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RINGKASAN 

 

Caisim dapat dibudidyakan secara organik maupun non 
organik media tumbuh tanaman seharusnya diperhatikan, masa 
pertumbuhan sayuran organik lebih lama dibandingkan dengan 
non organik pada saat penanaman. Selain itu keterbatasan 
media tumbuh menjadi kendala pada keberagaman komoditi 
dalam lahan sempit, sehingga hal ini berdampak pada tanaman 
dengan produksi yang dirasa kurang optimal. Bahan organik 
mempunyai potensi pertumbuhan akar akan cepat dan lebat 
selain itu perlu adanya sebuah teknologi untuk menunjang 
produksi sayuran. Sonic bloom merupakan teknologi yang 
diberikan untuk tanaman agar tumbuh lebih baik, sonic bloom 
memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tertinggi, 
suara yang dihasilkan oleh musik dapat merangsang pembukaan 
stomata dan mempengaruhi gerakan karbondioksida disekitar 
tanaman. Tujuan penelitian  menggunakan campuran media 
tanam organik dapat dipadukan dengan teknologi sonic bloom 
diharapkan pertumbuhan Caisim bisa tumbuh secara optimal 
dengan masa panen yang singkat. Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak kelompok (RAK) dengan menggunakan 2 
faktorial yaitu range frekuensi yang berbeda (3000-5000 Hz, 
7000-9000 Hz, 11000-13000 Hz) dan campuran media tanam 
organik (arang sekam, cocopeat, moss) dengan perbandingan 
tanah, media tanam organik, dan pupuk 2:2:1. Pemaparan 
frekuensi dilakukan selama 3 jam, menggunakan 3 kali 
pengulangan. Data didapat dari pengukuran selama 3 hari sekali 
pada akhir penelitian, hasil pengamatan dan pengukuran akan 
dianlisa menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance). Jika 
terdapat hasil ragam yang nyata maka akan dilanjutkan uji DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf 5%. Hasil penellitian 
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ini didapatkan Pemberian perlakuan frekuensi gelombang bunyi 
tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Pemberian 
perlakuan frekuensi berpengaruh nyata terhadap luas stomata 
daun, tinggi tanaman, panjang, luas daun, berat basah dan 
indeks hijau daun sedangkan pada perlakuan media tanam 
berpengaruh nyata terhadap semua parameter. Pada hasil 
terbaik frekuensi 3000-5000 Hz dengan menggunakan media 
tanam Moss menghasilkan tinggi tanaman sebesar pengukuran 
luas stomata daun 10809.53 µm2 tinggi sebesar 19.47 cm, 
panjang tanaman 29.40 cm, jumlah daun 5.33 helai, luasan daun 
31.99 cm2, berat basah 5.52 g dan indeks hijau daun 32.90 cci 
 
 
Kata kunci: Frekuensi, Media tanam, Tanaman Caisim, 
Teknologi Sonic Bloom, 
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SUMMARY 

 

Caisim can be cultivated organically or non-organically. 
Plant growth media should be considered, the growth period of 
organic vegetables is longer compared to non-organic when 
planting. In addition, the limitations of the growing media become 
an obstacle to the diversity of commodities in a narrow area, so 
this has an impact on plants with production that is felt to be less 
than optimal. Organic matter has the potential for root growth will 
be fast and dense in addition to the need for a technology to 
support vegetable production. Sonic bloom is a technology 
provided for plants to grow better, sonic bloom utilizes sound 
waves with the highest frequency, the sound produced by music 
can stimulate the opening of stomata and affect the movement of 
carbon dioxide around plants. The purpose of this research is to 
use a mixture of organic planting media that can be combined 
with sonic bloom technology. It is expected that Caisim's growth 
can grow optimally with a short harvest period. This study used a 
randomized block design (RAK) using 2 factorial, namely different 
frequency ranges (3000-5000 Hz, 7000-9000 Hz, 11000-13000 
Hz) and a mixture of organic growing media (charcoal, husk, 
cocopeat, moss) with soil ratio, organic growing media, and 
fertilizer 2: 2: 1. Frequency exposure is carried out for 3 hours, 
using 3 repetitions. Data obtained from measurements for 3 days 
at the end of the study, the results of observations and 
measurements will be analyzed using the ANOVA (Analysis of 
Variance) test. If there are significant variations, the DMRT 
(Duncan's Multiple Range Test) will be continued at the 5% level. 
The results of this study found that the giving of sound wave 
frequency treatment had no significant effect on the number of 
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leaves. The giving of frequency treatment significantly affected 
the leaf stomata area, plant height, length, leaf area, wet weight 
and leaf green index while the planting media treatment 
significantly affected all parameters. In the best results the 
frequency of 3000-5000 Hz using Moss planting media produced 
plant height equal to the measurement of leaf stomata area 
10809.53 µm2, height of 19.47 cm, plant length 29.40 cm, number 
of leaves 5.33 strands, leaf area 31.99 cm2, wet weight 5.52 g and 
green index 32.90  leaves. 

 

Keywords: Frequency, Planting Media, Caisim Plant, Sonic 
Bloom Technology, 
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I. PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

Pengembangan budidaya pada komoditas tanaman 

sayuran sangat cocok di wilayah tropis khususnya indonesia. 

Menurut Haryanto et al. (2006) Indonesia sangat potensial untuk 

pembudidayan sayur-sayuran. Jenis sayuran yang digemari 

masyarakat seperti Caisim. Caisim (Brassica juncea L.) 

merupakan tanaman sayuran dengan iklim sub-tropis, tetapi 

mampu beradaptasi pada iklim tropis. Saat ini, kebutuhan 

sayuran Caisim semakin lama meningkat seiring peningkatan 

populasi manusia dan mempunyai banyak manfaat dari segi 

kesehatan, karena kandungan sayuran Caisim adalah protein, 

lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin 

C. Menurut Rukmana (2007), bahwa sayuran caisim mempunyai 

nilai ekonomi tinggi setelah brokoli, kubis bunga dan  kubis crop. 

Caisim dapat dibudidyakan secara organik maupun non 

organik, media tumbuh tanaman seharusnya juga diperhatikan 

pada peningkatan permintaan Caisim yang cukup besar, 

mengakibatkan budidaya konvensional tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Masa pertumbuhan sayuran 

organik lebih lama dibandingkan dengan non organik pada saat 

penanaman. Selain itu keterbatasan media tumbuh menjadi 

kendala pada keberagaman komoditi dalam lahan sempit, 

sehingga hal ini berdampak pada tanaman dengan produksi yang 
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dirasa kurang optimal. Melimpahnya bahan organik memiliki 

potensi dijadikannya alternatif untuk bercocok tanam. Bahan 

organik mempunyai potensi menyimpan air dan kaya pori udara 

sehingga dapat menjadikan pertumbuhan akar akan cepat dan 

lebat (Agoes, 1994). Serta banyaknya kendala yang 

menyebabkan sayuran Caisim rawan akan penyakit dan hama. 

Penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan masalah 

kesehatan dalam jangka panjang sehingga akan membahayakan 

kesehatan. Maka dari itu perlu adanya sebuah teknologi untuk 

menunjang produksi sayuran Caisim, dengan menggunakan 

pemberian paparan gelombang suara yang dikenal dengan Sonic 

Bloom. Serta dipadukan dengan penggunaan media tanam 

organik, karena lahan produktif yang semakin sempit dan media 

tanam berupa tanah produktif berkurang, maka dengan 

penambahan berbagai bahan organik pada media tanam  

produksi Caisim dapat optimal.  

Sonic Bloom merupakan suatu teknologi yang memadukan 

pengaruh frekuensi akustik terhadap peningkatan tekanan 

osmotik pada sel penjaga, karena kemampuan frekuensi akustik 

dalam menggetarkan partikel-partikel terutama unsur Mg yang 

terdapat dalam klorofil (C55 H72 O5 N4 Mg). Pada penggunaan 

Sonic Bloom ditujukan untuk membuat tanaman tumbuh lebih 

baik, gelombang suara yang dihasilkan oleh musik dapat 

merangsang pembukaan stomata dan mempengarui gerakan 

(CO2) di sekitar tanamaan sehingga dapat mempengarui 
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penyerapan (CO2) di sekitar daun (Prasetyo dan Lazuardi, 2017). 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa pengaruh 

penggunaan Sonic Bloom memberikan hasil yang lebih baik, 

pada pertumbuhan tanaman maka dari itu peneliti menerapkan 

teknologi ini dipadukan dengan penggunaan media tanam 

organik untuk memenuhi unsur hara pada tanah, diharapakan 

dari perpaduan teknologi Sonic Bloom dengan campuran media 

tanam memberikan pengaruh pertumbuhan tanaman yang 

signifikan dalam waktu yang realtif singkat. 

Pada penelitian ini menerapkan Sonic Bloom pada 

tanaman Caisim, suara yang digunakan untuk perlakuan adalah 

musik gamelan “Puspawarna”, dengan menggunakan frekuensi 

yang berbeda-beda kisaran yang digunakan adalah frekuensi 

3000-5000 Hz, 7000-9000 Hz, serta 11000-13000 Hz. Selain 

frekuensi terdapat perlakuan pada media tanam organik yaitu 

sekam bakar, cocopeat, dan moss dengan campuran tanah serta 

pupuk organik, menggunakan perbandingan 2:2:1. Penggunaan 

waktu paparan terhadap perlakuan frekuensi sebanyak 3 jam di 

pagi dan sore hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian media tanam tanah 

dan sekam organik  dari perlakuan jenis frekuensi 

terhadap pertumbuhan tanaman Caisim ? 
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2. Berapakah intensitas frekuensi yang terbaik pada 

pertumbuhan Caisim? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Mengetahui pengaruh pemberian berbagai macam 

frekuensi berbeda dan campuran media tanam 

organik terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman 

Caisim 

2 Menentukan berbagai jenis frekuensi yang 

berpengaruh pada pertumbuhan vegatatif Caisim 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir ini meliputi: 

1 Bagi Mahasiswa 

Menjadikan media pengembangan teknologi di bidang 

teknologi pertanian untuk pertanian yang lebih 

modern  

2 Bagi Pemerintah 

Memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan 

produktifitas hasil panen sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

perekonomian 

3 Bagi Masyarakat 

Memberikan solusi dan informasi bahwa pengaruh 

berbagai macam jenis frekuensi musik pada 

pertumbuhan vegetatif tanaman Caisim serta dalam 
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budidaya tanaman Caisim dipanen dengan waktu 

relatif singkat 

1.5 Batasan Masalah 

1 Pertumbuhan vegetatif tanaman Caisim meliputi tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun, berat basah 

tanaman dan indeks hijau daun berdasarkan 

pengukuran dengan menggunakan pengeliatan indra 

manusia (Human Vision) dan mengukur bukaan 

stomata 

2 Faktor yang mempengarui pertumbuhan tanaman 

yaitu berbagai macam frekuensi dan campuran media 

tanam organik, tanaman akan  diukur pada sore hari. 

Sedangkan benih Caisim, pemberian pupuk, cahaya 

matahari, kelembapan udara, suhu dan intensitas 

cahaya merupakan faktor lingkungan uji (chamber) 

diasumsikan sama diukur pada awal penelitian. 

3 Tidak membahas  struktur sel tanaman, penyakit  dan 

hama tanaman, serta analisis biaya produksi yang 

digunakan 

4 Tidak membahas rancang bangun alat hanya fokus 

terhadap pengujian kerja alat  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Caisim (Brassica juncea L.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Caisim 

  Menurut Ramayulis (2015), Caisim atau biasa dikenal 

dengan sawi merupakan salah satu jenis sayuran daun yang 

banyak digemari masyarakat indonesia setelah sayuran lainya. 

Tanaman ini mampu tumbuh pada dataran rendah maupun tinggi 

dan sangat mudah untuk dibudidayakan serta berumur pendek. 

Hal yang harus diperhatikan saat menanam Caisim yaitu faktor 

lingkungan yang sesuai dengan syarat tumbuhnya seperti iklim 

dan tanah serta selalu mendapatkan perhatian yang intensif, agar 

pertumbuhan dan produksinya maksimal. 

 Menurut Rukmana (2007), Caisim termasuk tanaman 

sayuran daun dari keluarga Cruciferae yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi setelah Kubis Krop, Kubis Bunga dan Brokoli. 

Selain itu, tanaman ini juga mengandung mineral, vitamin, protein 

dan kalori. Caisim  merupakan  tanaman  yang  berkerabat  dekat  

dengan  Petsai,  yakni  sejenis sayuran daun yang tumbuh di 

sekitar dataran rendah sampai dataran tinggi (1-1200 m dpl). 

Menurut Cahyono (2003), Caisim memiliki struktur morfologi 

diantaranya akar, batang, daun, bunga, buah  dan  biji. Struktur 

akar tanaman Caisim termasuk akar serabut yang tumbuh dan 

berkembang secara menyebar ke semua arah di sekitar 

permukaan tanah, perakarannya sangat dangkal.  Struktur 

batang tanaman Caisim yaitu batangnya pendek dan tegap, 
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bersifat tidak keras dan berwarna kehijauan atau keputih-putihan, 

serta memiliki ukuran panjang yang bervariasi umur panennya 

cukup pendek yaitu dapat dipanen pada umur 40-50 hari setelah 

ditanam. 

 

2.1.2 Syarat Tumbuh  

1 Keadaan Iklim 

  Daerah  yang cocok untuk pertumbuhan Sawi adalah mulai 

dari ketinggian 5-1.200 meter dpl. Namun biasanya tanaman ini 

dibudidayakan di daerah yang berketinggian 100-500 meter dpl. 

Sebagian besar daerah-daerah Indonesia memenuhi syarat 

ketinggian tersebut (Haryanto et al., 1995). 

 Iklim yang dikehendaki untuk pertumbuhan Caisim adalah 

daerah yang mempunyai suhu malam  hari  15.6 °C dan siang 

harinya  21.1 °C  serta  penyinaran  matahari antara 10-13 jam 

per hari. Tanaman Caisim tumbuh dengan baik pada suhu 27 °C 

-32 °C. Pada tanaman Caisim umumnya banyak ditanam di 

dataran rendah serta tahan terhadap suhu panas (tinggi) 

(Rukmana, 2007). 

2 Keadaan Tanah  

Sifat biologis tanah yang baik untuk pertumbuhan Sawi 

adalah tanah yang mengandung banyak unsur hara. Tanah yang 

memiliki banyak jasad renik atau organisme pengurai dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman (Cahyono, 2003).Tanaman 

Caisim cocok ditanam pada tanah yang gembur, mengandung 
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humus dan memiliki drainase yang baik dengan pH antara  6-7. 

Caisim dapat ditanam pada berbagai jenis tanah (Haryanto et al., 

1995).    

3 Curah Hujan 

 Kelembapan udara yang sesuai untuk pertumbuhan 

tanaman Sawi yang optimal berkisar antara 80-90%. Tanaman 

Sawi tergolong tanaman yang tahan terhadap hujan, sehingga 

penanaman pada musim hujan masih bisa memberikan hasil 

yang cukup baik. Curah hujan yang sesuai untuk pembudidayaan 

tanaman Sawi adalah 1.000-1.500 mm/tahun. Daerah yang 

memiliki curah hujan sekitar 1.000-1.500 mm/tahun dapat 

dijumpai di dataran tinggi. Akan tetapi tanaman Sawi tidak tahan 

terhadap air yang menggenang (Cahyono, 2003). Curah hujan 

yang tinggi sangat penting mempengarui ledakan penyakit, 

perkecambahan spora dan perkembangan pertama parasit 

berhubungan erat dengan kelembapan udara. kelembapan relatif 

dan lama daun saat basah, tinggi nya curah hujan mengakibatkan 

kelembapan meningkat (Mukaromah et al.,  2019). 

 

2.2 Pertumbuhan Vegetatif 

 Menurut Joesi (2001), fase vegetatif merupakan fase 

perkembangan serta pertumbuhan dimulai pada perkecambahan 

dari biji sampai tanaman menjadi tumbuh dewasa. Pada fase ini 

mulai terjadi pembentukan akar, batang, dan daun baru, fase ini 

berhubungan dengan tiga proses penting seperti perpanjangan 
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sel, pembelahan sel, dan tahap pertama dari deferensial sel atau 

pembentukan jaringan. 

 Fase vegetatif ini, tanaman menggunakan sebagian besar 

karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Karena itu, 

pada saat tanaman memasuki fase vegetatif, yang diperlukan 

adalah unsur hara mineral yang mampu mempercepat ketiga 

proses penting diatas. Pada saat tanaman membuat sel-sel baru, 

mengalami pemanjangan sel, dan penebalan jaringan artinya 

tanaman tersebut sedang mengembangkan sistem perakaran, 

batang, dan daunnya. Karena itu, apabila laju pembelahan sel, 

pemanjangan sel, dan penebalan jaringan berjalan cepat, 

pembentukan dan pertumbuhan sistem perakaran, batang, dan 

daunnya juga berlangsung cepat (Dwidjoseputro, 1994). 

 

2.3 Stomata 

 Stomata merupakan celah diantara epidermis yang diapit 

oleh dua epidermis yang disebut sebagai sel penutup. Di dekat 

sel penutup terdapat sel-sel yang  mengelilinginya disebut sel 

tetangga. Sel penutup dapat membuka dan menutup sesuai 

dengan kebutuhan tanaman pada proses  transpirasi. Transpirasi 

adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan 

tanaman yang terletak diatas permukaan tanah melewati 

stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sel-sel tetangga  turut  

serta dalam perubahan  osmotik  yang  berhubungan  dengan 

pergerakan sel –sel penutup (Sari, 2015). 
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 Proses membuka dan menutupnya stomata dipengarui oleh 

sel penjaga yang menyebabkan gas oksigen (O2) keluar dan gas 

karbondioksida (CO2) masuk ke dalam sel dengan bantuan 

matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Pengaruh lainnya 

yaitu pemberian suara pada pembukaan stomata dan dapat 

mengakibatkan proses transpirasi terus berlangsung sehingga 

memperpanjang proses pembukaan stomata. Pengaruh akustik 

akan mampu mempengarui pembukaan stomata karena dapat 

meningkatkan tekanan osmotik pada sel penjaga maka stomata 

akan membuka lebih lebar (Triyono et al., 2014). 

 

2.4 Klorofil  

 Klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa 

anorganik (CO2 dan H2O) menjadi senyawa organik (karbohidrat 

dan O2) dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil merupakan 

pigmen utama yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil merupakan 

pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, pigmen ini 

berperan sebagai fotosintesis tumbuhan untuk menyerap dan 

mengubah energi cahaya menjadi energi kimia.  Sifat fisik klorofil 

adalah menerima atau memantulkan cahaya dengan gelombang 

yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang 

gelombang antara 400-700 nm, terutama sinar merah dan biru (Ai 

et al.,  2011). 
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 Klorofil terdapat dalam kloroplas memanfaatkan cahaya 

yang diserap sebagai energi untuk reaksi-reaksi  cahaya  dalam  

proses  fotosintesis.  Tanaman  sehat  yang mampu tumbuh 

maksimum umumnya  memiliki jumlah klorofil yang  lebih  besar  

dari pada  tanaman  yang  tidak  sehat.  Jumlah klorofil  ini  dapat  

digunakan  untuk  mengidentifikasi  tingkat pertumbuhan  dan  

kesuburan  tanaman  yang  nantinya dapat dikaitkan untuk 

prediksi produksi dari tanaman tersebut (Atmanegara, 2014). 

 

2.5 Intensitas Bunyi dan Gelombang Bunyi  

Intensitas bunyi adalah aliran energi yang dibawa gelombang 

udara dalam suatu daerah per satuan luas, intensitas bunyi 

dalam arah tertentu di suatu titik adalah laju energi bunyi rata-rata 

yang ditransmisikan dalam arah tersebut  melewati satuan luasan 

yang tegak lurus arah pada titik bersangkutan. Intensitas bunyi 

sangat penting diperhatikan untuk mengetahui radiasi total yang 

menuju udara oleh sumber bunyi dan untuk mengetahui tekanan 

bunyi. Intensitas bunyi bergantung pada posisi dalam daerah 

persatuan luas dimana gelombangnya  bergerak  secara  paralel.  

Intensitas  bunyi  akan  bernilai  maksimum jika arah 

gelombangnya tegak lurus dari sumber bunyi (Doelle, 1972). 

Intensitas bunyi pada tiap titik dari sumber dinyatakan dengan 

rumus sebagai berikut:  

𝐼
𝑊

𝐴
.....................................................................................(1) 
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Keterangan: 

 I   = Intensitas bunyi (W/m2) 

W =  Daya akustik (Watt)  

A  = Luas area yang ditembus tegak lurus oleh gelombang bunyi 

(m2) 

Bunyi merupakan gelombang mekanik  jenis longitudinal  

yang  merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. 

Bunyi dapat didengar karena getaran benda sebagai sumber 

bunyi menggetarkan udara di sekitar, melalui medium udara 

bunyi merambat sampai ke gendang telinga. Bunyi yang dapat 

didengar manusia berada pada kawasan frekuensi pendengaran, 

yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz  (Soedojo, 2004).  

 

2.6 Frekuensi 

 Frekuensi merupakan gejala fisis obyektif yang dapat 

diukur oleh instrumen akustik. Frekuensi adalah ukuran jumlah 

putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. 

Untuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan jarak 

waktu. Hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz (Hz) 

yaitu nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang 

menemukan fenomena ini pertama kali frekuensi adalah 

banyaknya getaran per banyaknya waktu pada waktu lampau 

satuan dari ukuran sebuah frekuensi didefinisikan sebagai 

banyaknya siklus per detik. Frekuensi yang dapat didengar oleh 

manusia berkisar 20 sampai 20.000 Hz dan jangkauan ini dapat 
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mengalami penurunan sejalan dengan bertambahnya umur 

manusia (Lipscomb dan Taylor, 1978). Kebanyakan bunyi 

(pembicaraan, musik, bising) terdiri dari banyak frekuensi, yaitu 

komponen-komponen frekuensi rendah, tengah, dan medium. 

Telinga manusia sangat peka (sensitif) pada bunyi dengan 

frekuensi 1000-5000 Hz, seperti yang muncul pada bunyi peluit 

atau lengkingan. Sementara itu telinga kurang peka pada bunyi 

berfrekuensi rendah (Mediastika dan Christina, 2009).  

 

2.7 Media tanam 

2.7.1   Tanah 

  Tanah adalah media untuk pertumbuhan tanaman dan 

memasok unsur hara untuk tanaman. Pada umumnya tanah 

memasok 13 dari 16 unsur hara esensial yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman, terutama pada pangan. Tanaman 

tergantung pada tanah tidak hanya sebagai tempat untuk 

bertumpu, tetapi sebagai pemasok unsur hara yang diperlukan 

untuk proses fisiologi dan pembentukan struktur tanaman. 

Semua unsur hara yang telah diketahui sebagai unsur hara 

esensial untuk pertumbuhan dan produksi tanaman diperoleh dari 

tanah, kecuali karbon yang diperoleh dari udara melalui stomata 

(Handayanto et al.,  2017). 

Tekstur tanah terdiri atas fraksi pasir yang memiliki 

diameter 2.00-0.20 mm, debu berdiameter 0.20–0.002 mm, liat 

memiliki diameter < 0.002 mm, dan fraksi kerikil berdiameter > 2 
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mm. Pada fraksi kerikil tidak digolongkan dalam fraksi tanah, 

namun masih diperhitungakan dalam evaluasi tekstur tanah 

(Hanafiah, 2007). 

2.7.2 Serabut Kelapa (cocopeat) 

 Serabut kelapa mempunyai kandungan unsur hara yang 

baik untuk pemanfaatan media tanam. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa serabut kelapa mempunyai kandungan unsur hara, fosfor 

dan unsur kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk 

pertumbuhan, kelebihan menggunakan serabut kelapa adalah 

mudah menyerap dan menyimpan air. Serabut kelapa sebagai 

media tanam dikarenakan karakteristiknya yang mampu 

mengikat dan menyimpan air dengan kuat, serta mengandung 

unsur-unsur hara esensial (Rahmatika et al., 2018). 

Cocopeat merupakan bahan organik alternatif yang  dapat 

digunakan sebagai  media tanam. Cocopeat mempunyai 

kemampuan menahan air cukup  tinggi  sampai  73%. Pemberian 

air yang berlebih akan menyebabkan media terlalu lembab 

sehingga dapat menyebabkan busuk pada akar (Budiati, 2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal et al. (2017) 

pada tanaman gaharu, tujuan penelitian tersebut yaitu 

mengetahui pengaruh cocopeat dan pupuk kandang terhadap 

pertumbuhan tanaman gaharu serta menentukan dosisi terbaik 

untuk mempercepat pertumbuhan pada tanah ultisol. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa cocopeat dan 

penambahan pupuk kandang sangat berperan dalam 
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mempercepat tanaman pada pertumbuhan gaharu, bahwa 

perlakuan terbaik adalah 25-50 g cocopeat yang dicampur 

dengan 50 g pupuk kandang, memiliki tinggi 7.3 cm lebih tinggi 

karena cocopeat dan pupuk kandang dapat memeperbaiki sifat 

fisik serta kimia tanah, pada cocopeat terdapat unsur hara Kalium 

(K), Fosfor (P), Calsium (Ca), Magnesium (Mg). 

2.7.3 Moss 

 Moss atau lumut merupakan kelompok tumbuhan kecil 

yang menempel substrat dengan kondisi yang lembab dan 

penyinaran yang cukup, secara ekologis lumut berperan penting 

didalam fungsi ekosistem. Keberadaan lumut sebagai penutup 

permukaan tanah mempengarui produktivitas dekomposisi serta 

komunitas dihutan, sifat lumut yang bersifat seperti spons yang 

dapat menyimpan air sehingga berfungsi sebagai menjaga 

kelembaban dan memiliki kandungan organik yang dapat 

menunjang tanaman (Saw dan Goffinet, 2000). 

Lumut dapat dijadikan sebagai alternatif media tanam 

ataupun pupuk organik yang dapat berperan sebagai 

penambahan unsur hara terutama nitrogen yang menjadi 

kebutuhan utama pad tanaman, pada lumut kandungan nitrogen 

(N)  sekitar 0.60% dapat dikatakan bahwa lumut bisa dijadikan 

media tanam dan diharapkan memberikan pengaruh yang cukup 

besar terhadap pertumbuhan tanaman (Satiyem, 2012).  

Pada penelitian yang dilakukan Djukri et al. (2017) bahwa 

pemberian media tanam lumut mempunyai pengaruh nyata 
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terhadap parameter pertumbuhan yaitu tinggi dan jumlah daun 

tanaman, tetpi tidak memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap parameter kadar klorofil pada tanaman sawi hijau tetapi 

bila dibandingkan dengan media tanam lumut dan kombinasinya 

memberikan pengaruh yang nyata pada parameter produksi yaitu 

bobot basah dan bobot kering tanaman sawi hijau. 

2.7.4 Arang Sekam Padi 

Arang sekam padi adalah media tanam yang 

menguntungkan karena dapat menefektifkan pemupukan dan 

dapat memperbaikai sifat tanah berfungsi sebagai pengikat hara 

ketika kelebihan unsur hara akan digunakan saat tumbuhan 

kekurangan unsur hara. Arang sekam  padi merupakan media 

tanam porus dan steril dari sekam padi yang hanya dapat dipakai 

untuk satu musim tanam dengan cara membakar kulit padi kering 

di atas tungku pembakaran, dan sebelum bara sekam menjadi 

abu disiram dengan air bersih. Hasil yang diperoleh berupa arang 

sekam (sekam bakar) (Gustia, 2013). 

Arang sekam mengandung unsur hara N 0,3%, P2O5 15 %, 

K2O 31 %, dan beberapa unsur hara lainnya dengan pH 6,8. 

Selain hal tersebut, arang sekam juga memiliki kemampuan 

menahan air tinggi, bertekstur remah,  siklus udara dan Kapasitas 

pertukaran kation tinggi, dan dapat mengabsorbsi sinar matahari 

dengan efektif. Di dalam tanah, arang sekam bekerja dengan 

cara memperbaiki struktur fisik, kimia dan biologi tanah 

(Naimnule et al., 2016). 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Gustia (2013) berjudul 

pengaruh penambahan sekam bakar pada media tanam 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi, dengan 

perbandingan tanah dan sekam bakar 3:1, 2:2, 1:3. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa perbandingan 2:2 memberikan pengaruh 

lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lain dengan tinggi 

tanaman 17 cm. Sebagai media tanam sekam bakar berperan 

penting dalam perbaikan sifat fisik, sifat kimia, pada kondisi ini 

akan berperan penting dalam perakaran tanaman sawi. 

 

2.8 Teknologi Sonic Bloom 

 Menurut Prasetyo dan Lazuardi (2017) teknologi sonic 

bloom merupakan teknologi yang ditujukan untuk membuat 

tanaman tumbuh lebih baik. Sonic bloom memanfaatkan 

gelombang suara frekuensi tinggi yang berfungsi memacu 

membukanya  mulut daun (stomata) yang dipadu dengan 

pemberian nutrisi. Teknologi sonic bloom dengan  memanfaatkan 

musik adalah  hal  yang  baru dengan difokuskan  pada 

karakteristik suara yang dapat diterima oleh tanaman. 

Gelombang  suara yang dihasilkan oleh musik dapat merangsang 

pembukaan stomata dan mempengaruhi gerakan karbondioksida 

disekitar tanaman sehingga dapat mempengaruhi  penyerapan 

karbondioksida di sekitar daun. Pemberian perlakuan dilakukan 

selama 3 jam setiap hari pada pukul 07.00-10.00 WIB, dapat 

meningkatkan produktifitas tanaman selada, serta 
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memanfaatkan beberapa jenis musik yaitu musik jazz, heavy 

metal, dan musik gamelan.  

 Gelombang suara alam pada frekuensi 3500-5000 Hertz 

mampu merangsang pembukaan mulut daun (stomata) sehingga 

meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan nutrisi yang 

diaplikasikan melalui daun yang bermanfaat bagi tanaman. 

Getaran bunyi dapat mempengaruhi pembukaan stomata daun 

menjadi lebih lebar sehingga dapat menyerap air dan (CO) lebih 

banyak dan mengoptimalkan proses fotosintesis, sehingga 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman dapat ditingkatkan 

secara optimal. Pada penelitian sebelumnya perpaduan teknologi 

sonic bloom dan pupuk organik mampu meningkatkan tinggi 

tanaman bawang merah sebesar 26,43 t/ha, perlakuan sonic 

bloom 23,39 t/ha, dan  perlakuan pupuk organik 21,98 t/ha, serta 

kontrol menghasilkan 19,58 t/ha pada bobot kering simpan. 

Peningkatan hasil yang terjadi pada berbagai tanaman yang 

diaplikasi sonic bloom, memberikan harapan untuk menerapkan 

sonic bloom sebagai alternatif teknologi. Namun sonic bloom akan 

terhambat apabila tanaman mengalami kekeringan, terserang 

hama-penyakit, dan kekurangan hara (Yulianto, 2008). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Hasil 

Pengaruh penggunaan 

gelombang bunyi terhadap 

pertumbuhan benih kedelai. 

Penelitian tersebut memiliki 

tujuan untuk mengkaji pengaruh 

penggunaan frekuensi 

gelombang bunyi terhadap 

pertumbuhan kedelai dengan 

empat medium oleh  tumbuh. 

Frekuensi yang digunakan yaitu 

1, 5 ,10, dan 15 (Khz), 

parameter yang berpengaruh 

yaitu tanah, suhu, kelembaban, 

dan pH tanah. Pemberian 

frekuensi dilakukan selama lima 

hari dengan lama waktu 10 jam, 

pengamatan pertumbuhan 

dilakukan saat kecambah mulai 

tumbuh (Suwardi, 2010). 

Pertumbuhan benih kedelai 

pada frekuensi 5-10 kHz 

memiliki pola yang sama. 

Namun pada frekuensi 13-15 

kHz relatif lambat 

dibandingkan dengan sampel 

dengan frekuensi 10 kHz, 

frekuensi ini merupakan 

paling optimal di bandingkan 

dengan yang lainya. 

Bahri et al. (2016) berjudul 

pengaruh variasi konsentrasi 

pupuk organik terhadap 

variasi konsenterasi pupuk 

organik tidak berpengaruh 

pada produktivitas tanaman 
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produktivitas tanaman kacang 

panjang dengan pemaparan 

suara garengpung. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variasi 

konsentrasi pupuk organik cair 

terhadap bukaan mulut stomata 

dan produktivitas tanaman 

kacang panjang (Vigna sinensis 

L) dengan pemaparan suara 

garengpung pada frekuensi 

4.500 Hz. Parameter yang 

diamati adalah luas bukaan 

mulut stomata, aktivitas nitrat 

reduktase, dan produktivitas. 

Pemberian paparan suara 

garengpung dilakukan setiap 

hari selama satu jam pada pukul 

07.00 – 08.00 WIB  pagi dan 

pukul 16.00 – 17.00 WIB. 

Variasi konsentrasi pupuk 

organik cair yaitu 0, 2.2, 5, 3 , 

3.5  (cc/l). 

kacang panjang dan 

pemberian gelombang suara 

berpengaruh terhadap luas 

bukaan mulut stomata daun 

tetapi konsenterasi pupuk 

organik cair terbaik untuk 

produktivitas tanaman yaitu 

3.5 cc/l. 

Resti et al. (2018) pada 

tanaman bayam merah 

musik murottal memberikan 

hasil yang terbaik terdapat 
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penelitian tersebut berjudul efek 

paparan musik klasik, hard rock, 

dan murottal terhadap 

pertumbuhan vegetatif tanaman 

bayam merah, tujuannya untuk 

mengetahui efek paparan musik 

klasik, hard rock, maupun 

murottal terhadap tanaman 

bayam merah. Penelitian 

tersebut pemberian paparan 

musik selama tiga jam setiap 

harinya mulai pukul 07.00-10.00 

WIB, 

pada perlakuan musik 

murottal  yaitu senilai 23,00 

µm. Rerata pemberian 

paparan musik terhadap lebar 

porus stomata pada setiap 

perlakuan tidak berbeda 

nyata dengan tanaman 

kontrol. Tetapi nilai rerata 

porus stomata  pada 

penelitian ini diberi paparan 

selama tiga jam tidak 

memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap tamaman 

kontrol karena semakin lama 

durasi paparan suara maka 

pembukaan stomata akan 

menjadi luas sehingga 

kenaikan tingkat transpirasi 

akan mengakibatkan 

penurunan kadar air dan sel 

penjaga, tekanan turgor dan 

pembukaan stomata akan 

menyusut 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pembuatan rangkaian dilaksanakan dari penelitian ini yaitu 

di Laboratorium Mekatronika alat dan Mesin Agroindustri Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Terpadu 

Universitas Brawijaya di daerah Ngijo Karang Ploso Malang, 

waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni - Juli 

2019 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat dan bahan 

untuk penyemaian benih, pembuatan rangkaian chamber. 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Speaker aktif merk  Advance duo 050 dengan spesifikasi  

sebagai berikut: 

R.M.    : 3 Wx2 

Respon Frekuensi : 90 HZ-20 KHz 

Input Daya             : DC 5 V 

2. Sound level meter : digunakan sebagai pengukur  

intensitas level bunyi  

3. Higrometer  : digunakan sebagai mengukur Rh  

pada lingkungan 

4. Termometer              :digunakan untuk pengukur suhu  

  pada lingkungan. 
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5. Chamber           :digunakan untuk lingkungan uji  

buatan yang terbuat dari rangkaian 

kayu  

6. Timbangan digital    :digunakan untuk mengukur berat  

tanaman  

7. Penggaris          : digunakan untuk mengukur tinggi  

  tanaman  

8. RTC D DS3231       :digunakan untuk mengontrol waktu  

pemberian suara pada tanaman 

9. Relay 4 chanel        :digunakan untuk menghidupkan dan  

Mematikan speaker dengan prinsip  

digital 

10. Arduino atmega      : digunakan untuk menjalankan  

automatisasi, pada mikrokontroler 

11. MP3 Decoder         : berfungsi seperti mp3 player 

12. Memory Card        : digunakan untuk menyimpan musik 

13. Step down        : digunakan menurunkan tegangan  

listrik 

14. Klorofil Meter         : digunakan untuk mengukur klorofil  

pada daun 

15. Mikroskop               :digunakan untuk pengamatan  

stomata 
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3.2.2.  Bahan  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Benih Caisim    : digunakan adalah merk  kapal  

terbang, tanaman ini cocok untuk ditanam 

pada dataran tinggi dan rendah 600-

1.500 meter di atas  permukaan laut) 

Umur tanaman sekitar 25-30 hari memiliki 

daya tumbuh sekitar  90% 

2. Pupuk organik  :Pupuk cair  yang digunakan pada  

daun 

3. Polybag   :digunakan adalah ukuran 10 cm x 15 cm  

sebanyak 30 buah 

4. Media tanam    :campuran dari tanah, media tanam  

organik (arang sekam, cocopeat, dan 

moss)  pupuk  organik dengan 

perbandingan 2:2:1 

5. Cat kuku    :digunakan sebagai penempelan 

daun untuk  menghitung jumlah stomata 

6. Plastik UV   :digunakan sebagai dinding chamber 

7. Cocopeat  :digunakan sebagai media perlakuan 

8. Moss              :digunakan sebagai media perlakuan 

9. Arang Sekam   :digunakan sebagai media perlakuan 

 

 

 



25 
 

3.3 Rangkaian Chamber dan Desain Konsep 

  Kerangka chamber berasal dari kayu yang memiliki 

dimensi  80 cm x 150 cm x 100 cm. Dimana dindingnya terbuat 

dari plastik UV dengan pemberian ventilasi udara, ketebalan 

plastik 0,5 mm dengan tujuan agar dapat meredam suara dari luar 

dan cahaya matahari dari luar bisa masuk sehingga dapat 

membantu proses fotosintesis pada tanaman. Dalam penelitian 

ini, rangkaian chamber digunakan sebagai lingkungan uji buatan 

pada pertumbuhan vegetatif Caisim, chamber memiliki fungsi 

utama sebagai meminimalkan pengaruh bunyi dari  luar. 

Kemudian tanaman yang berada di dalam chamber dipengaruhi 

paparan frekuensi suara yang telah ditentukan. Untuk masing-

masing perlakuan frekuensi diperlukan 1 chamber dengan jumlah 

tanaman Caisim 9 dengan keseluruhan memerlukan 3 chamber 

dengan total 30 tanaman dan 3 tanaman kontrol seta 

pengulangan sebanyak 3 kali. Pada penelitian ini menggunakan 

automatisasi pada pemberian suara. Berikut desain chamber 

pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Desain Chamber 

 Keterangan: 

1 Speaker 

2 Polybag  

3 Kerangka kayu 

 

  Pada penelitian ini menggunakan jenis musik yang 

bergenre gemelan jawa yang berjudul puspawarna serta lagu ini 

merupakan salah satu musik, range frekuensi yang diberikan 

Frekuensi 3000-5000 Hz, 7000-9000 Hz dan 11000-13000 Hz. 

Frekuensi lagu ini akan diatur menggunakan aplikasi audacity, 

cara mengatur frekuensi pada aplikasi audacity yaitu 

menggunakan tools effect selanjutnya menu change pitch 

dengan selang frekuensi yang ditentukan. Berikut merupakan 

grafik frekuensi dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut: 

 

 

1 

2 

 

3 

1 
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            (a)                                                                 (b) 

 

 

                                                       (c) 

Gambar 3.2 Grafik frekuensi (a) frekuensi 3000-5000 Hz, (b) 

frekuensi 7000-9000 Hz, (c) frekuensi 11000-13000 Hz. 

3.4 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) dengan menggunakan 3 kali pengulangan dan 2 faktorial 

yaitu musik dan waktu: 

1 Faktor jenis frekuensi berdasarkan penelitian 

(Kadarisman Dkk, 2011)  dilambangkan dengan: 

F1: 3000-5000 Hz 

F2: 7000-9000 Hz 

F3: 11000-13000 Hz 

2 Faktor media tanam berdasarkan penelitian 

(Pratama, 2016) perlakuan dilambangkan dengan: 
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MS: Arang sekam 

MC: Cocopeat 

MO: Moss 

Rancangan percobaan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:  

Rancangan Percobaan 

   

Penelitian ini  akan dibandingkan dengan tanaman tanpa 

perlakuan (kontrol) yang digunakan sebagai tanaman 

pembanding. Pertumbuhan tanaman Caisim diamati setiap hari  

dengan pemaparan musik yang dilakukan selama 3 jam di pagi 

hari pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB  dan sore 

hari pukul 14.00 – 17.00. hal ini berhubungan dengan stomata 

akan membuka pada pagi harinya dan akan menutup menjelang 

siang dikarenakan intensitas  cahaya  matahari  yang  mulai  terik.  

Penutupan  stomata  ini adalah untuk menghindari kehilangan air 

yang berlebih melalui proses transpirasi. Stomata akan membuka 

Media Tanam MS           

(Arang sekam) 

MC 

(Cocopeat) 

MT 

(Moss) 

Frekuensi (Hz)    

F1 ( 3000-5000) 

 

MSF1 MCF1 MOF1 

F2( 7000-9000 ) 

 

F3 (11000-13000) 

 

MSF2 

 
 

MSF3 

MCF2 

 
 

MCF3 

MOF2 

 
 

MOF3 
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jika CO2 di rongga substomata menurun dan ion kalium akan  

masuk  ke sel  penjaga, pada pukul 09.00-15.00 (Sholekhah, 

2017). 

 Penambahan nutrisi dan air dilakukan dengan sesuai 

kebutuhan tanaman. Pada perlakuan jenis musik dan media 

tanam berbeda, membutuhkan 4 chamber setiap chamber 

terdapat 9 tanaman. Parameter yang diamati dalam penelitian 

adalah  tinggi tanaman Caisim, perhitungan jumlah daun dan 

tinggi tanaman yang diamati setiap 3 hari sekali pada hari 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 21, 24. Selanjutnya pada saat tanaman berumur 25 

hari mengukur jumlah stomata, indeks hijau daun, dan luas daun. 

Sedangkan pada parameter untuk chamber (ruang lingkup) yaitu 

meliputi intensitas suara, intensitas cahaya,  suhu  dan ph tanah 

didalam chamber. 

 

3.4.1 Parameter chamber 

1 Kelembapan udara 

  Pengukuran kelembaban udara dilakukan untuk 

mengetahui kelembaban udara yang didalam chamber. 

Pengukuran ini dilakukan pada semua jenis perlakuan alat yang 

digunakan untuk mengukur kelembaban udara yaitu hygrometer. 

Caranya dengan meletakan hygrometer secara vertikal yang 

diletakan didalam ruangan chamber kemudian akan terbaca pada 

skala hygrometer  
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2 Suhu 

 Pengukuran suhu dilakukan didalam ruangan chamber 

dengan tujuan untuk mengetahui suhunya. Pengukuran ini 

dilakukan pada semua perlakuan cara untuk mengukur suhu 

menggunakan alat termometer ruang yang dimasukan kedalam 

chamber dengan posisi vertikal kemudian suhu akan terbaca 

pada skala termometer. 

3 Intensitas suara 

 Pada pengukuran intensitas suara menggunakan sound 

level meter bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya suara 

serta mengatur suara pada perlakuan dalam satuan desible (db). 

Caranya dengan memilih selektor pada posisi fast untuk jenis 

kebisingan berkelanjutan, selektor pada posisi slow pada jenis 

kebisingan implusif / terputus-putus kemudian dipilih selektor 

range kebisingan dan tentukan area pengukuran, untuk 

pengukuran dilakukan pengamatan selama 1- 2 menit dengan 

enam kali pembacaan kemudian pengukuran akan ditunjukan 

pada monitor. 

4 Intensitas Cahaya 

 Pada pengukuran intensitas cahaya menggunakan lux 

meter, agar dapat mengetahui besaran intensitas cahaya yang 

ada didalam chamber. Alat ini hasil pengukurannya 

menggunakan format digital. Terdiri dari rangka, sebuah sensor 

dengan sel foto dan layar panel. Sensor pada alat ini diletakan 

pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya 
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menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto 

menjadi arus listrik. Pada prinsipnya, semakin banyak cahaya 

yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan semakin besar. Cara 

menggunakan lux meter yaitu menyalakan alat dengan 

menggeser tombol off /on ke arah on. Pilihlah range yang akan 

diukur, apakah 2.000 lux, 20.000 lux atau 50.000 lux pada tombol 

range. Arahkan sensor cahaya yang terdapat pada lux meter ini 

dengan menggunakan tangan pada area lokasi yang akan diukur 

kuat pencahayaannya. Untuk melihat hasil pengukuran dapat 

dilihat pada layar panel. 

 

3.5 Tahapan  Penelitian 

3.5.1. Persiapan Alat dan Bahan 

Bahan yang disiapkan yaitu media tanam  yang terbuat 

dari campuran tanah, media tanam, serta pupuk organik dengan 

perbandingan 2:2:1 selanjuntya menyiapkan benih Caisim, 

langsung disemai di sebuah media tanam yang diletakan di 

lingkungan uji. Alat yang perlu disiapkan, selanjutnya dilakukan 

pengukuran intensitas bunyi dengan menggunakan sound level 

meter untuk menghomogenkan intensitas bunyi serta mengukur 

suhu lingkungan dan kelembapan menggunakan termometer dan 

higrometer. Kemudian mengukur persebaran air dengan water 

level logger 
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3.5.2. Proses Penyemaian Benih 

 Benih yang disemai berasal dari benih unggul, agar 

tanaman tahan terhadap serangan hama. Media tanam disiapkan 

sebelum proses penyemaian dengan takaran 2:2:1. Kemudian 

benih di semai sampai umur 7 hari atau pun sudah memenuhi 

persyaratan, selanjutnya tanaman akan diberikan perlakuan yang 

sudah ditentukan. 

 

3.5.3. Proses Penanaman  

Proses penanaman dilakukan setelah tanaman di semai 

dengan umur 15 hari, serta memenuhi syarat tanam yaitu 

mempunyai tinggi yang sama dengan jumlah daun yang sama, 

dikarenakan agar dapat menghasilkan data yang akurat. Pada 

proses penanaman, masing-masing polybag diberi satu bibit 

kemudian diberikan lebel untuk mempermudah perlakuan. 

Ukuran polybag sebesar 10 x 15 cm yang sudah diberikan media 

tanam. 

 

3.5.4. Proses Pemeliharaan  

Proses pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pupuk 

cair dan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pukul 09.00 

sebanyak 50 ml karena pada waktu tersebut embun telah hilang 

dan stomata mulai membuka serta sinar matahari tidak terlalu 

terik (Fuad, 2010). 
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3.5.5. Parameter Pengamatan 

Pengamatan dan analisa digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan tanaman Caisim untuk 24 hari masa tanam 

parameter yang diamati dilakukan pemgukuran saat sore harinya. 

Berikut merupakan parameter yang akan diamati adalah : 

1 Jumlah Daun 

 Jumlah daun dihitung dengan menghitung jumlah daun 

tanaman. Daun yang dihitung adalah daun yang sudah terbentuk 

sempurna dimana perhitungan jumlah daun dilakukan setelah 

penyemaian selama tiga hari sekali. Perhitungan ini dilakukan 

setelah pemberian perlakuan musik selama tiga jam pada pagi 

harinya serta tiga jam waktu sore selama 24 hari 

2 Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman diukur dengan cara mengukur tinggi 

tanaman mulai dari pangkal batang (batas akar) sampai ujung 

tertinggi menggunakan penggaris, pengamatan dilakukan 

dengan selama setiap hari sampai masa panen 24 hari. Waktu 

pengukuran tinggi tanaman  yaitu  setelah pukul 17.00 WIB  

3 Luas Stomata 

Pada pengujian stomata, dilakukan melalui uji laboratorium 

untuk mengetahui lebar pembukaan stomata dan perbandingan 

hasil dengan stomata yang tidak diberikan perlakuan. Caranya 

untuk melakukan pengamatan melalui mikroskop kemudian 

permukaan epidermis  bawah  daun  diolesi  cat  kuku, dibiarkan 

kering selama 5-10 menit. Kegunaan pemberian cat kuku adalah 
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untuk mempertahankan stomata tetap terbuka. Lalu melakukan 

uji laboratorium Biologi, Fakultas Teknologi Pertanian dengan 

menggunakan mikroskop, selotip yang terdapat cat kuku 

berisikan stomata daun kemudian dilkukan perhitungan luas daun 

menggunakan rumus pendekatan elips sebagai berikut: 

L= 
𝜋

4
  a x b..................................................................(2) 

 

Keterangan : 

a  = Panjang bukaan stomata (µm) 

b = Lebar bukaan stomata (µm) 

 

4   Berat Basah 

Pengukuran berat basah dilakukan pada saat tanaman 

dipanen setelah berumur ke 25 hari. Tanaman Caisim yang 

sudah dipisahkan dari sisa tanah, dengan memotong pangkal 

tanaman, kemudian mengukur berat basah menggunakan 

timbangan dengan ketelitian 0.01 g. Pengukuran dilakukan di 

Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri, Fakultas 

Teknologi Pertanian 

5 Luasan Daun  

 Pada pengukuran luas daun dilakukan pada saat 

tanaman telah berusia 24 hari dan diambil daun yang memiliki 

ukuran serta panjang, selanjutnya akan uji di laboratorium 

dengan menggunakan metode pengukuran gravimetri. Dengan 

langkah-langkah yakni yang pertama mengukur kertas sebagai 
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media pengukur secara keseluruhan dan juga pengukuran berat 

kertas secara keseluruhan. Setelahnya letakan daun yang akan 

diukur luasannya pada kertas yang telah diukur dan ditimbang, 

lalu salin daun pada kertas dengan menggunakan alat tulis 

mengikuti alur sisi terluar daun, lalu gunting sketsa replika daun 

pada kertas, setelah itu timbang replika daun pada timbangan 

digital dan juga hitung luasan dari replika daun secara manual 

sama seperti menghitung luasan pada kertas saat kondisi awal 

(sebelum digunting). Setelah didapat luasan replika daun dan 

luasan kertas saat kondisi awal, serta berat dari replika daun dan 

berat dari kondisi kertas awal, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung perbandingan dari perbedaan tersebut, bisa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

LD = (Wr/Wt) x LK.......................................................(3) 

Keterangan : 

LD = Luas Daun (cm2) 

LK = Luas Kertas (cm2) 

Wr = Berat daun replika (g) 

Wt = Berat kertas kondisi awal (g)  

 

6 Indeks Hijau Daun 

Pengujian kandungan indeks hijau daun dilakukan  setelah 

masa panen yaitu 24 hari, dengan menggunakan alat untuk 

mengukur indeks hijau daun secara relatif. Satuan yang 

digunakan yaitu satuan unit. Cara menggunakannya yaitu 
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tempatkan sampel daun pada slot kepala klorofil meter kemudian 

tekan ke bawah, saat kepala ditutup di atas daun maka meteran 

akan berbunyi dan hasil pengukuran akan muncul di layar. Hasil 

pembacaan otomatis akan tersimpan dalam alat. Apabila 

meteran tidak berbunyi dan tidak memberikan pembacaan maka 

ubah posisi sampel daun. Pada sampel daun basah sebaiknya 

sampel dibersihkan dahulu atau daun digoncangkan sampai air 

di dalam sampel daun hilang, setelah itu baru dilakukan 

pembacaan sampel daun. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

Berikut merupakan diagram alir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir penelitian 

Mulai  

Disemai benih Caisim selama 7 hari  

Dipindahkan di media tanam menggunakan 

campuran tanah, media tanam organik, 

pupuk (2:2:1) 

Penanaman  

Disiapkan benih Caisim  

Diberikan paparan gelombang frekuensi selama 3 jam 

pagi dan sore hari pukul 07.00-10.00 dan 14.00-17.00 

Dipanen tanaman Caisim setelah 24 hari 

setelah masa tanam  Pengukuran luas 

stomata daun, 

luas daun  bobot 

basah tanaman, 

indeks hijau 

daun 

Mengamati tinggi 

tanaman dan jumlah 

daun setiap 3 hari 

Selesai  
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3.7 Metode Pengolahan Data 

  Pada pengolahan data didapatkan dari data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran setiap tiga hari sekali yaitu 

jumlah daun dan tinggi tanaman. Pada pengukuran luas 

stomata, panjang tanaman, pengukuran bobot basah tanaman 

dilakukan pada masa panen yaitu 24 hari. Data yang telah 

didapat dari hasil pemberian dua perlakuan yang diberikan yakni 

pada perlakuan pertama yaitu tingkat frekuensi yang berbeda 

pada musik gamelan dan perlakuan kedua yaitu  perbedaan 

campuran media tanamaan yang digunakan. Kemudian 

dilakukan analisis dengan menggunakan ANOVA (Analysis of 

Variance). Setelah dilakukan uji ANOVA dan ternyata 

didapatkan hasil ragam yang nyata maka selanjutnya akan 

dilakukan uji lebih lanjut menggunakan DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) pada taraf 5% 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Lingkungan Pengamatan  

Hasil observasi di lingkungan penelitian menunjukan suhu 

sekitar 18 -33°C, serta kelembapan udara kelembapan udara rata-

rata berkisar 43-52%. Sedangkan untuk intesnistas cahaya 

matahari antara 231 – 251 Lux. Pengukuran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kondisi suhu lingkungan sesuai dengan 

tanaman Caisim, kondisi iklim yang dikehendaki untuk 

pertumbuhan tanaman Sawi sekitar 21 – 32 0C, serta penyinaran 

matahari antara 10-13 jam meskipun demikian beberapa varietas 

Sawi tahan terhadap suhu panas dan dapat tumbuh serta 

berproduksi dengn baik (Rukmana, 2007). Pengukuran tersebut 

dilakukan saat pagi dan sore hari saat tanaman diberikan 

perlakuan, sedangkan untuk tingkat kebisingan suara yang 

dihasilkan dari tiap perlakuan berkisar 72.6 sampai 76 db pada 

kondisi lingkungan luar sekitar perlakuan dimana tanaman tanpa 

perlakuan diletakkan tingkat kebisingan berkisar 55 sampai 57 

db. level bunyi 70-75 dB memberikan pertambahan tinggi 

sebesar 100 % sedangkan level bunyi sekitar 90-95 dB 

menghasilkan daya berkecambah sebesar 95% (Prasetyo et al., 

2014). 

Hasil pertumbuhan tanaman menggunakan berbagai 

macam komposisi media tanam organik yaitu sekam bakar, 

cocopeat dan moss. Masing - masing media tanam organik 

dicampur dengan tanah serta pupuk organik memiliki 
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perbandingan 2:2:1, polybag yang digunakan memiliki ukuran 10 

cm x 15 cm.  Pada penelitian ini masing-masing media tanam 

yang telah tercampur memiliki nilai pH tanah berbeda-beda, pada 

media tanam sekam bakar memiliki pH 6.0 – 6.5  pada moss 

memilki pH 7.0-7.5 sedangkan pada cocopeat pH sekitar 4.0-5.5. 

Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator kesuburan 

kimiawi tanah karena dapat mencerminkan ketersediaan unsur 

hara tanah sekitar 7.0. Pengaruh pH cukup besar terhadap 

ketersediaan unsur hara dalam tanah, kondisi tanah yang baik 

tidak mengandung toksik terjadi pada kondisi agak masam 

sampai netral sekitar pH 5.0-7.0, akan tetapi perbedaan jenis 

tanaman maupun pola tanam menghendaki kondisi tertentu 

(Sutanto, 2002).  

Media tanam merupakan faktor yang penting dalam 

lingkungan hidup tanaman untuk tumbuh, media tanam yang 

sesuai baik media tanam tunggal maupun campuran sangat 

menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman karena dapat 

menyediakan berbagai macam unsur hara dan menyangga 

tanaman. Bahan organik merupakan media tanam yang terbuat 

dari komponen organisme hidup serta memiliki peranan penting 

terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Soepardi, 1983).   

 

4.2 Hasil rangkaian Chamber 

Rangkaian Chamber (ruang lingkup uji) dibuat dengan 

dimensi 80 cm x 150 cm dengan tinggi 100 cm, dibuat dengan 
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bentuk persegi panjang berdinding plastik dengan ketebalan 0.5 

mm tujuan dari penggunaan plastik agar dapat meminimalkan 

pengaruh suara dari luar dan melindungi gangguan hewan liar 

serta tidak mengganggu proses fotosintesis selama perlakuan. 

Terdapat tiga rangkaian chamber, dimana masing-masing 

chamber diberikan perlakuan frekuensi berbeda-beda yaitu 

frekuensi 3000-5000 Hz, 7000-9000 Hz dan 11000-13000 Hz. 

Rangkaian speaker aktif diletakan diatas tanaman dengan 

ketinggian 75 cm masing-masing chamber terdapat dua speaker 

aktif. Rangkaian chamber dapat dilihat pada Gambar 4.1  

 

Gambar 4.1 Rangkaian Chamber 

Keterangan:  

1 Speaker 

2 Kerangka kayu 

3 Plastik  

 

1 

3 2

 

 3 

 3 

1 
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Perlakuan didilakukan selama 3 jam pagi pukul 07.00  - 

10.00 WIB dan sore pukul 14.00 – 16.00 WIB. Pemberian 

perlakuan menggunakan menggunakan speaker sebagai media 

keluarnya musik sedangkan rangkaian otomatisasi digunakan 

untuk pengaturan penyalaan musik. Rangkaian otomatisasi dapat 

dlihat pada Gambar 4.2  

 

Gambar 4.2 Rangkaian Otomatisasi 

Keterangan: 

1 Relay 4 Channel 

2 Step down 

3 Power supply 

4 Modul mp3 

5 Arduino AT mega 

 

1 4 

3 

2 
5 

3 

2 
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Pada rangkaian otomatisasi membutuhkan beberapa 

rangkaian yaitu power supply, step down, Arduino AT Mega dan 

Modul mp3. Arduino AT Mega memiliki fungsi sebagai 

mikrokontroler yang nantinya akan menterjemahkan dan 

menghubungkan bahasa pemrograman dengan komponen RTC 

DS3230 dan Relay 4 Channel akan beroperasi sesuai dengan 

bahasa pemrograman yang di include kan pada mikrokontroller 

dihubungkan dengan modul mp3 memutar file-file mp3 dari kartu 

memori SD. RTC DS3230 yang memiliki fungsi sebagai 

pengontrol waktu pada otomatisasi, untuk menyalahkan musik 

pada waktu yang telah di tentukan. Dimana otomatisasi yang 

digunakan pada penelitian ini berfungsi untuk mengontrol waktu 

pemberian suara sebagai pemberian perlakuan utama untuk 

mempermudah proses selama penelitian berlangsung. 

 

4.3 Hasil Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif Sawi 

Pada proses pengamatan yang berlangsung selama 24 

hari, pengamatan meliputi tinggi tanaman, panjang tanaman, 

jumlah daun, luasan daun, indeks hijau daun, bukaan stomata, 

berat basah. Beberapa pengamatan dilakukan selama tiga hari 

sekali yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun sedangkan 

pengamatan lainya dilakukan pada saat tanaman berumur 24 

hari. Lampiran 3 menujukkan dokumentasi pengamatan selama 

proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan tabel hasil 

pengamatan pertumbuhan dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada 
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hasil tanaman menunjukan perbedaan yang beraneka ragam dari 

pengaruh pemberian media tanam dan frekuensi,  dengan 

perbandingan 2:2:1. Hasil  tanaman Caisim tersaji pada Gambar 

4.3   
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Gambar 4.3 Hasil tanaman Caisim menggunakan variasi 

frekuensi dan campuran media tanam organik 

 

4.3.1 Luas Stomata Daun 

Pengukuran luas stomata daun  dilakukan pada akhir 

penelitian, stomata merupakan bagian terpenting dari tanaman 

karena stomata memiliki fungsi sebagai tempat respirasi. 

sedangkan sonic bloom merupakan teknologi yang 

memanfaatkan frekuensi dari suara untuk merangsang 
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pembukaan stomata lebih lebar, perhitungan luas stomata daun 

dapat dilihat pada Lampiran 4 . Berikut merupakan grafik 

pengukuran luas stomata daun dapat dilihat pada Gambar 4.4 

menujukan nilai rataan tiap sampel, pengukuran ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan. Perlakuan 

dengan frekuensi 3000-5000 Hz pada media tanam sekam bakar 

memiliki nilai rataan sebesar  9522.12 µm2 pada media cocopeat 

sebesar 12642.84 µm2 sedangkan pada media tanam moss 

memiliki nilai sebesar 10809.53 µm2.perlakuan pada frekuensi 

7000-9000 Hz untuk nilai rataan media tanam sekam bakar 

sebesar 6340.26 µm2 pada media tanam cocopeat sebesar 

4964.66 µm2, selanjutnya pada media tanam moss memiliki nilai 

sebesar 6627.49 µm2. Perlakuan frekuensi 11000-13000 Hz 

memiliki nilai rataan dengan menggunakan media tanam sekam 

bakar sebesar 6067.30 µm2 pada media tanam cocopeat sebesar 

5416.85 µm2, untuk media tanam moss  sebesar 8084.25 µm2, 

sedangkan pada tanaman tanpa perlakuan memiliki nilai rataan 

sebesar 3282.05 µm2 
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Gambar 4.4 Hubungan frekuensi dan media tanam terhadap 

luas stomata  daun tanaman Caisim 

Pada hasil pengamatan luas stomata dapat diketahui untuk hasil 

nilai rataan terdapat pada frekuensi 3000-5000 Hz dengan 

perlakuan media tanam moss memiliki perlakuan yang terbaik 

apabila dibandingkan dengan pemberian frekuensi lainya. Hasil 

tersebut dapat diperkuat dengan menggunakan uji statistika 

menggunakan uji ANOVA pada signifikasi (<0.05), bahwa 

perlakuan frekuensi memiliki sig. (α=0.000) dan media tanam 

memiliki sig (α=0.000) kedua perlakuan dapat dikatakan berbeda 

nyata. Kemudian dilanjutkan dengan uji DMRT dengan taraf 5%. 

Berikut merupakan Tabel 4.1 bahwa pada perlakuan terbaik 

adalah frekuensi 3000-5000 Hz dan media tanam moss  
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Tabel 4.1 Analisis DMRT 5% Luas stomata Daun Tanaman 

Caisim dengan perlakuan media tanam (a) dan frekuensi (b) 

 

 

 

                 (a)                                                           (b)                        

Dari analisis luas stomata pada penelitian Kadarisman et 

al. (2011) pada kentang, pemberian frekuensi 3000 Hz dan 5000 

Hz stomata akan membuka lebih lebar dibandingkan pada 

frekuensi 2000 Hz dan 6000 Hz, sedangkan tanpa perlakuan 

tidak teralalu lebar, hal ini terjadi karena getaran yang dihasilkan 

oleh sumber bunyi beresonansi dengan organel sel, sehingga 

meningkatkan gerakan sioplasma didalam sel yang 

menyebabkan munculnya microbubbles kemudian mendorong 

dinding sel penjaga, oleh karena itu turgrositas mengalami 

peningkatan dan stomata dapat membuka secara maksimal 

(Bahri et al., 2016). Jika luas stomata besar, maka penyerapan 

unsur hara berlangsung maksimal sehingga proses fotosintesis 

lebih optimal dan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman lebih 

maksimal, faktor yang paling berpengaruh adalah adanya sinar 

matahari dan suhu (Idris, 2018). Berikut merupakan Gambar 4.5 

stomata daun yang diamati:  
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3-5 kHz, sekam bakar                 

 

3-5 kHz, cocopeat                           
 

3-5 kHz, moss 

 

7-9 kHz, sekam bakar                 

 

7-9 kHz, cocopeat                           

 

       7-9 kHz, moss 

 

11-13kHz, sekam bakar                 

 

11-13 kHz, cocopeat                     

 

11-13 kHz, moss 

Gambar 4.5 Bukaan stomata 

4.3.2 Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman diukur mulai dari dasar permukaan tanah 

sampai ke pucuk daun yang tertinggi, pengukuran tinggi tanaman 

dilakukan pada minggu kedua setelah benih dipindahkan ke 

media tanam. Berikut merupakan grafik pengukuran tinggi 

tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.6 menunjukkan nilai 

rataan tiap sampel pengukuran tinggi tanaman Caisim memiliki 

tujuan untuk mengetahui perlakuan terbaik. Perlakuan dengan 

frekuensi 3000-5000 Hz pada media tanam sekam memiliki nilai 

rataan 13.73 cm pada media tanam cocopeat sebesar  14.5 cm 

sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai sebesar 19.47 

cm. Perlakuan frekuensi 7000-9000 Hz pada media tanam sekam 

bakar memiliki nilai sebesar 12.57 cm media tanam cocopeat 
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sebesar 13.47 cm dan media tanam moss sebesar 19.17 cm. 

Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 Hz memiliki nilai rataan 

untuk media tanam sekam bakar sebesar 12.53 cm  pada media 

tanam cocopeat sebesar 13.17 cm sedangkan pada media tanam 

moss memiliki nilai 14.60 cm 

 

 

Gambar 4.6 Hubungan frekuensi dan media tanam terhadap 

tinggi tanaman Caisim 

Pada hasil pengamatan tinggi tanaman diketahui bahwa 

nilai rataan yang dipengarui oleh frekuensi 3000-5000 Hz dengan 

perlakuan media tanam moss memiliki hasil yang lebih baik 

apabila dibandingkan dengan frekuensi 7000-9000 Hz dan 

11000-13000 Hz. Hal ini sesuai dengan penelitian Iriani et al. 

(2005) menunjukan bahwa tinggi tanaman tembakau setelah 

diberikan perlakuan sonic blom meningkat sebesar 14.7%, hal ini 

disebabkan frekuensi yang dihasilkan pada sonic bloom dapat 
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memacu pembukaan stomata yang mengakibatkan peningkatan 

suplai CO2 ssehingga hasil fotosintat meningkat proses tersebut 

dapat digunakan untuk pertumbuhan tinggi bibit. Efek gelombang 

suara dengan frekuensi 3500-5000 Hz dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman (Astono et al., 2014). Hasil tersebut dapat 

diperkuat dengan menggunakan uji statistika menggunakan uji 

ANOVA menggunakan signifikasi (<0.05) bahwa perlakuan 

frekuensi memiliki sig. (α=0.040) berbeda nyata dan penggunaan 

media tanam memiliki sig. (α=0.000) dapat dikatakan berbeda 

nyata. 

Tabel 4.2 Analisis DMRT 5% Tinggi Tanaman Caisim 

dengan perlakuan media tanam (a) dan frekuensi (b) 

 

 

 

 

(a)                                                                                     (b) 

Analisis lanjutan menggunakan tabel DMRT 5% dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 menunjukan pada perlakuan  frekuensi 

3000-5000 Hz memiliki hasil terbaik yaitu sebesar 15.9000 

sedangkan pada perlakuan media tanam dengan hasil terbaik 

yaitu menggunakan moss dengan nilai sebesar 17.7444. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan menggunakan perlakuan media 

tanam moss memilki kandungan nitrogen yang cukup besar 

dibandingkan media lainya, fungsi nitrogen (N) bagi tumbuhan 
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adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun daunan (Sutedjo, 

2008). Pemanfaatan gelombang suara alami dengan frekuensi 

tinggi juga mampu merangsang mulut daun (stomata) sehingga 

meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan nutrisi yamg dapat 

meningkatkan efisiensi fotosintesis dan hasil akhir fotosintesis 

berguna untuk meningkatkan jumlah produksi dengan mutu yang 

baik (Widyawati et al., 2011).  

 

4.3.3 Panjang Tanaman 

Pengamatan panjang tanaman dilakukan saat tanaman 

berumur 24 hari. Pengamatan panjang tanaman diukur pada 

bagian tanaman dari permukaan media tanam hingga pucuk 

daun terpanjang tanaman. Pengukuran panjang tanaman dimulai 

dari menelungkupkan secara horizontal tanaman. Pada Gambar 

4.7 dapat dilihat nilai rataan tiap sampel adalah perlakuan dengan 

frekuensi 3000-5000 Hz pada media tanam sekam memiliki nilai 

rataan 23.07 cm pada media tanam cocopeat sebesar  22.37 cm 

sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai sebesar 29.40 

cm. Perlakuan frekuensi 7000-9000 Hz pada media tanam sekam 

bakar memiliki nilai sebesar 22.00 cm  media tanam cocopeat 

sebesar 23.13 cm dan media tanam moss sebesar 28.4 7cm. 

Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 Hz memiliki nilai rataan 

untuk media tanam sekam bakar sebesar 21.32 cm pada media 

tanam cocopeat sebesar 20.83  sedangkan pada media tanam 
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moss memiliki nilai 26.97 cm. Perbedaan panjang tanaman 

terlihat signifikan dari bebrapa perlakuan serta tanaman tanpa 

perlakuan, bahwa nilai rataan yang dipengarui oleh frekuensi 

3000-5000 Hz memiliki pengaruh yang baik dibandingkan 

frekuensi lainya. Dimana dari hasil data pengamatan panjang 

tanaman memiliki nilai sebesar 29.40 cm dengan menggunakan 

media tanam moss, sedangkan untuk nilai rataan terendah pada 

perlakuan frekuensi 11000-13000 Hz dengan media cocopeat 

sebesar 20.83 cm. Hal ini sesuai dengan penelitian Prasetyo et 

al. (2014) menujukkan bahwa paparan suara dengan berbagai 

jenis frekuensi dapat memicu bukaan pada stomata menjadi lebar 

kemudian akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman 

yaitu panjang, lebar daun, dan produktivitas tanaman sawi hijau. 

Berikut merupakan grafik hubungan frekuensi dan media tanam 

terhadap panjang tanaman Caisim ulangan yang telah dirata-rata 

antar tiap perlakuannya dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Hubungan frekuensi dan media tanam 
terhadap panjang tanaman Caisim 

 
 

Setelah data hasil yang didapatkan, dilanjutkan 

menggunakan uji data statistik yaitu dengan uji ANOVA pada 

perlakuan menggunakan frekuensi sangat berbeda nyata karena 

memiliki sig. (α=0.008) sedangkan pada perlakuan media tanam 

memiliki sig. (α=0.000) dapat dikatakan media tanam dan 

frekuensi berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman Caisim. 
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Tabel 4.3 Analisis DMRT 5% Panjang Tanaman Caisim dengan 
perlakuan media tanam (a) frekuensi (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (a)                                                                     (b)             
 

Pada tabel 4.3  analisis lanjutan menggunakan tabel DMRT 

5% menunjukan bahwa penelitian ini pada perlakuan 

menggunakan media tanam moss menghasilkan panjang 

tanaman Caisim tertinggi sebesar 27.2778 pada frekuensi 

tertinggi 3000-5000 Hz yaitu sebesar 24.5333 dibandingkan 

dengan tanaman tanpa perlakua, membuktikan bahwa dengan 

menggunakan media tanam juga mempengarui pertumbuhan 

panjang tanaman.  

 

4.3.4 Jumlah Daun 

     Pada pengukuran jumlah daun dengan cara memilih daun 

yang sudah memembuka sampai daun membuka lebar secara 

sempurna, untuk daun yang masih kuncup tidak dilakukan 

penghitungan. Perhitungan jumlah daun pada tanaman dilakukan 

setiap 3 hari sekali sampai tanaman berumur 24 hari. Pada nilai 

rataan tiap sampel dapat dilihat perlakuan dengan frekuensi 

3000-5000 Hz pada media tanam sekam memiliki nilai rataan 
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4.33 helai pada media tanam cocopeat sebesar  5 helai 

sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai sebesar 5.33 

helai . Perlakuan frekuensi 7000-9000 Hz pada media tanam 

sekam bakar memiliki nilai sebesar 4.33 helai media tanam 

cocopeat sebesar 4.67 helai  dan media tanam moss sebesar 5 

helai. Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 Hz memiliki nilai 

rataan untuk media tanam sekam bakar sebsesar 4 helai pada 

media tanam cocopeat sebesar 4.67 helai sedangkan pada 

media tanam moss memiliki nilai 5.33 helai. Bahwa nilai rataan 

tertinggi perlakuan terdapat pada perlakuan 3000-5000 Hz 

dengan menggunakan media tanam moss sebesar 5.33 helai, 

pada pengamatan jumlah daun terendah terdapat pada 

perlakuan frekuensi 11000-13000 Hz dengan menggunakan 

media tanam sekam bakar sebesar 4 helai. Berikut merupakan 

grafik hasil pengamatan jumlah daun dengan ulangan yang telah 

dirata-rata antar tiap perlakuannya dapat dilihat pada Gambar 

4.8 
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Gambar 4.8 Hubungan frekuensi dan media tanam terhadap 

jumlah  daun tanaman Caisim 

Dari data hasil pengamatan jumlah daun, Selanjutnya 

mengolah data menggunakan uji analisis statistik. Pada analisa 

statistika menggunakan ANOVA menujukan bahwa 

menggunakan taraf nyata (α=0.05) perlakuan frekuensi memiliki 

sig. (α=0.734) dapat diartikan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap jumlah daun sedangkan penggunaan media tanam 

memiliki sig. (α=0.021) dimana hal ini menunjukkan berbeda 

nyata karena bersifat <(α=0.05). 
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Tabel 4.4 Analisis DMRT 5% Jumlah Daun Tanaman 

Caisim dengan perlakuan media tanam 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya pada tabel 4.4 anlisis lanjutan menggunakan 

DMRT (Duncan Multiple range Test ) 5% menunjukan bahwa 

pemberian media tanam berpengaruh terhadap petumbuhan 

jumlah daun sekalipun dengan adanya perlakuan frekuensi juga 

memberikan pengaruh yang baik pada pertumbuhan jumah daun 

dimana pertumbuhan jumlah daun dengan menggunakan media 

tanam moss memiliki hasil yang terbaik. hal ini dapat. Kemudian 

pada uji lanjut DMRT dengan taraf nyata 5% penggunaan media 

tanam moss mempunyai nilai nilai sebesar 5.22 helai. Pemberian 

moss memiliki kandungan nitrogen sebesar 0.60%, angka 

tersebut merupakan prosentase tertinggi kandungan unsur 

nitrogen (N) dibandingan dengan media tanam yang lain (Djukri 

et al., 2017), fungsi nitrogen adalah untuk meningkatkan kadar 

protein dalam tubuh tanaman dan meningkatkan kualitas 

tanaman penghasil dedaunan (Sutedjo, 2008). 
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4.3.5 Luas Daun 

Hasil pengamatan luasan daun tanaman diamati setelah 

berumur 24 hari, dimana hasil pengamatan luasan daun dihitung 

terlebih dahulu dapat dilihat pada Lampiran 5 kemudian dapat 

dilihat nilai rataan tiap sampel adalah perlakuan dengan frekuensi 

3000-5000 Hz pada media tanam sekam memiliki nilai rataan 

17.47 cm2 pada media tanam cocopeat sebesar 13.16 cm2 

sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai sebesar 31.99 

cm2. Perlakuan frekuensi 7000-9000 Hz pada media tanam 

sekam bakar memiliki nilai sebesar  11.80 cm2 media tanam 

cocopeat sebesar 11.12 cm2 dan media tanam moss sebesar 

30.85 cm2. Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 Hz memiliki 

nilai rataan untuk media tanam sekam bakar sebsesar 10.43 cm2 

pada media tanam cocopeat sebesar 17.92 cm2, sedangkan pada 

media tanam moss memiliki nilai15.65 cm2.Pada nilai rataan 

tertinggi yaitu pada perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz dengan 

menggunakan media tanam moss sebesar 31.99 cm2. Kemudian 

untuk hasil nilai rataan terendah terdapat pada perlakuan 11000-

13000 Hz menggunakan media tanam sekam bakar mempunyai 

nilai 10.43 cm2. Semakin lebar atau luas permukaan daun dapat 

meningkatkan jumlah pori-pori kecil (stomata) pada daun, dengan 

bertambahnya jumlah stomata maka penyerapan unsur hara, air, 

dan CO2 digunakan pada proses fotosintesis akan meningkat 

saat stomata terbuka (Sutan et al., 2018). Berikut merupakan 

grafik hasil pengamatan luasan daun dengan ulangan yang telah 
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dirata-rata antar tiap perlakuannya dapat dilihat pada Gambar 

4.9 

 

Gambar 4.9 Hubungan frekuensi dan media tanam 
terhadap luasan daun  tanaman Caisim 

 
 Setelah data didapatkan kemudian mengolah data 

menggunakan uji analisis statistik yaitu UJI ANOVA. Pada 

perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz dengan media tanam moss 

didapatkan berpengaruh nyata terhadap luasan daun tanaman 

Caisim, hal ini dapat dibuktikan pada hasil uji anova 

menggunakan taraf nyata (α=0.05) bahwa perlakuan frekuensi 

memiliki sig. (α=0.006) dan penggunaan media tanam memiliki 

sig. (α=0.000) dimana hal ini menunjukkan bahwa kedua 

perlakuan tersebut bersifat <(α=0.05) . Selanjutnya pada Tabel 

4.5 anlisa lanjutan menggunakan DMRT (Duncan Multiple range 

Test ) 5%. 
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Tabel 4.5 Analisis DMRT 5% Luasan Daun Tanaman 

Caisim dengan perlakuan frekuensi (a) dan media tanam (b) 

 

 

 

 

(a)                                                           (b) 

Bahwa pada perlakuan frekuensi terbaik adalah 3000-5000 

Hz memiliki rataan luas daun 20.87 (cm2) dan penggunaan media 

tanam moss mempunyai nilai rataan 26.16 (cm2). Kemudian 

untuk hasil nilai rataan terendah terdapat pada perlakuan 11000-

13000 Hz dengan menggunakan media tanam sekam bakar 

mempunyai nilai 10.43 cm2. Berikut merupakan. Dimana 

berdasarkan hasil penelitian Wulandari et al. (2018) Perlakuan 

paparan musik memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

peningkatan luas daun dibandingkan dengan tanaman kontrol. 

Hasil luas daun menunjukkan bahwa paparan murottal 

memberikan hasil yang terbaik. Hal ini dikarenakan getaran atau 

gelombang yang diakibatkan oleh murottal diduga mampu 

mengubah aktivitas metabolisme sel sehingga memungkinkan 

sel melakukan transfer senyawa seperti asam amino dan ATP. 

Selain tinggi dan jumlah daun, meningkatnya berat segar juga 

dipengarui oleh luas daun dan klorofil, jika semakin luas daun dan 

semakin banyak jumlah klorofil maka fotosintesis akan berjalan 

lancar dengan cahaya matahari yang mendukung, walaupun luas 
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daun dan kandungan klorofil tidak menunjukan berbeda nyata, 

hal ini dipengarui oleh keadaan hara yang tersedia dalam media. 

 

4.3.6 Berat Basah 

 Pada data hasil pengamatan berat basah tanaman Caisim, 

bahwa nilai rataan berat basah pada perlakuan frekuensi 3000-

5000 Hz dengan menggunakan media tanam sekam bakar 0.73 

g, Cocopeat 2.48 g dan moss 5.52 g. Perlakuan frekuensi 7000-

9000 Hz pada media tanam sekam bakar memiliki nilai sebesar  

2.14 g, media tanam cocopeat sebesar 2.30 g dan media tanam 

moss sebesar 5.29 g Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 

Hz memiliki nilai rataan untuk media tanam sekam bakar 

sebsesar 1.97 g pada media tanam cocopeat sebesar 1.76 g 

sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai 3.47 g. Berikut 

merupakan grafik hasil pengamatan berat basah tanaman 

dengan ulangan yang telah dirata-rata antar tiap perlakuannya 

dapat dilihat pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Hubungan frekuensi dan media tanam terhadap 
berat basah tanaman Caisim 

 

Setelah diketahui data hasil dari setiap perlakuan selanjutnya 

melakukan uji analisis statistik yaitu UJI ANOVA menggunakan 

taraf nyata (α=0.05). Perlakuan frekuensi memiliki sig. (α=0.037) 

berbeda nyata dan penggunaan media tanam memiliki sig. 

(α=0.000) dimana hal ini menunjukkan bahwa perlakuan media 

tanam tersebut bersifat <(α=0.05) berbeda nyata. Pada Tabel 4.6 

anlisis lanjutan menggunakan DMRT (Duncan Multiple range 

Test ) 5%bahwa pada perlakuan media tanam terbaik yaitu 

menggunkan moss memiliki nilai sebesar 4.7600 sedangkan 

untuk frekuensi 3.4178 

 

 

0,73

2,14 1,972,48
2,30

1,76

5,52

5,29

3,47

0,73

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

kontrol 3000-5000 7000-9000 11000-13000

B
er

at
  b

as
ah

  (
g)

Frekuensi (Hz)
Sekam Bakar Cocopeat Moss kontrol



64 
 

Tabel 4.6 Analisis DMRT 5% Berat Basah Tanaman Caisim 

dengan media tanam (a) dan frekuensi (b) 

 

 

 

 

 
 

                   (a)                                                         (b)  
 

Berat basah akan sejalan dengan pertumbuhan vegetatif, 

dimana semakin baik pertumbuhannya maka berat basahnya 

semakin tinggi, pada media tanam menggunakan moss memiliki 

kemampuan mengikat air hingga 80% dan nitrogen yang 

dihasilkan oleh moss dapat merangsang pertumbuhan tanaman. 

Pada hasil pengamatan berat basah tidak mengalami signifikan 

terhadap komposisi media tanam sebagai perlakuan (Febriani et 

al., 2015). Menurut Marsono dan Sigit (2005) berat basah 

tanaman merupakan komposisi hara dari jaringan tanaman 

dengan mengikut sertakan kadar airnya, hal ini tergantung oleh 

pertumbuhan organ tanaman tersebut. Sebaliknya bila 

berhubungan dengan frekuensi, tanaman bayam merah yang 

diberikan frekuensi 5000-8000 Hz sangat sesuai hal ini 

berdampak pada berat basah tanaman namun pada perakuan 

suara musik rock akan mengalami penurunan pertumbuhan 

dibandingkan jenis musik lainya, hal ini disebabkan musik rock  

bisa menghancurkan tanaman meskipun volumenya diatur rndah 

(Jeong et al., 2014). Berat basah dipengarui oleh kandungan air 
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pada sel-sel tanaman yang kadarnya dipengarui oleh lingkungan 

seperti suhu dan kelembapan udara, peningkatan biomass 

tanaman juga dipenhgarui oleh banyaknya absorpsi air dan 

penimbunan hasil fotosintesis (Sitompul dan guritno, 1995). 

 

4.3.7 Indeks Hijau Daun 

Pengukuran indeks hijau daun dilakukan pada akhir 

penelitian yaitu pada umur 24 hari, data hasil pengamatan indeks 

hijau daun pada tanaman Caisim.  Berikut merupakan grafik hasil 

pengamatan jumlah daun dengan ulangan yang telah dirata-rata 

antar tiap perlakuannya dapat dilihat pada Gambar 4.11 

Gambar 4.11 Hubungan frekuensi dan media tanam terhadap 

nilai indeks hijau daun tanaman Caisim 
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memiliki nilai rataan 31.60 pada media tanam cocopeat sebesar  

29.93 sedangkan pada media tanam moss memiliki nilai sebesar 

32.90. Perlakuan frekuensi 7000-9000 Hz pada media tanam 

sekam bakar memiliki nilai sebesar 27.37 media tanam cocopeat 

sebesar 27.37 dan media tanam moss sebesar 25.97. 

Selanjutnya pada frekuensi 11000-13000 Hz memiliki nilai rataan 

untuk media tanam sekam bakar sebsesar 24.50 pada media 

tanam cocopeat sebesar 24.57 sedangkan pada media tanam 

moss memiliki nilai 28.73 Bahwa nilai rataan tertinggi terdapat 

pada perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz dengan menggunakan 

media tanam moss yaitu 31.60. Kemudian untuk nilai rataan 

terendah terdapat pada perlakuan 11000-13000 Hz dengan 

menggunakan media tanam sekam bakar sebesar 24.50. setelah 

Setelah diketahui data hasil dari setiap perlakuan selanjutnya 

melakukan uji analisis statistik yaitu dengan Uji ANOVA pada 

perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz dengan media tanam moss 

didapatkan berpengaruh nyata, hal ini dapat dibuktikan pada hasil 

UJI ANOVA menggunakan taraf nyata (α=0.05) bahwa perlakuan 

frekuensi memiliki sig. (α=0.000) dan penggunaan media tanam 

memiliki sig. (α=0.000) dimana hal ini menunjukkan bahwa kedua 

perlakuan tersebut bersifat <(α=0.05). Kemudian pada uji lanjut 

DMRT dengan taraf nyata 5%  pada Tabel 4.7 bahwa pada 

perlakuan frekuensi terbaik adalah 3000-5000 Hz memiliki nilai 

rataan indeks hijau daun 31.47 dan penggunaan media tanam 

moss mempunyai nilai rataan 31.34 
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Tabel 4.7 Analisis DMRT 5% Indeks Hijau Daun Tanaman 

Caisim dengan perlakuan media tanam (a) dan frekuensi (b) 

 

 

 

 

         (a)                                                                     (b) 

Kemudian pada uji lanjut DMRT dengan taraf nyata 5% 

bahwa pada perlakuan frekuensi terbaik adalah 3000-5000 Hz 

memiliki nilai 31.4778 dan penggunaan media tanam terbaik yaitu 

moss mempunyai nilai 31.3444. Berdasarkan penelitian yang lain 

bahwa perlakuan sonic bloom dapat  meningkat sekitar 7.8 dan 

bia dibandingkan dengan kontrol 6.6. Hal ini menunjukan bahwa 

perlakuan suara sonic bloom memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap indeks hijau daun, sedangkan pada pemupukan dan 

interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata akan tetapi 

kombinasi keduanya menghasilkan tanaman yang mempunyai 

jumlah daun lebih baik bila dibandingkan dengan tanaman tanpa 

perlakuan apapun. Komposisi moss memiliki peran besar pada 

pertumbuahn daun suatu tanaman, menurut Rinsema (1986) 

tumbuhan yang banyak mendapatkan nitrogen biasanya 

mempunyai daun bewarna hijau dan lebat, menurut Purwowidodo 

(1992) bahwa unsur yang berperan penting dalam pembentukan 

klorofil adalah ntirogen (N), unsur ini memegang peranan penting 

sebagai penyusun klorofil yaitu menjadikan daun lebih hijau dan 
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bertahan lebih  lama. Berdasarkan pengujian kandungan zat hara 

media tanam yang telah dilakukan merupakan prosentasi 

kandungan kalium yang lebih tinggi dibandingkan dengan media 

tanam lainya (Hanafiah, 2007). Pemberian perlakuan paparan 

musik memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah klorofil daun, 

berdasarkan hasil sattistik paparan musik hard rock memiliki beat 

yang cukup keras dan kuat pada rentang frekuensi pendek 120-

129 Hz sehingga dapat memperlambat pertumbuhan tanaman, 

menurut Chowdhury dan Gupta (2012) menyatakan bahwa 

semakin rendah frekuensi yang diberikan maka akan 

memperlambat pertumbuhan tanaman.Tanaman bayam akan 

merespon dengan baik bila diberikan musik bergenre hard rock 

dapat meningkatkan jumlah klorofil. Retallack (1973) 

menyimpulkan bahwa tanaman tumbuh subur dengan musik  

klasik dibandingkan  dengan rock and roll. Setelah penelitian 

lebih lanjut, bahwa jenis musik tidak ada hubungan dengan 

respon,  itu adalah jenis instrumen yang digunakan dan resonansi 

yang mungkin membuat perbedaan. 

 

4.3.8 Perlakuan Terbaik 

Pada hasil penelitian dapat disimpulkan untuk perlakuan 

terbaik dari masing-masing parameter yang diamati, berikut 

merupakan Tabel 4.8 sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Penentuan perlakuan terbaik 

Pengamatan Perlakuan terbaik 

Luas stomata daun Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Tinggi tanaman Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Panjang tanaman Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Jumlah daun Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Luas daun Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Berat basah Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

Indeks hijau daun Perlakuan frekuensi 3000-5000 Hz, media 

tanam moss 

 

Dari ketujuh parameter yang diamati penggunaan frekuensi 

3000-5000 Hz merupakan pengukuran jenis frekuensi terbaik, 

karena frekuensi tersebut memilki hasil yang tertinggi terhadap 

pengukuran luas stomata daun, tinggi tanaman, panjang 

tanaman, jumlah daun, luas daun, berat basah dan indeks hijau 

daun dari pada frekuensi yang lainya. Hal ini semakin diperkuat 

dengan adanya uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) 

5% yang menunjukkan pengaruh semua parameter yang 
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berpengaruh nyata. Tanaman yang diberikan frekuensi 4 kHz 

mempunyai lebar stomata yang paling lebar diantara tanaman 

yang diberi perlakuan sonic bloom dengan frekuensi yang lain, 

sehingga dapat diakatakan pada tanaman padi bahwa frekuensi 

4 kHz memiliki urutan pertama kemudian frekuensi 7 khz dan 

terakhir frekuensi 10 kHz serta tanaman kontrol, dengan 

pembukaan stomata yang lebih lebar dapat meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif tanaman karena dapat menyerap nutrisi 

yang lebih banyak. Frekuensi yang terlalu tinggi menyebabkan 

energi dari microbubble yang terbentuk terlalu besar sehingga  

stomata dan komponen yang berada dalam sel mengalami 

kerusakan dan mempunyai stomata yang lebih sempit  (Nadliroh 

et al., 2015). 

Sedangkan untuk perlakuan media tanam yang terbaik 

adalah moss berpengaruh nyata terhadap luas stomata, tinggi 

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

dan indeks hijau daun dikarenakan media tanam berperan dalam 

menyediakan kebutuhan unsur hara, fungsi dari media tanam 

sendiri memiliki peranan penting dalam tempat tumbuh dan 

menyuplai makanan bagi kehidupan serta pertumbuhan 

tanaman. Kemampuan media tanam akan meningkat larutan 

nutrisi akan mempengarui unsur hara yang diserap (Bahzar dan 

Santosa, 2018). Hal ini dapat dilihat dari porositas media tanam 

tersebut, semakin baik porositas suatu media tanam akan 

memberikan sirkulasi udara yang baik (aerasi) bagi pertumbuhan 
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akar bila kelembapan dan aerasi yang baik pertumbuhan akan 

maksimal karena efektifitas pemupukan atau pemberian larutan 

nutrisi dipengarui oleh media tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman serta jumlah nutrisi yang mampu pada media 

tanam tersebut (Gardner et al., 1991). Moss memiliki kandungan 

nitrogen yang tinggi dan sedikit fosfor, kandungan nitrogen 

sebesar 2-3% yang baik untuk pertumbuhan tanaman serta 

memiliki kandungan organik yang cukup tinggi (Mulyadi et al., 

2006). 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dilakukan, dapat di ambil kesimpulan bahwa : 

1. Pemberian perlakuan frekuensi memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman Caisim, hasil 

terbaik pada pengukuran luasan stomata adalah frekuensi 

3000-5000  Hz dengan media tanam cocopeat sebesar 

12642.84 µm2 jika dibandingkan dengan frekuensi 7000-

9000 Hz pada media tanam moss memiliki nilai 6627.49 

µm2 dan frekuensi 11000-13000 Hz  menggunakan media 

tanam moss sebesar 8084.25 µm2 maupun tanaman kontrol 

hanya sebesar 3282.05 µm2. Pada pengukuran tinggi 

tanaman frekuensi terbaik 3000-5000 Hz menggunakan 

media tanam moss sebesar 19.47 cm, selanjutnya 

frekuensi 7000-9000 Hz sebesar 19.17 cm dan 11000-

13000 Hz sebesar 14.6 cm sedangkan kontrol 8.33 cm. 

Pada pengukuran pajang tanaman tanaman frekuensi 

terbaik 3000-5000 Hz dengan menggunakan media tanam 

moss  sebesar 29.40 cm, selanjutnya frekuensi 7000-9000 

Hz sebesar 28.47 cm dan 11000-13000 Hz sebesar 23.97 

cm sedangkan kontrol 14 cm. Pada jumlah daun tanaman 

frekuensi terbaik 3000-5000 Hz menggunakan media 

tanam moss sebanyak 5.33 helai, selanjutnya frekuensi 

7000-9000 Hz sebanyak 5 helai dan 11000-13000 Hz 
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sebanyak 5.33 helai sedangkan kontrol 4.33 helai. Pada 

luas daun frekuensi terbaik 3000-5000 Hz menggunakan 

media tanam moss  sebesar 31.99 cm2, selanjutnya 

frekuensi 7000-9000 Hz sebesar 30.85 cm2 dan 11000-

13000 Hz sebesar 15.65  cm2 sedangkan kontrol 7.26 cm2. 

Pada berat basah frekuensi terbaik 3000-5000 Hz 

menggunakan media tanam moss  sebesar 5.52 g, 

selanjutnya frekuensi 7000-9000 Hz sebesar 5.29 g dan 

11000-13000 Hz sebesar 3.47 g  sedangkan kontrol 0.73 g. 

Pada pengukuran indeks hijau daun frekuensi terbaik 3000-

5000 Hz menggunakan media tanam moss  sebesar 32.90, 

selanjutnya frekuensi 7000-9000 Hz sebesar 32.40 dan 

11000-13000 Hz sebesar 28.73 sedangkan kontrol 24.1 

2. Pemberian perlakuan frekuensi gelombang bunyi tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Pemberian 

perlakuan frekuensi berpengaruh nyata terhadap luas 

stomata daun, tinggi tanaman, panjang tanaman, jumlah 

daun, luas daun, berat basah, dan indeks hijau daun. 

 

5.2 Saran 

1. Pada saat pengamatan bukaan stomata yang diukur 

adalah lebar bukaan yang berada di dalam bukan pada 

keseluruhan stomata 
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2. Pada peneliti selanjutnya perlu adanya pengamatan 

kandungan oksigen (O2) yang dipengarui oleh lingkungan 

uji 
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Lampiran 1 Data Hasil Pengamatan 

 

 

Frekuensi 3000-5000 Hz 

Sekam Bakar       

  
Ulangan 

    

  1 2 3 Rata-rata Standar deviasi 

TT (cm) 15.2 12.5 13.5 13.73 1.37 

PJ (cm) 24.2 21.5 23.5 23.07 1.40 

BB 
(gram) 2.79 2.01 2.65 2.48 0.42 

IH  32.4 29.7 32.7 31.60 1.65 

LD (cm2) 19.06 12.93 20.42 17.47 3.99 

JD 
(helai) 5 4 4 4.33 0.58 

LT (µm2) 8586.97 11896.86 8082.53 9522.12 2071.9936 

   

Cocopeat 

  Ulangan     

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi  

TT (cm) 14.6 14.9 14 14.50 0.46 

PJ (cm) 22.6 23 21.5 22.37 0.78 

BB (gram) 2.3 2.43 2.01 2.25 0.22 

IH  26.4 31.8 31.6 29.93 3.06 

LD (cm2) 13.61 11.57 14.29 13.16 1.42 

JD (helai) 5 5 5 5.00 0.00 

LT (µm2) 11781.69 12351.35 13795.47 12642.84 1886.436918 
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Moss   

  
Ulangan 

    

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

TT (cm) 20.5 18.7 19.2 19.47 0.93 

PJ (cm) 30.5 28.7 29 29.40 0.96 

BB 
(gram) 6.15 4.57 5.85 5.52 0.84 

IH  32.7 30.8 35.2 32.90 2.21 

LD 
(cm2) 31.99 31.31 32.67 31.99 0.68 

JD 
(helai) 6 4 6 5.33 1.15 

LT 
(µm2) 8867.47 10926.18 12634.93 10809.53 1038.051458 

 

 Frekuensi 7000-9000 Hz 

 

Sekam Bakar   

  
Ulangan 

    

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

TT (cm) 12.7 13 12 12.57 0.51 

PJ (cm) 22 23 21 22.00 1.00 

BB (gram) 1.98 2.43 2.01 2.14 0.25 

IH  28.9 28.1 25.1 27.37 2.00 

LD (cm2) 10.21 12.25 12.93 11.80 1.42 

JD (helai) 4 5 4 4.33 0.58 

LT (µm2) 7792.13 5710.52 5518.13 6340.26 1261.03067 
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Cocopeat   

  
Ulangan 

    

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

TT (cm) 14.6 13 12.8 13.47 0.99 

PJ (cm) 20.6 24 24.8 23.13 2.23 

BB (gram) 1.29 2.76 2.85 2.30 0.88 

IH  26.4 24.5 27 25.97 1.31 

LD (cm2) 10.21 10.21 12.93 11.12 1.57 

JD (helai) 4 5 5 4.67 0.58 

LT (µm2) 4257.67 5236.47 5399.83 4964.657 617.6926684 

 

 

Moss   

  Ulangan     

  1 2 3 Rata-rata StandarDeviasi 

TT (cm) 19.5 22.5 15.5 19.17 3.51 

PJ (cm) 29.5 31.5 24.4 28.47 3.66 

BB (gram) 5.08 7.18 3.61 5.29 1.79 

IH  32.3 31.4 33.5 32.40 1.05 

LD (cm2) 27.9 34.71 29.95 30.85 3.49 

JD (helai) 4 5 6 5.00 1.00 

LT (µm2) 5647.65 5606.81 8628.01 6627.49 1732.621476 
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Frekuensi 11000-13000 Hz 

` 

Sekam Bakar   

  Ulangan     

  1 2 3 Rata-rata 
Standar  
deviasi 

TT (cm) 13.4 10 14.2 12.53 2.23 

PJ (cm) 23.2 19 21.8 21.33 2.14 

BB (gram) 2.46 1.3 2.15 1.97 0.60 

IH  24 25 24.5 24.50 0.50 

LD (cm2) 12.25 11.57 7.48 10.43 2.58 

JD (helai) 4 4 4 4.00 0.00 

LT (µm2) 6221.11 5858.64 6122.16 6067.303 187.3581213 

 

Cococpeat  

  Ulangan     

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

TT (cm) 15.5 14 10 13.17 2.84 

PJ (cm) 22 21.5 19 20.83 1.61 

BB (gram) 1.98 2.01 1.3 1.76 0.40 

IH  22.8 22.5 28.4 24.57 3.32 

LD (cm2) 21.1 22.46 10.21 17.92 6.71 

JD (helai) 5 4 5 4.67 0.58 

LT (µm2) 10155.66 2774.91 3319.98 5416.85 4112.969182 
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Moss   

  Ulangan     

  1 2 3 Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

TT (cm) 16.5 14.6 12.7 14.60 1.90 

PJ (cm) 24.5 22.7 24.7 23.97 1.10 

BB (gram) 3.6 3 3.8 3.47 0.42 

IH  29.4 29.9 26.9 28.73 1.61 

LD (cm2) 19.74 13.61 13.61 15.65 3.54 

JD (helai) 6 5 5 5.33 0.58 

LT (µm2) 7460.40 8865.21 7927.13 8084.247 715.4628007 

 

 

Keterangan 

1 TT: tinggi tanaman 

2 PJ: panjang tanaman 

3 BB: berat basah 

4 IH: indeks hijau daun 

5 LD: luas daun 

6 JD: jumlah daun 

7 LT: luas stomata 

 



89 
 

Lampiran 2 Data Hasil Uji ANOVA  

1. Hasil Uji ANOVA Tinggi tanaman 

.  

2. Hasil Uji ANOVA Panjang tanaman 
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3. Hasil Uji ANOVA Jumlah daun 

 

 

4. Hasil Uji ANOVA Indeks Hijau Daun 
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5. Hasil Uji ANOVA Luas daun 

 
6. Hasil Uji ANOVA Berat basah 
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7. Hasil Uji ANOVA luas stomata 
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Lampiran 3 Pengamatan pertumbuhan tanaman 

 

 

Penyemaian pertama                                          penyemaian hari ke 3 

Penyemaian hari ke 6                                          persiapan media tanam 

pupuk organik Sekam bakar 
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Cocopeat Moss 

Tanaman pada minggu 
petama  

Tanaman pada minggu ke 
dua 

Tanaman pada minggu ke 
tiga 
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Persiapan pencampuran 
media tanam 

pengukuran tinggi tanaman 

pengukuran pH tanah pengukuran stomata 

pengukuran panjang 
tanaman 

penempelan cat kuku 



96 
 

replika daun penimbangan kertas 

penggmabaran replika daun penimbangan replika daun 
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Lampiran 4.  Perhitungan Luas Stomata 

 

Perhitungan Luas stomata menggunakan persamaan eliptis 

dengan rumus : 

 

 

L= 
𝜋

4
  a x b....................................................................(2) 

 

 

Keterangan : 

a  = Panjang bukaan stomata (µm) 

b = Lebar bukaan stomata (µm) 

 
Kontrol Perlakuan Frekuensi 3000-

5000 Hz 

(Sekam Bakar) 

1.  
𝜋

4
  61.29 x 86.29 

    = 4151.64 µm2 

1.   
𝜋

4
   86.35 x 126.68 

     = 8586.97 µm2 

2.  
𝜋

4
  47.06 x  66.61 

    = 2460.7 µm2 

2.   
𝜋

4
  99.64 x 152.10  

     =  11896.86 µm2 

3.  
𝜋

4
  54.81 x  75.16 

    = 3233.82 µm2 

3.  
𝜋

4
  86.06 x 119.64 

     = 8082.53 µm2 
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Perlakuan Frekuensi 3000-

5000 Hz 

(Moss) 

Perlakuan Frekuensi 3000-

5000 Hz 

(Cocopeat) 

1.  
𝜋

4
  70.84 x 159.46 

    = 8867.47 µm2 

1.   
𝜋

4
   94.55 x 158.77 

     = 11781.69 µm2 

2.  
𝜋

4
  75.93 x 172.74 

    = 10296.176 µm2 

2.   
𝜋

4
  98.92 x159.06 

     =  12351.35 µm2 

3.  
𝜋

4
  177.87 x  90.49 

    = 12634.93 µm2 

3.  
𝜋

4
  183.08 x 95.99   

     = 13795.47 µm2 

 

 

 

Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz 

(Sekam Bakar) 

Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz 

(Cocopeat) 

1.  
𝜋

4
  70.21 x 141.38 

    = 7792.13 µm2 

1.   
𝜋

4
   51.25 x 105.83 

     = 4257.67 µm2 

2.  
𝜋

4
  81.38 x 89.39   

    = 5710.52 µm2 

2.   
𝜋

4
  58.31 x 114.40  

     =  5236.47 µm2 

3.  
𝜋

4
  77.40 x 90.82 

    = 5518.13 µm2 

3.  
𝜋

4
  62.01 x 110.93 

     = 5399.83 µm2 
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Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz 

(Moss) 

Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz 

(Sekam Bakar) 

1.  
𝜋

4
  76.70 x 93.80 

    =  5647.65 µm2 

1.   
𝜋

4
   67.88 x 116.75 

     = 6221.11 µm2 

2.  
𝜋

4
  72.63 x 98.34   

    = 5606.81 µm2 

2.   
𝜋

4
  74.61 x 100.03 

     =  5858.64 µm2 

3.  
𝜋

4
  95.26 x 115.38 

    = 8628.01 µm2 

3.  
𝜋

4
  79.33 x 98.31 

     = 6122.16 µm2 

 

Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz 

(Moss) 

Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz 

(Cocopeat) 

1.  
𝜋

4
  70.77 x 134.29 

    =  7460.40 µm2 

1.   
𝜋

4
   86.99 x 148.72 

     = 10155.66 µm2 

2.  
𝜋

4
  81.96 x 137.79 

    =8865.21 µm2 

2.   
𝜋

4
  48.49 x72.90 

     =  2774.91 µm2 

3.  
𝜋

4
  74.46 x 135.62 

    = 7927.13 µm2 

3.  
𝜋

4
  48.00 x 88.11 

     = 3319.98 µm2 
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Lampiran 5.  Perhitungan Luas Daun 

 

Perhitungan Luas Daun menggunakan metode gravimetri 

dengan rumus : 

 

 

LD=(Wr/Wt)x LK....................................................................(3) 

 

Keterangan : 

LD = Luas Daun (cm2) 

LK = Luas Kertas (cm2) 

Wr = Berat daun replika (gr) 

Wt = Berat kertas kondisi awal (gr) 

 

 

Perlakuan Frekuensi 3000-

5000 Hz                 

(Cocopeat) 

Perlakuan Frekuensi 3000-

5000 Hz 

     (Moss)                                                                 

1. 0.20 / 78.78  x 5363  

     = 13.61 cm2 

1 0.47 / 78.78  x 5363  

     = 31.99  cm2 

2. 0.17  / 78.78  x 5363  

    = 11.57 cm2 

2    0.46 / 78.78  x 5363  

      = 31.31  cm2 

3. 0.21 / 78.78  x 5363  

     = 14.29 cm2 

3     0.44 / 78.78  x 5363  

       = 29.95 cm2 
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Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz  

   (Moss)                                                                 

Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz 

(Sekam Bakar) 

1. 0.41 / 78.78  x 5363  

     = 27.9  cm2 

1. 0.18  / 78.78  x 5363  

     = 12.25  cm2 

2. 0.51 / 78.78  x 5363  

    = 34.71  cm2 

2    0.17  / 78.78  x 5363  

    = 11.57  cm2 

3. 0.48 / 78.78  x 5363  

     = 32.67  cm2 

3. 0.192 / 78.78  x 5363  

     = 12.93 cm2 

  

 

 

Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz                 

(Sekam Bakar) 

Perlakuan Frekuensi 7000-

9000 Hz  

   (Cocopeat)                                                                 

1. 0.15 / 78.78  x 5363  

     = 10.21  cm2 

1.   0.15  / 78.78  x 5363  

     = 10.21  cm2 

2. 0.18  / 78.78  x 5363  

    = 12.25 cm2 

2    0.15  / 78.78  x 5363  

      = 10.21  cm2 

3. 0.11 / 78.78  x 5363  

     = 7.48 cm2 

3     0.19 / 78.78  x 5363  

       = 12.93  cm2 
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Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz                 

(Moss) 

Perlakuan Frekuensi 11000-

13000 Hz  (Cocopeat)                                                                 

1. 0.29 / 78.78  x 5363  

     = 19.74 cm2 

1.   0.15  / 78.78  x 5363  

     = 10.21  cm2 

2. 0.20/ 78.78  x 5363  

    = 13.61  cm2 

2    0.15  / 78.78  x 5363  

      = 10.21  cm2 

3. 0.20 / 78.78  x 5363  

     = 13.61 cm2 

3     0.19 / 78.78  x 5363  

       = 12.93  cm2 


