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BAYU PERMADI. 155100200111026. Pengaruh Tegangan 

Listrik Elektroosmosis Terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Sawi (Brassica juncea L.). Skripsi. Pembimbing:  Dr. Ir. 

Anang Lastriyanto, M.Si dan Joko Prasetyo, STP, M.Si. 

 
RINGKASAN 

 Tanaman sawi merupakan salah satu dari tanaman 
hortikultura yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuahan vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai 
pemenuhuan gizi masyarakat. Keberlanjutan subsektor sayuran 
sebenarnya melekat dalam hubungan antara manusia dengan 
iklim. Curah hujan menjadi unsur iklim yang besar pengaruhnya 
terhadap budidaya tanaman di daerah tropis terutama pada 
lahan kering dan tadah hujan. Di wilayah lahan non teknis/kering 
dataran tinggi petani hanya mampu menanam komoditas 
hortikultura pada musim hujan dan pada musim kemarau 
menanam komoditas yang toleran kekeringan. Teknologi 
sederhana yang sudah ada masih memiliki banyak kekurangan. 
Elektroosmosis adalah teknologi yang memanfaatkan beda 
potensial sehingga dapat mengalirkan fluida pada celah kapiler 
yang dapat mempertahankan air aga tetap berada pada daerah 
perakaran dari tanaman.  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh adanya beda potenisial listrik dengan berbagai 
tegangan input di dalam tanah dan lama waktu pemaparan 
terhadap petumbuhan dari tanaman sawi dengan parameter 
berupa tinggi tanaman, jumlah daun, kehijauan daun, panjang 
dan lebar stomata serta berat basah tanaman sawi. Penelitian 
ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 
3 kali pengulangan dan 2 faktor, dengan faktor pertama besar 
tegangan listrik elektroosmosis (1.5V, 3V dan 4.5V) dan faktor 
kedua  lama pemaparan tegangan listrik elektroosmosis (1 jam, 
2 jam dan 3 jam) 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa 
pemaparan tegangan elektroosmosis dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dari tanaman sawi. Hasil yang didapat juga 
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menyimpulkan bahwa perlakuan tegangan 3 Volt merupakan 
perlakuan yang terbaik dengan memberikan perbedaan yang 
nyata. Sementara waktu pemaparan yang terbaik adalah 
selama satu jam. 
 
Kata Kunci : Elektroosmosis, Tanaman Sawi, Tegangan Listrik 
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SUMMARY 
Mustard plants are one of the horticulture plants needed 

by humans to fulfill the needs of vitamins and minerals that 
function as a fulfillment of society nutrition. The sustainability of 
the vegetable subsector is actually inherent in the relationship 
between humans and climate. Rainfall is an element of climate 
which has a large influence on the cultivation of plants in the 
tropics, especially on dry and rain fed land. In non-technical/dry 
upland areas, farmers are only able to grow horticultural 
commodities in the rainy season while in the dry season 
drought-tolerant commodities are planted. The existing simple 
technology still has many disadvantages. Electro-osmosis is a 
technology that utilizes potential differences so that it can drain 
fluid in the capillary gap which can maintain water remains in the 
root area of the plant. 

In general, this study aimed to determine the effect of 
electric potential differences with various input voltages in the 
soil and the length of exposure to mustard plants growth with 
parameters such as plant height, leaf number, leaf greenery, 
stomata length and width, and wet weight of mustard plants. 
This study uses Factorial Randomized Block Design with 3 
repetitions and 2 factors, with the first factor was electro-
osmosis electrical voltage (1.5V, 3V, and 4.5V) and the second 
factor was the length of electro-osmosis electrical voltage 
exposure (1 hour, 2 hours, and 3 hours). 

Based on the research, it can be seen that electro-
osmosis voltage exposure can affect the growth of mustard 
plants. The results obtained also concluded that the 3 Volt 
voltage is the best treatment by giving a real difference. While 
the best exposure time is an hour. 

 

Keywords: Electro-osmosis, Electrical Voltage, Mustard 
Plants 



x 
 

KATA PENGANTAR 
 

 Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Tegangan 
Elektroosmosis Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi 
(Brassica juncea L.).”. Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan 
salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 
Teknik. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan 
bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tugas 
akhir ini, yakni kepada : 

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dalam 
bentuk apapun, semangat dan mendoakan tanpa henti 
hingga terselesainya proposal tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M.Si selaku dosen 
pembimbing pertama yang telah memberikan 
bimbingan, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan proposal tugas akhir. 

3. Bapak Joko Prasetyo, STP, M.Si selaku dosen 
pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, 
dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan proposal tugas akhir. 

4. La Choviya Hawa, STP, MP, PhD selaku Ketua 
Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

5. Semua pihak yang telah memberikan  semangat 
kepada penulis dalam penyelesaian proposal tugas 
Akhir ini. 

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, refrensi 
dan pengalaman, penyusun mengharapkan saran dan masukan 
demi lebih baiknya tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak yang 
membutuhkan.  

Malang, 13 Mei 2019 
 

Bayu Permad 



xi 
 

 
DAFTAR ISI 

 
LEMBAR PERSETUJUAN ...................................................... iii  
LEMBAR PENGESAHAN ....................................................... iv  
RIWAYAT HIDUP ..................................................................... v  
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ........................... vi  
RINGKASAN .......................................................................... vii  
SUMMARY .............................................................................. ix  
KATA PENGANTAR ................................................................ x  
DAFTAR ISI ............................................................................. xi  
DAFTAR TABEL ................................................................... xiii  
DAFTAR GAMBAR ............................................................... xiv  
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xvi  
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1  

1.1 Latar Belakang.............................................................. 1  
1.2 Rumusan Masalah ....................................................... 2  
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................ ..3  
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................ 3  
1.5 Batasan Masalah ........................................................ ..3  
1.6 Hipotesis Penelitian .................................................... ..3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 5  
2.1 Sawi (Brassica juncea L.) .......................................... ...5  
2.2 Elektroosmosis ........................................................... ..7  
2.3 Medan Listrik ................................................................ 8  
2.4 Tegangan Listrik .......................................................... .9  
2.5 Aplikasi Electricity di Bidang Pertanian .......................10  

BAB III METODE PENELITIAN .............................................. 11  
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan .............................. .11  
3.2 Alat dan Bahan .......................................................... .11  

3.2.1 Alat ..................................................................... 11  
3.2.2 Bahan ................................................................. 11  

3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian ................................ 12  
3.3.1 Rancangan Percobaan ...................................... 12  
3.3.2 Pelaksana Percobaan ........................................ 13  

3.4 Metode Pengukuran .................................................. 15  
3.5 Diagram Alir Penelitian .............................................. 17  
3.8 Metode Pengolahan Data .......................................... 20 



xii 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................... 21  
4.1 Rangkaian Sistem Elektroosmosis ............................. 21  
4.2 Pengukuran Tegangan dan Arus Listrik ..................... 22  
4.3 Kondisi Awal Tanaman ............................................... 22  
4.4 Pertumbuhan Tanaman Sawi ..................................... 23  

4.4.1 Tinggi Tanaman .................................................. 23  
4.4.2 Jumlah Daun ...................................................... 27  
4.4.3 Kandungan Klorofil ............................................. 32  
4.4.4 Panjang dan Lebar Stomata ............................... 35  
4.4.5 Berat Basah ........................................................ 39  

BAB V PENUTUP ................................................................... 43  
5.1 Kesimpulan ................................................................. 43  
5.2 Saran .......................................................................... 43  

DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 45  
LAMPIRAN ............................................................................. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 
Tabel 3.1 Faktor Perlakuan Pengujian………………………….12 
Tabel 4.1 Hasil Uji DMRT 5% untuk Tinggi Tanaman…………27 
Tabel 4.2 Hasil Uji DMRT 5% untuk Jumlah Daun…………….32 
Tabel 4.3 Hasil Uji DMRT 5% untuk Panjang Stomata………..38 
Tabel 4.4 Hasil Uji DMRT 5% untuk Lebar Stomata…………..38 
Tabel 4.5 Hasil Uji DMRT 5% untuk Berat Basah……………...41 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Mekanisme Elektroosmosis…………………………8 
Gambar 2.2 Garis-garis medan listrik…………………………….9 
Gambar 3.1. Sketsa Elektroda…………………………………...14 
Gambar 3.2. Skema Rangkaian………………………………….14 
Gambar 3.3 Skema Pengukuran Tegangan……………………15 
Gambar 3.4 Skema Pengukuran Arus…………………………..15 
Gambar 3.5 Diagram Alir Perlakuan Tanaman………………...18 
Gambar 3.6 Diagram Alir Pemberian Tegangan Listrik……….19 
Gambar 3.7 Diagram Alir Pengujian…………………………….20 
Gambar 4.1 Komponen Rangkaian……………………………...21 
Gambar 4.2 Aplikasi Pada Tanaman……………………………21 
Gambar 4.3 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 

Pemaparan  1 jam/hari……………………………..23 
Gambar 4.4 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 

Pemaparan 2 jam/hari……………………………...24 
Gambar 4.5 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 

Pemaparan 3 jam/hari……………………………...25 
Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kecepatan pertumbuhan 

Terhadap Lama Pemaparan………………………26 
Gambar 4.7 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Lama 

Pemaparan 1 jam/hari……………………………...28 
Gambar 4.8 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Lama 

Pemaparan 2 jam/hari……………………………...29 
Gambar 4.9 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Lama 

Pemaparan 3 jam/hari……………………………...30 
Gambar 4.10 Grafik Hubungan Pertambahan Jumlah Daun 

Terhadap Lama Pemaparan………………………31 
Gambar 4.11 Grafik Hubungan Kandungan Klorofil Terhadap 

Lama Pemaparan…………………………………..33 
Gambar 4.12 Pengukuran Kandungan Klorofil Daun………….34 
Gambar 4.13 Grafik Hubungan Panjang Stomata Terhadap 

Lama Pemaparan…………………………………..35 
Gambar 4.14 Grafik Hubungan Lebar Stomata Terhadap Lama 

Pemaparan………………………………………….36 
Gambar 4.15 Pengamatan Panjang dan Lebar Stomata……..37 



xv 
 

Gambar 4.16 Grafik Hubungan Berat Basah Terhadap Lama 
Pemaparan………………………………………….39 

Gambar 4.17 Pengukuran Berat Basah…………………………40 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan…………………...………49 
Lampiran 2. Data Hasil Penelitian……………………………….52 
Lampiran 3. Pengujian ANOVA………………………………….60 
Lampiran 4. Dokumentasi………………………………………..67 

 



1 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Tanaman sawi merupakan salah satu dari tanaman 
hortikultura yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuahan vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai 
pemenuhuan gizi masyarakat. Selain itu, tanaman sawi juga 
memiliki prospek baik untuk mendukung upaya peningkatan 
pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, 
pengembangan agribisnis, peningkatan pendapatan negara 
melalui pengurangan impor dan memacu laju pertumbuhan 
ekspor. Produksi sawi di Indonesia meningkat dari tahun 2008 
hingga tahun 2012 yaitu 565.636 ton, 562.838 ton, 583.770 ton, 
580.969 ton, 594.911 ton per hektar, namun dapat dilihat dari 
produktivitas tanaman sawi yang mengalami penurunan yaitu 
103,6 ton, 99,8 ton, 98,2 ton, 94,4 ton, dan 97,4 ton per hektar 
(Departemen Pertanian, 2012). 
 Keberlanjutan subsektor sayuran sebenarnya melekat 
dalam hubungan antara manusia dengan iklim, terutama 
berkaitan dengan bagaimana manusia menyikapi perubahan 
iklim dan seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap 
agroekosistem sayuran (Adiyoga dan Basuki, 2018). Kemarau 
panjang merupakan salah satu contoh dampak perubahan iklim 
yang menimbulkan konsekuensi menurunnya tingkat produksi 
dari sayur-sayuran terutama tanaman sawi yang akan 
berdampak langsung pada malnutrisi akut bagi masyarakat.  

Curah hujan merupakan unsur iklim yang besar 
pengaruhnya terhadap budidaya tanaman di daerah tropis 
terutama pada lahan kering dan tadah hujan (Norma dan 
Jauhari, 2008). Dalam hal ini curah hujan menentukan pola dan 
intensitas tanaman yang dicirikan oleh musim tanam (growing 
season) suatu lahan. Berbeda dengan daerah sub-tropis dan 
temperate, di Indonesia curah hujan merupakan satu-satunya 
penentu musim tanam, karena hampir semua tipe 
agroekosistem yang ada dapat ditanami sepanjang tahun 
dengan syarat kebutuhan air tercukupi dengan baik. Di wilayah 
lahan non teknis/kering dataran tinggi petani hanya mampu 
menanam komoditas hortikultura pada musim hujan dan pada 
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musim kemarau menanam komoditas yang toleran kekeringan. 
Tekologi sederhana yang sudah ada untuk mengatasi masalah 
di lahan non teknis/kering adalah dengan irigasi tetes. Namun, 
sistem irigasi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal 
dikarenakan irigasi tetes memerlukan perawatan yang intensif 
karena resiko penyumbatan akibat penumpukan garam sangat 
tinggi. Ditambah lagi penerapan irigasi tetes dapat membatasi 
pertumbuhan tanaman dan memerlukan biaya yang tinggi untuk 
pembangunan, pengoprasian serta perawatannya (Apriani, et al, 
2015). Oleh karena itu, diperlukan teknologi tepat guna, murah 
dan aplicable untuk mengatur ketersediaan air agar dapat 
memenuhi kebutuhan air (water demand) yang semakin sulit 
dilakukan dengan cara-cara alamiah (natural manner). 

Elektroosmosis adalah teknologi yang memanfaatkan beda 
potensial sehingga dapat mengalirkan fluida pada celah kapiler. 
Teknologi ini dilakukan dengan cara menempatkan katoda dan 
anoda didalam tanah dengan suatu jarak tertentu. Medan listrik 
dengan arus listrik searah diiberikan diantara katoda dan anoda 
sehingga air akan mengalir dari anoda ke katoda (Wicaksono, 
2012). Elektroosmosis merupakan salah satu metode untuk 
mengatur ketersediaan air dengan memanfaatkan arus listrik 
satu arah (DC) secara langsung. Arus listrik ini akan mengikat 
air dan membawanya bergerak mengikuti arah aliran listrik 
tersebut. Jika dua elektroda dipasang pada tanah yang lembab 
dan dialirkan listrik, maka air yang terkandung di dalam tanah 
akan bergerak dari elektroda positif menuju elektroda negatif 
(Andi et al, 2013). Adanya potensi elektroosmosis dalam 
menarik air merupakan hal yang melatar belakangi penelitian ini. 
Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh adanya beda 
potenisial listrik dengan berbagai tegangan input di dalam tanah 
dan lama waktu pemaparan terhadap petumbuhan dari tanaman 
sawi.   

 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh elektroosmosis terhadap laju 
pertumbuhan tanaman sawi? 
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2. Berapa besar tegangan listrik dan lama pemaparan yang 
efektif untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman 
sawi? 

3. Bagaimana pengaruh elektroosmosis terhadap 
produktivitas tanaman sawi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh elektroosmosis terhadap laju 
pertumbuhan tanaman sawi 

2. Mengetahui besar tegangan listrik dan lama pemaparan 
yang efektif untuk meningkatkan laju pertumbuhan 
tanaman sawi 

3. Mengetahui pengaruh elektroosmosis terhadap 
produktivitas tanaman sawi 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah dapat 
menambah wawasan tentang teknologi baru yang dapat 
diaplikasikan untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman 
sawi dan dapat digunakan sebagai media aktualisasi dan 
penerapan teknologi elektroosmosis dalam bidang pertanian 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. 

 
1.5 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tidak membahas pengaruh secara kimiawi dari 
pemaparan tegangan listrik pada tanaman. 

2. Tidak membahas analisis biaya 
3. Tidak membahas kandungan kimia tanah yang 

digunakan sebagai media tanam 
4. Penelitian ini hanya membahas pertumbuhan tanaman 

sawi  
 

1.6 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis penulis pada penelitian ini adalah besarnya 

tegangan listrik dan lamanya waktu pemaparan berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman sawi, baik berpengaruh 



4 
 

terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, tingkat kehijauan, 
panjang dan lebar stomata daun serta berat basah dari tanaman 
sawi.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Sawi (Brassica juncea  L.) 

Sawi (Brassica juncea L) merupakan salah satu 
komoditas tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang 
dimanfaatkan daunnya yang masih muda, sebagai makanan 
sayuran dan memiliki macam-macam manfaat serta kegunaan. 
Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sawi selain 
dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sayuran juga dapat 
dimanfaatkan untuk pengobatan (Kholidin, et al, 2016). 

Menurut Rukmana (1994) tanaman sawi hijau dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :  
Kingdom  : Plantae  
Divisio   : Spermatophyta  
Classis  : Angiospermae  
Ordo   : Brassicales  
Familia  : Brassicaceae  
Genus   : Brassica  
Species   : Brassica juncea L. 
 

Sawi (Brassica juncea L.) termasuk family Brassicaceae, 
daunnya panjang, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Sawi 
mengandung pro vitamin A dan asam askorbat yang tinggi. 
Tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa 
dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah sampai 
dataran tinggi, tetapi pertumbuhan dan produksi sawi yang 
ditanam lebih baik di dataran tinggi. Biasanya dibudidayakan di 
daerah ketinggian 100 - 500 m dpl, dengan kondisi tanah 
gembur, banyak mengandung humus, subur dan drainase baik. 
Tanaman sawi terdiri dari dua jenis yaitu sawi putih dan sawi 
hijau (Edi dan Bobohoe. 2010).  

Menurut Edi dan Bobohoe (2010), teknologi budidaya 
tanaman sawi yaitu sebagai berikut : 

 
a. Persemaian dan Pembibitan 

Sebelum benih disebar, direndam dengan larutan 
Previcur N dengan konsentrasi 0,1 % selama + 2 jam. 
Selanjutnya benih disebar merata pada bedengan persemaian, 
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dengan media semai setebal + 7 cm dan disiram. Media semai 
dibuat dari pupuk organic dan tanah yang telah dihaluskan 
dengan perbandingan 1 : 1. Benih yang telah disebar ditutup 
dengan media semai, selanjutnya ditutup dengan alang-alang 
atau jerami kering selama 2-3 hari. Bedengan persemaian 
tersebut sebaiknya diberi naungan.  

 
b. Persiapan Lahan 
 Lahan terlebih dahulu diolah dengan cangkul sedalam 
20-30 cm supaya gembur, setelah itu dibuat bedengan dengan 
arah membujur dari Barat ke Timur agar mendapatkan cahaya 
penuh. Bedengan sebaiknya dibuat dengan ukuran lebar 100-
120 cm, tinggi 30 cm dan panjang sesuai kondisi lahan. Jarak 
antar bedengan + 30 cm. Lahan yang asam (pH rendah) 
lakukan pengapuran dengan kapur kalsit atau dolomite 2-4 
minggu sebelum tanam dengan dosis 1,5 t/ha. 
 
c. Pemupukan 
 Tiga hari sebelum tanam berikan pupuk organik (kotoran 
ayam yang telah difermentasi) dengan dosis 2-4 kg/m2. Dua 
minggu setelah tanam dilakukan pemupukan susulan Urea 150 
kg/ha (15 gr/m2). Agar pemberian pupuk lebih merata, pupuk 
Urea diaduk dengan pupuk organik kemudian diberikan secara 
larikan di samping barisan tanaman. Selanjutnya dapat 
ditambahkan pupuk cair 3 liter/ha (0,3 ml/m2) pada umur 10 dan 
20 hari setelah tanam.  
 
d. Penanaman 
 Bibit umur 2-3 minggu setelah semai atau telah berdaun 
3-4 helai, dipindahkan pada lubang tanam yang telah disediakan 
dengan jarak tanam 20x20  cm atau sistem baris dengan jarak 
15x10-15 cm.Jika ada yang tidak tumbuh lakukan penyulaman, 
yaitu tindakan penggantian tanaman dengan tanaman baru. 
 
 
e. Pemeliharaan 
 Pada musim kemarau atau di lahan kurang air perlu 
penyiraman tanaman. Penyiraman ini dilakukan dari awal 
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sampai panen. Penyiangan dilakukan 2 kali atau disesuaikan 
dengan kondisi gulma, bila perlu dilakukan penggemburan dan 
pengguludan bersamaan dengan penyiangan. 
 
f. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 
 Untuk mencegah hama dan penyakit yang perlu 
diperhatikan adalah sanitasi dan drainase lahan. OPT utama 
adalah ulat daun kubis (Plutella xylostella). Pengendalian dapat 
dilakukan dengan cara pemanfaatan Diadegma semiclausuma 
sebagai parasitoid hama Plutella xylostella. Jika terpaksa 
menggunakan pestisida, gunakan pestisida yang aman dan 
mudah terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati atau 
pestisida piretroid sintetik. Penggunaan pestisida tersebut harus 
dilakukan dengan benar baik pemilihan jenis, dosis, volume 
semprot, cara aplikasi, interval dan waktu aplikasinya. 
 
g. Panen 
 Panen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 
mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dan memotong 
bagian pangkal batang yang berada di atas tanah. Umur panen 
sawi + 40 hari setelah tanam, sebaiknya terlebih dahulu dilihat 
fisik tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun. 
 
h. Pasca Panen 
 Tanaman yang baru dipanen, ditempatkan di tempat 
yang teduh agar tidak cepat layu dengan cara diperciki air. 
Selanjutnya lakukan sortasi untuk memisahkan bagian tanaman 
yang tua, busuk atau sakit. Penyimpanan bisa menggunakan 
wadah berupa keranjang bambu, plastik atau karton yang 
berlubang-lubang untuk menjaga sirkulasi udara.  
 
2.2 Elektroosmosis 
 Elektroosmosis adalah peristiwa mengalirnya air dari 
elektroda positif menuju elektroda negatif karena adanya aliran 
listrik. Konsep dasar dari teknologi ini ialah menggiring molekul 
air yang menjadi bagian dari media porous melalui ruang antar 
partikel padatan (pori) menggunakan arus listrik dari anoda ke 
katoda sebagai flux sehingga air terdorong ke luar sistem. Arus 
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listrik yang digunakan ialah arus searah dengan voltase rendah 
sehingga tidak berbahaya dan murah (Darmawan et al, 2013). 
Medan listrik terjadi karena adanya pemberian beda potensial 
pada bahan uji dengan bantuan sepasang elektroda. Majid 
(2013), menjelaskan semakin tinggi beda potensial yang 
diberikan pada uji model elektroosmosis semakin besar dan 
semakin cepat penurunan tekanan air pori 

Elektroosmosis merupakan suatu peristiwa pergerakan 
air dibawah pengaruh medan listrik. Elektroosmosis terjadi pada 
suatu media berpori yang di dalamnya terdapat air. Air tersusun 
atas molekul polar. Medium berpori membawa partikel negatif 
dan membentuk lapisan disekitar pori. Muatan positif ion (kation) 
akan berinteraksi dengan permukaan negatif pori. Kation 
membawa molekul bipolar air dan membentuk kation terhidrasi. 
Kation terhidrasi kemudian membentuk lapisan listrik ganda 
sepanjang  dinding pori. Jika pada medium dipasang elektroda 
dan diberi medan listrik, maka kation akan terhidrasi tertarik 
menuju katoda dan anion menuju anoda sehingga terjadi aliran 
air (Chotimah et al, 2011).  

Dengan adanya peristiwa tersebut, air yang berada di 
kedalaman tertentu di dalam tanah (dengan penambahan 
elektroda positif) dapat tertarik mendekati perakaran tanaman 
(dengan penambahan elektroda negatif. Mekanisme terjadinya 
peristiwa elektroosmosis adalah ditunjukkan pada Gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Mekanisme Elektroosmosis (Wicaksono, 2012) 

 
2.3 Medan Listrik 
 Medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih 
dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik selalu ada di sekitar 
muatan listrik. Arah medan listrik yaitu menjauhi sumber positif 
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dan mendekati sumber negatif. Gaya pada muatan listrik positif 
bergerak keluar sedangkan gaya pada muatan negatif bergerak 
kedalam, gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik bergerak 
dari muatan positif kemuatan negatif (Mawaddah, 2016). 
Gambar 2.2 menjelaskan garis-garis medan listrik dimana 
jumlah garis medan listrik yang meninggalkan muatan positif 
sama dengan jumlah garis medan listrik yang masuk ke muatan 
negatif. Garis medan listrik didekat tiap muatan hampir radial. 
Garis-garis medan yang sangat rapat didekat tiap muatan 
menunjukan medan listrik yang kuat di sekitar daerah itu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Garis-garis medan listrik (Mawaddah, 2016) 
 

2.4 Tegangan Listrik 
Tegangan Listrik atau yang sering disebut dengan 

voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam 
rangkaian listrik. Satuan pada tegangan listrik adalah volt. 
Besaran ini mengukur energy potensial sebuah medan listrik 
untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. 
Satu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, 
rendah, tinggi atau ekstra tinggi bergantung pada perbedaan 
potensial listrik. Keterkaitan antara kerja yang dilakukan 
sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan, sehingga 
pengertian diatas dapat disederhanakan bahwa tegangan 
adalah energi per satuan muatan (Dinata dan Sunanda, 2015).  
Secara matematis dapat dirumuskan dengan: 
 

V = 
  

  
 [volt]  
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Dimana : 
V = tegangan (Volt) 
dw = energi listrik (Wh) 
dq = muatan listrik (coulomb)  
 
2.5 Aplikasi Electricity di Bidang Pertanian 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemberian medan listrik dapat mempengaruhi berbagai aspek 
pertumbuhan hingga berdampak pada peningkatan hasil panen. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novak dan Bjelis (2015), 
pemberian tegangan listrik berdampak positif terhadap 
kecepatan perkecambahan dan pertumbuhan tanaman buncis. 
Pada penelitian tersebut pemberian tegangan listrik yang terbaik 
adalah sebesar 1,5 V selama tiga jam setiap harinya. Pada 
penelitian lain yang dilakukan oleh Castaneda, et al (2016), 
pemberian arus listrik sebesar 12,5 mA selama 16 hari dapat 
mempercepat pertumbuhan dari tanaman selada pada sistem 
hidroponik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri 
(2017) pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung 
hidroponik dengan pemberian tegangan elektrolisis lebih baik 
dibandingkan dengan tanpa perlakuan tegangan elektrolisis. 
Pemberian tegangan 6 volt merupakan tegangan optimum 
dalam pertumbuhan tanaman kangkung hidroponik.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di green house milik 
Laboratorium Mekatronik Alat Dan Mesin Agroindustri, 
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada bulan Februari 
– Mei  2019. 
 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1  Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Penggaris : sebagai pengukur tinggi 

tanaman sawi 
2. Timbangan : sebagai alat untuk menimbang 

berat media tanam 

3. Kabel : sebagai alat aliran listrik 
4. Papan PCB : sebagai elektroda tembaga 
5. Power 

Supply 
: sebagai pengubah arus AC 

menjadi DC 
6. Multimeter : Sebagai alat pengukur 

tegangan dan arus listrik 

7. Stop 
contack 

: sebagai pengatur on/off dari 
alat 

8. Nampan  : sebagai tempat persemaian 
9. Polybag  : sebagai tempat 

menanam sawi 
10. Timba : sebagi tempat menyiram 

tanaman 
11. Gelas ukur : sebagai tempat mengukur 

volume air 
3.2.2  Bahan   

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Tanah 

gembur 
: Sebagai media tanam sawi 

2. Bibit sawi : sebagai bahan penelitian 

3. Air  : Sebagai sumber irigasi 
pada tanaman sawi 
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4. Pupuk NPK : Sebagai sumber unsur 
hara bagi tanaman 

5. Pupuk 
organic 

: Sebagai campuran media 
tanam 

 
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian  
3.3.1 Rancangan Percobaan 
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
Faktorial dengan 3 kali pengulangan dan 2 faktor. Faktor 
pertama pemaparan tegangan listrik sebesar 1,5 Volt (V1), 3 
Volt (V2) dan 4,5 Volt (V3). Sedangkan untuk faktor kedua lama 
pemaparan tegagan listrik dengan waktu pemaparan 1 jam (T1), 
2 jam (T2), dan 3 jam (T3) serta dua pengulangan perlakuan 
kontrol tanpa pemaparan tegangan listrik. Total jumlah bahan uji 
sebanyak 30 bahan.  
V = Besar tegangan listrik (Volt) 
T = Lama waktu pemaparan (Jam/hari) 
 
Tabel 3.1. Faktor Perlakuan Pengujian 

Waktu 
pemaparan 
(jam/hari) 

Tegangan (Volt) 

V1 (1.5V) V2 (3V) V3 (4.5V) 

T1 T1V1 T1V2 T1V3 

T2 T2V1 T2V2 T2V3 

T3 T3V1 T3V2 T3V3 

 
Terdapat sepuluh perlakuan, yaitu : 
Kontrol : tanpa pemaparan tegangan listrik 
T1V1 : pemaparan Tegangan 1,5 Volt selama 1 jam/hari 
T1V2 : pemaparan Tegangan 3 Volt selama 1 jam/hari 
T1V3 : pemaparan Tegangan 4,5 Volt selama 1 jam/hari 
T2V1 : pemaparan Tegangan 1,5 Volt selama 2 jam/hari 
T2V2 : pemaparan Tegangan 3 Volt selama 2 jam/hari 
T2V3 : pemaparan Tegangan 4,5 Volt selama 2 jam/hari 
T3V1 : pemaparan Tegangan 1,5 Volt selama 3 jam/hari 
T3V2 : pemaparan Tegangan 3 Volt selama 3 jam/hari 
T3V3 : pemaparan Tegangan 4,5 Volt selama 3 jam/hari 
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3.3.2 Pelaksana Percobaan 
3.3.2.1 Perlakuan pada Tanaman 

a. Persemaian 
Sebelum ditanam pada polybag, dilakukan penyemaian 

benih selama 3 minggu dan tanaman telah memiliki daun 3-4 
helai (Tambunan, et al, 2013). Media tanam yang digunakan 
adalah tanah yang  telah dicampur dengan pupuk organik. 

b. Penanaman 
Bibit umur 3 minggu setelah semai atau telah berdaun 3-

4 helai, dipindahkan pada lubang tanam yang telah disediakan 
dalam polybag. Polybag yang digunakan berdiameter 15cm. 
Berat media tanam sebesar 3 Kg (Tambunan, et al, 2013). 
Media tanam yang digunakan berupa tanah halus, pupuk 
kandang/kompos dan arang sekam dengan perbandigan 1:1:1 
(Mailina, et al, 2016). 

c. Pemupukan 
Pemupukan pertama yaitu dengan memberikan pupuk 

organik pada media tanam yang telah dicampur dengan tanah 
dengan dosis 1:1. Pemupukan susulan dilakukan pada umur 10 
dan 20 hari setelah tanam dengan memberikan pupuk NPK 
(1:1:1) cair sebanyak 2gr/200ml/tanaman dengan cara sistem 
kocor/siram (Mailina, et al, 2016). 

d. Pemeliharaan 
Penyiraman dilakukan setiap hari yaitu pagi pada pukul 

07.00 WIB secara merata pada seluruh tanaman disesuaikan 
dengan kondisi lapangan. Penyiraman dilakukan sebanyak 
300ml/tanaman. Penyiangan dilakukan secara manual yaitu 
dengan mencabut gulma yang tumbuh (Mailina, et al, 2016). 

e. Panen 
Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 32 

hari setelah tanam. Tanaman sawi dicabut hingga akar untuk 
dilakukan pengamatan. 

 
3.3.2.2 Rancang Sistem Elektroosmosis 

Pemberian tegangan listrik dilakukan setiap hari selama 
32 hari. Tegangan listrik diberikan setelah dilakukan 
penyiraman. Elektroda yang digunakan berupa papan PCB yang 
dilapisi tembaga dengan ukuran 10x10 cm. Papan PCB 
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ditancapkan diantara tanaman sawi dengan jarak antar 
elektroda sejauh 10 cm dan kedalaman 5 cm dibawah 
permukaan tanah. Posisi elektroda dapat dilihat pada Gambar 
3.1. Pemberian tegangan listrik dilakukan dengan tiga variasi 
tegangan (1.5V, 3V dan 4.5V) dan tiga variasi waktu (1jam, 2 
jam dan 3 jam) dengan tiga kali pengulangan. Pada 
pengulangan pertama elektroda dialiri tegangan listrik yang 
bersumber dari adaptor langsung, sedangkan pengulangan 
kedua dan ketiga dihubungkan menggunakan kabel jumper. 
Skema rangkaian dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

 

 

  

 
Gambar 3.1. Sketsa Elektroda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2. Skema Rangkaian 
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3.3.2.3 Pengukuran Tegangan dan Arus Listrik 
 Pemberian tegangan listrik pada tanaman harus dijaga 
agar tegangan listrik yang diberikan pada setiap tanaman 
memiliki besar yang sama. Pengecekan tegangan 
menggunakan multimeter digital. Adapun skema pengukuran 
besar tegangan terdapat pada Gambar 3.3. Arus listrik yang 
mengalir juga diamati setiap satu jam per hari selama penelitian. 
Pengamatan arus listrik menggunakan multimeter digital. 
Adapun skema pengukuran arus listrik terdapat pada Gambar 
3.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Skema Pengukuran Tegangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Skema Pengukuran Arus 
 

 
3.4 Metode Pengukuran 
a. Tinggi Tanaman  

Pengukuran tinggi tanaman (cm) dimulai dari permukaan 
tanah (pangkal batang) sampai ujung daun tertinggi dari 
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tanaman (Oktabriana, 2017). Pengukuran tinggi tanaman 
menggunakan penggaris.. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan 
empat hari sekali yaitu pada hari ke-0. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
dan 32, setelah pindah tanam.  
 
b. Jumlah Daun 

Penghitungan jumlah daun dihitung berapa banyak daun 
tanaman sawi yang telah membuka pada saat pengamatan 
(Oktabriana, 2017). Pengukuran jumlah daun dilakukan empat 
hari sekali yaitu pada hari ke-0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 
setelah pindah tanam.  

 
c. Pengukuran Kadar Klorofil 

Penentuan kehijauan daun menggunakan alat 
klorofilmeter. Sampel daun sawi diukur dengan tiga kali 
pengukuran untuk mendapatkan satu nilai klorofil meter total. 
Daun yang akan diukur kadar klorofilnya dijepitkan pada bagian 
sensor dari klorofilmeter. Sensor ditempatkan di bagian pangkal, 
tengah, dan ujung daun secara acak hanya pada bagian mesofil 
daun dengan menghindari bagian tulang daun (Robbani,2015).   

 
d. Pengamatan dan Pengukuran Pori Stomata 

Penentuan panjang dan lebar pori stomata dilakukan 
dengan dua tahap: tahap pertama pengamatan menggunakan 
mikroskop dan tahap kedua pengukuran panjang serta lebar 
stomata.   

Pengamatan pori stomata menggunakan mikroskop 
dilakukan dengan mempersiapkan sampel terlebih dahulu. Daun 
yang digunakan sebagai sampel adalah daun yang telah 
mencapai pertumbuhan maksimal dan berwarna hijau tua. 
Permukaan epidermis bawah daun diolesi cat kuku, dibiarkan 
kering selama 5-10 menit. Kegunaan pemberian cat kuku 
adalah untuk mempertahankan stomata tetap terbuka. Prosedur 
pembutan preparat menurut Taluta, et al, (2017) adalah sebagai 
berikut : langkah pertama adalah membuat irisan memanjang 
epidermis daun bagian bawah. Kedua, hasil irisan epidermis 
diletakan di atas gelas benda. Ketiga, ditutup dengan gelas 
penutup, agar tidak tidak lepas sudut-sudut gelas penutup 
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ditetesi cat kuku dan diberi label.  Selanjutnya mikroskop 
dihubungkan dengan optilab.  

Setelah pengamatan stomata mendapatkan hasil yang 
baik, kemudian dilakukan pengukuran panjang dan lebar serta 
pengambilan gambar menggunakan optilab yang hasilnya 
langsung dapat dilihat pada monitor laptop. Pengukuran 
panjang dan lebar pori stomata menggunakan program Image 
Raster tipe 3. 

 
e. Berat Basah 

Penimbangan berat basah tanaman dilakukan pada 
semua tanaman uji dengan menggunakan timbangan digital. 
Penimbangan dilakukan secara terpisah bagian atas tanaman 
(batang dan daun) dan bagian bawah tanaman (akar). Sebelum 
ditimbang tanaman dibersihkan dengan air dan dikeringkan. 
Penimbangan dilakukan saat tanaman sudah dipanen, yaitu 32 
hari setelah tanam.  

 
3.5 Diagram Alir Penelitian 

a. Perlakuan Tanaman 
 

Mulai

Benih Sawi Penyemaian

A
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Sawi berumur 3 

minggu/berhelai 3-4
Penanaman di polybag

Penyiraman

Pemupukan

Pengamatan Pertumbuhan 

tanaman sawi : tinggi, jumlah 

daun, kandungan klorofil, 

panjang dan lebar stomata 

Panen

Selesai

Air 300ml/tanaman

Pupuk NPK cair 

200ml/tanaman

A

Pengukuran Berat Basah 

Tanaman Sawi

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Perlakuan Tanaman 
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b. Pemberian Tegangan Listrik 

Mulai

Pemasangan elektroda dengan jarak 

10 cm dan kedalam 5cm dibawah 

permukaan tanah

Pemasangan kabel jumper

Power Supply DC dinyalakan dengan 

tiga tengan output (1.5V, 3V, 4.5V)

Pemberian Tegangan selama 1jam/

hari, 2 jam/hari, dan 3 jam/hari

Selesai

 
Gambar 3.6 Diagram Alir Pemberian Tegangan Listrik 
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c. Pengujian Parameter Pengamatan 

Mulai

Tanaman Sawi

Tinggi 

Tanaman

Panjang dan 

Lebar Stomata

Kandungan 

Klorofil
Jumlah Daun

Hasil

Selesai

Berat Basah

 
Gambar 3.7 Diagram Alir Pengujian 

 
1.8 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data didapat dari pengukuran yang 
dilakukan saat pertama kali tanaman dipindahkan ke polybag 
yaitu pada pengukuran tinggi tanaman, jumlah daun, kehijauan 
daun, panjang dan lebar stomata. Kemudian pengukuran juga 
dilakukan pada saat panen yaitu mengukur berat basah dari 
tanaman sawi. Data yang diperoleh dari pengamatan akan 
dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA), 
apabila hasil ragam menunjukan adanya perbedaan nyata maka 
akan diuji lebih lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple 
Rnge Test (DMRT) pada taraf 5%. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Rangkaian Sistem Elektroosmosis 
 Rangkaian Sistem Elektroosmosis  merupakan 
rangkaian yang berfungsi sebagai media penyalur sumber listrik 
sehingga terjadi tegangan listrik serta arus yang mengalir. 
Rangkaian adaptor ini terdiri dari trafo stepdown yang berfungsi 
sebagai penurun tegangan input, dioda yang berfungsi sebagai 
penyearah tegangan, kapasitor filter yang berfungsi sebagai 
filter tegangan DC, rangkaian variable tegangan yang berfungsi 
sebagai mengatur tegangan DC yang diinginkan dalam hal ini 
tegangan output yang keluar adalah 1.5V, 3V dan 4.5V, serta 
volt meter digital yang berfungsi sebagai display tegangan 
output. Adapun komponen rangkaian dari sistem elektroosmosis 
serta aplikasinya ke tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.1 
dan Gambar 4.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.1 Komponen Rangkaian 

Gambar 4.2 Aplikasi Pada Tanaman 
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4.2 Pengukuran Tegangan dan Arus Listrik 
 Pengukuran besar tegangan dan arus listrik dilakukan 
untuk mengontrol tegangan dan aliran listrik yang keluar dari 
rangkaian. Pengukuran tegangan dan arus listrik dilakukan 
menggunakan alat ukur multimeter digital. Hasil pegukuran 
tegangan dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan 
pengukuran dapat dilihat bahwa tegangan listrik yang mengalir 
ke tanaman sebesar 1.51V, 3V dan 4.55V. Perbedaan nilai pada 
display dengan nilai pengukuran disebabkan karena adanya 
hambatan berupa panjang dari kabel. Hambatan berupa 
panjang kabel mengakibatkan tegangan mengalami penurunan 
sehingga didapatkan tegangan yang mendekati tegangan yang 
diinginkan. Menurut Latupeirissa, et al (2018), penurunan 
tegangan atau tegangan jatuh adalah besarnya tegangan yang 
hilang pada suatu penghantar. Penurunan tegangan pada 
saluran lsitrik secara umum berbanding lurus dengan panjang 
saluran.  
 Hasil pengukuan arus listrik dapat dilihat pada Lampiran 
2. dimana pada tegangan 1.5V arus yang mengalir pada 
perlakuan 1 jam/hari sebesar 9 mA,  perlakuan 2 jam/hari 
sebesar 8.73 mA dan perlakuan 3 jam/hari sebesar 8.5 mA. 
Pada tegangan 3V arus yang mengalir pada perlakuan 1 
jam/hari sebesar 20.1 mA,  perlakuan 2 jam/hari sebesar 19.36 
mA dan perlakuan 3 jam/hari sebesar 19.6 mA. Sedangkan 
pada tegangan 4.5V arus yang mengalir pada perlakuan 1 
jam/hari sebesar 37.45 mA,  perlakuan 2 jam/hari sebesar 36.37 
mA dan perlakuan 3 jam/hari sebesar 38.86 mA.  
 
4.3 Kondisi Awal Tanaman 
 Pada hari ke-nol dihitung tinggi dan jumlah daun dengan 
tujuan untuk menentukan kondisi awal dari tanaman. Data rata-
rata hasil pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun awal 
dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari pengukuran didapatkan 
rata-rata tinggi awal dari tanaman memiliki kondisi yang 
beragam namun masih memiliki selisih yang kecil. Meskipun 
dilakukan dalam media semai yang sama tetapi pertumbuhan 
dari bibit sawi memiliki perbedaan satu sama lain. Menurut 
Cahyo dan Rayan (2012), melaporkan bahwa petumbuhan 
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tanaman saat semai dipengaruhi oleh komposisi kimia dalam 
benih yang dikendalikan oleh genetika sedangkan jumlah 
masing-masing komponen kimia tersebut dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan. Sementara itu jumlah awal daun memiliki 
jumlah yang seragam yaitu sebanyak tiga helai daun.  
 
4.4 Pertumbuhan Tanaman Sawi 
4.4.1 Tinggi Tanaman 

Tinggi merupakan salah satu parameter pertumbuhan 
dari tanaman. Selain dipengaruhi oleh faktor genetik, tinggi 
tanaman juga dipengaruhhi oleh faktor fisiologis dan faktor 
lingkungan. Pengukuran tinggi tanaman (cm) dimulai dari 
permukaan tanah (pangkal batang) sampai ujung daun tertinggi 
dari tanaman.  

Hasil dari Pengamatan tinggi tanaman sawi yang 
dilakukan selama 32 hari. dapat dilihat pada Gambar 4.3, 
Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 
Pemaparan  1 jam/hari 

 
Pada grafik di atas merupakan hasil pengukuran tinggi 

tanaman pada perlakuan 1 jam/hari dan dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-rata 
pertumbuhan yang relative sama antara satu dengan yang lain. 

0

5

10

15

20

25

30

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Ti
n

gg
i T

an
am

an
 (

cm
) 

Hari Ke- 

1.5V

3V

4.5V

Kontrol



24 
 

Pada tegangan 1.5V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.57 cm/hari. Pada tegangan 
3V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-
rata pertumbuhan 0.62 cm/hari. Pada tegangan 4.5V 
pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-rata 
pertumbuhan 0.6 cm/hari. Sedangakan pada perlakuan tanpa 
tegangan pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan 
rata-rata pertumbuhan 0.62 cm/hari.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 
Pemaparan 2 jam/hari 

 
Pada grafik di atas merupakan hasil pengukuran tinggi 

tanaman pada perlakuan 2 jam/hari dan dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-rata 
pertumbuhan yang relative sama antara satu dengan yang lain. 
Pada tegangan 1.5V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.65 cm/hari. Pada tegangan 
tegangan 3V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.62 cm/hari. Pada tegangan 
4.5V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-
rata pertumbuhan 0.62 cm/hari. Sedangakan pada perlakuan 
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tanpa tegangan pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.62 cm/hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Hubungan tinggi Tanaman Terhadap Lama 
Pemaparan 3 jam/hari 

 
Pada grafik tabel di atas merupakan hasil pengukuran 

tinggi tanaman pada perlakuan 3 jam/hari dan dapat dilihat 
bahwa pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan 
rata-rata pertumbuhan yang relative sama antara satu dengan 
yang lain. Pada tegangan 1.5V pertumbuhan dari tanaman sawi 
memiliki kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.55 cm/hari. Pada 
tegangan tegangan 3V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.6 cm/hari. Pada tegangan 
4.5V pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki kecepatan rata-
rata pertumbuhan 0.55 cm/hari. Sedangakan pada perlakuan 
tanpa tegangan pertumbuhan dari tanaman sawi memiliki 
kecepatan rata-rata pertumbuhan 0.62cm/hari. 

Dari hasil pengukuran kecepatan pertumbuhan dari 
berbagai perlakuan menunjukan hasil yang relativ sama. 
Kecepatan pertumbuhan dari perlakuan tegangan 3V memiliki 
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kecepaan pertumbuhan yang lebih baik dari pada perlakuan 
tegangan 1.5V dan 4.5V yaitu dengan rata-rata kecepatan 
petumbuhan 0.61 cm/ hari. Menurut Yi, et al (2012) pada 
penelitiannya menjelaskan bahwa kecepatan pertumbuhan 
selada dan lama pertumbuhan tanaman cabai telah diaktifkan 
atau ditingkatkan dengan adanya electric pulse. Menurut 
Castaneda, et al (2016), pemberian arus listrik dan tegangan 
listrik tertentu dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman 
selada pada sistem hidroponik.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kecepatan pertumbuhan 

Terhadap Lama Pemaparan 
 

Pada Gambar 4.6 memperlihatkan kecepatan rata-rata 
pertumbuhan dari berbagai perlakuan pemberian tegagan (1.5V, 
3V dan 4.5V) dengan lama waktu pemaparan. Dari grafik 
tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan rata-rata pertumbuhan 
yang terbaik adalah pada pemaparan tegangan listrik selama 2 
jam/hari yaitu dengan kecepatan pertumbuhan sebesar 0.63 
cm/hari. Penelitian dari Novak dan Bjelis (2015) menjelaskan 
bahwa pemberian tegangan listrik berdampak positif terhadap 
kecepatan perkecambahan dan pertumbuhan tanaman buncis. 
Namun, perlakuan dengan tegangan yang tinggi serta waktu 
yang lama akan berakibat buruk pada tanaman. 
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Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance) 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 
perlakuan terhadap tinggi tanaman sawi. Hasil uji ANOVA dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis menunjukan perlakuan 
memberikan pengaruh sangat nyata jika nilai signifikan bernilai 
<0.05. Berdasarkan hasil analisis perlakuan waktu pemaparan 
tegangan listrik tidak berpengaruh nyata dimana nilai 
signifikannya sebesar 0.462. Sementara itu variasi tegangan 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman yaitu dengan nilai 
signifikan sebesar 0.05.  

Karena berdasarkan analisis sidik ragam variasi 
tegangan berpengaruh sangat nyata, maka analisis dilanjutkn 
dengan uji DMRT 5% seperti terlihat pada Tabel 4.1.  

 
Tabel 4.1 Hasil Uji DMRT 5% untuk Tinggi Tanaman 

Tegangan Rata-rata Notasi 

V1(1.5v)  14.356 a 

V3 (3v) 24.256 ab 

V2 (4.5v) 26.456 b 

 
Berdasarkan table Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

antar variasi tegangan memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata terhadap tinggi tanaman, dimana variasi tegangan V2 
atau 3 Volt merupakan tegangan yang paling baik.  

 
 
4.4.2 Jumlah Daun 

Jumlah daun merupakan parameter dari pertumbuhan 
dari suatu tanaman. Pada penelitian ini Penghitungan jumlah 
daun dihitung berapa banyak daun tanaman sawi yang telah 
membuka pada saat pengamatan. Pengukuran jumlah daun 
dilakukan empat hari sekali. Adapun hasil dari pengamatan 
pertambahan jumlah daun selama 32 hari ditunjukan pada 
Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9 
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Gambar 4.7 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap 

Lama Pemaparan 1 jam/hari 
 

Pada grafik di atas merupakan hasil pengukuran rata-
rata jumlah daun yang tumbuh pada perlakuan pemaparan 1 
jam/hari dan dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah daun dari 
tanaman sawi memiliki kecepatan yang relative sama antara 
satu dengan yang lain. Pada tegangan 1.5V pertambahan dari 
jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 0.39 helai/hari. 
Pada tegangan 3V pertambahan dari jumlah daun tanaman sawi 
memiliki rata-rata 0.41 helai/hari. Pada tegangan 4.5V 
pertambahan dari jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 
0.38 helai/hari. Sedangkan pada pelakuan tanpa tegangan 
pertambahan dari jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 
0.36 helai/hari. 
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Gambar 4.8 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap 

Lama Pemaparan 2 jam/hari 
 

Pada grafik di atas merupakan hasil pengukuran rata-
rata jumlah daun yang tumbuh pada perlakuan 2 jam/hari dan 
dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah daun dari tanaman 
sawi memiliki kecepatan yang relative sama antara satu dengan 
yang lain. Pada tegangan 1.5V pertambahan dari jumlah daun 
tanaman sawi memiliki rata-rata 0.4 helai/hari. Pada tegangan 
3V pertambahan dari jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-
rata 0.4 helai/hari. Pada tegangan 4.5V pertambahan dari 
jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 0.36 helai/hari. 
Sedangkan pada pelakuan tanpa tegangan pertambahan dari 
jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 0.36 helai/hari. 
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Gambar 4.9 Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Lama 
Pemaparan 3 jam/hari 

 
Pada grafik di atas merupakan hasil pengukuran rata-

rata jumlah daun yang tumbuh pada perlakuan 3 jam/hari dan 
dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah daun dari tanaman 
sawi memiliki kecepatan yang relative sama antara satu dengan 
yang lain. Pada tegangan 1.5V pertambahan dari jumlah daun 
tanaman sawi memiliki rata-rata 0.34 helai/hari. Pada tegangan 
3V pertambahan dari jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-
rata 0.41 helai/hari. Pada tegangan 4.5V pertambahan dari 
jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 0.35 helai/hari. 
Sedangkan pada pelakuan tanpa tegangan pertambahan dari 
jumlah daun tanaman sawi memiliki rata-rata 0.36 helai/hari. 

Dari hasil pengukuran pertambahan jumlah daun dari 
berbagai perlakuan menunjukan hasil yang relativ sama, namun 
pemberian tegangan memiliki pertambahan yang lebih besar 
dibanding dengan tanpa pemberian tegangan. Pemberian 
tegangan 3V memiliki nilai rata-rata pertambahan jumlah daun 
yang lebih baik dibanding perlakuan lainnya yaitu sebesar 0.4 
helai/hari. Menurut Shenker, et al (2005), Pelarutan fosfat dapat 
diaktifkan oleh pulsa listrik karena reaksi redoks dan variasi pH 
adalah proses utama yang mengarah pada pelepasan fosfor di 
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tanah. Sedangkan Pertambahan jumlah daun dipengaruhi oleh 
kandugan unsur hara berupa fosfor di dalam tanah. Fosfat 
dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan sel pada jaringan 
dan tunas yang sedang tumbuh (Liferdi, 2010). Hal tersebut 
yang menyebabkan pertambahan jumlah daun pada perlakuan 
pemberian tegangan lebih besar.  
 

 

Gambar 4.10 Grafik Hubungan Pertambahan Jumlah Daun 
Terhadap Lama Pemaparan 

 
Pada Gambar 4.10 memperlihatkan rata-rata 

pertambahan jumlah daun dari berbagai perlakuan pemberian 
tegangan (1.5V, 3V dan 4.5V) dengan lama waktu pemaparan. 
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan 
jumlah daun yang terbaik adalah pada pemaparan tegangan 
listrik selama 1 jam/hari yaitu dengan petambahan jumlah daun 
sebesar 0.4 helai/hari. Penelitian dari Novak dan Bjelis (2015) 
menjelaskan bahwa pemberian tegangan listrik berdampak 
positif terhadap kecepatan perkecambahan dan pertumbuhan 
tanaman buncis. Namun, perlakuan dengan tegangan yang 
tinggi serta waktu yang lama akan berakibat buruk pada 
tanaman. 
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Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance) 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 
perlakuan terhadap jumlah daun sawi. Hasil uji ANOVA dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis menunjukan perlakuan 
memberikan pengaruh sangat nyata jika nilai signifikan bernilai 
<0.05. Berdasarkan hasil analisis perlakuan waktu pemaparan 
tegangan listrik tidak berpengaruh nyata dimana nilai 
signifikannya sebesar 0.380. Sementara itu variasi tegangan 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman yaitu dengan nilai 
signifikan sebesar 0.046.  

Karena berdasarkan analisis sidik ragam variasi 
berpengaruh sangat nyata, maka analisis dilanjutkn dengan uji 
DMRT 5% seperti terlihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji DMRT 5% untuk Jumlah Daun 

Tegangan Rata-rata Notasi 

V1 8.333 a 

V3 14.444 b 

V2 14.778 b 

  

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa antar 
variasi tegangan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
terhadap tinggi tanaman, dimana variasi tegangan V2 atau 3 
Volt merupakan tegangan yang paling baik.  

 

4.4.3 Kandungan Klorofil 
 Kehijauan daun merupakan salah satu parameter untuk 
menentukan kesuburan dari tanaman. Penentuan kehijauan 
daun menggunakan alat klorofilmeter. Pengambilan sampel 
dilakukan ketika sawi berumur 16 hari setelah tanam. Sampel 
daun sawi diukur dengan tiga kali pengukuran untuk 
mendapatkan satu nilai klorofil total. Hasil dari pengukuran 
kandungan klorofil dapat dilihat pada Gambar 4.11.  
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Gambar 4.11 Grafik Hubungan Kandungan Klorofil Terhadap 

Lama Pemaparan 
 

 Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa perlakuan 
pemberian tegangan sangat berpengaruh terhadap kandungan 
klorofil dari daun tanaman sawi. Pada perlakuan pemaparan 
selama 1 jam/hari dengan tegangan 1.5V memiliki kandungan 
klorofil sebesar 37.12, tegangan 3V memiliki nilai 36 dan 
tegangan 4.5V memiliki nilai 35.6. Pada perlakuan pemaparan 
selama 2 jam/hari dengan  tegangan 1.5V memiliki kandungan 
klorofil sebesar 33.4, tegangan 3V memiliki nilai 36 dan 
tegangan 4.5V memiliki nilai 36.1. Pada perlakuan pemaparan 
selama 3 jam/hari dengan tegangan 1.5V memiliki kandungan 
klorofil daun sebesar 35.3, tegangan 3V memiliki nilai 36.1 dan 
tegangan 4.5V memiliki nilai 36.15. Sedangkan pada perlakuan 
tanpa pemaparan tegangan hanya memiliki kandungan klorofil 
daun sebesar 31.25.  
 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian 
tegangan listrik tertentu dapat meningkatkan kandungan klorofil 
daun. Dari hasil yang didapatkan juga dapat disimpulkan bahwa 
pemberian tegangan 3V memiliki nilai rata-rata kandungan 
klorofil yang lebih besar dibanding dengan 1.5V dan 4.5V, 

37.12 

33.4 

35.3 

31.25 

36 36 
36.1 

35.6 
36.1 36.15 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 2 3 Kontrol

K
an

d
u

n
ga

n
 K

lo
ro

fi
l 

Jam/Hari 

1.5V

3V

4.5V



34 
 

dimana pada tegangan 3V memiliki nilai rata-rata sebesar  
36.03 sedangkan 1.5V dan 4.5V berturut-turut sebesar 35.27 
dan 35.95. Lama waktu pemaparan juga dapat disimpulkan 
bahwa pemaparan selama satu jam memiliki nilai yang lebih 
baik dibanding dengan pemaran dua atau tiga jam. Pemberian 
electric pulse dengan intensitas rendah dapat meningkatkan 
kondisi lingkungan dari media tanam (Yi, et al 2012). Kehijauan 
daun dari suatu tanaman dapat meningkatkan kesuburan dari 
tanaman dikarenakan zat hijau daun digunakan untuk proses 
fotosintesis (Harjanti, et al, 2014).  
 

 

Gambar 4.12 Pengukuran Kandungan Klorofil Daun 
 

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance) 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 
perlakuan terhadap kandungan klorofil sawi. Hasil uji ANOVA 
dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis menunjukan 
perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata jika nilai 
signifikan bernilai <0.05. Berdasarkan hasil analisis perlakuan 
waktu pemaparan tegangan listrik tidak berpengaruh nyata 
dimana nilai signifikannya sebesar 0.515. Begitu pula dengan 
variasi tegangan juga  tidak berpengaruh nyata terhadap 
kandungan klorofil dimana memiliki nilai signifikan sebesar 
0.269.  

Karena berdasarkan analisis sidik ragam variasi kedua 
faktor menunjukan tidak berpengaruh nyata, maka analisis tidak 
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dilanjutkan dengan uji DMRT 5%.  Meskipun kedua faktor 
memiliki hasil tidak berpengaruh nyata, namun pengaruh besar 
tegangan listrik berpengaruh nyata jika dibanding dengan 
perlakuan kontrol (tanpa tegangan). Nilai rata-rata tertinggi 
kandungan klorofil daun dengan pemaparan tegangan sebesar 
36.03 sedangkan tanpa pemaparan sebesar 31.25. 
 

4.4.4 Panjang dan Lebar Stomata 
 Panjang dan lebar pori stomata juga digunakan untuk 
menentukan kesuburan dari tanaman. Hal tersebut dikarenakan 
stomata digunakan untuk respirasi dari tanaman yang akan 
berpengaruh pada proses fotosintesis. Pengambilan sampel 
dilakukan ketika sawi berumur 30 hari setelah tanam. 
Penentuan panjang dan lebar stomata dilakukan menggunakan 
mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Hasil dari pengukuran 
panjang dan lebar stomata dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan 
Gambar 4.14.  
 

 
Gambar 4.13 Grafik Hubungan Panjang Stomata Terhadap 
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 Grafik diatas merupakan hasil pengukuran panjang 
stomata daun. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 
perbedaan nilai antara panjang stomata yang diberi perlakuan 
tegangan dengan tanpa perlakuan tegangan. Panjang stomata 
pada pemaparan tegangan 1 jam/hari dengan tegangan 1.5V 
adalah 276 µm, tegangan 3V adalah 291.39 µm dan 4.5V 

adalah 299.46 µm. Pada pemaparan tegangan 2 jam/hari 

dengan tegangan 1.5V adalah 243.65 µm, tegangan 3V adalah 

273.94 µm dan 4.5V adalah 304.72 µm. Pada pemaparan 

tegangan 3 jam/hari dengan tegangan 1.5V adalah 254.3 µm, 

tegangan 3V adalah 333.22 µm dan 4.5V adalah 258.52 µm. 

Sedangkan pada perlakuan kontrol atau tanpa adanya 
pemaparan tegangan memiliki panjang stomata sebesar 204.18 
µm.  

 

Gambar 4.14 Grafik Hubungan Lebar Stomata Terhadap Lama 
Pemaparan 

Grafik diatas merupakan hasil pengukuran lebar 
stomata.  Pada pemaparan tegangan 1 jam/hari dengan 
tegangan 1.5V adalah 116.4 µm, tegangan 3V adalah 156.1 µm 

dan 4.5V adalah 299.65 µm. Pada pemaparan tegangan 2 

jam/hari dengan tegangan 1.5V adalah 129.61 µm, tegangan 3V 
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adalah 135.92 µm dan 4.5V adalah 149.91 µm. Pada 

pemaparan tegangan 3 jam/hari dengan tegangan 1.5V adalah 
122.22 µm, tegangan 3V adalah 161.98 µm dan 4.5V adalah 

159.4 µm. Sedangkan pada perlakuan kontrol atau tanpa 

adanya pemaparan tegangan memiliki lebar stomata sebesar 
126.83 µm. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian 
tegangan listrik dapat memperpanjang dan memperlebar 
bukaan dari stomata. Dengan bertambahnya panjang dan lebar 
stomata maka akan berpengaruh baik terhadap proses 
fotosintesis. Bukaan pori stomata dengan panjang dan lebar 
yang besar dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudiwanti (2006) 
yaitu stomata yang membuka lebar nyata berkorelasi dengan 
bobot polong isi dan bobot biji yang semakin tinggi. Dari hasil 
tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tegangan 3V memiliki 
nilai rata-rata panjang dan lebar bukaan stomata yang lebih 
besar dibanding dengan perlakuan tegangan yang lain yaitu 
sebesar 299.51 µm untuk panjang dan 151.33 µm untuk lebar. 

Sedangkan untuk lama waktu pemaparan terbaik yaitu selama 
satu jam. 

 

Gambar 4.15 Pengamatan Panjang dan Lebar Stomata 
 

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance) 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 
perlakuan terhadap panjang dan lebar stomata daun sawi. Hasil 
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uji ANOVA dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis 
menunjukan perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata jika 
nilai signifikan bernilai <0.05. Berdasarkan hasil analisis 
perlakuan waktu pemaparan tegangan listrik tidak berpengaruh 
nyata terhadap panjang dan lebar stomata dimana nilai 
signifikan berturut-turut sebesar 0.667 dan 0.432. Sementara itu 
variasi tegangan berpengaruh nyata terhadap panjang dan lebar 
stomata yaitu dengan nilai signifikan berturut-turut sebesar 
0.054 dan 0.053.  

Karena berdasarkan analisis sidik ragam variasi 
berpengaruh sangat nyata, maka analisis dilanjutkn dengan uji 
DMRT 5% seperti terlihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji DMRT 5% untuk Panjang Stomata 

Tegangan Rata-rata Notasi 

V1 257.987 a 

V3 287.57 ab 

V2 299.522 b 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji DMRT 5% untuk Lebar Stomata 

Tegangan Rata-rata Notasi 

V1 122.753 a 

V3 144.991 ab 

V2 151.338 b 

 
Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4  dapat diketahui 

bahwa antar variasi tegangan memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata terhadap panjang dan lebar stomata daun sawi, 
dimana variasi tegangan V2 atau 3 Volt merupakan tegangan 
yang paling baik yang mempengaruhi panjang dan lebar 
stomata daun sawi.  
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4.4.5 Berat Basah 
 Berat basah merupakan salah satu parameter yang 
digunakan untuk mengetahui produktifitas suatu sayuran. Berat 
basah diukur dengan menimbang massa dari tanaman sawi 
menggunakan alat ukur timbangan digital. Hasil dari pengukuran 
berat basah tanaman sawi dapat dilihat pada Gambar 4.16 

 
Gambar 4.16 Grafik Hubungan Berat Basah Terhadap Lama 

Pemaparan 
 

 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa berat basah dair 
tanaman yang diberi tegangan memiliki nilai yang relative sama 
dengan tanpa pemaparan tegangan. Pada perlakuan 
pemaparan selama 1 jam/hari dengan tegangan 1.5V memiliki 
berat basah sebesar 145 gr, tegangan 3V sebesar 176 gr dan 
tegangan 4.5V sebesar 143 gr. Pada perlakuan pemaparan 
selama 2 jam/hari dengan tegangan 1.5V memiliki berat basah 
sebesar 152 gr, tegangan 3V sebesar 158 gr dan tegangan 4.5V 
sebesar 148 gr. Pada perlakuan pemaparan selama 3 jam/hari 
dengan tegangan 1.5V memiliki berat basah sebesar 101.5 gr, 
tegangan 3V sebesar 146 gr dan tegangan 4.5V sebesar 120 gr. 
Sedangkan pada perlakuan tanpa pemaparan tegangan 
memiliki berat basah sebesar 151 gr.  
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 Dari hasil pengukuran berat basah dapat disimpulkan 
bahwa berat basah dari perlakuan tegangan memiliki nilai yang 
relative sama dengan berat basah tanpa perlakuan tegangan. 
Dari hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tegangan 3V 
memiliki nilai rata-rata berat basah yang lebih tinggi dibanding 
dengan tegangan yang lainnya. Tegangan 3V memiliki rata-rata 
berat basah sebesar 160 gr sedangkan tegangan 1.5V dan 4.5V 
memiliki rata-rata berat basah beturut-turut sebesar 132.8 gr 
dan 137 gr. Lama pemaparan yang terbaik untuk pemberian 
tegangan adalah selama satu jam. Pemberian electric pulse 
dengan intensitas rendah dapat meningkatkan kondisi 
lingkungan dari media tanam (Yi, et al, 2012). Tanah basah 
yang dibeikan electric pulse dapat menjadi suatu energy untuk 
mendoong perubahan kondisi lingkungan dengan memindahkan 
muatan listrik melalui partikel tanah (Nishimura, et al, 2009). 
Dengan meningkatnya kondisi lingkungan maka kondisi media 
tanam juga akan memiliki kondisi yang baik pula.  
 

 

Gambar 4.17 Pengukuran Berat Basah 

Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance) 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor 
perlakuan terhadap berat basah sawi. Hasil uji ANOVA dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis menunjukan perlakuan 
memberikan pengaruh sangat nyata jika nilai signifikan bernilai 
<0.05. Berdasarkan hasil analisis perlakuan waktu pemaparan 
tegangan listrik tidak berpengaruh nyata dimana nilai 
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signifikannya sebesar 0.417. Sementara itu variasi tegangan 
berpengaruh nyata terhadap berat basah sawi yaitu dengan nilai 
signifikan sebesar 0.040.  

Karena berdasarkan analisis sidik ragam variasi 
berpengaruh sangat nyata, maka analisis dilanjutkn dengan uji 
DMRT 5% seperti terlihat pada Tabel 4.5 
 

 
Tabel 4.5 Hasil Uji DMRT 5% untuk Berat Basah 

Tegangan Rata-rata Notasi 

V1 71.6667 a 

V3 137.2222 b 

V2 142.5556 b 

.  
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa antar 

variasi tegangan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
terhadap berat basah, dimana variasi tegangan V2 atau 3 Volt 
merupakan tegangan yang paling baik 
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BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tegangan elektroosmosis memberikan pengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman sawi yaitu pada 
pertumbuhan tinggi, jumlah daun, dan berat basah, serta 
sangat berpengaruh terhadap kehijauan daun, panjang 
dan lebar stomata daun.  

2. Perlakuan lama waktu pemaparan tidak memiliki 
perbedan yang nyata terhadap parameter pengamatan, 
namun perlakuan tegangan memiliki pengaruh yang 
sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, 
jumlah daun, panjang dan lebar stomata serta berat 
basah tanaman sawi 

3. Perlakuan pemberian tegangan yang terbaik adalah 
perlakuan V2 atau tegangan 3 volt, dimana dapat 
mempercepat pertumbuhan 0.61 cm/hari, 
mempertambah jumlah daun 0.4 helai/hari, memiliki 
kehijauan daun rata-rata sebesar 36.03, memiliki bukaan 
stomata lebih besar yaitu dengan panjang 299.51 µm 
dan lebar 151.33 µm, serta memiliki berat basah sebesar 
160 gr dibanding dengan dengan perlakuan tegangan 
1.5V dan 4.5V.  

4. Waktu yang terbaik untuk pemaparan tegangan yaitu 
selama satu jam untuk parameter jumlah daun, 
kehijauan daun, panjang dan lebar stomata serta berat 
basah. Sedangkan untuk parameter tinggi tanaman yaitu 
selama dua jam.   

 
5.2 Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya pengontrolan 
terhadap lingkungan dari greenhouse agar tebebas dari 
hama. 

2. Sebaiknya rangkaian adaptor yang digunakan memiliki 
sistem kontrol waktu agar waktu yang digunakan untuk 
pemaparan tegangan lebih akurat.  
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