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ABSTRAK 
 

Sonic Bloom adalah suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi suara untuk merangsang mulut 
daun (stomata) agar tetap terbuka, sehingga meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan nutrisiyang 
bermanfaat bagi tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pangaruh gelombang akustik 
terhadap perkembangan sawi putih (Brassica chinensis L.). Frekuensi yang dipakai didasarkan pada 
spektrum suara garengpung ( cryptotymphana acuta ) yaitu dengan frekuensi 6000 Hz – 9600 Hz. 
Dilakukan analisis untuk musik yang dipaparkan pada tanaman sawi putih (Brassica chinensis L). 
Parameter yang diukur adalah panjang daun, lebar daun, serta berat hasil panen. Variabel yang dikontrol 
adalah pH normal (pH 7), suhu (28° C - 30° C) , dan  kelembaban yang sama untuk setiap tanaman. 
Perlakuan pada tanaman dilakukan dengan memberi musik selama 2 jam setiap hari. Objek penelitian 
adalah sawi putih sebanyak 40 tanaman perlakuan dan 40 tanaman tanpa perlakuan. Dari hasil penelitian 
didapatkan bahwa pemaparan musik dengan frekuensi 6000 Hz-9600 Hz dapat memberikan hasil yang 
lebih baik pada tanaman. Hasil akhir perhitungan rata-rata lebar, panjang, dan berat hasil panen dari sawi 
perlakuan secara berturut-turut adalah 74,9 ± 0,39 mm, 98,4 ± 0,48 mm, dan 57,08 gram. Sedangkan hasil 
akhir perhitungan rata-rata lebar, panjang, berat hasil panen dari sawi tanpa perlakuan secara berturut-
turut adalah 63,8 ± 0,25 mm, 81,4 ± 0,30 mm, dan 49,17 gram. 
 
Kata kunci : Sawi Putih, Sonic Bloom, Frekuensi 
 

PENDAHULUAN 
Sawi merupakan komoditas sayuran 

yang banyak diminati oleh masyarakat 
Indonesia, mulai dari para penjual makanan 
sampai ibu-ibu rumah tangga. Jenis sayuran 
ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia karena khasiatnya yang banyak 
untuk kesehatan.[3] 

Sawi putih (Brassica chinensis L.) 
merupakan salah satu jenis sawi yang banyak 
dikonsumsi masyarakat sebagai sayuran 
segar. Sawi jenis ini memiliki rasa yang 
paling enak di antara jenis sawi lainnya. [4] 

Menurut Direktorat Gizi Departemen 
Kesehatan RI (1981), sayuran sawi memiliki 
kandungan jenis protein sebesar 2,30 , lemak 
sebesar 0,30 , carbohidrat sebesar 4,00 , 
kalsium sebesar 220,0 , Fospor sebesar 38,0 , 
zat besi sebesar 3,0 , Vit A sebesar 6460,0 , 
Vit B 0,09, dan Vit C sebesar 102,0.[2]  
Meningkatnya jumlah penduduk dan 

kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan 
gizi menyebabkan bertambah pula 
permintaan akan sayuran sawi. 

Semakin meningkatnya kebutuhan 
akan sayuran sawi putih, maka dibutuhkan 
pula upaya-upaya untuk meningkatkan 
produksi sayuran sawi putih. Salah satu 
teknologi pertanian yang dapat 
dikembangkan untuk meningkatkan produksi 
pertanian adalah sonic bloom.[1] 

Sonic Bloom merupakan teknologi 
yang memanfaatkan efek gelombang suara 
dengan frekuensi tinggi untuk meningkatkan 
produktivitas tanaman.[1] Teknologi ini 
merupakan teknologi organik dan ramah 
lingkungan yang mampu merangsang mulut 
daun (stomata) tetap terbuka pada saat 
fotosintesis sehingga dapat meningkatkan laju 
dan efisiensi penyerapan nutrisi yang 
bermanfaat bagi tanaman. Atau dengan kata 
lain meningkatkan efisiensi fotosintesis dan 
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hasil akhir fotosintesis untuk meningkatkan 
jumlah produksi dengan mutu yang baik.[5] 

Uji coba teknologi sonic bloom telah 
terbukti dapat meningkatkan kuantitas dan 
kualitas hasil tanaman. Dari penelitian 
sebelumnya, penerapan sonic bloom dapat 
meningkatkan hasil produksi padi 24,36% 
gabah kering panen (GKP) dengan jumlah per 
meter persegi meningkat 19,9% serta 
prosentase kehampaan biji berkurang hingga 
10,0%.[6] Penelitian lain juga dilakukan oleh 
Aditya, dkk (2012). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa panjang daun, lebar 
daun dan berat hasil panen pada sempel yang 
diberi perlakuan lebih besar dibandingkan 
sampel yang tidak diberi perlakuan. [1] 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di 
atas, pada penelitian ini dilakukan percobaan 
dengan menggunakan tanaman sawi putih 
(Brassica chinensis L.) sebagai objek 
penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh range frekuensi yang di 
dasarkan pada spectrum suara garengpung 
(cryptotymphana acuta ) yaitu frekuensi 6000 
Hz - 9600 Hz terhadap pertumbuhan sawi 
putih (Brassica chinensis L.).  
 
METODE PENELITIAN 
A. Pembuatan Rumah Sawi 

Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan 
Februari sampai bulan Mei tahun 2013 yang 
meliputi pembuatan rumah sawi, dan 
pengamatan pertumbuhan sawi dari 
penyemaian hingga panen. Rumah sawi yang 
dibuat yaitu berukuran  6 m x 5 m yang 
digunakan sebagai tempat perlakuan tanaman 
dengan menggunakan teknologi sonic bloom. 
Rumah sawi juga berfungsi untuk mengontrol 
curah hujan, intensitas cahaya, suhu (antara 
28 º C – 30 º C) dan untuk melindungi sawi 
dari gangguan hama. 
B. Proses Penyemaian, Pemeliharaan, 

dan Pengukuran 
Bahan penelitian terdiri dari benih sawi 

putih (Brassica chinensis L.) yang berasal 
dari Kelompok Tani Kopeng Kabupaten 
Semarang. Alat yang dipakai dalam 
penelitian ini antara lain speaker mono dan 
amplifier dengan daya 40 watt yang berfungsi 
untuk memaparkan suara musik ke tanaman 
sawi, jangka sorong (stainless Hardened = 
20,0 inci) untuk mengukur panjang daun dan 
lebar daun, sound level meter yang berguna 

untuk mengetahui keras lemahnya suara, alat 
pengukur intensitas cahaya, alat pengukur pH 
(pH 7), termometer dinding, pengukur 
kelembapan tanah, 1 unit notebook 
dilengkapi program Adobe Audition 3.0 yang 
digunakan untuk menganalis   frekuensi 
musik yang didasarkan pada spektrum suara 
garengpung ( cryptotymphana acuta ) yang 
kemudian di ekstrak menjadi Mp3 file, 
timbangan digital ( Kern Pcb 600-2 ) yang 
digunakan untuk mengukur berat tanaman 
hasil panen, dan 1 mikroskop cahaya yang 
digunakan untuk melihat bukaan stomata 
daun sawi putih perlakuan dan sawi putih 
tanpa perlakuan. Saat penyemaian, perlakuan 
yang sama diberikan ke semua benih yaitu 
ditebarkan pada media tanam yang sama. 
Setelah bibit sawi sudah siap tanam (siap 
dipindah ke media tanam yang 
sesungguhnya), sawi ditanam ke media tanam 
yang berbentuk bedengan.  Kemudian bibit 
sawi untuk perlakuan sebanyak 41 tanaman 
ditanam di bedeng yang berukuran panjang  4 
meter, lebar 40 cm, jarak antar bedeng  30 cm 
dan jarak tanam antar tanaman satu dengan 
yang lain adalah 20 cm. Tanah bedeng terdiri 
dari campuran tanah subur dan pupuk dengan 
perbandingan tanah dan pupuk adalah 2 : 1. 
Pemberian musik dengan range frekuensi 
6000 Hz – 9600 Hz dilakukan 2 jam sehari. 
Dalam masa pengukuran, parameter yang 
diukur  adalah lebar daun, dan panjang daun 
yang diukur dua hari sekali, dan pada akhir 
masa panen ditambahkan berat tanaman 
masing-masing sampel untuk dibandingkan. 
C. Menganalisis frekuensi musik 

Merujuk ke paper Aditya, dkk (2012), 
sebelum memulai perlakuan pada tanaman, 
musik yang akan dipakai di analisis terlebih 
dahulu menggunakan software Adobe 
Audition 3.0, kemudian disimpan dalam 
bentuk MP3 file. Range frekuensi yang 
dipakai adalah frekuensi 6000 Hz-9600 Hz.[1] 

Gambar 1. Karakteristik suara musik sebelum di 
analisis ( 43 Hz – 14000 Hz ) 



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087‐0922 

 
 

353 
 

 

Gambar 2. Pemotongan  frekuensi 6000 Hz -9600 Hz  
untuk perlakuan tananam 

D. Denah Tanaman Perlakuan 
Untuk penempatan antara bedeng 

dengan speaker dapat dilihat gambar 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah Tanaman Perlakuan 

Keterangan : 

   = bedeng 

   = speaker 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 
speaker yang dipasang menggantung. 
Speaker dipasang menggantung dengan 
posisinya seperti gambar 3 bertujuan supaya 
setiap tanaman mendapatkan pemaparan 
musik yang sama dengan intensitas bunyi di 
seluruh bedengan yaitu 70 db – 73 db.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemeliharaan tanaman dilakukan 
selama 51 hari dari tanam ke bedengan 
hingga panen. Pada hari yang ke 51 semua 
sawi baik sawi yang mendapat perlakuan 
maupun sawi tanpa perlakuan di panen lalu di 
timbang. Pengukuran lebar dan panjang 
dilakukan 2 hari sekali. Hasil ukur dari lebar 

dan panjang daun dapat dilihat pada gambar 4 
dan gambar 5. 

 

Gambar 4. Grafik Panjang Daun,   Sawi Dengan 
Perlakuan,  Sawi Tanpa Perlakuan 

Gambar 4 menunjukkan panjang daun 
rata-rata setiap sampel. Pada hari pertama 
sampai hari ke 15 pertumbuhan panjang daun 
relatif sama, perbedaan  mulai tampak pada 
hari ke 17 dimana sawi putih yang mendapat 
perlakuan mulai mengalami penambahan 
panjang yang pesat. Pada hari ke 17 hingga 
hari ke 51 pertumbuhan panjang sawi putih 
yang diberi perlakuan  masih mengalami 
kenaikan yang cepat di atas lebar daun sawi 
tanpa perlakuan. Sampel yang menjadi 
kontrol, yaitu sampel yang tidak diberi 
perlakuan dan dibiarkan tumbuh secara alami 
mengalami pertumbuhan yang relatif datar 
dari hari pertama hingga hari panen. Pada 
saat panen, sawi putih dengan perlakuan 
memiliki panjang yang lebih besar 
dibandingkan panjang sawi putih tanpa 
perlakuan. Dari hasil perhitungan, rata-rata 
panjang akhir pada sawi putih dengan 
perlakuan adalah 98,4 ± 0,48 mm, sedangkan 
panjang rata-rata akhir pada sawi putih tanpa 
perlakuan adalah 81,4 ± 0,30 mm.  

 

Gambar 5. Grafik Lebar Daun,  Sawi Dengan 
Perlakuan,  Sawi Tanpa Perlakuan 

Berdasarkan gambar 5, dari hari 
pertama hingga hari ke-23 pertumbuhan lebar 

40 cm  40 cm  40 cm  40 cm 40 cm
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daun pada sawi putih yang mendapat 
perlakuan dan sawi putih tanpa perlakuan 
relatif sama. Tetapi setelah hari ke-25 dan 
seterusnya, lebar daun sawi putih yang 
mendapat perlakuan  mengalami 
pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan 
lebar daun sawi putih tanpa perlakuan. 
Pertambahan lebar pada sawi tanpa perlakuan 
relatif sama dari hari ke hari hingga saat hari 
panen. Pada saat panen, sawi putih dengan 
perlakuan memiliki lebar yang lebih besar 
dibandingkan lebar sawi putih tanpa 
perlakuan. Dari hasil perhitungan, rata-rata 
lebar akhir pada sawi putih dengan perlakuan 
adalah 74,9 ± 0,39 mm, sedangkan lebar rata-
rata akhir pada sawi putih tanpa perlakuan 
adalah 63,8 ± 0,25 mm.  

Berat sawi setelah di panen dalam 
kondisi segar dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Berat basah sampel,  Sawi Dengan 
Perlakuan,  Sawi Tanpa Perlakuan 

Gambar 6 menunjukkan rata-rata berat 
sawi dengan perlakuan dan berat sawi tanpa 
perlakuan. Berat sawi yang paling besar 
terdapat pada sawi yang diberi perlakuan 
musik dengan range frekuensi 6000 Hz – 
9600 Hz. Dari hasil data sebelumnya 
diketahui bahwa sawi dengan perlakuan 
mempunyai lebar daun dan panjang daun 
yang lebih besar dibandingkan sawi tanpa 
perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan panjang daun dan lebar daun 
pada sawi dengan perlakuan diikuti dengan 
hasil panen yang besar juga. Hasil dari 
perhitungan didapatkan berat rata-rata sawi 
putih dengan perlakuan adalah 57,08 gram, 
sedangkan berat rata-rata sawi putih tanpa 
perlakuan adalah 49,17 gram. 

Contoh buka stomata sawi putih 
dengan range frekuensi 6000 Hz-9600 Hz 

Gambar 7. Buka stomata pada sawi tanpa 
perlakuan 

Gambar 8. Buka stomata pada sawi dengan 
perlakuan. 

Jika dilihat dari kedua gambar buka 
stomata, stomata pada sawi putih dengan 
perlakuan membuka lebar dibandingkan 
stomata pada sawi putih tanpa perlakuan. Hal 
ini menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan teknologi sonic bloom dapat 
merangsang mulut daun (stomata) membuka 
lebar, sehingga dapat meningkatkan laju dan 
efisiensi dalam penyerapan nutrisi yang 
bermanfaat bagi tumbuhan. 

KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 
penelitian ini antara lain adalah: 
1. Sawi putih yang diberi perlakuan 

frekuensi 6000 Hz – 9600 Hz  memiliki 
panjang daun, lebar daun, dan berat hasil 
panen  yang lebih baik  dibandingkan 
sawi putih tanpa perlakuan. Dari hasil 
akhir perhitungan rata-rata lebar daun, 
panjang daun, dan berat hasil panen dari 
sawi putih tanpa perlakuan secara 
berturut-turut adalah 63,8 ± 0,25 mm, 
81,4 ± 0,30 mm, dan 49,17 gram. Dan 
hasil akhir dari perhitungan rata-rata 
lebar daun, panjang daun, dan berat hasil 
panen dari sawi putih dengan perlakuan 
secara berturut-turut adalah 74,9 ± 0,39 
mm, 98,4 ± 0,48 mm, dan 57,08 gram.  

2. Berdasarkan pada contoh buka stomata, 
stomata pada sawi putih dengan 
perlakuan sonic bloom membuka lebar 
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dibandingkan stomata pada sawi putih 
tanpa perlakuan. 

3. Hasil pemaparan suara musik yang 
didasarkan pada spektrum suara 
garengpung (cryptotymphana acuta) 
dengan frekuensi 6000 Hz – 9600 Hz 
dapat mengoptimalkan pertumbuhan 
tanaman sawi putih (Brassica chinensis 
L.). 

SARAN  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian mendatang, disarankan 

untuk merawat tanaman dengan lebih 
baik lagi karena untuk sawi putih 
pemelihaharaannya cukup sulit. 

2. Mengingat konsep ini menggunakan 
teknologi tinggi, yang masih dalam taraf 
ujicoba sehingga masih perlu 
dioptimalkan pengaplikasiannya kepada 
kelompok tani lainnya dengan proses 
yang gampang sehingga sasaran dari 
penerapan teknologi ini dapat terealisasi 
dengan efektif. 
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Nama Penanya   : Ferri 
Instansi   : FSM-UKSW  
 
Pertanyaan                      :   

1. Apakah letak posisi sumber suara berpengaruh terhadap pertumbuhan sawi ?  
 
Jawaban                           :   

1. Jika berbicara tentang letak posisi sumber bunyi, maka juga menyangkut intensitas 
suara. Dalam penelitian ini, saya usahakan untuk setiap tanaman mendapat intensitas 
yang sama, yaitu 71  desibel – 73 desibe, karena saya belum melakukan penelitian 
tentang pengaruh intensitas  

 

 
Nama Penanya  :  Debora N. Sudjito 
Instansi   :  FSM-UKSW  
 
Pertanyaan :   

1. Bagaimana mengantisipasi frekuensi dari sumber bunyi lain ?   
 
Jawaban                        :   

1. Suara dari suber bunyi lain memang tidak bias dihindarkan. Ttai dalam penelitian ini 
suara dengan frekuensi 6000 – 9600 Hz lebih dminan dibadingkan frekuensi dari 
sumber bunyi lainnya.

 




