasi percobaan. Lama waktu pemberian 

perlakuan selama 21 hari dan penghitungan jumlah daun 

dilakukan setiap 3 hari sekali. Hasil pengamatan terhadap 

jumlah daun tanaman selada merah yang mendapatkan 

perlakuan frekuensi 3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz dengan lama 

waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam dan juga tanaman kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi dan 

Lama Waktu Paparan Terhadap Jumalah Daun Tanaman 

Selada Merah 

Hasil pengukuran jumlah daun yang tersaji pada 

Gambar 4.7. terlihat bahwa hasil pengukuran jumlah daun pada 

lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 

kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 9,6 helai, 9,6 

helai dan 8,6 helai. Jumlah daun pada lama waktu paparan 2 

jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz 

secara berturut - turut adalah 10 helai, 9 helai dan 8 helai. 
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Jumlah daun pada lama waktu paparan 3 jam untuk range 

frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - 

turut adalah 10 helai, 9 helai dan 8,6 helai. Sedangkan jumlah 

daun pada tanaman kontrol (tanpa perlakuan) adalah sebesar 

8,6 helai. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tanaman selada 

merah yang lebih baik dengan memilki jumlah daun paling besar 

adalah pada perlakuan lama waktu paparan 2 jam untuk range 

frekuensi 3-5 kHz. 

Melalui hasil di atas menunjukan bahwa pemberian 

paparan dengan range frekuensi sebesar 3-5 kHz baik selama 1 

jam, 2 jam dan 3 jam, semuanya menunjukan hasil yang paling 

baik jika di bandingkan dengan pemberian perlakuan dengan 

frekuensi 7-9 kHz dan 11-13 kHz. Pemberian frekuensi suara 

dengan frekuensi 0,3 – 6 kHz selama 3 jam setiap hari dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil dan kualitas beras 

(Hassanien et al., 2014). Hasil tersebut juga diperkuat dengan 

uji statistika menggunakan metode two way ANOVA (Analysis of 

Variance) yang terlampir pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA 

menunjukan bahwa pemberian frekuensi memberikan hasil yang 

beda nyata terhadap jumlah daun pada tanaman. Hasil tersebut 

ditunjukan melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji 

ANOVA adalah kurang dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama 

waktu perlakuan menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

  Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4. menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 3-5 kHz menghasilkan jumlah daun terbanyak 

dibandingkan perlakuan yang lain dan juga kontrol. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa frekuensi 3-5 kHz berbeda nyata 

dengan hasil dari pemberian frekuensi sebesar 7-9 kHz dan 11-

13 kHz.   
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Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.3 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap jumlah daun pada tanaman selada merah. 

Dapat dilihat standar deviasi jumlah daun pada lama waktu 

perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 

kHz secara berturut-turut adalah 0,57 helai, 0,57 helai dan 1,52 

helai. Standar deviasi jumlah daun pada lama waktu perlakuan 

2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 0 helai, 1 helai dan 0 helai. Standar deviasi 

jumlah daun pada lama waktu perlakuan 3 jam untuk frekuensi 

3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 0 

helai, 0,57 helai dan 0,57 helai. Sedangkan standar deviasi 

untuk kontrol adalah 0,57 helai. 

Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda - beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

1 jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 3-5 kHz dan 11-13 kHz kemudian pada 

waktu 3 jam dengan frekuensi 3-5 kHz, yang artinya pada 

perlakuan tersebut memilki nilai sampel yang seragam 

dikarenakan nilai standar deviasinya adalah nol. Semakin besar 

nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman pada 

sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi maka 

semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.3.3 Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter yang 

paling sering digunakan sebagai indikator untuk melihat 
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pertumbuhan dari tanaman yang mendapatkan pengaruh dari 

lingkungan maupun perlakuan tambahan. Pada saat tanaman 

mulai dipindahkan dari tempat penyemain ke polybag dilakukan 

pengukuran tinggi awal tanaman. Malalui pengukuran tersebut 

didapatkan tinggi bibit tanaman selda merah pada awal 

pemindahan berkisar antara 2 cm hingga 3 cm. Kemudian 

dilakukan pengukuran tinggi secara berkala dengan rentang 

waktu setiap 3 hari sekali, selama total 21 hari. Data lengkap 

dari pengukuran tinggi tanaman dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Melalui data tersebut dapat dilihat hubungan 

perlakuan besarnya frekuensi dengan lama waktu pemberian. 

Hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman selada merah yang 

mendapatkan perlakuan frekuensi 3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz 

dengan lama waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam dan juga tanaman 

kontrol dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi dan 

Lama Waktu Paparan Terhadap Tinggi Tanaman Selada Merah 

Hasil pengukuran jumlah daun yang tersaji pada 

Gambar 4.8. terlihat bahwa hasil pengukuran tinggi tanaman 

pada lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 

7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 8,3 cm, 

8,56 cm dan 5,86 cm. Tinggi tanaman pada lama waktu paparan 
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2 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz 

secara berturut - turut adalah 9,43 cm, 7,33 cm dan 5,16 cm. 

Tinggi tanaman pada lama waktu paparan 3 jam untuk range 

frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - 

turut adalah 8,96 cm, 8,13 cm dan 6,76 cm. Sedangkan tinggi 

tanaman pada tanaman kontrol (tanpa perlakuan) adalah 

sebesar 8,45 cm. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tanaman 

selada merah yang lebih baik dengan memilki tinggi taman 

paling besar adalah pada perlakuan lama waktu paparan 2 jam 

untuk range frekuensi 3-5 kHz. 

Melalui hasil di atas menunjukan bahwa pemberian 

paparan dengan range frekuensi sebesar 3-5 kHz pada waktu 2 

jam dan 3 jam, menunjukan hasil yang paling baik jika di 

bandingkan dengan pemberian perlakuan dengan frekuensi 7-9 

kHz dan 11-13 kHz. Pemberian frekuensi suara dengan 

frekuensi 0,3 – 6 kHz selama 3 jam setiap hari dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil dan kualitas beras 

(Hassanien et al., 2014). Hasil tersebut juga diperkuat dengan 

uji statistika menggunakan metode two way ANOVA (Analysis of 

Variance) yang terlampir pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA 

menunjukan bahwa pemberian frekuensi memberikan hasil yang 

beda nyata terhadap tinggi tanaman. Hasil tersebut ditunjukan 

melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji ANOVA 

adalah kurang dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama waktu 

perlakuan menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Penelitian terhadap tinggi tanaman kacang yang 

diperdengarkan musik biola memilki tinggi yang lebih baik 

dibandigkan dengan kontrol (Singh et al., 2013). 

  Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4 menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 3-5 kHz dan 7-9 kHz menghasilkan tinggi tanaman 
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yang hampir sama baiknya jika dibandingkan perlakuan 11-13 

kHz. Namun untuk parameter tinggi tanaman, tanaman kontrol 

memilki tinggi yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa frekuensi 3-5 kHz dan 7-9 kHz berbeda nyata dengan 

hasil dari pemberian frekuensi sebesar 11-13 kHz. Selain 

stimulasi dari gelombang musik, pertumbuhan, perkembangan 

dan karakteristik tanaman sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan (Chowdhury et al., 2014).   

Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.4 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap tinggi tanaman pada tanaman selada 

merah. Dapat dilihat standar deviasi tinggi tanaman pada lama 

waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-

13 kHz secara berturut-turut adalah 0,75 cm, 0,43 cm dan 1,02 

cm. Standar deviasi tinggi tanaman pada lama waktu perlakuan 

2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 1,4 cm, 1,81 cm dan 0,2 cm. Standar 

deviasi tinggi tanaman pada lama waktu perlakuan 3 jam untuk 

frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut 

adalah 0,9 cm, 0,72 cm dan 1,25 cm. Sedangkan standar 

deviasi untuk kontrol adalah 0,32 cm. 

Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda - beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 7-9 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 
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besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.3.4 Luas Daun 

Luas daun adalah salah satu parameter morfologi yang 

diamati untuk melihat baik atau tidaknya pertumbuhan yang 

terjadi pada tanaman selada merah (Nancy et al., 2017). Luas 

daun dapat mempresentasikan hasil dari fotosintesis dari 

tanaman selada merah selama 21 hari masa tanam. Tanaman 

selada merah yang telah mendapat perlakuan sesuai rancangan 

kombinasi percobaan dengan lama waktu pemberian perlakuan 

selama 21 hari. Hasil pengamatan terhadap berat kering 

tanaman selada merah yang mendapatkan perlakuan frekuensi 

3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz dan juga tanaman kontrol dengan 

lama waktu pemaparan selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi dan 

Lama Waktu Paparan Terhadap Luas Daun Selada Merah 

Hasil pengukuran luas daun yang tersaji pada Gambar 

4.9 terlihat bahwa hasil pengukuran luas daun pada lama waktu 

paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-
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13 kHz secara berturut - turut adalah 21,97 cm2, 20,3 cm2 dan 

8,97 cm2. Luas daun pada lama waktu paparan 2 jam untuk 

range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara 

berturut - turut adalah 27,19 cm2, 13,59 cm2 dan 6,21 cm2. Luas 

daun pada lama waktu paparan 3 jam untuk range frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 

25,88 cm2, 15,58 cm2 dan 10,93 cm2. Sedangkan luas daun 

pada tanaman kontrol (tanpa perlakuan) adalah sebesar 18,07 

cm2. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tanaman selada 

merah yang memilki hasil lebih baik dengan memilki luas daun 

paling lebar adalah pada perlakuan lama waktu paparan 2 jam 

untuk range frekuensi 3-5 kHz. 

Melalui hasil di atas menunjukan bahwa pemberian 

paparan dengan range frekuensi sebesar 3-5 kHz pada waktu 1 

jam, 2 jam dan 3 jam, menunjukan hasil yang paling baik jika di 

bandingkan dengan pemberian perlakuan dengan frekuensi 7-9 

kHz dan 11-13 kHz. Pemberian frekuensi suara dengan 

frekuensi 0,3 – 6 kHz selama 3 jam setiap hari dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil dan kualitas beras 

(Hassanien et al., 2014). Hasil tersebut juga diperkuat dengan 

uji statistika menggunakan metode two way ANOVA (Analysis of 

Variance) yang terlampir pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA 

menunjukan bahwa pemberian frekuensi memberikan hasil yang 

beda nyata terhadap luas daun. Hasil tersebut ditunjukan 

melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji ANOVA 

adalah kurang dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama waktu 

perlakuan menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4 menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 3-5 kHz menghasilkan luas daun tanaman yang lebih 

baik jika dibandingkan perlakuan 7-9 kHz, 11-13 kHz dan juga 
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tanamn kontrol (tanpa perlakuan). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa frekuensi 3-5 kHz berbeda nyata dengan hasil dari 

pemberian frekuensi sebesar 7-9 kHz dan berbeda sangat nyata 

dari frekuensi 11-13 kHz. Pertumbuhan tanaman dapat 

meningkatkan ukuran, berat dan jumlah sel. Pemberian suara 

pada tanaman memberikan efek yang signifikan pada 

peningkatan luas daun, terbukti dapat meningkatkan luas daun 

sebanyak 30,90% pada daun sawi hijau yang mendapatkan 

paparan suara ( Reda et. al. 2013). 

Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.9 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap luas daun tanaman pada tanaman selada 

merah. Dapat dilihat standar deviasi luas daun tanaman pada 

lama waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz 

dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 6,16, 4,04 dan 6,26. 

Standar deviasi luas daun pada lama waktu perlakuan 2 jam 

untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 12,06, 5,97 dan 2,62. Standar deviasi luas 

daun pada lama waktu perlakuan 3 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 

7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 7,69, 4,68 

dan 4,57. Sedangkan standar deviasi untuk kontrol adalah 1,8. 

Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda - beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 3-4 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 
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besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.3.5 Berat Basah 

Salah satu parameter lain yang digunakan untuk 

melihat pertumbuhan dari tanaman selada merah adalah berat 

basah. Berat basah atau yang bisa disebut berat segar tanaman 

merupakan berat awal tanaman secara keseluruhan setelah 

dipanen dan kondisi belum layu untuk mengetahui biomasa 

tanaman. Menurut Huang et, al. (2019) dalam proses 

fotosintesis akan menghasilkan reaksi biokimia yang bisa 

disebut sebagai biomasa tanaman. Biomasa tanaman meliputi 

seluruh bahan organik untuk fotosintesis dan produk hasil 

fotosintesis diantaranya adalah air, CO2, O2 dan glukosa. 

Tanaman selada merah yang telah mendapat perlakuan sesuai 

rancangan kombinasi percobaan dengan lama waktu pemberian 

perlakuan selama 21 hari. Hasil pengamatan terhadap berat 

basah tanaman selada merah yang mendapatkan perlakuan 

frekuensi 3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz dan juga tanaman kontrol 

dengan lama waktu pemaparan selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.10 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi 

dan Lama Waktu Paparan Terhadap Berat Basah Tanaman 

Selada Merah 

Hasil pengukuran berat basah yang tersaji pada 

Gambar 4.10. terlihat bahwa hasil pengukuran berat basah 

pada lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 

7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 2,42 g, 

2,58 g dan 1,44 g. Berat basah pada lama waktu paparan 2 jam 

untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara 

berturut - turut adalah 4 g, 2,08 g dan 1,8 g. Berat basah pada 

lama waktu paparan 3 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 

kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 3 g, 1,85 g 

dan 1,84 g. Sedangkan berat basah pada tanaman kontrol 

(tanpa perlakuan) adalah sebesar 2,15 g. Dari hasil diatas dapat 

dilihat bahwa tanaman selada merah yang memilki lebih baik 

dengan memilki berat basah paling besar adalah pada 

perlakuan lama waktu paparan 2 jam untuk range frekuensi 3-5 

kHz. 

Melalui hasil di atas menunjukan bahwa pemberian 

paparan dengan range frekuensi sebesar 3-5 kHz pada waktu 2 

jam dan 3 jam, menunjukan hasil yang paling baik jika di 

bandingkan dengan pemberian perlakuan dengan frekuensi 7-9 

0

1

2

3

4

5

1 jam 2 jam 3 jam Kontrol

B
e
ra

t 
B

a
s
a
h

 (
g

)

Perlakuan Waktu (jam)

Kontrol

3-5 kHz

7-9 kHz

11-13 kHz



49 
 

kHz dan 11-13 kHz. Pemberian frekuensi suara dengan 

frekuensi 0,3 – 6 kHz selama 3 jam setiap hari dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil dan kualitas beras 

(Hassanien et al., 2014). Hasil tersebut juga diperkuat dengan 

uji statistika menggunakan metode two way ANOVA (Analysis of 

Variance) yang terlampir pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA 

menunjukan bahwa pemberian frekuensi memberikan hasil yang 

beda nyata terhadap berat basah. Hasil tersebut ditunjukan 

melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji ANOVA 

adalah kurang dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama waktu 

perlakuan menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4 menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 3-5 KHz menghasilkan berat basah tanaman yang 

lebih baik jika dibandingkan perlakuan 7-9 kHz dan 11-13 kHz. 

Untuk tanaman kontrol memilki hasil yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan tanaman perlakuan frekuensi 11-13 kHz. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi 3-5 kHz berbeda 

nyata dengan hasil dari pemberian frekuensi sebesar 7-9 kHz 

dan 11-13 kHz. Pada penelirian Reda et. al. (2013) perlakuan 

pemberian frekuensi suara pada tanaman dapat meningkatkan 

berat basah dari tanaman yang lebih baik jika dibandingkan 

tanaman kontrol (tanpa perlakuan), peningkatan berat basah 

tersebut mencapai 25,63% lebih besar jika dibandingkan taman 

kontrol. 

Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.10 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap berat basah tanaman pada tanaman 

selada merah. Dapat dilihat standar deviasi berat basah 
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tanaman pada lama waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 0,67 g, 

0,54 g dan 0,79 g. Standar deviasi berat basah pada lama 

waktu perlakuan 2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-

13 kHz secara berturut-turut adalah 1,53 g, 1,64 g dan 0,22 g. 

Standar deviasi berat basah pada lama waktu perlakuan 3 jam 

untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 0,72  g, 0,37 g dan 0,76 g. Sedangkan 

standar deviasi untuk kontrol adalah 0,36. 

Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda - beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 7-9 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 

besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.3.6 Berat Kering 

Berat kering adalah hasil bersih dari kegiatan 

fotosintesis sepenuhnya. Produksi fotosisntesis yang lebih besar 

akan membentuk organ tanaman yang lebih besar dan 

mempengaruhi peningkatan berat kering. Berat kering diperoleh 

setelah melakukan pengeringan pada tanaman selada merah 

menggunakan oven dengan suhu 700 C hingga memilki berat 

yang konstan. Tanaman selada merah yang telah mendapat 

perlakuan sesuai rancangan kombinasi percobaan dengan lama 

waktu pemberian perlakuan selama 21 hari. Hasil pengamatan 

terhadap berat kering tanaman selada merah yang 
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mendapatkan perlakuan frekuensi 3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz 

dan juga tanaman kontrol dengan lama waktu pemaparan 

selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi 

dan Lama Waktu Paparan Terhadap Berat Kering Tanaman 

Selada Merah 

Hasil pengukuran berat kering yang tersaji pada 

Gambar 4.11 terlihat bahwa hasil pengukuran berat kering pada 

lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 

kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 0,15 g, 0,17 g 

dan 0,1 g. Berat kering pada lama waktu paparan 2 jam untuk 

range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara 

berturut - turut adalah 0,22 g, 0,11 g dan 0,04 g. Berat kering 

pada lama waktu paparan 3 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 

7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 0,19 g, 

0,11 g dan 0,12 g. Sedangkan berat kering pada tanaman 

kontrol (tanpa perlakuan) adalah sebesar 0,1 g. Dari hasil diatas 

dapat dilihat bahwa tanaman selada merah yang lebih baik 

dengan memilki berat kering paling kering adalah pada 

perlakuan lama waktu paparan 2 jam untuk range frekuensi 3-5 

kHz. 
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Melalui hasil di atas menunjukan bahwa pemberian 

paparan dengan range frekuensi sebesar 3-5 kHz pada waktu 2 

jam dan 3 jam, menunjukan hasil yang paling baik jika di 

bandingkan dengan pemberian perlakuan dengan frekuensi 7-9 

kHz dan 11-13 kHz. Pemberian frekuensi suara dengan 

frekuensi 0,3 – 6 KHz selama 3 jam setiap hari dapat 

meningkatkan pertumbuhan, hasil dan kualitas beras 

(Hassanien et al., 2014). Hasil tersebut juga diperkuat dengan 

uji statistika menggunakan metode two way ANOVA (Analysis of 

Variance) yang terlampir pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA 

menunjukan bahwa pemberian frekuensi memberikan hasil yang 

beda nyata terhadap berat kering. Hasil tersebut ditunjukan 

melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji ANOVA 

adalah kurang dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama waktu 

perlakuan menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4 menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 3-5 kHz menghasilkan berat kering tanaman yang 

lebih baik jika dibandingkan perlakuan 7-9 kHz, 11-13 kHz dan 

juga tanamn kontrol (tanpa perlakuan). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi 3-5 kHz berbeda nyata dengan 

hasil dari pemberian frekuensi sebesar 7-9 kHz dan 11-13 kHz. 

Pertumbuhan tanaman dapat meningkatkan ukuran, berat dan 

jumlah sel. Selain berat basah, perlu juga dilakukan 

penghitungn berat kering untuk mengetahui hasil bersih dari 

fotosintesis. Perlakuan pemberian frekuensi suara pada 

tanaman dapat memberikan hasil berat kering dari tanaman 

yang lebih baik jika dibandingkan tanaman kontrol (tanpa 

perlakuan). Berdasarkan data berat kering pada penelitian Reda 

et. al. (2013) tersebut menunjukan peningkatan mencapai 

58,73% lebih besar jika dibandingkan taman kontrol. 
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Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.11 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap berat kering tanaman pada tanaman 

selada merah. Dapat dilihat standar deviasi berat kering 

tanaman pada lama waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 0,043 

g, 0,037 g dan 0,06 g. Standar deviasi berat kering pada lama 

waktu perlakuan 2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-

13 kHz secara berturut-turut adalah 0,11 g, 0,12 g dan 0,01 g. 

Standar deviasi berat kering pada lama waktu perlakuan 3 jam 

untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 0,049  g, 0,017 g dan 0,035 g. Sedangkan 

standar deviasi untuk kontrol adalah 0,01 g. 

Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda - beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 7-9 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 

besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.3.7 Indeks Merah Daun 

Tanaman yang digunakan sebagai sabjek penelitian 

kali ini adalah selada merah varietas red rapid. Tanaman 

tersebut memilki warna daun merah karena memiliki pigmen 
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antosianin yang lebih dominan, sehingga pigmen tersebutlah 

yang akan berperan seperti klorofil pada tumbuhan hijau untuk 

melakukan fotosintesis. Tanaman selada merah yang telah 

mendapat perlakuan sesuai rancangan kombinasi percobaan 

dengan lama waktu pemberian perlakuan selama 21 hari. Hasil 

pengamatan terhadap besarnya indeks merah pada daun 

tanaman selada merah yang mendapatkan perlakuan frekuensi 

3-5 kHz, 5-7 kHz, 11-13 kHz dengan lama waktu pemaparan 

selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam sekaligus juga tanaman kontrol 

(tanpa perlakuan) dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi 

dan Lama Waktu Paparan Terhadap Indeks Merah Daun 

Tanaman Selada Merah 

Hasil pengukuran indeks merah daun yang tersaji pada 

Gambar 4.12 terlihat bahwa hasil pengukuran indeks merah 

daun pada lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 

0.627, 0,654 dan 0,616. Indeks merah daun pada lama waktu 

paparan 2 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-

13 kHz secara berturut - turut adalah 0,622, 0,579 dan 0,594. 

Indeks merah daun pada lama waktu paparan 3 jam untuk 
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range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara 

berturut - turut adalah 0.648, 0,655 dan 0,589. Sedangkan 

Indeks merah daun pada tanaman kontrol (tanpa perlakuan) 

adalah sebesar 0,636. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa 

tanaman selada merah yang memilki hasil lebih baik dengan 

memilki nilai Indeks merah paling tinggi adalah pada perlakuan 

lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 7-9 kHz. 

Selain nilai Indeks merah pada daun selada merah, 

dalam analisa menggunakan aplikasi Image analysis 

menggunakan data RGB didapatkan juga besarnya indeks hijau 

dari daun selada merah yang tersaji pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Hubungan Pemberian Besar Range Frekuensi 

dan Lama Waktu Paparan Terhadap Indeks Hijau Daun 

Tanaman Selada Merah 

Hasil pengukuran Indeks hijau daun yang tersaji pada 

Gambar 4.13 terlihat bahwa hasil pengukuran Indeks hijau daun 

pada lama waktu paparan 1 jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 

7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - turut adalah 0.215, 

0.192 dan 0.230. Indeks hijau daun pada lama waktu paparan 2 

jam untuk range frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz 

secara berturut - turut adalah 0.220, 0.229 dan 0.249. Indeks 
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hijau daun pada lama waktu paparan 3 jam untuk range 

frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz, dan 11-13 kHz secara berturut - 

turut adalah 0.205, 0.199 dan 0.259. Sedangkan Indeks hijau 

daun pada tanaman kontrol (tanpa perlakuan) adalah sebesar 

0.241. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tanaman selada 

merah yang memilki nilai Indeks hijau paling tinggi adalah pada 

perlakuan lama waktu paparan 3 jam untuk range frekuensi 11-

13 kHz. 

Melalui hasil di atas menunjukan bahwa nilai indeks 

merah paling tinggi ada pada pemberian paparan dengan range 

frekuensi sebesar 7-9 kHz dengan waktu 1 jam menunjukan 

hasil yang paling baik jika di bandingkan dengan pemberian 

perlakuan dengan frekuensi 3-5 kHz dan 11-13 kHz. Namun jika 

dilihat secara keseluruhan tidak ada pengaruh signifikan pada 

nilai indeks merah pada daun selada merah. Hasil tersebut juga 

dapat dijelaskan dengan uji statistika menggunakan metode two 

way ANOVA (Analysis of Variance) yang terlampir pada 

Lampiran 3. Hasil uji ANOVA menunjukan bahwa pemberian 

frekuensi maupun lama waktu pemaparan tidak memberikan 

hasil yang beda nyata terhadap besarnya indeks merah. Hasil 

tersebut ditunjukan melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari 

hasil uji ANOVA adalah lebih besar dari 0,05 (>0,05). Maka dari 

itu tidak perlu dilakukan uji lanjut DMRT. Konsentrasi antosianin 

dipengaruhi oleh genetika, suhu dan cahay (Gazula et al. 2005). 

Berdasarkan penelitian ini warna merah pada selada merah 

lebih mendapat pengruh pada gen, suhu dan cahaya, sehingga 

tidak terpengaruh dengan pemberian frekuensi. 

Sedangkan untuk hasil dari nilai Indeks hijau yang 

paling tinggi ada pada pemberian frekuensi sebesar 11-13 kHz 

dengan lama waktu 3 jam. Jika dilihat secara keseluruan nilai 

Indeks hijau pada frekuensi 11-13 kHz pada waktu pemaparan 1 

jam, 2 jam dan 3 jam memilki hasil Indeks hijau yang paling 
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tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hasil 

tersebut juga diperkuat dengan uji statistika menggunakan 

metode two way ANOVA (Analysis of Variance) yang terlampir 

pada Lampiran 3. Hasil uji ANOVA menunjukan bahwa 

pemberian frekuensi memberikan hasil yang beda nyata 

terhadap nilai indeks hijau. Hasil tersebut ditunjukan melalui nilai 

signifikansi yang diperoleh dari hasil uji ANOVA adalah kurang 

dari 0,05 (<0,05). Namun untuk lama waktu perlakuan 

menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Analisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) 5% seperti yang terdapat pada Lampiran 

4 menunjukan bahwa pada penelitian ini penggunaan range 

frekuensi 11-13 kHz menghasilkan Indeks hijau tanaman yang 

lebih baik jika dibandingkan perlakuan 3-5 kHz, 11-13 kHz dan 

juga tanamn kontrol (tanpa perlakuan). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi 11-13 kHz berbeda nyata dengan 

hasil dari pemberian frekuensi sebesar 3-5 kHz dan 11-13 kHz. 

Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.12 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap indeks merah tanaman pada tanaman 

selada merah. Dapat dilihat standar deviasi indeks merah 

tanaman pada lama waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 0.025, 

0.013 dan 0.018. Standar deviasi indeks merah pada lama 

waktu perlakuan 2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-

13 kHz secara berturut-turut adalah 0.027, 0.106 dan 0.016. 

Standar deviasi indeks merah pada lama waktu perlakuan 3 jam 

untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 0.024, 0.030 dan 0.025. Sedangkan 

standar deviasi untuk kontrol adalah 4,19%. 
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Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda – beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 7-9 kHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 2 

jam dengan frekuensi 11-13 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 

besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

Untuk melihat tingkat keseragaman hasil dari sampel 

yang digunakan maka perlu dilakukan penghitungan nilai dari 

standar deviasi. Pada Gambar 4.13 ditampilkan nilai standar 

deviasi hubungan antara range frekunsi dengan lama waktu 

pemaparan terhadap Indeks hijau tanaman pada tanaman 

selada merah. Dapat dilihat standar deviasi indeks hijau 

tanaman pada lama waktu perlakuan 1 jam untuk frekuensi 3-5 

kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara berturut-turut adalah 0.006, 

0.009 dan 0.012. Standar deviasi indeks hijau pada lama waktu 

perlakuan 2 jam untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 

kHz secara berturut-turut adalah 0.010, 0.046 dan 0.016. 

Standar deviasi indeks hijau pada lama waktu perlakuan 3 jam 

untuk frekuensi 3-5 kHz, 7-9 kHz dan 11-13 kHz secara 

berturut-turut adalah 0.015, 0.015 dan 0.017. Sedangkan 

standar deviasi untuk kontrol adalah 0.040. Dikarenakan tujuan 

utama adalah mengetahui nilai indeks merah pada daun selada 

merah, maka hasil terbaik adalah pada daun yang memilki nilai 

indeks hijau yang terkecil yaitu pada perlakuan frekuensi 3-5 

kHz dengan waktu selama 1 jam. 
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Melalui hasil tersebut terlihat bahwa nilai standar 

deviasi untuk masing - masing perlakuan berbeda – beda. Nilai 

standar deviasi yang paling tinggi adalah pada waktu perlakuan 

2 jam dengan frekuensi 7-9 KHz, yang artinya bahwa pada 

perlakuan tersebut nilai keseragaman sampel lebih kecil 

dibandingkan pada perlakuan yang lain. Sedangkan nilai 

standar deviasi paling kecil adalah pada lama waktu perlakuan 1 

jam dengan frekuensi 3-5 kHz, yang artinya pada perlakuan 

tersebut memilki nilai keseragaman sampel besar. Semakin 

besar nilai standar deviasi maka semakin kecil keseragaman 

pada sampel, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi 

maka semakin besar nilai dari keseragaman sampel. 

4.4 Perlakuan Terbaik 

Setelah dilakukan perlakuan kepada tanaman selada 

merah (red rapid) dan selanjutnya dilakukan pengamatan pada 

keseluruhan parameter yaitu jumlah daun, tinggi tanaman, berat 

basah, berat kering, luas daun, indeks merah, indeks hijau dan 

stomata. Untuk hasil dari tanaman selada merah yang berusia 

35 hari setelah semai dapat dilihat pada Gambar 4.14 yang 

menunjukan tanaman selada merah untuk seluruh perlakuan 

dan juga tanaman kontrol (tanpa perlakuan). Perlakuan terbaik 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang menunjukan hasil perlakuan 

terbaik untuk masing-masing sampel. 

   

(3-5 kHz, 1 jam) (3-5 kHz, 2 jam) (3-5 kHz, 3 jam) 
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(7-9 kHz, 1 jam) (7-9 kHz, 2 jam) (7-9 kHz, 3 jam) 

   

(11-13 kHz, 1 jam) (11-13 kHz, 2 jam)   (11-13 kHz, 3 jam) 

 

(Kontrol) 

Gambar 4.14 Tanaman Selada Merah dengan Perlakuan 

dan Kontrol (tanpa Perlakuan) 

Tabel 4.2 Hasil Perlakuan Terbaik 

Parameter 

Pengamatan 
Perlakuan Terbaik 

Jumlah Daun Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 

Tinggi Tanaman Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 

Berat Basah Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 

Berat Kering Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 

Luas Daun Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 

Indeks merah Frekuensi 7-9 kHz, selama 1 jam 

Stomata Frekuensi 3-5 kHz, selama 2 jam 
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Berdasarkan data yang didapatkan dari pengamatan 

seluruh parameter di ketahui bahwa perlakuan yang terbaik 

adalah pada tanaman dengan paparan frekuensi 3-5 kHz 

selama 2 jam. Hal tersebut juga didasari dari pengujian ANOVA 

(Analysis of Variance) yang mendapatkan hasil signifikan dan 

dilanjutkan dengan pengujian DMRT (Duncan Multiple Range 

Test) 5% yang menunjukan pengaruh frekuensi 3-5 kHz 

berpengaruh nyata. Menurut Gagliano et al. (2012) 

mengungkapkan bahwa belakngan ini muncul prespektif bahwa 

tanaman dapat berkomunikasi dan sangat mungkin jika memilki 

sensitivitas terhadap suara dan getaran. Beberapa penelitian 

telah menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

gelombang suara dengan pertumbuhan tanaman, gelombang 

suara dengan frekuensi tertentu terbukti telah memilki efek yang 

signifikan pada berbagai aktivitas biologis, biokimia dan 

fisiologis pada tanaman (Chowdhury et al. 2014).  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian Perlakuan frekuensi 3-5 kHz dan 7-9 kHz dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman selada merah di 

bandingkan dengan perlakuan frekuensi 11-13 kHz dan 

kontrol dalam pengukuran jumlah daun 10 helai dan 9,6 

helai untuk 3-5 kHz dan 7-9 kHz, sedangkan 11-13 kHz dan 

kontrol yaitu 8 helai dan 8,6 helai. dalam pengukuran Tinggi 

tanaman  9,4 cm dan 8,5 cm untuk 3-5 kHz dan 7-9 kHz, 

sedangkan 11-13 kHz dan kontrol yaitu 6,7 cm dan 8,4 cm. 

Dalam pengukuran berat basah 4 g dan 2,58 g untuk 3-5 

kHz dan 7-9 kHz, sedangkan 11-13 kHz dan kontrol yaitu 

1,84 g dan 2,15 g. Dalam pengukuran berat kering 0,22 g  

dan 0,17 g untuk 3-5 kHz dan 7-9 kHz, sedangkan 11-13 

kHz dan kontrol yaitu 0,12 g dan 0,1 g. Dalam pengukuran 

luas daun 27,19 cm2  dan 20,3 cm2 untuk 3-5 kHz dan 7-9 

kHz, sedangkan 11-13 KHz dan kontrol yaitu 10,93 cm2dan 

18,07 cm2. Untuk indeks merah dan Indeks hijau memiliki 

nilai yang beragam karena tidak mendapat pengaruh dari 

pemberian fekuensi. 

2. Perlakuan frekuensi 3-5 kHz adalah perlakuan terbaik dari 

sampel yang lain dengan memiliki hasil pengukuran jumlah 

daun 10 helai, tinggi tanaman 9,4 cm, berat basah 4 g, 

berat kering 0,22 g, Luas daun 27,19 cm2. 

3. Pemberian lama waktu tidak memberikan pengaruh pada 

keseluruhan parameter. Namun pada lama paparan selama 

2 jam pada frekuensi 3-5 kHz memiliki hasil yang paling 

baik yaitu pengukuran jumlah daun 10 helai, tinggi tanaman 

9,4 cm, berat basah 4 g, berat kering 0,22 g, Luas daun 

27,19 cm2. 
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5.2 Saran  

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih 

memperhatikan faktor luar yang dapat mempengaruhi 

penelitian tentang pengaruh sonic bloom terhadap 

pertumbuhan tanaman selada merah (red rapid). 

2. Disarankan untuk mengondisikan lingkungan uji agar sesuai 

dengan kondisi optimum tanaman untuk tumbuh.  

3. Bisa diamati kondisi stomata pada saat sebelum mendapat 

perlakuan, saat mendapat perlakuan dan saat sesudah 

mendapat perlakuan paparan sonic bloom. 
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