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RINGKASAN 

Selama ini luas area persawahan di Indonesia semakin 
berkurang. Sistem penanaman didalam greenhouse menjadi 
salah satu alternatif menumbuhkan tanaman. Salah satu 
kelompo tani yang menggunakan greenhouse di Kota Batu 
adalah Kelompok Tani Maju 1. Kelompok Tani Maju 1 merupakan 
gabungan antara para petani yang beranggotakan 13 orang yang 
terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 
Proses penanaman kelompok ini yaitu menggunakan prinsip 
pertanian organik di dalam greenhouse, dimana proses ini 
digunakan untuk menanggulangi masalah curah hujan yang 
tinggi dan cuaca ekstrem yang menyebabkan resiko gagal panen. 
Selain itu, penanaman dalam greenhouse juga mempunyai 
kekurangan yaitu tanaman yang tumbuh di dalamnya mengalami 
etiolasi akibat dari struktur bangunan yang kurang tepat. 
Sehingga, perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk masalah 
tersebut. Salah satu metode alternative yang dapat digunakan 
adalah menggunakan tekonologi cahaya LED red and blue dan 
sonic bloom yang dirancang secara otomatis, sehingga dapat 
mengatasi masalah etiolasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari dan memahami mekanisme dan pengujian alat  
ETROVICE, mengetahui cara pengaplikasian otomatisasi alat, 
dan pengaruh alat ETROVICE terhadap pertumbuhan sawi 
sendok dibandingkan dengan tanaman sawi kontrol. 
Berdasarkan hasil panen yang diperoleh terdapat perbedaan 
yang sangat signifikan antara tanaman dengan perlakuan dan 
tanaman tanpa perlakuan. Pada tanaman sawi yang diberi 
perlakuan menghasilkan total panen sebesar 160,67 kg/200m2 
sedangkan tanaman sawi tanpa perlakuan menghasilkan total 
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panen sebesar 97,22 kg/200m2. Dari data hasil panen tersebut 
dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas sayuran meningkat 
sebesar 65%. Sehingga dengan penggunaan alat ini dapat 
meningkatkan hasil panen serta mempersingkat umur tanam 
tanaman. 

Kata kunci : Green house, LED red and blue, sawi sendok, sonic 
bloom 
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SUMMARY 

So far, the area of rice fields in Indonesia has diminished. 
The planting system in a greenhouse is an alternative to growing 
plants. One farmer group that uses greenhouses in Batu City is 
Kelompok Tani Maju 1. Kelompok Tani Maju 1 is a combination 
of farmers consisting of 13 people located in Tulungrejo Village, 
Bumiaji District, Batu City. The process of planting this group is to 
use the principle of organic farming in a greenhouse, where this 
process is only to overcome the problem of high rainfall and 
extreme weather which causes the risk of crop failure. In addition, 
planting in greenhouses also has disadvantages, namely plants 
that grow in them experience etiolation due to improper building 
structures. So, there is a need for further handling of the problem. 
One alternative method that can be used is using LED red and 
blue light technology and sonic bloom that are designed 
automatically, so that they can overcome etiolation problems. 
This study aims to study and understand the mechanism and 
testing of ETROVICE tools, find out how to apply automation 
tools, and the effect of ETROVICE tools on the growth of mustard 
spoons compared to mustard control plants. Based on the yield 
obtained there is a very significant difference between plants with 
treatments and plants without treatment. In the mustard plants 
which were treated, the total yield of 160.67 kg/200m2 was 
produced while the treated mustard plants produced a total 
harvest of 97.22 kg / 200m2. From the yield data, it can be seen 
that the level of vegetable productivity increased by 65%. So that 
with the use of this tool can increase crop yields and shorten the 
planting age of plants. 

Keywords: Green house, red and blue LED, mustard spoon, 
sonic bloom  
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar 

penduduknya  bermata pencaharian di bidang pertanian. Negara 

ini diuntungkan dengan kondisi alam yang mendukung, 

hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, 

serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang 

tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita 

sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan 

Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan 

pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian 

menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata 

dalam membantu penghasilan devisa negara. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2009, 

jumlah petani mencapai 44 % dari total angkatan kerja di 

Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Sebagai negara agraris, 

hingga kini mayoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan 

sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan 

salah satunya ialah dengan menggantungkan hidup pada sektor 

pertanian. Adanya hal tersebut sektor pertanian memiliki peranan 

yang sangat penting, karena sebagai penghasil pangan bagi 

penduduk yang jumlah tiap tahunnya selalu terus bertambah. 

Berbagai varietas tanaman tumbuh subur di Indonesia, salah 

satunya yaitu komoditas sayuran.  

Kota Batu terkenal dengan kota yang strategis untuk 

melakukan kegiatan bercocok tanam, terutama berbagai jenis 

sayuran. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Malang  untuk produktivitas sayuran pada tahun 

2011-2015 berkisar 98,96 kw/ha dan untuk wilayah yang cocok 

untuk ditanami sayur terletak pada Malang bagian barat dan 
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timur. Kota Batu merupakan kota yang terkenal memiliki curah 

hujan yang tinggi, terutama pada tahun 2015. Menurut BPS Kota 

Malang (2016), Kota Batu pada tahun 2015 memiliki cuaca yang 

ekstrim dengan curah hujan yang tinggi tidak seperti tahun 

sebelumnya. Indonesia memiliki curah hujan dengan kecepatan 

24,88 m/s dengan rata-rata jumlah curah hujan 1.871, 032 mm 

(BMKG, 2015). Hal ini menyebabkan petani di Kota Batu banyak 

yang mengalami kegagalan panen. Menurut Manengkey dkk 

(2011), curah hujan tinggi merupakan faktor yang sangat penting 

mempengaruhi ledakan penyakit. 

Menurut Alahudin, (2013) sebagian dari petani ada yang 

menggunakan green house untuk mengurangi terjadinya 

serangan hama dan penyakit yang diakibatkan oleh tingginya 

curah hujan dan kelembaban tersebut. Salah satu daerah yang 

termasuk pada lokasi tersebut yaitu Desa Tulungrejo Kota Batu, 

Malang. Kelompok tani Maju 01 di Desa Tulungrejo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu merupakan kelompok gabungan para petani 

yang menanam macam-macam varietas sayuran. Desa 

Tulungrejo merupakan desa seluas 6.482,80 Ha di Kota Batu 

dengan profil dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 1500 

mdpl yang memiliki rata-rata curah hujan sebesar 239,1667 mm 

dalam setahun. Topografi seluruh desa di Kecamatan Bumiaji 

yang perbukitan dan tanahnya yang subur untuk kegiatan 

pertanian. Pada tahun 2014, jumlah lahan tanah sawah di 

Kecamatan Bumiaji seluas 714 Ha dengan rincian seluruhnya 

berada dalam pengelolaan Dinas Pengairan dan Bina Marga 

(BPS, 2015). Menurut Manengkey dkk (2011), curah hujan tinggi 

merupakan faktor yang sangat penting mempengaruhi ledakan 

penyakit. Pada umumnya perkecambahan spora dan 

perkembangan pertama dan parasit berhubungan erat dengan 

kelembaban udara, kelembaban relatif, dan lama daun basah. 

Maka dari itu dengan tingginya curah hujan, tingkat kelembaban 

dalam ruangan dapat meningkat.  
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Berdasarkan pernyataan dari Kepala Tani Maju 01 

menyatakan bahwa sebagian dari petani ada yang menggunakan 

screen house ataupun green house untuk mengurangi terjadinya 

serangan hama dan penyakit yang diakibatkan oleh tingginya 

curah hujan dan kelembaban tersebut. Akan tetapi, tanaman di 

dalam green house ini tidak mendapatkan pencahayaan yang 

maksimal dan tidak merata karena terhalang oleh konstruksi 

green house itu sendiri sehingga terjadi etiolasi pada tanaman 

yang menjadikan kerugian pada petani. Etiolasi merupakan 

kondisi yang terjadi bibit tanaman yang tumbuhnya meninggi atau 

memanjang dengan batang dan daun yang warnanya terlihat 

agak memucat serta mengalami gejala pertumbuhan yang tidak 

proporsional (Djoemairi, 2008). Etiolasi dapat terjadi karena 

masa pertumbuhannya bibit tersebut kurang memperoleh sinar 

matahari dengan volume dan intensitas yang cukup. Penyinaran 

cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan tanaman 

tumbuh tidak normal, yakni memanjang (etiolasi), kurus, lemah, 

dan pucat sehingga produksinya rendah karena tidak membentuk 

umbi. Adanya penggunaan green house ini, terdapat efek baik 

dan buruk yang dapat diterima oleh para petani di kelompok tani 

tersebut.  

Green house dapat memaksimalkan produksi panen lahan 

dengan cara mengurangi hama dan penyakit yang menyerang 

tanaman, namun mempengaruhi hasil dan kualitas hasil panen 

sayuran karena minimnya intensitas sinar matahari untuk 

menyinari tanaman. Oleh karena itu, pihak Kelompok Tani Maju 

01 menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan suatu teknologi 

yang cepat, mudah dan efektif untuk menanggulangi dampak 

negatif yang disebabkan oleh green house serta dapat 

meningkatkan hasil dan kualitas panen petani. Pada penelitian 

menggunakan teknologi yang berbasis cahaya LED red and blue 

dan sonic bloom atau dapat disebut dengan alat ETROVICE 

(Electroculture Vegetable Device).  
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Alat ETROVICE (Electroculture Vegetable Device) ini 

menggunakan prinsip penerapan cahaya LED red and blue dan 

sonic bloom yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman 

dalam kondisi minim cahaya matahari sekaligus dapat 

meningkatkan produktivitas dari hasil panen petani. Diharapkan 

etiolasi pada tanaman di dalam green house dapat teratasi dan 

jumlah produksi lahan dapat dimaksimalkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar 

belakang diatas sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme dan pengujian alat  ETROVICE 

(Electroculture Vegetable Device) agar bekerja optimal 

dalam mempercepat produktivitas sayuran? 

2. Bagaimana pengaplikasian otomatisasi cahaya led red 

and blue dan sonic bloom pada alat ETROVICE 

(Electroculture Vegetable Device) di dalam green house? 

3. Bagaimanakah pengaruh cahaya LED red and blue dan 

sonic bloom terhadap pertumbuhan sawi sendok jika 

dibandingkan dengan tanaman kontrol? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari tugas akhir ini, meliputi : 

1. Memahami dan mempelajari mekanisme dan pengujian 

alat  ETROVICE (Electroculture Vegetable Device) agar 

bekerja optimal dalam mempercepat produktivitas 

sayuran. 

2. Mengetahui cara pengaplikasian otomatisasi cahaya LED 

red and blue dan sonic bloom pada alat ETROVICE 

(Electroculture Vegetable Device) di dalam green house. 

3. Mengetahui pengaruh cahaya LED red and blue dan sonic 

bloom terhadap pertumbuhan sawi sendok dibandingkan 

dengan tanaman kontrol.  
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari tugas akhir ini, meliputi : 

1.4.1 Bagi Akademisi atau Mahasiswa  

Menjadikan media aktualisasi dan pengembangan 

aplikasi teknologi di bidang pertanian, sebagai pengembangan 

aplikasi teknologi pertumbuhan sayuran dengan cahaya led 

red and blue dan sonic bloom yang dikontrol secara otomatis.  

1.4.2 Bagi Masyarakat  

Memberikan teknologi baru kepada masyarakat dan 

para petani maupun supplier sayuran dalam mempercepat 

pertumbuhan sayuran, agar dapat menanggulangi dampak 

negatif yang disebabkan oleh screen house dan meningkatkan 

produktivitas dari hasil panen petani. 

1.4.3 Bagi Pemerintah 

Sebagai teknologi tepat guna dalam peningkatan 

produktivitas hasil panen petani yang mendukung program 

pemerintah dalam perwujudan Ketahanan Pangan Nasional 

2030. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya melakukan pertumbuhan vegetative 

pada tanaman sawi sendok yang meliputi tinggi tanaman, 

panjang daun, lebar daun, dan berat basah tanaman 

dengan berdasarkan pengukuran serta pengamatan 

menggunakan human vision. 

2. Sistem penanaman yang digunakan adalah 

menggunakan media tanah langsung dengan sistem 

pertanian organic. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis musik yaitu, 

musik gamelan kebo giro dengan frekuensi 3000-5000 

Hz. 
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4. Penelitian ini tidak membahas mengenai struktur sel 

tanaman, struktur stomata, struktur kimia, dan tingkat 

kadar klorofil pada daun tanaman. 

5. Penelitian ini tidak membahas tentang rancang bangun 

dan analisis biaya. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Kondisi Wilayah 

Kota Batu merupakan salah satu kota penghasil komoditas 

pertanian di Jawa Timur.  Kota Batu dahulu merupakan bagian 

dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota 

administratif. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700- 1.700 

meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 

mencapai 12- 19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17’o 

sampai dengan 122,57′o Bujur Timur dan 7,44’o sampai dengan 

8,26’o Lintang SelatanKota Administratif Batu membawahi tiga 

kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Wilayah Kotif Batu 

seluas 136,74 km2 atau 18.697 ha. Luas kawasan Kota Batu 

secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0,42 

persen dari total luas Jawa Timur. Berdasarkan rincian luas 

Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 

Ha, dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha. 

Kota Batu terkenal dengan kota yang strategis untuk 

melakukan kegiatan bercocok tanam, terutama berbagai 

jenis sayuran. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Malang  untuk produktivitas 

sayuran pada tahun 2011-2015 berkisar 98,96 kw/ha dan 

untuk wilayah yang cocok untuk ditanami sayur terletak 

pada Malang bagian barat dan timur. Salah satu daerah 

yang termasuk pada lokasi tersebut yaitu Desa Tulungrejo 

Kota Batu, Malang. Di desa ini,  terdapat hamparan lahan 

yang dimaksimalkan dengan bercocok tanam berbagai 

macam sayuran. Kelompok tani Maju 01 merupakan salah 

satu kelompok tani yang ada Desa Tulungrejo, Kecamatan 

Bumiaji. Kelompok ini merupakan kelompok gabungan para 
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petani yang berjumlah 13 orang dimana kegiatan dari 

kelompok ini yaitu menanam macam-macam varietas 

sayuran mulai dari pembibitan hingga panen. Desa 

Tulungrejo merupakan desa seluas 6.482,80 Ha di Kota 

Batu dengan profil dataran tinggi dengan ketinggian 

mencapai 1500 mdpl yang memiliki rata-rata curah hujan 

sebesar 239,1667 mm dalam setahun. Topografi seluruh 

desa di Kecamatan Bumiaji yang perbukitan dan tanahnya 

yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada tahun 2014, 

jumlah lahan tanah sawah di Kecamatan Bumiaji seluas 714 

Ha dengan rincian seluruhnya berada dalam pengelolaan 

Dinas Pengairan dan Bina Marga (BPS, 2015). Kota Batu 

merupakan kota yang terkenal memiliki curah hujan yang 

tinggi, terutama pada tahun 2015. Menurut BPS Kota 

Malang (2016), Kota Batu pada tahun 2015 memiliki cuaca 

yang ekstrim dengan curah hujan yang tinggi tidak seperti 

tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan petani di Kota 

Batu banyak yang mengalami kegagalan panen. Menurut 

Manengkey dkk (2011), curah hujan tinggi merupakan faktor 

yang sangat penting mempengaruhi ledakan penyakit. 

Pada umumnya perkecambahan spora dan perkembangan 

pertama dan parasit berhubungan erat dengan kelembaban 

udara, kelembaban relatif, dan lama daun basah. 

Sehinggga dengan tingginya curah hujan, tingkat 

kelembaban dapat meningkat.  

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Tani Maju 01 

menyatakan bahwa sebagian dari petani ada yang menggunakan 

screen house ataupun green house untuk mengurangi terjadinya 

serangan hama dan penyakit yang diakibatkan oleh tingginya 

curah hujan dan kelembaban tersebut. Akan tetapi, tanaman di 

dalam green house ini tidak mendapatkan pencahayaan yang 
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maksimal dan tidak merata karena terhalang oleh konstruksi 

screen house itu sendiri sehingga terjadi etiolasi pada tanaman 

yang menjadikan kerugian pada petani. Etiolasi merupakan 

kondisi yang terjadi bibit tanaman yang tumbuhnya meninggi atau 

memanjang dengan batang dan daun yang warnanya terlihat 

agak memucat serta mengalami gejala pertumbuhan yang tidak 

proporsional (Djoemairi, 2008). Etiolasi dapat terjadi karena 

masa pertumbuhannya bibit tersebut kurang memperoleh sinar 

matahari dengan volume dan intensitas yang cukup. Penyinaran 

cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan tanaman 

tumbuh tidak normal, yakni memanjang (etiolasi), kurus, lemah, 

dan pucat sehingga produksinya rendah karena tidak membentuk 

umbi. Adanya penggunaan screen house ini, terdapat efek baik 

dan buruk yang dapat diterima oleh para petani di kelompok tani 

tersebut.  

2.2 Tanaman Sawi Sendok / Pakcoy 

Menurut Eko (2007), pakcoy merupakan jenis sayuran hijau 

yang masih satu golongan dengan sawi. Pakcoy juga sering 

disebut dengan sawi sendok karena bentuknya yang 

menyerupai sendok. Pakcoy sering disebut dengan sawi manis 

atau sawi daging karena pangkalnya yang lembut dan tebal 

seperti daging. Adapun klasifikasi dari tanaman sawi sendok, 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rhoaedales  

Famili  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica rapa L 

. 
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Gambar 2.1 Sawi Sendok 

(Annonim, 2015) 

Tanaman ini memiliki daun yang bertangkai, daun 

berbentuk agak oval berwarna hijau tua dan mengkilap, tidak 

membentuk kepala, tumbuh agak tegak atau setengah mendatar.  

Tangkai daun berwarna putih atau hijau muda, gemuk dan tinggi 

tanaman dapat mencapai 15-30 cm. Pada kelompok ini terdapat 

keragaman morfologis dan periode kematangan pada berbagai 

kultivar.  Salah satunya adalah kultivar tipe kerdil dengan ciri-ciri 

bentuk daun warna hijau pudar dan ungu yang berbeda-beda. 

Daun pakcoy bertangkai, berbentuk oval, berwarna hijau tua, dan 

mengkilat, tidak membentuk kepala, tumbuh agak tegak atau 

setengah mendatar, tersusun dalam spiral rapat, melekat pada 

batang yang tertekan. Tangkai daun, berwarna putih atau hijau 

muda, gemuk dan berdaging (Sutinah, 2010). 

2.2.1 Kandungan Sawi Sendok 

Sawi sendok merupakan sayuran yang kaya akan 

kandungan vitamin A, E, dan K untuk kesehatan. Sementara itu, 

vitamin K berkhasiat untuk membantu proses pembekuan darah 

dan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit. Kandungan 

kalsium yang tinggi pada sawi dapat mengurangi hilangnya bobot 
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tulang yang biasa terjadi pada usia lanjut. Tekanan darah tinggi 

juga dapat disebabkan oleh rendahnya kadar kalsium di dalam 

darah. Mineral lain yang cukup berarti pada sawi adalah 

magnesium. Kandungan magnesium pada sawi sangat berguna 

untuk mereduksi stres dan membantu membentuk pola tidur yang 

baik (Sutirman, 2011). Tanaman pakcoy termasuk tanaman yang 

berumur pendek dan memiliki kandungan gizi yang diperlukan 

tubuh. Kandungan betakaroten pada pakcoy dapat mencegah 

penyakit katarak selain mengandung betakaroten yang tinggi, 

pakcoy juga mengandung banyak gizi diantaranya protein, lemak 

nabati, karbohidrat, serat, Ca, Mg, Fe, sodium, vitamin A, dan 

vitamin C (Prasetyo, 2010). 

Menurut Eko (2007), kandungan vitamin K pada sawi 

sangat tinggi, yaitu mencapai 419,3 mkg. Vitamin K sangat 

berguna untuk membantu proses pembekuan darah, sehingga 

sering disebut sebagi vitamin koagulasi. Vitamin K mempunyai 

potensi dalam mencegah penyakit-penyakit serius, seperti 

penyakit jantung dan stroke, karena efeknya mengurangi 

pengerasan pembuluh darah oleh faktor timbunan plak kalsium.  
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Tabel 2.1 Kandungan gizi per 100 gram pakcoy segar  

Zat Gizi % AKG 

Energi 13 Kal - 

Lemak 2 Kal - 

Total Lemak 0 g 0 % 

Lemak Jenuh 0 g 0 % 

Lemah Trans - 

Kolestrol 0 g 0 % 

Sodium 65 g 3 % 

Total Karbohidrat 2 g 1 % 

Serat Pangan 1 g 4 % 

Gula 1 g - 

Vitamin A 89 % 

Vitamin C 75 % 

Kalsium  11 % 

Zat Besi 4 % 

Sumber : Nutrition Data (2013) 

2.3 Lampu LED 

LED (Light Emiting Dioda) merupakan suatu komponen 

yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED termasuk sejenis 

dengan diode semikonduktor istimewa yang terdiri dari sebuah 

chip bahan semikonduktor yang diisi penuh atau di-dop, dengan 

ketidakmurnian untuk menciptakan sebuah struktur yang disebut 

p-n junction. Struktur LED juga sama dengan dioda, akan tetapi 

elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan 

energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar 

lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan 

emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah 

galium, arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda 

menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula (Anggraini, 

2010). 

Cahaya pada LED adalah energi elektromagnetik yang 

dipancarkan dalam bagian spektrum yang dapat dilihat. Cahaya 
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yang tampak merupakan hasil kombinasi panjang – panjang 

gelombang yang berbeda dari energi yang dapat terlihat, mata 

bereaksi melihat pada panjang – panjang gelombang energi 

elektromagnetik dalam daerah antara radiasi ultra violet dan infra 

merah. Cahaya terbentuk dari hasil pergerakan elektron pada 

sebuah atom (Saputro et al., 2013). 

2.4 Lampu LED Red Green Blue (RGB) 

Lampu LED hijau memiliki gelombang 500-570 nm. 

Dibanding warna biru dan merah warna lampu LED kurang baik 

untuk tanaman yang berwarna hijau karena tidak bisa menyerap 

warna hijau. Lampu Led Biru memiliki panjang gelombang 610-

760 nm. Lampu warna biru bagus untuk perumbuhan tanaman 

karena klorofil banyak menyerap cahaya biru sehingga 

fotosintesis berlangsung optimal (Syafriyudin, 2015). Lampu LED 

Merah memiliki panjang gelombang 450-500 nm, Warna merah 

bagus untuk pertumbuhan tanaman karena Fitokrom-pigmen 

merah menyerap cahaya merah sehingga ukuran tanman lebih 

besar (Syafriyudin, 2015). 

2.5 Pengaruh Cahaya Terhadap Tanaman 

Pada proses fisiologis tanaman, cahaya matahari berperan 

sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis sehingga 

tanaman menghasilkan pertumbuhan vegetatif maupun generatif. 

Misalnya: pertumbuhan batang, cabang, daun,bunga, buah, biji, 

dan pembentukan zat-zat nutrisi (gizi) dalam buah dan bagian-

bagian tanaman lainnya (Cahyono, 2003 a). Laju fotosintesis 

(asimilasi) berbanding lurus dengan intensitas cahaya matahari 

sampai dengan kira-kira 1.200 food candle. Maka semakin besar 

intensitas cahaya matahari yang dapat diteima tanaman, 

semakin cepat pula proses pembentukan umbi dan waktu 

pembungaan. Kekurangan cahaya matahari akan menyebabkan 

proses fotosintesis terganggu, sehingga proses pembentukan 

organ vegetatif dan generatif pun terganggu. Akibatnya, tanaman 
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menunjukkan gejala etiolasi, yaitu tanaman tumbuh memanjang, 

kurus, lemah, dan pucat  (Cahyono, 2002 b). Tidak semua 

cahaya matahari diserap oleh tumbuhan, pada panjang 

gelombang tertentu cahaya matahari diserap oleh pigemen yag 

berada di daun. Pigmen klorofil menyerap lebih banyak  cahaya 

terlihat pada warna biru (400-450 nanometer) dan merah (650-

700 nanometer) dibandingkan hijau (500-600 nanometer) 

(Pertamawati, 2010).   

Berdasarkan penelitian, cahaya monokromatik yang 

dihasilkan oleh lampu LED membawa pengaruh positi terhadap 

pertumbuhan tanaman. Tabel 1 merupakan contoh pertumbuhan 

tanaman krisan varietas Fiji dengan diberi perlakuan lampu LED 

dibandingkan dengan lampu TL (Syafriyudin dan Novani, 2015):  

Tabel 2.2 Pengaruh cahaya  pada Tanaman  

Warna  

Lampu 

Tinggi Batang Fiji (cm)  

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4  

L. Hijau 6 10 14 17  

L. Merah 6 10 14 19  

L. Kuning 8 13 17 21  

L. Biru 7 10 16 21  

L. Putih 7 10 13 17  

L. TL 5 9 12 16  

 

Jika berkas cahaya yang sama kuatnya dari cahaya 

monokromatik berbagai panjang gelombang dipancarkan pada 

daun hijau dan kecepatan fotosintesis pada setiap panjang 

gelombang diukur, ternyata bahwa gelombang cahaya biru dan 

cahaya merah adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang 

paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis (Loveless, 

1991). Daun tampak berwarna hijau karena klorofil menyerap 

cahaya warna merah dan biru ketika meneruskan dan 

memantulkan cahaya warna hijau (Cambell, 1999).  
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2.6 Sonic Bloom 

Teknologi sonic bloom merupakan salah satu penerapan 

teknologi dalam rangka meningkatkan mutu benih. Sonic Bloom 

merupakan teknologi terobosan yang ditujukan untuk membuat 

tanaman tumbuh lebih baik. Sonic Bloom memanfaatkan 

gelombnag suara dengan frekuensi tinggi berfungsi untuk 

memacu membukanya mulut daun (stomata) yang dipadu 

dengan nutrisi organik (Iriani et al., 2005).  

Sonic Bloom merupakan teknologi ramah lingkungan dan 

cocok digunakan untuk budidaya pertanian organik. Nutrisi yang 

digunakan pada sonic bloom terbuat dari bahan dasar rumput 

laut. Senyawa ini mengandung unsur-unsur hara mikro dan 

asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk metabolisme 

tanaman serta asam giberalat yang dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman. Aplikasi sonic bloom tidak dapat untuk 

mengendalikan hama maupun penyakit tanaman, tidak mampu 

membuat tanaman tahan dari kekeringan, dan tidak mampu 

mengatasi lahan yang rusak atau kahat (defisiensi) hara 

(Yulianto, 2005). 

Konsep teknologi sonic bloom ini adalah paduan antara 

teknologi yang menggunakan gelombang suara dengan tingkat 

frekuensi tertentu guna 17 mendorong peningkatan kegiatan 

fotosintesis tanaman melalui upaya pembukaan stomata yang 

lebih lebar, dengan pemberian nutrisi tertentu. Pada stomata 

yang terbuka lebar, maka aktivitas fotosintesis akan semakin 

meningkat, sehingga ketika dilakukan penambahan nutrisi maka 

hasil fotosintesis menjadi maksimal (Yulianto dkk, 2005). 

2.7 Pengaruh Bunyi Terhadap Tanaman 

Gelombang suara dari sonic bloom merupakan efek suara 

yang mampu mempengaruhi membran sel tanaman dan dapat 

meningkatkan tekanan osmotik pada sel, sehingga memacu 

turgoritas sel menjadi tinggi dan meyebabkan turgoritas sel 
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penjaga meningkat, sehingga terjadi pembukaam stomata yang 

sempurna. Pemberian suara dengan frekuensi tertentu ini dapat 

memacu pembukaan stomata sekalipun pada intensitas cahaya 

yang rendah. Proses ini akan memperpanjang pembukaan 

stomata yang mengakibatkan proses transpirasi terus 

berlangsung, sehingga akan memperpanjang penyerapan unsur 

hara sebagai penyeimbang transpirasi (Sumardi et.al., 2002 

dalam Supriaty Ningsih, 2007). 

Pemberian suara dengan frekuensi tertentu (3500-5000) 

membantu pembukaan stomata sehingga menyebabkan 

transpirasi akan berlangsung, meskipun intensitas sinar matahari 

rendah. Pada saat stomata terbuka gas O2 akan terevaporasi 

sedangkan gas CO2 akan terserap oleh daun. Sehingga 

menyebabkan penyerapan unsur hara dan gas CO2 beserta 

bahan-bahan yang dibutuhkan oleh daun (Tapari, 2008). 
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III   METODE PENELITIAN 

1.1 Waktu dan Tempat 

Proses pembuatan alat, pengujian sampai pengambilan 

tugas akhir ini dilaksanakan selama 4 bulan selama bulan Maret 

hingga Juni 2017. Proses pembuatan komponen alat 

dilaksanakan di Bengkel Alka Elektronik, Pakis, Kab. Malang. 

Sedangkan pengujian alat pada penelitian ini dilaksanakan di 

Green house Kelompok Tani Maju 1 Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. 

1.2 Alat dan Bahan 

1.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

Tabel 3.1 Alat-alat yang digunakan 

No. Alat Fungsi 

1. Obeng : berfungsi sebagai alat bantu 

perakitan alat 

2. Tang  : berfungsi sebagai alat bantu 

perakitan alat 

3. Solder  : berfungsi sebagai alat merangkai 

rangkaian elektronik 

4. Penyedot timah : berfungsi untuk mengambil timah 

5. Pemotong kabel : berfungsi untuk memotong kabel 

jumper 

6. Multimeter : berfungsi untuk mengukur kuat arus, 

tengangan, dan hambatan pada 

rangkaian elektronika 

7. Control Box : berfungsi sebagai pusat kendali 

otomatisasi alat 
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8. Klem KK : berfungsi sebagai penyangga 

speaker 

9. Neraca Analitik : berfungsi sebagai alat menimbang 

bahan 

10. Adaptor  : berfungsi sebagai alat penyuplai 

energi listrik dari control box 

11. Wav Player : berfungsi sebagai pengatur musik 

12. Amplifier : berfungsi sebagai penguat sinyal 

audio 

 

1.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain : 

Tabel 3.2 Bahan-bahan yang dibutuhkan 

No. Nama Bahan Fungsi 

1. Led merah dan 

biru 

: berfungsi sebagai sumber cahaya 

2. Speaker  : berfungsi sebagai sumber suara 

3. Kabel  : berfungsi sebagai penghubung 

listrik 

4. Reflector  : berfungsi sebagai pemantul cahaya 

lampu 

5. Benih sayuran : berfungsi sebagai bahan perlakuan 

6. Tanah  : berfungsi sebagai media tanam 

7. Pupuk organic : berfungsi sebagai media tanam 

8. Air  : berfungsi sebagai sumber energi 

9. Arang Sekam : berfungsi sebagai campuran dari 

tanah 

10. Atmega 16 : berfungsi sebagai fitur 

mikrokontroler alat 

11. Modul RTC : berfungsi sebagai mengatur waktu  

12. Mur dan Baut : berfungsi sebagai komponen alat 
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1.3 Metode Pelaksanaan 

 
 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Pelaksanaan 

1.3.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mencari dan mengkaji sumber-sumber yang relevan dan 

terpercaya dalam pengumpulan materi serta akan dijadikan 

acuan dalam penulisan tugas akhir. Tahap penulisan diawali 

dengan studi pustaka mengenai efek pemaparan cahaya dan 

MULAI 

Studi Pustaka 

Perancangan Alat 

 

Pengujian Komponen Alat 

Sesuai 

Rencana? 
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Tidak 

Ya 

Konsep Desain 

 

Pengujian Alat 
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suara untuk pertumbuhan tanaman serta teknologi yang telah 

ada sebelumnya. Pada penyusunan tugas akhir ini pengumpulan 

data dilaksanakan dengan melakukan studi literatur (library 

research) dan penyusuran informasi digital. Pada studi pustaka 

ini dilakukan untuk mencari dan mengkaji sumber-sumber yang 

relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi serta akan 

dijadikan acuan dalam penulisan dan pelaksanaan pengerjaan 

tugas akhir ini sehingga didapatkan informasi yang lengkap, 

terarah dan terpercaya. 

 
1.3.2 Konsep Desain 

Tahap ini dilakukan perumusan beberapa ide–ide 

pemecahan untuk menghasilkan beberapa konsep desain yang 

dilengkapi dengan gambar sketsa setelah pada tahap 

sebelumnya dilakukan studi literatur. Desain teknologi 

ETROVICE dapat dilihat pada Gambar 3.2. Penggunaan 

ETROVICE diterapkan untuk penanaman pada green house 

(Gambar 3.3) yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja dari 

alat tersebut. Pada alat ini terdiri dari 4 komponen utama yaitu 

sound, rangkaian LED, amplifier dan box control. Pada box 

control terdapat papan tombol yang dapat mengatur waktu dan 

suara. Amplifier terdapat tombol power, pengatur volume, 

pengatur bass dan treable. 
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Gambar 3.2 Desain bagian dalam implentasi “ETROVICE” 

 

Gambar 3.3 Desain bagian luar “ETROVICE” 

1.3.3 Perancangan dan Pembuatan Alat 

Tahap ini dilakukan perancangan sistem kontrol serta 

pemilihan komponen penyusun alat. setelah dilakukan 

perancangan kemudian dilakukan pembuatan alat. 
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1.3.4 Pengujian Komponen Alat 

Pengujian yang dilakukan pada alat ini yaitu pengujian kerja 

alat, mulai dari mekanisme kerja, suara yang dihasilkan hingga 

cahaya yang dihasilkan oleh alat. Pengujian ini berfungsi untuk 

memastikan bahwa alat ini mampu bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 

1.3.5 Penerapan Alat 

Penerapan alat dilakukan langsung pada lahan. Jika alat 

sudah berfungsi dengan baik dan tanpa ada kendala maka alat 

ini akan langsung diaplikasikan pada green house. 

 

1.4 Tahapan Penelitian 

1.4.1 Proses Pemasangan Alat 

Alat pemacu pertumbuhan dalam tugas akhir ini 

menggunakan sistem cahaya LED red and blue dan sonic bloom. 

Cahaya LED (Light Emitting Diode) merah dan biru yang 

digunakan memiliki proporsi 50:50. Cahaya bekerja pada sore 

hari yaitu pada pukul 17.00 – 21.00. kemudian pemaparan sonic 

bloom dilakukan pada selang waktu sembilan jam, dimana 

perlakuan dibagi menjadi dua selang waktu, yaitu 5 jam pada pagi 

hari yaitu pada pukul 05.00 – 10.00 dan 4 jam sore hingga malam 

hari yaitu pada pukul 16.00 - 20.00. Pada sore hari cahaya LED 

red and blue dan sonic bloom adan bekerja secara bersamaan. 

Selain itu terdapat juga sistem kontrol yang akan mengontrol 

waktu bekerjanya cahaya LED dan sonic bloom serta mengontor 

suara yang akan dikeluarkan. 

a. Komponen Fisik 

Adapun beberapa komponen fisik pada alat ini yaitu : 

1. Lampu LED berfungsi sebagai sumber cahaya, yang 

menyala ketika malam hari. 
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2. Speaker berfungsi sebagai sumber suara yag akan 

memancarkan suara langsung kepada tanaman. 

3. Kotak kontrol berfungsi sebagai tempat sistem pengatur alat 

serta tempat rangkaian komponen elektronika. Pada kotak 

ini disimpat seluruh komponen elektrik, sehingga dapat 

tersimpan dengan aman. 

4. Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan listrik ke 

seluruh komponen lain dalam suatu rangkaian elektronika. 

Power supply merubah arus AC 220V menjadi arus DC 12 V 

sehingga sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh 

alat. 

b. Komponen elektrik 

Komponen elektrik merupakan rangkaian elektrik yang 

berada di dalam kotak kontrol. 

1. Mikrokontroler ATMega16 berfungsi sebagai otak dari 

rangkaian elektronika dan juga sebagai pusat kendali dari 

sistem kontrol pada alat ini. 

2. LCD berfungsi sebagai penampil data berupa angka dan 

huruf, sehingga mempermudah dalam penampilan data. 

3. RTC (Real Time Clock) berfungsi sebagai modul perintah 

waktu yang akan menunjukkan kerja pemberian cahaya 

monochrome dan sonic bloom. RTS yang digunakan yaitu 

DS1307. 

4. Keypad berfungsi sebagai input perintah pada kerja alat. 

Pada keypad ini berjenis 4x4. 

5. Wav layer berfungsi sebagai pemutar musik. Musik pada 

sonic bloom diatur pada wav player. Musik dimasukkan pada 

wav player menggunakan SD card. 

6. ULN 2803 berfungsi sebagai sebagai driver untuk mencatu 

daya pada LED. Sistem kerja (nyala dan mati) dari LED akan 

diatur daru ULN 2803. 
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1.4.2 Proses Penanaman  

Proses penanaman yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan media tanam berupa tanah yang di bentuk seperti 

bedengan sawah. Pada media ini proses penanaman 

dilaksanakan mulai dari fase perkecambahan sampai panen, 

sehingga penanaman dilakukan mulai dari benih. Proses ini juga 

menggunakan prinsip pertanian organik, dimana pada saat 

penanaman tanaman sayuran hanya menggunakan pupuk 

organik (pupuk kompos dan kandang) sehingga tidak 

menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Sistem pertanian 

organik adalah suatu cara pengolahan budidaya pertanian yang 

mengandalkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. 

Jadi dari input seperti pupuk sampai dengan pengendalian hama 

dan penyakitnya juga secara alami. Sistem pertanian ini dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa merusak 

lingkungan. Produk pertanian yang dihasilkan akan bebas dari 

kontaminan bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida. 

Lahan yang digunakan juga akan membaik kualitasnya karena 

tidak adanya unsur yang rusak akibat seperti efek bahan kimia 

(Lumbanraja, 2013). 

1.4.3 Pengamatan dan Analisa 

Proses pengamatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan tanaman sawi sendok yang diberi perlakuan 

berupa pemaparan cahaya LED red and blue dengan 

perbandingan 50:50 dan suara sonic bloom, yaitu musik gamelan 

kebo giro dengan frekuensi 3500-5000 Hz. Pemaparan cahaya 

LED diberikan pada saat sore hari dengan durasi waktu 4 jam 

yaitu mulai pukul 17.00-21.00. Sedangkan untuk pemaparan 

sonic bloom diberikan pada saat pagi dan sore hari, yaitu untuk 

pagi hari mulai pukul 05.00-10.00 dan untuk sore hari mulai pukul 

16.00-20.00. Perlakuan sonic bloom pada saat sore dapat 

membantu dari kinerja cahaya LED agar tanaman dapat 
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berfotosintesis secara maksimal di malam hari. Adapun 

pengamatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah 

pengamatan perkembangan fisik tanaman (meliputi : tinggi 

tanaman, panjang daun, lebar daun, dan berat basah), dimana 

pengamatan ini dilakukan selama 3 hari sekali pada masa 

penelitian dan untuk pengukuran berat basah tanaman dilakukan 

pada saat panen. 

1.5 Pengujian Alat  

Pengujian yang dilakukan pada alat ini yaitu pengujian kerja 

alat, mulai dari mekanisme kerja, suara yang dihasilkan hingga 

cahaya yang dihasilkan oleh alat. Pengujian ini berfungsi untuk 

memastikan bahwa alat ini mampu bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan.  

1.6 Pengoperasian Alat 

Pengoperasian alat dilakukan setelah semua komponen 

alat dilakukan pengujian. Terlebih dahulu dilakukan pembuatan 

perangkaian seluruh rangkaian, kemudian dibuatlah program 

yang akan menjalankan alat menggunakan BASCOM. Pada 

Gambar 3.4 merupakan gambar diagram alir cara pengoperasian 

alat.  
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Gambar 3.4 Prosedur Pengoperasian Alat 
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1.7 Tahapan Pengamatan Pertumbuhan Tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Komponen Alat 

Komponen alat yang terdapat pada alat ETROVICE yaitu 

cahaya LED red and blue, sonic bloom, dan control box. 

Pengujian komponen alat ini berfungsi untuk mengetahui bahwa 

komponen alat-alat tersebut telah berfungsi dan beroperasi 

dengan baik. Pengujian ini juga dilakukan setelah perangkaian 

alat selesai dan sebelum di aplikasikan langsung pada green 

house. 

4.1.1 Pengujian Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display) 

Pengujian LCD (Liquid Crystal Display) pada  rangkaian 

mikrokontroler berfungsi untuk mengetahui apakah logika 

program data pada LCD sudah menghasilkan keluaran data yang 

sesuai dengan program. Rangkaian LCD diletakkan pada pord B 

ATMega16. Setelah LCD dihubungkan dengan ATMega16 

kemudian dilakukan pengujian LCD dengan memasukkan 

program pengujian. 

 

 
Gambar 4.1 Hasil Pengujian LCD 
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Pengujian rangkaian LCD juga ditujukan untuk mengetahui 

pin LCD sudah terhubung dengan pord B pada mikrokontroler 

ATMega16. Kemudian pengujian dengan menuliskan “ALAT 

OTO”  pada baris pertama dan menuliskan “CAHAYA DAN 

SUARA” pada baris ke dua seperti yang terlihat pada Gambar 

4.1. 

 
4.1.2 Pengujian Driver LED ULN2803 

Pengujian Driver LED ULN2803 dilakukan untuk 

mengetahui bahwa driver ULN2803 terhubung dengan sempurna 

dengan Port C4, C5, C6 dan C7 pada mikrokontroler ATMega16. 

Selain itu pengujian juga bertujuan untuk mengetahui bahwa 

Driver LED ULN2803 dapat bekerja dengan baik. Setelah Driver 

LED ULN2803 dihubungkan dengan ATMega16 kemudian 

dilakukan pengujian LED dengan memasukkan program 

pengujian. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan memberikan perintah 

kepada LED. LED akan menyala dan mati selama beberapa 

detik, sehingga dapat diketahui bahwa Driver ULN2803 dapat 

kekerja dengan baik. LED menyala selama 3 detik kemudian mati 

selama 3 detik dan seterusnya. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Pengujian LED 

Tabel 4.1 Pengujian LED 

No Nilai Kondisi 

1 0 Mati 
2 255 Menyala  

 

Pengujian diatas ketika diberi nilai 225 maka lampu LED akan 

menyala, sedangkan ketikan diberi nilai 0 maka lampu LED akan 

mati. 

4.1.3 Pengujian Keypad 

Pengujian keypad pada  rangkaian mikrokontroler berfungsi 

untuk meng input perintah pada alat, sehingga alat bisa diberikan 

perintah seperti yang kita inginkan. Pada rangkaian keypad 

dihubungkan pada pord A yaitu dari pord A0 hingga pord A7. 

Pada pengujian keypad ini juga menggunakan keypad, yang 

berfungsi sebagai petunjuk atau output dari perintah keypad yang 

diberikan, sehingga perintah yang diberikan oleh keypad dapat 

terbaca pada LCD. 
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Gambar 4.3 Pengujian Keypad 

Pada pengujian keypad telah berhasil. Keypad telah 

terhubung sempurna dengan ATMega 16. Semua tombol pada 

Keypad telah berfungsi dengan semestinya, 16 tombol tersebut 

telah menunjukkan angka atau perintah sesuai dengan 

fungsinya. 

4.1.4 Pengujian Rangkaian RTC (Real Time Clock) 

Pengujian RTC (Real Time Clock) DS1307 pada rangkaian 

mikrokontroler ATMega16 ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bahwa port yang terdapat pada mikrokontroler telah terhubung 

sempurna dengan komponen RTC, selain itu pengujian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui apakah RTC dapat bekerja dengan 

baik. Pada pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kerja dari 

RTC telah berhasil. RTC bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

RTC dapat berjalan detik demi detik sesuai dengan waktu real. 

Selain detik, menit dan jam RTC juga menunjukkan informasi lain 

yaitu  tanggal, hari dan tahun. 



32 
 

 

 
Gambar 4.4 Hasil Pengujian RTC 

 

4.1.5 Pengujian WAV Player 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui WAV player dapat 

bekerja denga baik sehingga musik pada WAV player dapat 

diputar. Hasil pengujian WAV player telah berhasil. WAV player 

dapat memutar musik yang telah diatur. Sambungan WAV 

playerdengan speaker telah terhubung dengan sempura, 

speaker telah dapat mengeluarkan suara yang telah diputar oleh 

WAV player. 
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Gambar 4.5 Pengujian WAV Player 

4.2 Hasil Pengaplikasian Alat 

Setelah proses pengujian dilakukan kemudian alat cahaya 

LED red and blue dan sonic bloom dilakukan pengaplikasian 

langsung pada lahan green house. Alat ETROVICE berbasis 

cahaya LED red and blue dan sonic bloom memiliki 3 komponen 

utama yaitu LED red and blue, sonic bloom dan box control. Pada 

rangkaian LED red and blue memiliki perbandingan 50:50 dan 

menghubungkan rangkaian LED dan sound dengan box control. 

Pada box control  memiliki sistem kontrol yang berfungsi untuk 

mengatur seluruh pusat otomatisasi untuk menyalakan dan 

mengatur dari LED red and blue dan sonic bloom, di dalam box 

control ini terdapat ATMega 16, modul RTC LED ULN 2803, dan 

WAV player. Sedangkan untuk sound atau sonic bloom berfungsi 

sebagai output suara dengan frekuensi 3500-5000 Hz. 

Rangkaian LED berfungsi sebagai pemancar cahaya LED merah 

dan biru. Amplifier sebagai penguat suara dan pengatur volume 

suara. 

Semua komponen alat tersebut kemudian dipasangkan 

pada green house yang memiliki ukuran panjang 8 m x lebar 8 m 
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x tinggi 3,5 m. Pemasangan atau pengaplikasian alat ETROVICE 

pada green house dengan luas 64 m2 membutuhkan speaker 

sebanyak 4 buah yang diletakkan pada setiap sudut dari green 

house yang bertujuan agar suara yang diterapkan dapat 

mengjangkau dari keseluruhan green house. Selanjutnya, untuk 

lampu LED red and blue menggunakan rangkaian sebanyak 8 

buah yang dengan jumlah tersebut diharapkan dapat 

menjangkau semua area pada green house. Pengaplikasian alat 

ETROVICE pada green house dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Pengaplikasian alat ini dilakukan pada green house kelompok 

tani Maju 1 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota batu. 

Pengaplikasian alat ini dilakukan pada green house bertujuan 

untuk memaksimalkan prinsip kerja alat, karena jika alat 

diterapkan pada lahan terbuka maka suara yang dipancarkan 

oleh sonic bloom tidak akan maksimal sehingga perlu diterapkan 

pada lahan yang tertutup, selain itu juga untuk menghindari dari 

cuaca buruk mengingat alat ini merupakan barang elektronik 

yang rentan rusak jika terkena air atau hujan. 

 

 
Gambar 4.6 Pengaplikasian Alat ETROVICE 
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4.3 Mekanisme Pengaplikasian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui alat telah 

berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dua kali yaitu pada 

saat alat setelah dirakit dan pengujian di lahan. Pada pengujian 

awal alat dioperasikan dengan sumber listrik PLN. Pengujian 

pertama dilakukan hingga alat dapat beroperasi dengan baik. 

Kemudian dilakukan pengujian kedua atau pengaplikasian 

langsung pada lahan. Pengujian kedua menggunakan panel 

surya sebagai sumber listrik, pada pengujian ini alat diatur sesuai 

dengan kondisinya yaitu suara diatur pada dua kali dalam sehari 

yaitu pada pukul 05.00-10.00 serta 16.00-20.00 dan cahaya 

diatur pada pukul 17.00-21.00. 

Mekanisme pengaplikasian alat, yaitu langkah pertama 

sebelum dilakukan pengoperasian alat, terlebih dahulu dilakukan 

perangkaian alat yaitu dengan menggabungkan lampu LED dan 

speaker dengan kotak kontrol. Lalu, power supply pada kotak 

kontrol dihubungkan pada sumber listrik 220 V. Kemudian 

dilakukan pengaturan waktu sekarang yaitu waktu saat alat 

tersebut dijalankan, meliputi tanggal, hari, dan jam. Pengaturan 

waktu ini dilakukan agar waktu pada alat sesuai dengan waktu 

sesungguhnya. Pengaturan waktu hanya dilakukan sekali pada 

saat alat pertama kali dihidupkan, dan untuk selanjutnya waktu 

akan tetap berjalan meskipun alat tidak terhubung dengan 

sumber listrik karena sudah terdapat baterai pada RTC. 

Kemudian dilakukan pengaturan waktu bekerjanya lampu LED 

dan speaker, lampu LED bekerja sekali dalam sehari dan speaker 

bekerja 2x dalam sehari. Setelah dilakukan pengaturan kerja 

lampu LED dan speaker, kemudian dilakukan pemilihan jenis 

suara yang akan diputar. Setelah dilakukan pengaturan tersebut 

maka alat dapat bekerja dengan otomatis.  
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4.4 Hasil Penelitian Pertumbuhan Tanaman Sawi 

Hasil panen yang diperoleh memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan antara tanaman yang menggunakan alat ETROVICE 

dengan tanaman tanpa perlakuan.  

1.6.1 Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman merupakan salah satu pengukuran 

pertumbuhan tanaman yang paling mudah untuk diamati. Tinggi 

tanaman dapat disebut sebagai suatu parameter untuk mengukur 

pengaruh pertumbuhan vegetatif tanaman dari lingkungan atau 

perlakuan. Metode pengukuran tinggi tanaman mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Fransisca (2009), 

pengukuran dilakukan menggunakan penggaris mulai dari 

pangkal tanaman (permukaan tanah) hingga ujung tertinggi daun 

yang tegak alami tegak lurus permukaan tanah. Proses 

pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti fisiologis dan genetika tanaman. Grafik pengukuran tinggi 

tanaman sawi sendok dengan menggunakan ETROVICE dan 

tanpa menggunakan perlakuan (kontrol) dapat dilihat pada 

Gambar 4.7.  
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Gambar 4.7 Grafik Tinggi Tanaman 

Menurut Sitompul dan Bambang, (1995) menyatakan 

bahwa tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering 

diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai 

parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan 

atau perlakuan yang diterapkan. Berdasarkan hasil pengamatan 

di atas dapat dilihat bahwa tinggi tanaman sawi sendok 

menunjukkan perbedaan mulai dari pengamatan hari ke-6, 

dimana tinggi tanaman sawi sendok dengan perlakuan 

menggunakan ETROVICE lebih tinggi dibandingkan dengan 

tanpa perlakuan (kontrol). 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pada hari ke-6 

sampai ke-40, tanaman sawi yang diberi perlakuan cahaya dan 

musik didapatkan tinggi tanaman yang lebih baik dibandingkan 

dengan tanaman kontrol. Hal tersebut membuktikan bahwa 

perlakuan cahaya dan gelombang bunyi (musik gamelan) dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman. 
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1.6.2 Panjang Daun 

 

Gambar 4.8 Grafik Panjang Daun 

Berdasarkan pengujian diatas pada Gambar 4.8 

membuktikan bahwa pemaparan alat ETROVICE berpengaruh 

nyata terhadap perubahan panjang daun pada 40 HSS. 

Pemaparan alat ETROVICE pada hari ke-40 menghasilkan 

rataan panjang daun tertinggi yaitu 16 cm. Sedangkan tanaman 

kontrol menghasilkan rataan panjang daun terendah yaitu 14,2 

mm. Dari grafik pada Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan laju pertambahan panjang daun dari awal 

penanaman hingga panen. Selain itu, suhu lingkungan yang tidak 

terlalu tinggi pada green house berdampak pada laju peningkatan 

lebar dan panjang daun sawi sendok. Efek pemaparan lampu 

LED sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi sendok. Hal ini dikarenakan lampu warna biru bagus untuk 

perumbuhan tanaman karena klorofil banyak menyerap cahaya 

biru sehingga fotosintesis berlangsung optimal dan untuk lampu 

dengan warna merah bagus untuk pertumbuhan tanaman karena 
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fitokrom-pigmen merah menyerap cahaya merah sehingga 

ukuran tanman lebih besar (Syafriyudin, 2015). 

1.6.3 Lebar Daun 

Pengukuran luas daun merupakan salah satu parameter 

morfologi yang umum digunakan untuk menentukan baik 

tidaknya pertumbuhan suatu tanaman. Daun yang diukur luasnya 

adalah daun pada ruas ke-4, berdasarkan penelitian 

pendahuluan, daun pada ruas ke-4 mempunyai rataan luas 

tertinggi hingga hari ke-40. Pemilihan daun tanaman yang 

digunakan acuan pengukuran tersebut didasarkan pada teori 

yang dikemukakan oleh Legros et al., (2009), yang mana 

pemilihan daun acuan didasarkan pada ukuran terbesar atau 

yang berkorelasi langsung dengan suatu parameter tertentu yang 

akan diukur. Hasil pengukuran lebar daun dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Lebar Daun 
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa lebar daun 

yang diperoleh pada setiap perlakuan memiliki lebar daun yang 

berbeda. Hasil rerata lebar daun sawi sendok dengan perlakuan 

alat ETROVICE menghasilkan 12,5 cm. Sedangkan pada 

tanaman sawi tanpa perlakuan memiliki hasil rerata lebar daun 

sebesar 8,5 cm. Untuk lebar daun yang dihasilkan tanaman yang 

tidak menggunakan alat ETROVICE memiliki lebar daun yang 

lebih luas dibandingkan dengan tanaman sawi yang tanpa 

perlakuan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam teori bahwa 

panjang gelombang suatu pancaran cahaya yang digunakaan 

pada alat ETROVICE  dapat mempengaruhi pigmen daun, 

sehingga daun yang dihasilkan nampak lebih segar dibandingkan 

daun yang tidak diberikan cahaya lampu.  

1.6.4 Diameter Batang 

Pengukuran diameter batang dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan batang bersamaan dengan pertumbuhan 

tanaman. Pengukuran diameter batang dilakukan di batang 

utama, pengukuran diameter batang ini dilakukan pada batang 

dengan batas ketinggian 3 cm dari permukaan tanah. 

Pertumbuhan diameter batang tanaman sawo sejajar dengan 

pertumbuhan tinggi tanaman, dikarenakan dalam proses 

translokasi unsur hara dari dalam tanah menuju bagian daun 

melalui batang yang diangkut oleh jaringan xylem dan floem. 

Jaringan xylem mempunyai fungsi sebagai jaringan yang 

mengangkut unsur hara yang di peroleh dari dalam tanah seperti 

H2O, N, dan P, sedangkan jaringan floem mengangkut hasil 

fotosintesis yang berupa fotosintat seperti sukrosa, asam amino, 

dan kalium. Menurut Lakitan, (2007) menyatakan bahwa telah 

diketahui sejak lama bahwa hasil fotosintesis diangkut dari daun 

ke organ-organ lain seperti akar, batang, dan organ produktif 

melalui pembuluh floem. Proses pengangkutan yang terjadi akan 

melalui batang sehingga diameter batang akan terus meningkat 
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untuk memperlancar dalam proses pengangkutan fotosintat dan 

unsur hara. Menurut Harjadi (1991) apabila laju pembelahan sel 

dan perpanjangan serta pembentukan jaringan berjalan cepat, 

pertumbuhan batang daun dan akar juga akan berjalan cepat 

demikian juga sebaliknya, hal ini semua bergantung pada 

ketersediaan karbohidrat. Pada penelitian ini pengukuran 

diameter tanaman dilakukan pada umur 40 HST atau pada saat 

panen. Hasil pengukuran diameter batang dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Perbedaan diameter batang tanaman sawi sendok 

Perlakuan Diameter Batang (cm) 

Sawi sendok + ETROVICE 5 

Sawi sendok (kontrol) 3,5 

Penambahan cahaya lampu LED dan sonic bloom sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi sendok dari 

segi produksi yang bertambah banyak maupun dari segi daun 

yang dihasilkan lebih segar atau lebih terang. Tanaman sawi 

yang diberi perlakuan ETROVICE memiliki pertumbuhan yang 

baik sehingga dapat menguntungkan bagi petani hal ini 

dikarenakan hasil panen tanaman juga akan semakin optimum. 

Pada penggunaan cahaya LED red and blue semakin besar 

panjang gelombang yang digunakan maka semakin bagus hasil 

panen, begitu pula sebaliknya. Daun yang dihasilkan lebih terang 

dan segar dikarekan reaksi fotosintesis, seperti yang diketahui 

bahwa reaksi fotosintesis ini terjadi pada klorofil sehingga saat 

berpengaruh terhadap hijau daun tanaman.  

1.6.5 Berat Basah Tanaman 

Pengukuran berat basah dilakukan pada saat panen 

menggunakan timbangan digital. Objek yang ditimbang meliputi 

daun dan batang. Proses pengukuran dilakukan sesaat setelah 
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sawi sendok dipanen. Tujuannya agar kadar air pada tanaman 

tidak cepat berkurang karena penguapan. Akar sawi sendok tidak 

diukur beratnya karena arang sekam dan tanah melekat pada 

akar serabut dan sulit dihilangkan, sehingga akan menjadi bias 

jika akar tidak dipotong dan tetap ditimbang. 

Berat segar tanaman adalah berat tanaman pada saat 

masih hidup dan ditimbang langsung setelah panen sebelum 

tanaman menjadi layu karena kehilangan air (Benyamin Lakitan, 

1996). Tingginya berat segar tanaman dipengaruhi oleh 

kandungan air dalam tanaman tersebut. Hasil asimilasi yang 

diproduksi oleh jaringan hijau ditranslokasikan ke bagian tubuh 

tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan cadangan 

makanan, dan pengelolaan sel.  Hasil rerata berat segar tanaman 

dapat dilihat dalam Tabel 4.3. 

Berat basah tanaman merupakan berat kesuluruhan 

tanaman setelah panen dan sebelum tanaman mengalami layu 

akibat kehilangan air. Berat segar tanaman merupakan 

parameter untuk mengetahui biomasa dari pertumbuhan 

tanaman tomat. Menurut Sitompul dan Bambang, (1995) 

menyatakan bahwa biomassa tanaman meliputi semua bahan 

tanaman yang, secara kasar, berasal dari hasil fotosintesis, 

serapan unsur hara dan air yang diolah melalui proses 

biosintesis. Pengukuran berat segar tanaman dilakukan dengan 

menimbang keseluruhan bagian tanaman tomat setelah panen. 

Tabel 4.3 Pengaruh Berat Basah Tanaman Sawi Sendok 

Perlakuan Berat Basah Tanaman (gr) 

Sawi sendok + ETROVICE 358,8 

Sawi sendok (Kontrol) 247,3 

 

Berat Basah tanaman merupakan total dari kandungan air 

didalam tanaman dengan total hasil fotosintesis. Sumber unsur 

hara yang diberikan berasal dari pupuk organik yang 
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diaplikasikan. Pupuk organik yang di berikan akan diserap oleh 

tanaman dalam bentuk padatan, sehingga dalam proses 

pemupukan membutuhkan jumlah air yang cukup karena air 

berfungsi sebagai pelarut. Air yang terlarut dengan membawa 

unsur hara akan mengalami infiltrasi yang mengakibatkan air 

akan masuk ke dalam tanah, sehingga diperlukan bahan organik 

guna mengikat unsur hara agar tidak mengalami pelindian. Unsur 

hara yang terjaga akan mengingkatkan pertumbuhan tanaman 

tomat, hal ini sesuai dengan pernyataan Soewandita (2003), yang 

menyatakan bahwa meningkatnya ketersediaan unsur hara 

dalam tanah akibat penambahan pupuk organik akan 

merangsang pada pertumbuhan vegetatif menjadi lebih baik. 
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V   PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan penerapan teknologi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. ETROVICE merupakan alat dengan perpaduan dari dua 

teknologi, yaitu cahaya LED red and blue dengan 

perbandingan 50:50 serta sonic bloom dengan musik 

gamelan “Kebo Giro” pada frekuensi 3500-5000 Hz. 

2. Berdasarkan pengaplikasiannya, cahaya LED red and blue 

dinyalakan pada pukul 17.00-21.00 WIB. Kemudian untuk 

sonic bloom terdapat dua kali perlakuan, yaitu pada pukul 

05.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. 

3. Dengan menggunakan ETROVICE ini, sawi sendok memiliki 

berat basah yaitu sebesar 358,8 gram. Sedangkan tanpa 

perlakuan, sawi sendok memiliki berat hanya 247,3 gram. 

Sehingga dari segi faktor morfologi, ETROVICE ini dapat 

meningkatkan produktivitas sayuran mencapai 42,4%. 

4. Kemudian, dengan menggunakan ETROVICE hasil panen 

sayuran mencapai 160,67 kg/200m2. Sedangkan tanpa 

perlakuan ETROVICE, hasil panen sayuran hanya mencapai 

97,22 kg/200m2. Sehingga dapat dikatakan, ETROVICE ini 

dapat meningkatkan produktivitas sayuran mencapai 65%. 

 

1.2 Saran  

Pada saat pengaplikasian di lahan perlu adanya pengecekan 

alat secara rutin sehingga kondisi alat dapat terkontrol dan arus 

listrik yang dihasilkan juga harus stabil sehingga sistem kontrol 

pada alat tidak mengalami error. Untuk hasil yang maksimal perlu 

penambahan atau penyemprotan nutrisi pada daun saat sonic 

bloom sedang menyala. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antara 
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pemerintah dan petani untuk mengembangkan ETROVICE serta 

mengaplikasikannya pada lahan yang luas sehingga alat ini dapat 

menjadi  salah satu upaya mewujudkan Indonesia Sustainable 

Agriculture. 
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