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MOTTO
I am in competition with no-one.
I run my own race.
I have no desire to play the game of being better than anyone, in any way,
shape or form.
I just aim to improve, to be better than I was before.
that is me and I am free.
-author unknown
x(
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ABSTRAK
Kendala umum yang sering dialami petani konvensional, khususnya di negara
empat musim, adalah kondisi lingkungan yang kurang mendukung, terutama di musim
dingin dimana siang hari lebih pendek daripada malam hari. Oleh karena itu, dibutuhkan
pencahayaan buatan dari lampu listrik yang dapat menyala secara terus-menerus
sehingga proses fotosintesis tidak terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji coba
untuk mengetahui pengaruh cahaya buatan berupa grow light 20W terhadap pertumbuhan
tanaman kangkung dalam hidroponik NFT. Penelitian ini dengan menggunakan metode
eksperimental deskriptif, yaitu dengan cara memanipulasi sumber fotosintesis tanaman
kangkung dengan grow light 20W dengan menggunakan 5 sampel dengan perlakuan
cahaya grow light 20W serta control dengan perlakuan cahaya matahari tidak langsung.
Hasilnya ke-5 sampel tanaman diduga mengalami etiolasi. Sedangkan pada perlakuan
control tanaman kangkung tumbuh secara normal. Dapat disimpulkan bahwa cahaya
buatan berupa grow light 20W dapat digunakan sebagai substitusi cahaya matahari
terhadap tanaman kangkung dengan rasio pertumbuhan sebesar 49%. Akan tetapi, dalam
penggunaannya kurang efektif apabila dibandingkan dengan cahaya matahari tidak
langsung yaitu dengan rasio pertumbuhan 338%.
Kata Kunci: Cahaya buatan, kangkung, hidroponik NFT.

ABSTRACT
Common obstacles that are often experienced by conventional farmers, especially
in four seasons countries, are the less supporting environment, particularly in winter which
its day is shorter than its night. Hence, artificial lighting is needed from electric lights that
can be turned on continuously so it does not disturb the photosynthesis process. This
research is intended to test the impact of artificial lighting in the form of 20W grow light
towards the growth of water spinach plant in NFT hydroponics. The methods used in this
research are descriptive, experimental that is by manipulating the source of water spinach
plant’s photosynthesis with 20W grow light using 5 samples with 20W grow light treatment
and control with indirect sunlight treatment. All five samples allegedly experiencing
etiolation while in the control treatment water spinach plant grows normally. Therefore, it
can be concluded that artificial lighting in the form of 20W grow light can be used as sunlight
substitution towards water spinach plant with the growth ratio of 49%. However, in its use
it was less effective compared to indirect sunlight with the growth ratio of 338%.
Keyword: Artificial light, water spinach, NFT hydroponics.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kangkung adalah tanaman yang termasuk dalam famili
Convolvulaceae. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan
dan merupakan tumbuhan yang dapat ditemukan dengan mudah
terutama di kawasan berair. Kangkung biasanya ditumis begitu saja
atau dapat dimakan sebagai lalapan. Beralihnya fungsi lahan
pertanian di perkotaan akibat urbanisasi membuat lahan untuk
bercocok tanam semakin menyempit. Berdasarkan alasan tersebut,
perlu adanya solusi agar dapat bercocok tanam di lahan yang sempit
tanpa mengurangi tingkat produktivitas pertanian dan menghasilkan
kualitas yang lebih tinggi. Salah satu teknologi pertanian yang dapat
diaplikasikan pada area urban adalah teknologi budidaya tanaman
secara hidroponik. Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman
tanpa menggunakan media tanah sebagai media tanam.1
Kendala umum yang sering dialami petani konvensional,
khususnya di negara empat musim, adalah kondisi lingkungan yang
kurang mendukung, terutama di musim dingin dimana siang hari
lebih pendek daripada malam hari. Fotosintesis paling tinggi terjadi
pada tengah hari dan akan menurun tajam jika kondisi yang kurang
menguntungkan terjadi, seperti curah hujan yang tinggi. Oleh karena
itu, dibutuh pencahayaan buatan dari lampu listrik yang dapat
menyala secara terus-menerus sehingga proses fotosintesis tidak
terganggu.
Kualitas cahaya sangat penting ketika menggunakan cahaya
buatan untuk tumbuh tanaman. Sumber cahaya harus memiliki
kualitas cahaya yang tepat untuk memulai dan mempertahankan

1

Pinus Lingga, “Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah” (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999),
hlm. 1.

1

2

fotosintesis.

Klorofil

dapat

menyerap

sinar

radiasi

panjang

gelombang merah pada kisaran 600 nm - 700 nm sampai pada
panjang gelombang biru di kisaran 400 nm - 500 nm, sehingga lampu
yang dirancang untuk pertumbuhan tanaman harus memancarkan
panjang gelombang ini.2 Lampu LED dapat dirancang untuk
memancarkan warna cahaya yang dapat mempercepat proses
fotosintesis. Warna biru untuk fase vegetatif dan warna merah untuk
fase generatif.3
Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah
komponen

elektronika

yang

dapat

memancarkan

cahaya

monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan
keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warnawarna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis
bahan semikonduktor yang dipergunakannya.4
Lampu LED ini sebagai pengganti cahaya matahari untuk proses
fotosintesis. untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh cahaya lampu
LED pada pertumbuhan tanaman kangkung, maka dilakukannya
penelitian ini, dengan cara memberi perlakuan yang berbeda kepada
tanaman dengan menempatkannya pada ruangan gelap dan dengan
memberikan pencahayaan buatan yaitu lampu LED sebesar 20 watt
dengan ketinggian 30 cm dari tanaman. Pencahayaan buatan
diberikan kepada tanaman secara kontinu, selama 4 minggu.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan
permasalahan, yaitu “Apakah cahaya buatan berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung (Ipomea aquatica Forsk.)?”

2

Raymond Poincelot, Horticulture: Principles and Practical Applications (New Jersey: Prentice Hall
College Div, 1980), Hal. 57.
3
Soeparwan Soeleman dan Donor Rahayu, Halaman Organik (Jakarta: Agromedia, 2013), Hal. 18.
4
Dickson Kho, Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya (Jakarta: Erlangga, 2016),
Hal. 2

3

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengamati pertumbuhan tanaman kangkung dalam hidroponik.
2. Tujuan Khusus
Mengetahui pengaruh cahaya buatan terhadap pertumbuhan
tanaman kangkung dalam hidroponik.
D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi kepada masyarakat salah satu alternatif
pertanian di perkotaan yang sudah kurang lahan bertani.
2. Memberikan cara alternatif kepada masyarakat luas untuk
menanggulangi kurangnya cahaya matahari di daerah-daerah
tertentu.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Cahaya
a. Pengertian Cahaya
Cahaya

adalah

energi

berbentuk

gelombang

elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang
sekitar 380–750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah
radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang
kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah
paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut
merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan
sehingga disebut "dualisme gelombang-partikel". Paket
cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan
secara visual oleh indra penglihatan sebagai warna.5
b. Cahaya Matahari
Cahaya

matahari,

juga

disebut

sinar

matahari,

merupakan radiasi yang dipancarkan oleh matahari di tata
surya kita yang terlihat di permukaan bumi. Jumlah sinar
matahari tergantung pada sejauh mana tutupan awan siang
hari. Beberapa tempat di bumi menerima lebih dari 4,000 jam
per tahun cahaya matahari (lebih dari 90% dari maksimum
yang mungkin), seperti di Sahara; yang lain menerima kurang
dari 2,000 jam, di daerah yang sering terjadi badai, seperti
Skotlandia. Di sebagian besar wilayah lintang-tengah dunia,
jumlah sinar matahari bervariasi secara teratur seiring
berjalannya hari, karena tutupan awan yang lebih besar di
pagi hari dan pada sore hari.
Sinar matahari yang mengenai permukaan bumi
terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu cahaya tampak,
5

Narinder Kumar, “Comprehensive Physics XII” (New Delhi : Laxmi Publications, 2008), Hal. 1416.

4
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dengan panjang gelombang antara 400 - 800 nm, sinar
ultraviolet, dengan panjang gelombang lebih pendek dari 400
nm, dan radiasi inframerah, dengan panjang gelombang lebih
dari 800 nm. Bagian yang terlihat merupakan hampir separuh
dari total radiasi yang diterima di permukaan Bumi. radiasi
matahari yang terlihat di permukaan Bumi. Jumlah sinar
matahari tergantung pada sejauh mana tutupan awan siang
hari.
Melalui

atmosfer

radiasi

matahari

diserap

dan

dilemahkan oleh berbagai konstituen atmosfer. radiasi
tersebut juga tersebar oleh molekul udara dan partikel debu.
Panjang gelombang cahaya yang pendek, seperti biru, lebih
mudah tersebar dibandingkan dengan panjang gelombang
merah yang lebih panjang. Fenomena ini bertanggung jawab
atas warna langit yang bervariasi pada waktu yang berbeda
dalam sehari.
Penyerap efektif radiasi matahari adalah ozon, yang
terbentuk oleh proses fotokimia pada ketinggian 10 – 50 km
dan menyaring sebagian besar radiasi di bawah 300 nm.
Penyerap sekunder dalam rentang gelombang inframerah
adalah karbon dioksida (CO2). Keduanya menyaring sebagian
besar energi matahari dengan panjang gelombang lebih dari
1000 nm.
c. Cahaya Buatan
Manusia menggunakan cahaya buatan ketika pertama
kali menemukan api. Menyediakan kebutuhan cahaya buatan
di peradaban untuk ribuan tahun dengan bahan bakar, api
baru digantikan ketika listrik pertama kali ditemukan.
Pencahayaan gas pertama kali digunakan sekitar akhir abad
ke-18. Lampu awal diisi oleh beberapa gas yang berbeda
termasuk metana dan etilena. Sepanjang sebagian besar
abad ke-19, bahan bakar gas biasanya terbuat dari batu bara.

6

Lampu minyak tanah berasal dari abad ke-9, tetapi lampu
minyak tanah modern pertama kali dibuat pada tahun 1853 di
Polandia. Konsep lampu busur ditunjukkan pada awal abad
ke-19, tetapi teknologinya tidak benar-benar bertahan sampai
tahun 1880-an. Lampu busur terdiri dari dua elektroda yang
dipisahkan oleh gas seperti neon, argon atau xenon, yang
terionisasi atau dinyalakan oleh muatan listrik. Lalu pada abad
ke-19, limelight biasanya digunakan di bioskop, dibuat
dengan mengarahkan api oksihidrogen pada silinder kalsium
oksida, atau kapur.
Diantara penemuan Thomas Edison yang paling
berpengaruh adalah bola lampu pijar pada tahun 1879. Pada
saat dia meninggal, dia telah memperbaiki masa hidup
bohlam dari sekitar 40 jam menjadi 1.200 jam menggunakan
filamen yang terbuat dari bambu. Kemudian pada awal abad
ke-20, mulai diperkenalkan lampu neon. Lampu neon bekerja
dengan menerapkan muatan listrik ke tabung gas neon
tertutup, yang menyebabkannya bersinar. Neon bersinar
oranye kemerahan. Menggunakan gas lain, seperti argon
atau kripton, atau mencampurnya dengan neon menghasilkan
warna yang berbeda. Baik Thomas Edison dan Nikola Tesla
bereksperimen dengan pencahayaan fluorescent pada tahun
1890-an. Lampu fluorescent diisi dengan uap merkuri, yang
menghasilkan cahaya ketika arus listrik dilewati. Atom merkuri
bereaksi, menyebabkan pancaran sinar ultraviolet, yang
akhirnya menyebabkan lapisan fosfor pada tabung untuk
berfluoresensi. Pada pertengahan abad ke-20, lampu
fluorescent menjadi lebih umum daripada lampu pijar.
LED pertama dibuat pada tahun 1920-an di Rusia
ketika Oleg Vladimirovich Losev memperhatikan bahwa dioda
radio

memancarkan

cahaya

di

bawah

arus,

tetapi

penemuannya tidak banyak diketahui selama puluhan tahun.
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Kemudian pada tahun 1962, Nick Holonyak Jr., seorang
karyawan General Electric menciptakan LED praktis pertama.
LED dengan cepat menjadi standar untuk lampu indikator
dalam elektronik, dan seiring kemajuan teknologi, mereka
menjadi sumber cahaya yang berguna.6
d. LED Penumbuh Tanaman (Grow Light)
Pada awalnya, lampu-lampu yang digunakan sebagai
sumber pencahayaan ruangan adalah berupa lampu pijar
(incandescent) dan lampu fluorescent. Namun seiring
perkembangan waktu fungsi LED pun bertambah banyak.
Salah satunya untuk menumbuhkan tanaman. Sehingga
pabrik-pabrik LED mulai menambahkan sedikit campuran
sehingga

membentuk

warna

yang

diperlukan

untuk

menumbuhkan tanaman. Lampu-lampu ini kemudian disebut
lampu tanaman (grow light). Kurang lebih 82 persen dari
cahaya yang dihasilkan oleh lampu tradisional tersebut yang
tidak diserap oleh tanaman karena berupa cahaya Ultraviolet
dan

Inframerah

yang

tidak

diperlukan

dalam

proses

fotosintesis. Pada lampu pijar, cahaya tersebut menyebabkan
kenaikan suhu sebesar 700°C-an di permukaan bola lampu.
Panas inilah yang membuat lampu tersebut tidak boleh terlalu
dekat dengan tanaman karena akan membuat daunnya
berubah warna dan layu. Panas yang berasal dari lampu
tersebut juga akan membuat air yang berada di dalam tanah
menguap. Panas, yang berupa 80% daya listrik lampu pijar
yang hilang, menyebabkan lampu tersebut tidak efisien atau
boros energi. Sebaliknya, lampu LED jauh lebih hemat dalam
pemakaian listrik dan tidak menyebabkan panas yang dapat
merusak tanaman. Lampu LED untuk pertumbuhan tanaman
ditemukan untuk pertama kalinya oleh perusahaan Solar
6

Betsy Mason dan Keith Axline, “A Brief History of Light”, Wired, tersedia
https://www.wired.com/2008/12/gallery-lights/, diakses 12 September 2018.
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Oasis pada tahun 2002 yang lalu. Sebelumnya, lampu - lampu
LED hanya diproduksi untuk menghasilkan “cahaya putih”
saja. Kini, warna cahaya sangat beraneka dan masingmasing memiliki panjang gelombang sendiri. Lampu-lampu
yang digunakan sebagai lampu penumbuh tanaman memiliki
panjang gelombang cahaya mulai dari 380 nm yang disebut
cahaya ultraviolet, hingga 880 nm yang disebut cahaya
inframerah. Tanaman membutuhkan cahaya yang terlihat
mata (visible light) dengan spektrum antara 400 nm – 700 nm.
Bagi mata manusia, panjang-panjang gelombang yang terkait
dengan warna hijau dan kuning tampak jauh lebih terang bila
dibandingkan dengan warna merah dan biru yang justru
merupakan warna-warna utama dalam proses fotosintesis
pada tanaman. oleh karena itu, klorofil menghasilkan
pertumbuhan yang kuat pada spektrum antara 390 nm — 510
nm. Spektrum 610 nm — 700 nm merupakan spektrum utama
bagi proses fotosintesis. Cahaya merah tua, yang terletak
pada spektrum 700 nm — 730 nm sangat baik untuk proses
berbunga. Dari spektrum di atas, dibuatlah berbagai jenis
lampu LED untuk tanaman, baik untuk tanaman secara umum
maupun yang dirancang untuk jenis tanaman tertentu. Dari
penjelasan tadi, lampu LED penumbuh tanaman sangat tepat
untuk menaikkan produksi tanaman sayur-mayur maupun
buah-buahan. Sejak pagi hingga sore hari tanaman akan
mengandalkan proses fotosintesisnya pada cahaya matahari,
dan pada sore hingga malam dapat memperoleh cahaya dari
lampu LED. Dengan semakin lamanya proses fotosintesis,
tanaman akan semakin produktif secara ekonomi. Akan tetapi
agar dapat tumbuh secara sehat, tanaman sebaiknya disinari
matahari atau lampu LED dengan total penyinaran tidak
melampaui 14 – 16 jam setiap harinya.
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2. Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan adalah adanya perubahan bentuk dikarenakan
bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran
sel - sel yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan
merupakan proses irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk
semula. Pertumbuhan pada makhluk hidup bisa dilihat dari ukuran
yang semakin membesar. Pada tumbuhan sendiri ditandai dengan
ukuran yang semakin bertambah. Akar dan batang yang semakin
besar dan kuat. Pertumbuhan pada tumbuhan pun tidak luput dari
beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor - faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :
a. Faktor Internal
1) Gen
Seperti semua organisme yang dikenal, tanaman
menggunakan DNA untuk meneruskan sifat-sifat mereka.
gen dapat mengatur pola pertumbuhan dan perkembangan
melalui sifat yang diturunkan.
2) Hormon
Hormon

tumbuhan,

atau

fitohormon

adalah

sekumpulan senyawa organik bukan hara (nutrien), yang
dalam

kadar

menghambat,
perkembangan,

sangat
atau
dan

kecil

mampu

mengubah
pergerakan

mendorong,
pertumbuhan,

(taksis)

tumbuhan.7

Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh tumbuhan yang
bersangkutan (endogen). Akan tetapi, pemberian hormon
dari luar sistem tumbuhan dapat pula dilakukan (eksogen).
Beberapa jenis hormon utama yang dihasilkan oleh
tumbuhan diantaranya adalah : auksin, giberelin, etilen,
sitokinin, asam absisat, dan kalim.
7

Rimando T.J., “Chemical control of plant growth”, Tropical Agriculture. (Manila : Department of
Horticulture, College of Agriculture, University of The Phillippines at Los Baños, 1983) Hal. 266.
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a. Auksin
Hormon

auksin

berfungsi

untuk

mendorong

pemanjangan batang, serta menghambat pertumbuhan
tunas lateral (mempertahankan dominasi apikal). Auksin
diproduksi di batang, tunas, serta ujung akar. Auksin
bergerak ke sisi gelap tanaman, menyebabkan sel-sel di
sana tumbuh lebih besar daripada sel-sel yang berada di
sisi tanaman yang lebih terang. Hal ini menghasilkan
melengkungnya ujung batang tanaman menuju cahaya,
gerakan tanaman yang dikenal sebagai fototropisme.8
b. Gibelerin
Giberelin

merupakan

hormon

tanaman

yang

mengatur berbagai proses, termasuk pemanjangan
batang,

perkecambahan,

dormansi,

pembungaan,

perkembangan bunga dan penuaan daun dan buah.9
c. Gas Etilen
Etilen merupakan hormon yang berupa gas, sebagai
hasil penguraian metionin di jaringan yang mengalami
cekaman. Hormon ini perannya tidak vital dalam
pertumbuhan

normal,

bahkan

keberadaannya

menghambat. Etilen disintesis di semua jaringan yang
mengalami cekaman, terutama disintesis jaringan yang
mengalami penuaan atau pemasakan. Peran fisiologi
etilen antara lain pertumbuhan dan diferensiasi akar dan
pucuk, pembentukan akar adventif, pengguguran daun
dan buah, memacu pembentukan bunga pada beberapa

8

Farabee J., Plant Hormones/Nutrition, (Melbourne : Estrella Mountain Community College, TT),
tersedia https://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBook
PLANTHORM.html#Auxins, diakses 12 September 2018.
9
Peter Hedden dan Varelie Sponsel, “A Century of Gibberellin Research”, Journal of Plant Growth
Regulation. 34 (4): 740–60 2003. diakses 13 September 2018.
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jenis tumbuhan, memekarnya bunga, penuaan bunga
dan daun serta pemasakan buah.
d. Sitokinin
Sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan
zat pengatur tumbuh yang mendorong terjadinya
pembelahan sel (sitokinesis) di jaringan meristem.
Selain peran utamanya sebagai pengatur pertumbuhan
dan diferensiasi sel, sitokinin juga memengaruhi
dominansi pucuk, pertumbuhan kuncup tepi, dan
penuaan (senescense) daun.
e. Asam Absisat
Asam absisat berfungsi dalam banyak proses
perkembangan tumbuhan, termasuk dormansi benih dan
tunas, mengatur ukuran organ dan penutupan stomata.
Asam absisat juga penting terhadap respon tumbuhan
terhadap

berbagai

kondisi

lingkungan,

termasuk

kekeringan, salinitas tanah, toleransi dingin, toleransi
pembekuan, panas serta toleransi ion logam berat.10
b. Faktor Eksternal
1) Suhu
Suhu berhubungan dengan kemampuan tumbuhan
dalam

melakukan

proses

fotosintesis,

translokasi,

respirasi dan transpirasi. Tumbuhan memiliki suhu
optimum yang ideal untuk dapat tumbuh dan berkembang.
Temperatur dimana sebagian besar proses fisiologis
terjadi berkisar pada sekitar 0°C - 40°C. Selain suhu
optimum, tanaman juga memiliki batas suhu maksimum
dan minimum yang bisa diterima oleh individu. Suhu yang
terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan efek

10

Ruth Finkelstein, "Abscisic Acid Synthesis and Response". The Arabidopsis Book / American
Society of Plant Biologists, tersedia http://arabidopsisbook.org/, Hal. 11.
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kerusakan terhadap tumbuhan. Suhu memiliki efek
langsung dan efek tidak langsung terhadap tanaman.11
2) Cahaya
Tumbuhan dapat memulai proses fotosintesis pada
kisaran panjang gelombang photosynthetically active
radiation (PAR) antara 400 nm – 700 nm. Fotoreseptor
terdapat pada daun tanaman yang menangkap foton
(partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik) dan
mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia.
Proses ini memanfaatkan klorofil a dan b, pigmen
fotosintesis terpenting, pada 662 nm dan 642 nm. Selain
fotosintesis,

fotomorfogenesis,

fotoperiodisme,

dan

fototropisme juga dipengaruhi oleh kondisi cahaya.
Fotomorfogenesis adalah perkembangan struktur atau
morfogenesis

(awal

dari

pembentukan

wujudnya)

tumbuhan yang bergantung pada radiasi merah di panjang
gelombang yang berkisar dari 730 nm – 735 nm,
sedangkan fotoperiodisme mengacu pada kemampuan
tumbuhan untuk merasakan dan merespon terhadap
perubahan pada fotoperiode (rasio relatif antara panjang
waktu penyinaran matahari pada siang dengan malam
hari). Gerakan pertumbuhan pada tumbuhan menuju ke
sumber cahaya disebut dengan fototropisme. Cahaya
pada panjang gelombang 400 nm – 500 nm memicu
terjadinya proses fototropisme.12

11

Frits Went,”The Effect of Temperature on Plant Growth Annual Review of Plant Physiology”.
Annual Review of Plant Physiology. Vol. 4:347-362, diakses 13 September 2018.
12
Dutta Gupta Snehasish dan Anant Argawal, “Artificial Lighting System for Plant Growth and
Development: Chronological Advancement, Working Principles, and Comparative Assessment”,
Light Emitting Diodes for Agriculture. Ch. 1, Hal. 1. diakses 13 September 2018.
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3) Kelembapan
Terdapat dua macam kelembapan, yaitu kelembapan
udara dan kelembapan tanah. Kelembapan udara dapat
berupa uap air yang bersifat gas, sedangkan kelembapan
tanah merupakan kadar air yang berada di dalam tanah.
Tingkat pengaruh kelembapan udara dan tanah bisa
berbeda-beda pada masing-masing tumbuhan. Beberapa
tanaman telah berevolusi dan menyesuaikan diri terhadap
udara yang sangat kering, dengan kadar kelembapan
yang sangat rendah ataupun tidak ada kelembapan sama
sekali, misalnya tanaman yang berada di famili Cactaceae
(kaktus-kaktusan).

Tumbuhan

lain,

memerlukan

kelembapan udara dan tanah yang tinggi, salah satu
contohnya adalah lumut hati (Marchantiophyta).
4) Air dan Mineral
Tumbuhan sangat membutuhkan air (H2O), karbon
dioksida (CO2), dan mineral untuk pertumbuhannya. Air
dan karbon dioksida merupakan bahan utama untuk
berlangsungnya fotosintesis. Gas CO2 diambil dari
atmosfer melalui stomata dan lentisel. Selain itu, air
membantu tumbuhan dalam mengangkut nutrisi penting
melalui tumbuhan. Mineral diambil dari tanah dan
digunakan oleh tumbuhan. Air membawa gula terlarut dan
nutrisi lainnya melalui tanaman. Jadi tanpa keseimbangan
air yang tepat, tanaman tidak hanya kekurangan gizi,
tetapi juga lemah secara fisik dan tidak dapat menopang
beratnya sendiri. Kecuali pada tumbuhan tertentu, Seperti
Kantong Semar (Nephentes sp.) atau Venus Flytrap
(Dionaea muscipula), mereka memperoleh senyawa
nitrogen (protein asam amino) dan mineral dari serangga
yang masuk ke dalam perangkapnya.
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3. Tanaman Kangkung
a. Klasifikasi Tanaman Kangkung
1) Kingdom

: Plantae

2) Divisi

: Magnoliophyta

3) Kelas

: Magnoliopsida

4) Ordo

: Solanales

5) Famili

: Convolvulaceae

6) Genus

: Ipomea

7) Spesies

: Ipomea aquatica

b. Pengertian Tanaman Kangkung
Kangkung

(Ipomoea

aquatica

Forsk.)

adalah

tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam
sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar.
Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan
tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana
terutama di kawasan berair. Kangkung merupakan tanaman
perenial merambat yang panjangnya dapat tumbuh hingga 3
m. Daunnya halus dan berbentuk seperti mata panah.
Panjang daun sekitar 5 - 15 cm dan lebar 2 - 6 cm, sedangkan
tangkai daun sekitar 3 - 14 cm. Dalam air, daun dimuncul di
atas permukaan air. Batangnya berongga yang menyebabkan
tumbuhan tersebut dapat mengapung. Bunganya berbentuk
seperti corong, dengan lebar 5 cm, panjang 4 - 10 cm serta
mekar secara tunggal atau dalam kelompok kecil di dekat axil
daun (daerah antara tangkai daun dan batang, ketiak daun).
Bunga dapat berwarna putih atau merah muda hingga ungu
muda. Buah berupa kapsul berbentuk bulat atau oval
(diameter 1 cm), memiliki 1 - 4 biji. Kapsul menjadi berkayu
dan coklat saat dewasa. Warna biji bervariasi dari abu-abu,
coklat ke hitam. Setiap tanaman menghasilkan sekitar 175 245 biji. Hampir keseluruhan tanaman muda dapat dimakan.
Karena kangkung tua berserat kasar, pucuk yang muda lebih
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digemari. Ia dapat dimakan mentah atau dimasak seperti
bayam. Masakan kangkung yang populer adalah cah
kangkung bumbu tauco atau terasi. juga di wewarungan
terdapat pelecing kangkung lombok.
4. Hidroponik
a. Pengertian Hidroponik
Hidroponik

adalah

budidaya

menanam

dengan

memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan
menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi
tanaman.13 Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit
daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah.
Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok
diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang
terbatas.
b. Teknik Hidroponik
Terdapat enam teknik penanaman yang dapat Anda
gunakan dalam berkebun hidroponik. Keenam teknik ini
memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing.
1) Wick System
merupakan teknik yang paling sederhana. Sistem ini
termasuk pasif dan nutrisi mengalir ke dalam media
pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan sumbu. Wick
system bekerja dengan baik untuk tanaman dan tumbuhan
kecil. Sistem hidroponik ini tidak bekerja dengan baik untuk
tanaman yang membutuhkan banyak air.
2) EBB & Flow System
Pada sistem ini, sebuah media tumbuh ditempatkan di
dalam sebuah wadah yang kemudian diisi oleh larutan nutrisi.
Kemudian nutrisi dikembalikan ke dalam penampungan, dan
13

J.D Antos.;dkk, “Development of a vinasse nutritive solutions for hydroponics”, Journal of
Environmental Management, 114: 8–12, diakses 13 September 2018.
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begitu seterusnya. Sistem ini memerlukan pompa yang
disambungkan ke timer. Perlu dipastikan untuk menggunakan
wadah yang cukup besar dan mengatur jarak antar tanaman
agar pertumbuhan tanaman tidak saling mengganggu.
3) NFT (Nutrient Film Technique) System
Konsepnya

sederhana

dengan

menempatkan

tanaman dalam sebuah wadah atau tabung dimana akarnya
dibiarkan menggantung dalam larutan nutrisi. Sistem ini dapat
terus menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air
sehingga tidak memerlukan timer untuk pompanya. NFT
cocok diterapkan pada jenis tanaman berdaun seperti selada.
4) Aeroponic System
Pada sistem ini larutan nutrisi yang diberikan
berbentuk kabut (water vapor) langsung masuk ke akar,
sehingga tanaman lebih mudah menyerap nutrisi yang
banyak mengandung oksigen.
5) Drip System
Sistem ini menggunakan timer mengontrol pompa,
sehingga pada saat pompa dihidupkan, pompa akan
meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman.
6) Water Culture System
Dalam sistem hidroponik ini, akar tanaman yang
tersuspensi dalam air yang kaya nutrisi dan udara diberikan
langsung ke akar. Tanaman dapat ditempatkan di rakit dan
mengapung di air nutrisi juga. Akar tanaman terendam dalam
air dan udara diberikan kepada gelembung yang lebih baik,
tanaman akar akan tumbuh dengan cepat untuk mengambil
air nutrisi.
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B. Hipotesis
Dari kajian teori yang telah dijelaskan, dapat diduga bahwa tanaman
kangkung (Ipomea aquatica Forsk.) di sistem hidroponik NFT dapat
tumbuh dengan cahaya buatan berupa grow light, akan tetapi tidak akan
seoptimal dengan menggunakan cahaya matahari.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis

penelitian

yang

digunakan

adalah

penelitian

eksperimental deskriptif karena dalam penelitian ini memanipulasi
sumber fotosintesis tanaman kangkung di dalam hidroponik sistem
NFT dengan mengganti cahaya matahari dengan grow light 20W
untuk mengetahui apakah hal tersebut memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung di dalam hidroponik.
B. Definisi Operasional
1. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi suatu
gejala dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel bebas adalah sumber cahaya.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi suatu gejala
dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah ketinggian tanaman kangkung di dalam
hidroponik sistem NFT.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi
pada penelitian ini adalah tanaman kangkung hidroponik di
Kabupaten Bekasi.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili
keseluruhan populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini terdiri
dari 5 pot tanaman kangkung dengan 5 pot tanaman kontrol.
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D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

beberapa

instrumen dan bahan, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Alat
a) Rumah Lampu

: 1 Buah

b) Grow Light 20W

: 1 Buah

c) Sakelar Waktu Otomatis

: 1 Buah

d) Gunting / Pisau Potong

: 1 Buah

e) Pensil

: 1 Buah

f) Net Pot Hidroponik

: 10 Buah

g) Kontainer Plastik

: 2 Buah

2. Bahan
a) Benih Tanaman Kangkung

: Secukupnya

b) Media Tanam Hidroton

: 2 Liter

c) Busa Polystyrene (Styrofoam)

: Secukupnya

d) Pupuk Hidroponik Nutrisi A & B

: @100ml

e) Air

: Secukupnya

E. Cara Penelitian
1. Pembuatan Hidroponik Sistem NFT
a. Alat dan bahan penelitian disiapkan.
b. Busa polystyrene dipotong menggunakan gunting atau pisau
potong sesuai dengan bentuk wadah, yaitu kontainer plastik.
c. Pot net hidroponik disusun di atas busa polystyrene yang sudah
dipotong lalu digambar pola lubang-lubang pot di atasnya.
d. Busa polystyrene dipotong menurut pola yang sudah dibuat,
pastikan lubang pot tidak terlalu longgar atau tidak terlalu
sempit.
e. Pot dimasukkan ke dalam lubang yang telah dipotong.
f. Hidroton dicuci menggunakan air yang sudah disediakan.
g. Hidroton dimasukkan ke dalam masing - masing pot yang
sudah berada di dalam wadah.
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h. Langkah a. - g. diulangi menggunakan wadah yang ke-2
sebagai kontrol.
i. Masing - masing wadah diisikan dengan air sampai tinggi air 2
cm lebih tinggi dari bagian bawah pot.
j. Pupuk hidroponik nutrisi A & B dilarutkan dengan air sesuai
dengan petunjuk yang ada di kemasan.
k. Larutan pupuk hidroponik nutrisi A & B dimasukkan ke dalam
kedua wadah yang telah disiapkan masing - masing 100 ml.
l. Pasang grow light 20W ke rumah lampu.
m. Sakelar waktu otomatis diatur menjadi 12 jam sehari.
n. Sakelar waktu otomatis dipasang pada soket listrik.
o. Rumah lampu dipasang pada sakelar waktu otomatis.
p. Salah satu wadah ditempatkan di bawah rumah lampu dengan
jarak 30 cm dari sumber cahaya, sedangkan wadah yang lain
ditempatkan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari
tidak langsung.
2. Pelaksaan Penelitian
a. Benih kangkung ditabur 7-10 buah tiap pot lalu disiram untuk
memicu perkecambahan.
b. Setelah berkecambah, tanaman kangkung diamati kondisinya
dan diukur panjang batangnya.
c. Hidroponik tanaman kangkung diukur seminggu sekali selama
4 minggu.
F. Tempat dan Waktu
Tempat penelitian ini dilakukan di Perumahan Gramapuri
Tamansari, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Juli 2018 31 Agustus 2018.
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G. Hasil Analisis Penelitian
Hasil analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati
hidroponik tanaman kangkung, selama 4 minggu dan menghitung
persentase rata - rata pertumbuhan jumlah daun dan tinggi batang
tanaman pada perlakuan cahaya grow light 20W dibanding dengan
perlakuan cahaya matahari tidak langsung (control) dengan rumus :

Rasio Pertumbuhan

=

("#$%%& ())*+,- . "#$%%& /)0-,*,)
×
"#$%%& /)0-,*,

100%

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pengamatan Larutan Nutrisi
Pengamatan nutrisi dilakukan meliputi pengukuran Total
Dissolved Solid (TDS) atau bisa disebut jumlah zat padat terlarut
dan pH dalam larutan. Pengamatan larutan nutrisi diukur
menggunakan alat TDS Meter. Pengamatan hasil percobaan
dapat dilihat pada grafik berikut :
Diagram 4.1 Nilai TDS (ppm) Dalam Larutan

Pada penelitian ini jumlah zat padat terlarut yang digunakan pada awal
penanaman, yaitu 1400 ppm pada perlakuan grow light 20W dan 1200
ppm pada perlakuan cahaya matahari tidak langsung, pada minggu ketiga
dinaikkan dengan cara mengganti larutan sehingga berubah menjadi 1500
ppm pada perlakuan cahaya grow light 20W dan 1300 ppm pada
perlakuan cahaya matahari tidak langsung. Konsentrasi larutan hara
cenderung Konsentrasi larutan hara cenderung semakin menurun dengan
bertambahnya umur tanaman karena terjadinya penyerapan unsur hara.14

14

A.D Susila dan Koerniawati Y, “Pengaruh Volume dan Jenis Media Tanam pada Pertumbuhan
dan Hasil Tanaman Selada (Lactuca Sativa) Pada Teknologi Hisroponik Sistem Terapung”. Bul.
Agron. 32 (3): 6-21, Diakses 3 Oktober 2018.
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Diagram 4.2 Nilai pH Larutan Nutrisi

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa pH pada perlakuan
cahaya matahari tidak langsung berkisar antara 5.8 - 6.8
sedangkan pH pada perlakuan cahaya grow light 20W antara 5.8
- 6.5. Derajat keasaman yang optimal dapat mempengaruhi
penyerapan unsur hara pada tanaman. Derajat keasaman optimal
untuk pertumbuhan tanaman berkisar antara 5.5-6.5. Dari hasil
pengamatan, nilai pH yang diperoleh selama penelitian sudah
optimal untuk pertumbuhan tanaman.
2. Pengamatan Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun
Pengamatan hasil percobaan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Minggu Pertama
No.

Sampel

Panjang
Batang

Jumlah Daun

Kondisi Tanaman

1

Sampel 1

10 cm

2 buah

Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pucat

2

Sampel 2

11 cm

2 buah

Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat

3

Sampel 3

8.7 cm

2 buah

Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat
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4

Sampel 4

10.8 cm

2 buah

Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pucat

5

Sampel 5

11 cm

2 buah

Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat

6

Control

8.3 cm

2 buah

Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pekat

Keterangan :

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Minggu Keempat
Sampel

Jumlah Daun

Kondisi Tanaman

Sampel 1

Panjang
Batang
14 cm

4 buah

2

Sampel 2

20 cm

8 buah

3

Sampel 3

12.5 cm

5 buah

4

Sampel 4

15.2 cm

6 buah

5

Sampel 5

15 cm

4 buah

6

Control

40.5 cm

16 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat
Batang kurus, berwarna
hijau pucat, beberapa
daun kering
Batang kurus, berwarna
hijau pucat
Batang kurus, berwarna
hijau pucat, beberapa
daun kering
Batang kurus, berwarna
hijau pucat
Mulai merambat,
berwarna hijau pekat,
beberapa daun kering

No.
1

Keterangan :

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

Tabel 4.5 Hasil Pertumbuhan Selama Empat Minggu
no.

Sampel

Selisih Panjang
Batang

1

Sampel 1

4 cm

2

2

Sampel 2

9 cm

6

3

Sampel 3

3.8 cm

3

4

Sampel 4

4.4 cm

4

Rata-rata

Selisih Jumlah
Daun

4.84 cm

Rata-rata

3.4

25

5

Sampel 5

3 cm

6

Control

32.2 cm

Keterangan :

2
32.2 cm

14

14

Selisih Panjang Batang

= Panjang (Minggu Keempat) - Panjang (Minggu Pertama)

Selisih Jumlah Daun

= Jumlah (Minggu Keempat) - Panjang (Minggu Pertama)

Rata - Rata

=

(3,*+)4 1 5 2 5 3 5 4 5 5)
3

Rasio Pertumbuhan

=

("#$%%& ())*+,- . "#$%%& /)0-,*,)
×
"#$%%& /)0-,*,

Rasio Pertumbuhan x

=

(67.9: .6;.9 )
6;.9

× 100%

= 0.49 × 100%
= 49%
Rasio Pertumbuhan 𝘺

=

(40.5 . 8.3)
8.3

× 100%

= 3.88 × 100%
= 388%
Keterangan :

x

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

𝘺

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

100%
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B. Pembahasan
Berdasarkan

hasil

pengamatan

pertumbuhan

tanaman

kangkung hidroponik, dapat diketahui tinggi tanaman yang tertinggi
yakni pada sampel 4 sebesar 15,2 cm. Perhatikan tabel berikut :
Tabel 4.6 Perbandingan Tinggi Tanaman (cm)
No.

Minggu
Pertama

Tinggi Batang

Minggu
Keempat

Tinggi
Batang

1

Sampel 1

10

Sampel 1

14

2

Sampel 2

11

Sampel 2

20

3

Sampel 3

8.7

Sampel 3

12.5

4

Sampel 4

10.8

Sampel 4

15.2

5

Sampel 5

11

Sampel 5

15

6

Control

8.3

Control

40.5

Keterangan :

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

x̅

10.3

8.3

x̅

Selisih

15.34

5.04

40.5

32.2

Diketahui bahwa selisih pertumbuhan tanaman pada
perlakuan grow light 20W di minggu ke-1 dan minggu ke-4 adalah
5.04 cm, sehingga dengan menggunakan rumus rasio pertumbuhan
dapat diketahui rasio pertumbuhannya selama 4 minggu tersebut,
yaitu sebesar 49% pada perlakuan grow light 20W dan 338% pada
perlakuan matahari tidak langsung.
Tabel 4.8 Perbandingan Jumlah Daun
n
o.
1

Minggu
Pertama
Sampel 1

Jumlah
Daun
2

2

Sampel 2

3

Minggu
Keempat
Sampel 1

Jumlah
Daun
4

2

Sampel 2

8

Sampel 3

2

Sampel 3

5

4

Sampel 4

2

Sampel 4

6

5

Sampel 5

2

Sampel 5

4

6

Control

2

Control

16

Keterangan :

x̅
2

2

x̅

Selisih

5.4

3.4

16

14

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung
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Diketahui bahwa selisih jumlah daun pada perlakuan grow
light 20W di minggu ke-1 dan minggu ke-4 adalah 3.4, sehingga
dengan menggunakan rumus dapat diketahui rasio jumlah daun
selama 4 minggu tersebut, yaitu sebesar 170% pada perlakuan grow
light 20W dan 700% pada perlakuan matahari tidak langsung.
Diagram 4.7 Perbandingan Tinggi Tanaman (cm)

Diagram 4.8 Perbandingan Jumlah Daun

Berdasarkan kedua tabel di atas, tanaman diduga mengalami
etiolasi, yaitu pertumbuhan tanaman akan lebih cepat tetapi menjadi
kurus dan tidak mengalami perkembangan daun. Tanaman
mengalami etiolasi dapat disebabkan oleh kurangnya cahaya yang
diterima tanaman. Sedangkan pada perlakuan control tanaman
kangkung tumbuh secara normal karena cahaya matahari akan
menghambat kerja hormon auksin yang berperan dalam proses
pemanjangan sel. Sebaliknya, pada perlakuan dengan cahaya tidak
langsung menunjukkan tinggi tanaman terlihat pendek tetapi
pertumbuhan tanaman terlihat lebih baik dengan batang tanaman
lebih kokoh dan berwarna hijau pekat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
cahaya buatan berupa grow light 20W dapat digunakan sebagai
substitusi cahaya matahari terhadap tanaman kangkung dengan
rasio pertumbuhan sebesar 49%. Akan tetapi, penggunaan grow
light 20W kurang efektif apabila dibandingkan dengan cahaya
matahari tidak langsung, yaitu dengan rasio pertumbuhan 338%,
sehingga dalam aplikasinya cahaya buatan dapat digunakan
sebagai

suplemen

tanaman

untuk

memperpanjang

waktu

fotosintesis tanaman.
B. Saran
Pada penelitian ini penanaman yang menggunakan grow light
20W memberikan hasil pertumbuhan yang belum optimal sehingga
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, diantaranya :
1. Penggunaan daya lampu yang lain (25W, 30W, dll.);
2. Penggunaan spektrum warna lampu lain;
3. Penggunaan sistem hidroponik yang lain seperti sistem
aeroponic atau sistem drip;
4. Penggunaan cahaya buatan diujicobakan pada tanaman
pertanian yang lain, contohnya tomat, bawang dan sayursayuran.
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DIAGRAM DAN TABEL
Diagram 4.1 Nilai TDS (ppm) Dalam Larutan Nutrisi

Diagram 4.2 Nilai pH Dalam Larutan Nutrisi

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Minggu Pertama
No.

Sampel

1

Sampel 1

Panjang
Batang
10 cm

Jumlah Daun

Kondisi Tanaman

2 buah

Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pucat
Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat
Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat

2

Sampel 2

11 cm

2 buah

3

Sampel 3

8.7 cm

2 buah

31

4

Sampel 4

10.8 cm

2 buah

5

Sampel 5

11 cm

2 buah

6

Control

8.3 cm

2 buah

Keterangan :

Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pucat
Daun masih berada di
dalam kulit biji, berwarna
hijau pekat
Daun sudah terbentuk
sempurna, berwarna hijau
pekat

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Minggu Keempat
No.

Sampel

Panjang
Batang

Jumlah Daun

Kondisi Tanaman

1

Sampel 1

14 cm

4 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat

2

Sampel 2

20 cm

8 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat, beberapa daun
kering

3

Sampel 3

12.5 cm

5 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat

4

Sampel 4

15.2 cm

6 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat, beberapa daun
kering

5

Sampel 5

15 cm

4 buah

Batang kurus, berwarna
hijau pucat

16 buah

Mulai merambat, berwarna
hijau pekat, beberapa daun
kering

6

Control

Keterangan :

40.5 cm

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

Tabel 4.5 Hasil Pertumbuhan Selama Empat Minggu
no.

Sampel

Selisih Panjang
Batang

Rata-rata

1

Sampel 1

4 cm

2

2

Sampel 2

9 cm

6

3

Sampel 3

3.8 cm

4.84 cm

32

Selisih Jumlah
Daun

3

Rata-rata

3.4

4

Sampel 4

4.4 cm

4

5

Sampel 5

3 cm

2

6

Control

32.2 cm

Keterangan :

32.2 cm

14

14

Selisih Panjang Batang

= Panjang (Minggu Keempat) - Panjang (Minggu Pertama)

Selisih Jumlah Daun

= Jumlah (Minggu Keempat) - Panjang (Minggu Pertama)

Rata - Rata

=

(3,*+)4 1 5 2 5 3 5 4 5 5)
3

Tabel 4.6 Perbandingan Tinggi Tanaman (cm)
No.

Minggu
Pertama

Tinggi Batang

Minggu
Keempat

Tinggi
Batang

1

Sampel 1

10

Sampel 1

14

2

Sampel 2

11

Sampel 2

20

3

Sampel 3

8.7

Sampel 3

12.5

4

Sampel 4

10.8

Sampel 4

15.2

5

Sampel 5

11

Sampel 5

15

6

Control

8.3

Control

40.5

Keterangan :

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

x̅

10.3

8.3

x̅

Selisih

15.34

5.04

40.5

32.2

Tabel 4.8 Perbandingan Jumlah Daun
no.

Minggu
Pertama

Jumlah Daun

Minggu Keempat

Jumlah
Daun

1

Sampel 1

2

Sampel 1

4

2

Sampel 2

2

Sampel 2

8

3

Sampel 3

2

Sampel 3

5

4

Sampel 4

2

Sampel 4

6

5

Sampel 5

2

Sampel 5

4

6

Control

2

Control

16

Keterangan :

Sampel 1, 2, 3, 4, 5

= Perlakuan Cahaya Grow Light 20W

Control

= Perlakuan Cahaya Matahari Tidak Langsung

x̅

2

2

33

x̅

Selisih

5.4

3.4

16

14

Diagram 4.7 Perbandingan Tinggi Tanaman (cm)

Diagram 4.8 Perbandingan Jumlah Daun
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LAMPIRAN
Lampiran 1

Pengukuran Control Pada Minggu ke-1
Lampiran 2

Pengukuran Sampel 1, 2, 3, 4 dan 5 Pada Minggu ke-1
Lampiran 3

Pengukuran Control pada Minggu ke-2
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Lampiran 4

Pengukuran Sampel 1, 2, 3, 4 dan 5 Pada Minggu ke-2
Lampiran 5

Perbandingan Control terhadap Sampel 1, 2, 4, dan 5 pada Minggu ke-4
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