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ABSTRAK 

 
 

Sawi pakcoy merupakan salah satu tanaman sayuran yang menggunakan sistem 

pertanian organik. Kelebihan dari pertanian organik yaitu pemberian nutrisi bebas dari pupuk 

berbahan kimia atau kompos dan air. Pengetahuan tentang tingkat kesehatan suatu tanaman 

pada sayuran sawi pakcoy masih belum diketahui dilingkungan petani sawi pakcoy terutama 

dari bidang optik. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada suatu tanaman, perlu diterapkan 

metode NDVI. Tujuan penelitian ini membuat alat ukur kualitas tanaman sawi pakcoy dengan 

membedakan jumlah titik air (100 ml, 250 ml, dan 500 ml) yang diberikan serta menentukan 

nilai saluran warna merah dan NIR prototipe agar tidak menggunakan sinar matahari untuk 

tempat pengukuran NDVI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimental 

dengan mencoba secara langsung pada tanaman sawi pakcoy dengan umur 32 HST dari PT. 

Inagreen. Parameter pengamatan pada 2 (dua) titik, yaitu sebelum dan sesudah penyiraman. 

Penelitian dilakukan dimulai dari 12 Oktober hingga 16 Oktober 2020 di sekitar daerah 

Tamansari, Bandung. Pengambilan data dari sinar matahari diketahui rata-rata panjang 

gelombang warna merah yaitu 248,8378934 dan warna NIR yaitu 240,4072513. Pengambilan 

data pada prototipe diketahui rata-rata panjang gelombang warna merah yaitu 157,9304554 

dan warna NIR 172,4060602. Penentuan kebenaran nilai NDVI prototipe agar menyerupai 

NDVI matahari, diperlukan kalibrasi sederhana pada prototipe. Metoda yang digunakan yaitu 

interpolasi nilai warna merah dan NIR dengan mendapatkan selisih 20. Kenaikan pengukuran 

NDVI terjadi pada 2 titik yaitu 100 ml (0,1%) dan 250 ml (0,025%) serta terjadi penurunan 

pada titik 500 ml (0,4%). 

 

 
Kata kunci: Sawi Pakcoy, Panjang gelombang warna merah dan NIR, NDVI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kesuburan tanah yang semakin berkurang dan kerusakan lingkungan akibat 

pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali, dapat dihilangkan dengan 

sistem pertanian organik. Sistem pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan 

pestisida dapat merusak tanah dimana dapat mengakibatkan menurunkan produktifitas 

tanah. Pertanian organik sudah dikenal sejak lama yang dilakukan secara tradisional 

dan menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern memiliki definisi 

sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa 

menggunakan bahan kimia sintetis. Menurut SPOI (Statistik Pertanian Organik 

Indonesia) 2019, luas lahan pertanian organik yang bersertifikasi terjadi peningkatan 

pada tahun 2016 ke 2017 sekitar 39,4% dan peningkatan pada tahun 2017 ke 2018 

sekitar 17,3% (Institute et al., 2019). 

Tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L) merupakan salah satu produk sayuran 

organik atau bebas tambahan bahan kimia sintetis, memiliki tekstur yang renyah, 

ketahanan produk yang lebih lama, identitas produk telah dikenal lama, dan 

kepercayaan pedagang pengecer dan konsumen terhadap produk pakcoy organik 

(Hidayat et al., 2019). Pakcoy memiliki banyak kandungan gizi, di ukur dalam 100 g 

sawi pakcoy memiliki 2,3 g protein, 0,3 g lemak, 4 g karbohidrat, 220 mg kalsium, 38 

mg fosfor, 2,9 mg zat besi, 220 mg kalium, 102 mg vitamin C, air 92,2 g, dan 22 kalori 

(Suhardianto dan Purnama, 2011). Tanaman sawi pakcoy yang menerapkan 

budidayanya secara organik dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan 

karena aplikasinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis, melainkan menggunakan 

bahan organik yang berasal dari limbah pertanian, peternakan, dan perikanan (Rifqi 

Fauzi et al., 2019). 

Salah satu faktor utama pembatasan pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan yaitu kekeringan. Kekeringan merupakan kejadian yang umum di banyak 

lingkungan, membuat beberapa orang mengembangkan mekanisme untuk mengatasi 

ketersediaan air yang terbatas. Kebutuhan air untuk tanaman sangatlah pentung 

dengan ketersediaan air yang cukup. Peranan air pada tanaman sebagai pelarut 

berbagai senyawa unsur hara dari dalam tanaman. Apabila ketersediaan air tanah 
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kurang, akan mengakibatkan air (bahan baku fotosintesis) akan terhambat transportasi 

menuju ke daun. Ketika transportasi unsur hara terhambat, maka akan berdampak pada 

produksi yang dihasilkan (Felania, 2017). 

Jumlah air yang dibutuhkan dalam pertumbuhan bervariasi, tergantung pada 

jenis tanaman. Air memiliki beberapa peran didalam tanaman, salah satunya yaitu 

sebagai pelarut unsur-unsur hara yang terkandung dalam tanah. Air tersebut dapat 

mengangkut unsur-unsur hara tersebut dengan mudah melalui akar dan diangkut ke 

bagian tanaman yang membutuhkan seperti daun yang melakukan fotosintesis. Respon 

tanaman ketika mengalami kekurangan air pada umumnya ditunjukkan dengan 

penurunan klorofil daun (Nio Song & Banyo, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan sebuah prototipe alat monitoring 

ketersediaan air (water stress) untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

terutama pada tanaman sawi pakcoy. Namun, prototipe yang akan dirancang tidak 

memotong daun yang akan diuji. Dengan kata lain, prototipe yang dirancang 

mengambil data ketika tanaman dengan keadaan hidup. Prototipe akan mendeteksi 

panjang gelombang dari pantulan cahaya yang diterima oleh daun. Gambar yang telah 

diambil, akan diperhitungkan menggunakan persamaan NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) dalam kondisi terkontrol menggunakan NIR dan cahaya 

tampak spektrum warna merah. NDVI secara tradisional dihitung sebagai rasio dari 

pola pantulan spektral daun tanaman di spektrum warna merah dengan panjang 

gelombang 590-670 nm dan NIR pada nilai 700-1100 nm. Persamaan NDVI ini dapat 

digunakan untuk beberapa penelitian, salah satunya yaitu alat monitoring suatu lahan 

menggunakan sensor kamera (Beisel et al., 2018). Pada proyek akhir ini akan dibuat 

alat ukur kualitas tanaman berdasarkan daun pada tanaman sawi pakcoy menggunakan 

sensor kamera dan mikrokontroler dari Raspberry Pi yang akan menampilkan tingkat 

kesehatan tanaman dengan melihat spektrum warna berdasarkan daun. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana menentukan nilai saluran warna merah dan NIR sebagai acuan 

saluran warna merah dan NIR pada prototipe? 
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b. Bagaimana menentukan nilai saluran warna merah dan NIR pada prototipe 

dengan meningkatkan kecerahan dari acuan nilai saluran warna merah dan 

NIR matahari? 

c. Bagaimana menentukan nilai NDVI prototipe pada komoditi Sawi pakcoy 

berdasarkan perbedaan variabel jumlah air dengan membandingkan nilai 

kelembapan tanah? 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam projek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Pembuatan alat ukur ini hanya membandingkan tiga titik pengukuran 

pemberian air (100 ml, 250 ml, dan 500ml) dan tanaman berumur 30 HST 

(Hari Setelah Tanam) pada saat pengambilan dari lahan, bukan dari awal 

tanam hingga panen. 

b. Pembuatan alat monitoring ini hanya membandingkan nilai index NDVI 

dengan bantuan luxmeter Android sebagai pembaca nilai intensitas cahaya 

dan alat ukur kelembapan tanah buatan industri. Alat ukur kelembapan 

tanah memiliki keterbatasan pembacaan hanya mencapai 10 RH (Relative 

Humidity) dan berbentuk analog. 

c. Hanya berfokus menggunakan 1 jenis sensor yaitu sensor Raspberry Pi 

NoIR Camera v2 dan 2 filter kamera yaitu filter hoya dan blue filter 

d. Pembuatan prototipe alat ukur ini keluarannya hanya berupa gambar, 

bukan berupa video. 

e. Tanah yang digunakan tidak dituliskan secara spesifik karena banyak 

faktor dan berfokus pada instrument yang telah dibuat. 

f. Pengambilan data dilakukan hanya ditempat prototipe yang telah dirancang 

atau dengan kata lain belum bisa langsung dilapangan. 

 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

 
1. Untuk menentukan nilai saluran warna merah dan NIR sebagai acuan 

saluran warna merah dan NIR pada prototipe. 
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2. Untuk menentukan nilai saluran warna merah dan NIR pada prototipe 

dengan meningkatkan kecerahan dari acuan nilai saluran warna merah dan 

NIR matahari. 

3. Untuk menentukan nilai NDVI pada komoditi sawi pakcoy (Brassica Rapa 

L.) berdasarkan perbedaan variabel jumlah airnya dengan membandingkan 

nilai kelembapan tanah. 

 
 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk strategi pengembangan sistem smart farming atau precision farming 

dibidang optik untuk sayuran Sawi Pakcoy. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam 

pengerjaan projek akhir 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja 

setiap komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan 

alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam tinjauan Pustaka ini, dibahas mengenai beberapa teori yang menunjang 

pembuatan prototipe alat ukur kualitas tanaman berdasarkan nilai NDVI pada daun 

sawi pakcoy (Brassica Rapa L.). Teori mengenai pertanian organik dan faktor yang 

mempengaruhi warna klorofil daun dengan parameternya dibahas pada Bab ini. Selain 

itu, metode pengukuran NDVI yang digunakan dijelaskan pada Bab ini. Beberapa 

modul dan komponen sensor yang menunjang prototipe juga digambarkan secara 

umum pada Bab ini. 

 

 
2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian sebelumnya yang terkait yaitu (Dash et al., 2018) yang berjudul 

“Plant Health Monitoring System Using Raspberry Pi”. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui kesehatan tanaman melalui nilai rata-rata NDVI pada tanaman dengan 3 

kondisi tanaman yang berbeda, yaitu tanaman sehat, tanaman tidak sehat, dan tanaman 

yang sudah mati. Hasil yang dapat diambil yaitu rata-rata nilai NDVI tanaman sehat 

0.96, tanaman tidak sehat 0.42, dan tanaman mati -0.02. 

 

 
Penelitian selanjutnya yang terkait yaitu (Mansson P, 2019) yang berjudul 

“Low cost NDVI analysis using Raspberry Pi and PiNoIR”. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui nilai NDVI pada 3 tanaman yang berbeda yaitu Lettuce, Tatsoi, dan 

Australische Gele pada sistem pertanian hidroponik. Pengambilan data dilakukan 3 

kali dalam sehari (pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore). Penelitian dilakukan selama 

pertumbuhan pada masing-masing tanaman selama 1-2 bulan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh petter_manson dapat dilihat pada gambar 2.1. Variabel yang dilakukan 

penelitian yaitu larutan nutrisi dan air dengan jumlah yang sama. Nilai NDVI yang 

diperlihatkan antara 0.28-0.9 menyesuaikan dengan gambar piksel tanaman. Pada 

gambar 2.1, larutan nutrisi terjadi kenaikan nilai NDVI sejak hari ke-9 dan pemberian 

air dengan jumlah yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang terlihat nyata hingga 

hari ke-16. 
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Gambar 2.1 Rerata nilai NDVI setiap hari 
(Sumber : https://publiclab.org/notes/petter_mansson1/04-09-2019/low-cost-ndvi- 

analysis-using-raspberrypi-and-pinoir) 

 

 
2.2 Tanaman Sawi Pakcoy 

2.2.1 Pertanian organik 

 

Pertanian organik memiliki filosofi mengembangkan prinsip memberi 

makanan pada tanah dan tanah akan menyediakan makanan untuk tanaman (feeding 

the soil that feeds the plants), bukan memberi makanan langsung terhadap tanaman. 

Strategi pertanian organik yaitu memindahkan unsur hara dari sisa tanaman, kompos, 

dan pupuk kandang secepatnya menjadi biomassa tanah yang telah melakukan proses 

mineralisasi menjadi hara dalam larutan tanah. Dengan kata lain, unsur hara akan 

dilakukan daur ulang melalui satu atau lebih tahapan bentuk senyawa organik sebelum 

diserap oleh tanaman (Sutanto, 2002). 

Pada dasarnya, kegunaan budidaya pertanian organik adalah membatasi 

kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya penggunaan bahan 

kimia. Pupuk organik memiliki sumber unsur hara makro dan mikro yang mudah 

didapatkan. Pupuk organik akan bekerja menyuburkan tanah dan menyehatkan 

ekosistem tanah, yang dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran 

lingkungan. Pupuk organik dibuat dengan memanfaatkan kotoran ternak, meskipun 

hewan ternak tersebut sudah berumur tua (Sutanto, 2002). 

Pertanian organik bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, merupakan 

hal yang baru dan mulai popular pada tahun 2007-2008 lalu. Produk pertanian organik 
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yang dihasilkan oleh negara Indonesia diantaranya padi, sayuran, buah-buahan, kopi, 

coklat, jambu mete, herbal, minyak kelapa, rempah-rempah dan madu. Diantara 

komoditi tersebut, produk paling banyak diproduksi oleh petani skala kecil untuk pasar 

lokal yaitu padi dan sayuran (Mayrowani, 2016). 

Aliansi Organis Indonesia (AOI) telah menghitung data statistik pertanian 

organik atau sering disebut Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI). Pada tahun 

2013, luas total area lahan pertanian organik di Indonesia mengalami fluktuatif dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2011 dan 2012, terjadi penurunan lahan sebesar 13,25% 

dan 31,07%. Penurunan luas lahan terjadi setelah adanya program “Go Organic” yang 

dilaksanakan oleh Departemen Pertanian (Hasanah et al., 2018). 

 

 
2.2.2 Smart farming 

 

Kemajuan yang telah terjadi pada dunia pertanian yaitu salah satunya 

menerapkan Precision Agriculture (PA). PA telah ada selama tiga dekade terakhir dan 

dipastikan sebagai pendekatan manajemen untuk memanfaatkan keanekaragaman 

baik dalam ruang dan waktu. Keefektifan tersebut dibagi menjadi lima konsep “R”, 

yaitu Right time (tepat waktu), Right amount (jumlah yang pasti), Right place (tempat 

yang tepat), Right source (tepat sumber), dan Right manner (cara yang benar) (Khosla, 

2010). 

Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk 

pengukuran karakteristik tanah atau tanaman yang biasanya menggunakan UAV 

(Unmanned Aerial Vechile) atau pesawat nirawak. Pesawat UAV dapat terbang dari 

jarak yang cukup jauh dan tinggi. Aplikasi penginderaan jauh di bidang pertanian 

didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan tanah atau bahan 

tanamannya, Penginderaan jauh melibatkan pengukuran radiasi yang dipantulkan atau 

dipancarkan, bukan radiasi yang ditransmisikan atau diserap. Penginderaan jauh 

mengacu pada pengukuran non-kontak dari radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan 

dari ladang pertanian (Mulla, 2013). 
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2.2.3 Sawi pakcoy (Brassica Rapa L.) 

 

Menurut (Hidayat et al., 2019), sawi pakcoy memiliki kondisi internal dan 

eksternal pada Yayasan Bina Sarana Bakti yang memuat (a) Kekuatan (Strength) pada 

sayuran sawi pakcoy yaitu produk yang berasal dari organik. Sayuran organik akan 

memiliki tekstur yang renyah, ketahanan yang lebih lama, serta telah dikenal dan 

menjadi kepercayaan pedagang pengecer dan konsumen. (b) Kelemahan (Weakness) 

terjadi pada kesalahan informasi (kemasan produk kurang lengkap dan promosi yang 

tidak gencar), dan transportasi yang kurang memadai. (c) Peluang (Opportunity) pada 

sawi pakcoy yaitu trend pertanian organik dan adanya kesadaran untuk melakukan 

hidup sehat. (d) Ancaman (Threat) terjadi pada kompetitor/pesaing (promosi dari 

kompetitor, produk kompetitor, dan stock yang dimiliki kompetitor), dan kebijakan 

pemerintah yang mempengaruhi ekonomi makro. 

 

 
2.2.4 Sistem tranportasi tumbuhan 

 

Sistem transportasi tumbuhan memiliki dua jaringan pembuluh pengangkut 

yaitu xylem dan floem. Xylem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar 

menuju ke daun, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju 

ke seluruh tumbuhan. Sifat aliran jaringan pembuluh xylem hanya satu arah yaitu dari 

bawah (akar) menuju ke atas (daun) dan aliran jaringan pembuluh floem dua arah yaitu 

keatas dan kebawah tumbuhan. Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi proses 

transpirasi, yaitu suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya (Lab IPA, 2020). 

Laju transpirasi dapat menurun ketika stomata daunnya menutup sehingga 

dapat menurunkan suplai unsur hara dari tanah ke tanaman. Menurut (Felania, 2017), 

prinsip dasar dari transpirasi yaitu memfasilitasi laju aliran air dari tanah ke seluruh 

tanaman dan aliran unsur hara masuk ke dalam tanaman bersama-sama dengan aliran 

air. 

 

 
2.2.5 Peran klorofil dalam fotosintesis dalam daun 

 

Fotosintesis merupakan suatu proses memproduksi karbohidrat (gula) pada 

tumbuhan, beberapa bakteri dan organisme non-seluler (jamur dan protozoa) dengan 

bantuan energi matahari, melalui sel-sel yang berespirasi. Keseluruhan energi tersebut 
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akan dikonversi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tanaman. Proses 

fotosintesis dibagi menjadi 2 proses, salah satunya adalah proses reaksi terang 

(tergantung pada cahaya matahari) dimana membutuhkan energi cahaya matahari 

langsung akan tetapi belum bisa digunakan untuk proses berikutnya. Reaksi terang 

membutuhkan konversi molekul-molekul energi yang dapat digunakan dalam bentuk 

energi kimia. Konversi energi menjadi energi kimia dilakukan oleh aktivitas pigmen 

daun (klorofil) (Utomo, 2007). 

Fotosistem dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem klorofil 1 dan fotosistem klorofil 

2. (Arrohmah et al., 2007) menyatakan bahwa fotosistem klorofil 1 mengabsorbansi 

cahaya gelombang panjang (merah), dan fotosistem klorofil 2 mengabsorbansi cahaya 

gelombang pendek. Fotosistem klorofil 1 merupakan klorofil a dan fotosistem klorofil 

2 adalah klorofil a dan b. Dapat disimpulkan klorofil a mengabsorbansi panjang dan 

sedikit gelombang pendek, dan klorofil b hanya mengabsorbansi cahaya gelombang 

pendek. 

Cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, atau diserap ketika mengenai suatu 

materi. Pigmen tertentu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan 

akan hilang dengan melepaskan panas. Pigmen klorofil lebih banyak menyerap cahaya 

tampak pada warna biru (400-450 nm) dan merah (650-700 nm) dibandingkan hijau 

(500-600 nm). Tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan energi dari spektrum warna 

merah dan biru dalam bagian spektrum cahaya tampak dan bagian panjang gelombang 

hijau sangat sedikit cahaya yang diserap. Maka dari itu, warna hijau daun disebabkan 

klorofil menyerap cahaya merah dan biru yang kemudian meneruskan dan 

memantulkan cahaya hijau (Arrohmah et al., 2007). 

 

 
2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil 

 

Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

(Dwidjoseputro, 1981) : 

a. Pembawa faktor. Pembentukan apabila tidak terdapat klorofil, maka tanaman 

akan tampak putih (albino). 

b. Sinar matahari. Klorofil dapat terbentuk dengan adanya bantuan sinar matahari 

yang langsung mengenai tanaman. 
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c. Oksigen. Dalam keadaan kapanpun (pagi atau malam), klorofil tidak dapat 

dibentuk ketika tidak diberikan oksigen. 

d. Karbohidrat. Karbohidrat mampu membantu membentuk klorofil dalam daun- 

daun yang mengalami pertumbuhan. 

e. Nitrogen, Magnesium, dan Besi. Apabila salah satu zat yang disebutkan tidak 

ada, klorofil tidak dapat dibentuk dalam tanaman. 

f. Air. Respon tanaman terhadap kekeringan air ditunjukkan pada penurunan 

konsentrasi klorofil daun. 

g. Temperatur/suhu. Suhu paling baik untuk suatu tanaman yaitu 26-30
o
C. 

 

 

2.2.7 Peran air pada tanaman 

 

Ketersediaan air merupakan salah satu cekaman abiotik yang dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman. Air merupakan 

faktor fisiologis utama pada tanaman. Air dapat menjadi reagen yang penting dalam 

proses fotosintesis dan reaksi hidrolisis pada tanaman. Selain itu, air dapat berperan 

sebagai proses membuka dan menutup stomata (Nio Song & Banyo, 2011). 

Tanaman dapat terhambat pertumbuhan dan perkembangannya dari 

ketersediaan air atau cekaman air. Air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan tanaman sangat penting. Apabila ketersediaan air kurang, maka proses 

fotosintesis dan transportasi unsur hara ke daun akan terhambat. Ketika semua proses 

terhambat, produksi yang dihasilkan akan terhambat juga dan bisa menyebabkan mati 

untuk tanaman (Felania, 2017). Respon tanaman terhadap kekeringan air menurut (Nio 

Song & Banyo, 2011) pada umumnya ditunjukkan dengan penurunan konsentrasi 

klorofil daun. Tanaman dapat dikatakan kekeringan air jika kehilangan lebih dari 50% 

air dari jaringannya (Nio Song & Banyo, 2011). 

Menurut (Aung et al., 2018), air memiliki peran mendasar dalam memodulasi 

biologi tumbuhan, mikroba dan interaksinya. Semakin kondisi iklim yang berubah- 

ubah, maka akan semakin relevan untuk memahami bagaimana ketersediaan air dan 

homeostasis pada tumbuhan dan habitat sekitar tumbuhan. Perubahan kondisi 

lingkungan yang berubah, termasuk suhu, kelembapan, dan mikrobiota, akan 

mempengaruhi interaksi tumbuhan-patogen dalam ekosistem yang beragam. Sebagian 
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besar penelitian pada zaman sekarang telah dilakukan dibawah kondisi lingkungan 

buatan yang cukup jauh dari apa yang dialami tumbuhan dan mikroba dialam. 

 

 
2.3.     Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Perkembangan teknologi dan penggunaan berbagai indeks vegetasi sangat 

dirasakan kemajuannya. Perkembangan dan penggunaan indeks ini beberapa 

kombinasi aljabar dari pita spektra penginderaan jauh yang dapat menangkap 

informasi yang berharga seperti struktur vegetasi, keadaan tutupan vegetasi, keadaan 

tutupan vegetasi, kapasitas fotosintesis, kepadatan dan distribusi daun, kadar air dalam 

daun, definisi mineral, dan bukti guncangan atau serangan parasit (Yengoh et al., 

2015). 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan rasio perbedaan 

antara pita Near-Infrared (NIR) dan pita merah (R) (Yengoh et al., 2015): 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = 
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷 

................................................................................... (2.1) 
𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷 

 

Dimana NIR dan RED merupakan pemantulan dalam pita merah yang terlihat. 

Algoritma NDVI mengambil keuntungan bahwa vegetasi hijau memantulkan lebih 

sedikit cahaya tampak dan lebih banyak NIR, sementara vegetasi hijau kurang 

mencerminkan bagian yang lebih besar dari NIR. NDVI menggabungkan karakteristik 

reflektansi dalam rasio untuk indeks vegetasi dengan kapasitas fotosintesis. Kisaran 

nilai yang diperoleh antara -1 sampai +1 (lihat gambar 2.2). Semakin tinggi indeks, 

semakin besar kandungan klorofil pada tanaman (Yengoh et al., 2015). Water stress 

dapat dideteksi menggunakan persamaan NDVI. NDVI pada dasarnya dihitung 

sebagai rasio dari pola pantulan spektral daun tanaman di spektrum warna merah 

dengan panjang gelombang 590-670 nm dan NIR pada nilai 700-1100 nm (Beisel et 

al., 2018). 

 

 

Gambar 2.2 Warna NDVI 

Sumber : https://publiclab.org/notes/cfastie/08-26-2014/new-ndvi-colormap 

https://publiclab.org/notes/cfastie/08-26-2014/new-ndvi-colormap
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Pengukuran tingkat kesehatan tanaman, terdapat klasifikasi kesehatan 

berdasarkan NDVI dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

 
Tabel 2.1 Tingkat kesehatan tanaman 

Sumber: http://www.symphonygeo.com/blog/18-ndvi-normalized-difference- 

vegetation-index 
 

Nilai Indikasi 

< 0 Bukan makhluk hidup, seperti jalan, bangunan, tanah, atau tanaman 

mati 
0 – 0.33 Tanaman tidak sehat 

0.33 – 0.66 Tanaman sehat 

> 0.66 Tanaman sangat sehat 

 
 

2.4 Pengolahan Citra Gambar dan Panjang Gelombang Spektrum Warna 

2.4.1 Pemrosesan gambar 

 

Pemrosesan gambar dapat dilakukan ketika kamera telah mengambil gambar 

dengan sebuah perangkat lunak. Gambar tersebut akan diolah menggunakan software 

yang banyak digunakan yaitu OpenCV. 

OpenCV merupakan singkatan dari Open Source Computer Vision. Computer 

vision adalah ilmu pemrograman komputer untuk memproses dan pada akhirnya 

memahami gambar dan video. OpenCV merupakan sebuah pustaka gambar yang 

dibuat oleh Intel, dapat diunduih secara bebas dan tersedua untuk C, C++, Java dan 

Python, Windows, Linuc, Max OS, iOS dan Android. OpenCV memiliki perpustakaan 

antarmuka penuh untuk bahasa pemrograman yang lain, seperti java; python, dan 

MATLAB (Pane. S. et al, 2020) 

Gambar dapat diolah oleh komputer apabila gambar tersebut telah diubah 

kedalam bentuk digital (matriks). Energi cahaya yang berbentuk analog akan 

dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor yang biasa disebut dengan 

sampling. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan 

intensitas cahaya yang diterima oleh sensor (Purnama, 2016) (lihat gambar 2.3). 

http://www.symphonygeo.com/blog/18-ndvi-normalized-difference-vegetation-index
http://www.symphonygeo.com/blog/18-ndvi-normalized-difference-vegetation-index
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Gambar 2.3 Pengubahan dari energi menjadi matrik 

(Sumber Gambar: Purnama, 2016) 

Seluruh gambar yang telah disimpan dalam bentuk matriks elemen-elemen nya 

akan berbasis 0 dan 1. Hal tersebut biasa disebut binary image. Binary image hanya 

dapat menampilkan dua buah warna saja, yaitu hitam (0) dan putih (1) (lihat gambar 

2.4). 

 

 

Gambar 2.4 Binary Image 

(Sumber gambar : http://matlab.izmiran.ru/help/toolbox/images/intro3a.gif) 
 

Terdapat beberapa representrasi gambar menggunakan matriks (Purnama, 

2016), yaitu : 

1. Grayscale Image 

Gambar yang disimpan dalam bentuk matriks dan elemen-elemennya 

berada dalam rentang 0 (hitam) sampai 255 (putih). Untuk memproses suatu 

citra, gambar tersebut di representasikan ke dalam grayscale image. 

http://matlab.izmiran.ru/help/toolbox/images/intro3a.gif
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2. RGB 

Gambar yang disimpan dalam bentuk matriks dan elemen-elemennya 

berupa R (merah), G (hijau), dan B (biru). Intensitas masing-masing warna 

berada dalam rentang 0-255. Untuk mengolah gambar dalam format RGB, 

gambar akan dipisahkan menurut intensitas masing-masing. Setelah gambar 

dipisahkan, gambar tersebut akan diproses melalui mode grayscale. 

 
3. Indexed Image 

Gambar disimpan pada dua buah matriks yang berbeda. Matriks pertama 

memiliki ukuran dan jumlah piksel yang sama pada gambar. Setiap elemennya 

merupakan sebuah bilangan atau bisa dituliskan kode warna. Untuk matriks 

kedua (color map) menyimpan nilai intensitas warna yang bersesuaian dengan 

kode warna pada matriks pertama. 

 

Matriks diatas menunjukkan konversi gambar yang direpresentasikan 

dengan RGB menjadi indexed image. Maknanyam kode warna 0 mengacu 

pada (0, 70, 30) dan kode warna 1 mengacu pada (0, 100, 30). Hal ini berfungsi 

untuk mengurangi besarnya ukuran penyimpanan data. 

 
 

2.4.2 Spektrum warna 

 

Cahaya sering mendapatkan definisi sebagai radiasi elektromagnetik yang 

dirasakan oleh mata manusia dengan panjang gelombang 380-760nm. Akan tetapi, 

dalam bidang fisika, hal ini mengacu pada rentang yang lebih luas dari radiasi 

elektromagnetik mulai dari ultraviolet (10-380 nm) hingga inframerah (760nm-1m) 

(Silva, 2019) (Gambar 2.5). Fotosintesis yang terjadi didalam tanaman didorong oleh 

cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 400 dan 700 nm, atau sering dikenal 

dengan Photosynthetic Active Radiation (PAR, 𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑚−2𝑠−1) (Silva, 

2019). 
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Gambar 2.5 Spektrum Elektromagnetik 

(Sumber : Silva, 2019) 

Spektrum elektromagnetik memiliki rentang panjang gelombang dari 

terpendek hingga terpanjang yang dapat dihasilkan secara fisik. Panjang gelombang 

memiliki kisaran panjang gelombang yang merentang dari nol hingga hampir tak 

terbatas (lihat Tabel 2.1) (Zwinkels, 2015). 

Tabel 2.2 Daerah Spektrum Elektromagnetik 

(Sumber : Zwinkels, 2015) 
 

Wavelength Range Frequency range (𝑠−1) Deskripsi 

<0.1 nm 1020 − 1023 Gamma Rays 

0.1 - 10nm 1017 − 1020 X-Rays 

10 - 400 nm 1015 − 1017 Ultraviolet 

400 - 700 nm 1014 − 1015 Visible 

700 nm – 1 mm 1011 − 1014 Infrared 

1 mm – 1 cm 1010 − 1011 Microwaves 

1 cm – 100 km 103 − 1010 Radio waves 

100 – 1000 km 102 − 103 Audio frequency 

Warna merupakan pemrosesan dan interpretasi yang dilakukan oleh sistem 

mata-otak kita yang mana bukan sifat obyektif dari cahaya. Spektrum yang terlihat 

adalah kontinu dan tidak menampilkan lompatan saat beralih dari satu warna ke warna 

lainnya. Misalnya, warna coklat tidak akan cocok dengan panjang gelombang apapun. 

Namun demikian, penetapan rentang untuk berbagai warna hingga tingkat perkiraan 

yang baik (Tabel 2.1) (Bisi, 2015). 
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Tabel 2.3 Spektrum warna cahaya tampak 

(Sumber : Bisi, 2015) 

Panjang Gelombang (𝜇𝑚) Warna 

0.4-0.45 Violet 

0.45-0.5 Blue 

0.5-0.57 Green 

0.57-0.59 Yellow 

0.59-0.62 Orange 

0.62-0.7 Red 

 
 

Menurut skema ISO 20473, penunjukkan NIR (IR yang dipantulkan) memiliki 

panjang gelombang antara 780 nm – 3000 nm (lihat Tabel 2.2) (Rahim et al., 2011). 

Tabel 2.4 ISO 20473 skema inframerah 

(Sumber : Rahim et al., 2011) 

Penunjukkan Singkatan Panjang Gelombang 

Near Inframerah NIR 0.78 – 3 µm 

Mid Inframerah MIR 3 – 50 µm 

Far Inframerah FIR 50 – 1000 µm 

 
 

Terdapat enam hal yang mutlak yang penting untuk keberhasilan penerapan 

NIRS (Near-Infrared Spectroscopy), yaitu (1) akurat dan (2) analisis referensi yang 

dapat direproduksi, (3) presisi spektral yang sangat baik, (4) pemilihan sampel yang 

komprehensif dan (5) perakitan, serta (6) presentasi sampel yang efisien ke instrumen 

(Williams, 2019). 

NIR memiliki beberapa keuntungan dari karakteristiknya, salah satunya yaitu 

memiliki transmisi yang cukup baik melalui banyak bahan isolasi dan non-konduktif. 

Selain itu, NIR juga diserap secara lemah oleh beberapa bahan. Ketika NIR menembus 

ke dalam media yang terdiri dari molekul organik, maka akan menimbulkan resonansi 

pada frekuensi tertentu. Energi NIR yang diserap akan dibedakan dari tingkat 

spektrum pada rentang panjang gelombang yang unik (Rahim et al., 2011). 
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2.5 Raspberry Pi 

2.5.1 Raspberry Pi 3 Model B 

 

Raspberry Pi 3 Model B (Gambar 2.6) adalah model paling awal dari 

Raspberry Pi generasi ketiga. Alat ini menggantikan Raspberry Pi 2 Model B pada 

bulan Februari 2016 (raspberrypi.org, 2016). Raspberry pi 3 dibuat lebih cepat dan 

lebih kuat dari generasi sebelumnya. Raspberry pi 3 model b mendukung perangkat 

USB eksternal, konektivitas nirkabel dan bluetooth (Kurniawan, 2016). Spesifikasi 

Raspberry Pi 3 model B adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Spesifikasi Raspberry Pi 3 Model B 

Sumber : Datasheet Raspberry Pi 3 Model B 

Microcontroller Raspberry Pi 3 

Type B 

Prosesor Quad-core Broadcom BCM 2837 

64bit CPU 

Kecepatan 1.2 GHz 

RAM 1 GB 

 

 
 

Port 

4X Data USB 2.0 

3.5mm analog audio-video jack 

Ethernet 

Kamera (CSI) 

Display (DSI) 

Pin 40-Pin extended GPIO 

 

 
 

 

Gambar 2.6 Raspberry Pi 3 Model B 

Sumber : https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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Selain penjelasan spesifikasi diatas, Raspberry Pi memiliki kelebihan dan 

kelemahan yaitu (Pazriyah, 2017): 

 Kelebihan Raspberry Pi : 

 
 Raspberyy Pi ini menggunakan Micro SD Card untuk menyimpan data, 

baik itu data Operating System ataupun untuk media penyimpanan data 

jangka panjang. 

 Memiliki kcunggulan pada grafis 3D dan tampilan Blu-ray pada video. 

 Mendukung overclock dan overvoltingdengan cara mengedit file 

config.txt 

 Dapat menjalankan program - program perkantoran 

 

 Kelemahan Raspberry Pi : 

 
 Raspberry Pi ini cukup sensitive dengan listrik statis sehingga jika 

ingin menggunakan perangkat ini harus berhati - hati dalam 

memegangnya. 

 Jika mengedit file config.st untuk membuat Raspberry Pi agar bisa 

overclock dan overvolting maka dapat memperpendek usia perangkat 

SoC (System On Chip) 

 

 
2.5.2 Raspberry Pi NoIR Camera v2 

 

Raspberry Pi NoIR camera v2 (Gambar 2.7) adalah modul kamera inframerah 

v2 (Pi NoIR) yang menggantikan modul kamera Pi NoIR yang asli dikeluarkan sejak 

bulan april 2016. Salah satu perbedaan kamera ini yaitu tidak menggunakan filter 

inframerah (NoIR = No Infrared), yang berarti gambar ketika diambil pada siang hari 

akan terlihat sangat aneh, tetapi memberi kemampuan melihat dalam gelap dengan 

pencahayaan inframerah. Kamera Pi NoIR peka terhadap radiasi IR gelombang 

pendek (sekitar 880nm) dan membutuhkan penerangan IR untuk melihat dalam gelap. 

(raspberrypi.org, 2016). 
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Tabel 2.6 Spesifikasi Raspberry Pi NoIR Camera v2 

Sumber : Datasheet Raspberry Pi NoIR Camera v2 

Nama Raspberry Pi NoIR Camera v2 

Sensor IMX219 8-megapiksel 

Video Resolusi 1080p30, 720p60, dan 640x480p90 

Gambar 3280 x 2464 Piksel 

System support Seluruh sistem Rasbian. 

Dimensi 25mm x 23mm x 9mm 

Berat 3g 

 

 

 

Gambar 2.7 Rasperry Pi NoIR Camera v2 

Sumber : https://www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera-v2/ 

https://www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera-v2/


18  

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
 

Dalam rancang bangun ini dibahas mengenai desain perancangan dari 

prototipe alat ukur warna klorofil daun. Desain perancangan yang dimaksud adalah 

meliputi hardware, konfigurasi alat, serta rangkaian yang ada di dalam prototipe. Di 

samping itu, dijelaskan juga prosedur yang menunjang keberhasilan prototipe alat 

ukur warna klorofil daun yaitu prosedur mengetahui prosedur menentukan pendekatan 

index NDVI berdasarkan perbedaan umur dan perbedaan pemberian air pada tanaman. 

3.1 Desain Prototipe Alat Ukur Warna Klorofil Daun 
 

 
 

Gambar 3.1 Skema Pengujian Kualitas Tanaman melalui Daun 

Gambar 3.1 merupakan skema ukur kualitas tanaman melalui daun yang 

direncanakan. Tanaman yang akan diuji diletakkan di dalam prototipe alat ukur 
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kualitas tanaman. Dalam proyek akhir ini, prototipe akan dilakukan penelitian sebagai 

alat untuk ukur kualitas tanaman melalui daun berdasarkan nilai NDVI pada tanaman 

sawi pakcoy (Brassica Rapa. L) dari lahan Inagreen di Kp. Manoko Rt. 04 Rw. 03 

Desa Cikahuripan, Lembang. Prototipe ini dapat berjalan dengan adanya supply dari 

jala-jala listrik. Adapun tampak depan dari prototipe alat ukur kualitas tanaman ini 

dilihat pada Gambar 3.2 yang mana terdapat prototipe kamera dibagian atas bersama 

dengan lampu LED putih dan inframerah. LED putih dan inframerah digunakan 

sebagai pencahayaan untuk tanaman, pengganti cahaya matahari. Lampu LED dan 

prototipe alat ukur dapat dinyalakan menggunakan listrik rumah (220 VAC) dan 

diubah tegangannya menjadi tegangan DC menggunakan power supply. Untuk 

menjalankan mikrokontroler raspberry, diperlukan sebuah penurun tegangan. Apabila 

tidak terdapat jala-jala listrik, mikrokontroler Raspberry dapat dinyalakan 

menggunakan powerbank dengan output 5V/2.5A DC namun tidak dapat menyalakan 

lampu LED putih dan inframerah. 

 

 

 

Gambar 3.2 Tampak Depan Prototipe Alat Ukur Kualitas Tanaman 
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Gambar 3.3 Tampak Atas Prototipe Alat Ukur Kualitas Tanaman 

 

 

Alat ukur kualitas tanaman berdasarkan nilai NDVI pada daun ini bukan 

mengambil gambar terkait warna hijau daun, namun mengambil gambar dengan 

panjang gelombang (spektrum warna) yang dipantulkan dari sumber pencahayaan 

(lampu LED) ke daun. Pada gambar 3.3 diperlihatkan mengenai tampak atas dari 

prototipe alat ukur kualitas tanaman yang terdiri dari prototipe kamera, lampu LED 

inframerah dan lampu LED putih. Pembuatan prototipe alat ukur kualitas tanaman ini 

menggunakan sensor dari Raspberry Pi yaitu Raspberry Pi NoIR camera v2 dengan 

blue filter untuk mendeteksi saluran warna NIR dan filter hoya dari kamera Olympus 

FE-110 untuk mendeteksi saluran warna RGB (dalam projek akhir ini saluran warna 

merah). Filter yang digunakan dipasangkan pada motor servo diatas prototipe kamera 

nya. Motor servo disambungkan pada mikrokontroler raspberry untuk dijalankan 

sesuai kodingan yang telah dirancang. 

Prinsip kerja instrument pengukuran secara umum dapat dijelaskan melalui 

Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 berikut: 
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Gambar 3.4 Rancangan Prototipe Alat Kualitas Tanaman melalui Daun 
 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Blok Prototipe Alat Ukur Kualitas Tanaman melalui Daun 

 

 

Prototipe alat ukur kualitas tanaman ini akan dibandingkan nilai kelembapan 

tanah dengan alat ukur kelembapan tanah yang sering digunakan oleh orang awam. 

Alat ukur kelembapan tanah memiliki beberapa fitur yaitu untuk mengukur 

kelembapan tanah, pH tanah, dan pencahayaan disekitar tanaman. Alat ukur 

kelembapan tanah yang akan digunakan hanya fitur pengukuran kelembapan tanah. 

Untuk rentang spesifikasi yang dimiliki oleh alat ukur kelembapan tanah dapat melihat 

Tabel 3.1. Alat ukur kelembapan tanah digunakan sebagai alat bantu membaca nilai 

kelembapan tanah. 
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Filter Hoya 

Blue Filter 

Tabel 3.1 Tabel rentang nilai alat ukur kelembapan tanah 
 

Spesifikasi Kemampuan Alat Ukur 

Pengukuran pH (3.5-6.5 Asam, 7 NOR, 7-8 Basa) 

Kelembapan tanah (1-3 Kering, 4-7 NOR, 8-10 Basah) 

Cahaya Relatif (0-2000 rendah, 200-500 Low+, 500- 
1000 NOR 1000-2000 Tinggi) 

 

3.2 Filter Kamera 

Teknologi zaman sekarang memang belum ada yang dapat memproses dua 

saluran yang berbeda (saluran RGB dan NIR) dengan harga yang murah. Namun, 

persamaan NDVI membutuhkan 2 (dua) saluran yang berbeda yaitu saluran RGB 

(merah) dan NIR (Near-infrared). Maka dari itu, prototipe alat ukur kualitas 

menambahkan dua filter yang berbeda, yaitu bluefilter (Rosco) dari sensor kamera 

raspberry pi NoIR dan filter hoya dari filter kamera Olympus FE-110 (lihat Gambar 

3.6). 

 

Gambar 3.6 Tampak depan kamera dengan dua filter yang berbeda 
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Gambar 3.7 Gambar proses membedakan saluran warna merah dan NIR 

 

 
 

Proses membedakan saluran warna merah dan NIR terdapat pada gambar 3.7. 

Pengambilan gambar dilakukan untuk masing-masing saluran warna yaitu saluran 

warna merah dan NIR. Setelah mendapatkan masing-masing saluran, gambar tersebut 

diubah menjadi model greyscale. Fungsi perubahan model greyscale dilakukan agar 

gambar menjadi satu model warna. Setelah mendapatkan model greyscale, dapat 

dikalkulasikan menjadi gambar NDVI. Gambar NDVI didapatkan dengan rumus pada 

persaman 2.1 subbab 2.2. Hasil dari gambar dapat dikonversikan kedalam nilai NDVI 

dari nilai rata-rata piksel gambar NDVI pada tanaman tersebut. Gambar NDVI yang 

masih model greyscale dapat diberikan warna kembali dengan colormapping agar 

orang awam dapat memahami dengan mudah. 

 

 
3.2.1 Blue filter (Rosco) raspberry pi NoIR camera 

 

Bluefilter (rosco) yang digunakan pada prototipe ini merupakan filter yang 

didapatkan dari pembelian sensor raspberry pi NoIR camera v2. Filter ini memiliki 

fungsi yaitu memblokir sebagian saluran warna merah tetapi melewati ujung biru 

spektrum dan juga dekat dengan cahaya inframerah. Ketika menggunakan filter ini, 

saluran biru sekarang akan menangkap cahaya biru tampak seperti biasa tetapi tidak 

ada saluran cahaya merah yang diterima. Sehingga sensor kamera akan memproses 

sebagian besar cahaya inframerah dekat (Near-infrared). 
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3.3.2   Filter hoya sensor kamera Olympus FE-110 

 

Filter hoya yang didapatkan pada prototipe ini merupakan filter yang 

didapatkan dari sensor kamera Olympus FE-110. Filter hoya berfungsi untuk 

menerima saluran warna RGB. Sensor raspberry pi NoIR camera memiliki 

keunggulan yaitu NoIR (No Infrared), yaitu gambar yang diambil akan berfungsi 

untuk pencahayaan inframerah. Untuk mendapatkan saluran warna RGB yang 

maksimal, diperlukan sebuah filter hoya. Filter hoya dimiliki oleh seluruh kamera 

keluaran terbaru dan beberapa pada kamera lama. Salah satu kamera lama yang 

memiliki filter hoya yaitu kamera Olympus FE-110. 

Kamera Olympus FE-110 memiliki sensor CCD dengan ukuran 1 / 2,5”(~5,75 

x 4,32 mm), diagonal 7,19 mm (0,28”) dan luas permukaan 24,84 𝑚𝑚2. Pixel pitch 

yang dimiliki kamera Olympus FE-110 ukuran jarak antar piksel yaitu 2,23 𝜇𝑚. Jarak 

piksel memberikan informasi terkait jarak pusat satu piksel (photosite) ke pusat piksel 

berikutnya. Area piksel (photosite) berukuran 4,97 𝜇𝑚2, dimana semakin besar 

photosite maka akan semakin banyak cahaya yang dapat ditangkap dan semakin 

banyak informasi yang dapat direkam. 

 

 
3.3 Rangkaian Kelistrikan 

Mikrokontroler raspberry dapat dinyalakan ketika mendapat supply 5 VDC 

dengan 2A dan lampu LED yang telah dirancang 3,0-3,6 VDC dengan arus 10mA- 

20mA. Sumber daya yang diguanakan berasal dari jala-jala listrik. Untuk menurunkan 

tegangan listrik dari jala-jala listrik 220 V AC menjadi 12 V DC, diperlukan sebuah 

adaptor. Adaptor yang digunakan dalam penelitian ini memiliki output 12VDC dan 

3,34A. Dikarenakan sumber daya mikrokontroler raspberry pi dapat dijalankan ketika 

mendapat supply 5V DC, maka diperlukan sebuah IC yang dapat menurunkan 

tegangan dari 12VDC menjadi 5VDC. IC yang digunakan IC LM2596 adjustable dc- 

dc. Untuk lampu LED, tidak diperlukan penurun tegangan dikarenakan kebutuhan 

tengannya yaitu 12VDC dan arusnya 10mA-20mA. 
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3.4 Rangkaian LED 

Pada pembuatan prototipe alat ukur kualitas tanaman ini menggunakan 2 LED 

yang berbeda, yaitu LED putih dan LED inframerah. Masing-masing lampu LED 

memiliki fungsi yang berbeda sesuai cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman. 

3.4.1 Rangkaian LED putih 

 

Sinar cahaya LED putih memberikan cahaya pada tanaman yang berfungsi 

untuk mencari cahaya tampak tersebut ke prototipe dimana akan diambil saluran 

warna RGB (merah). Datasheet lampu LED putih memberikan informasi kebutuhan 

tegangan pada rentang 3,0-3,6 V dan arus pada 20 mA untuk setiap lampu. Rangkaian 

lampu LED putih dipasang secara seri dan parallel (lihat Gambar 3.8). Lampu LED 

putih yang digunakan sebanyak 24 buah dimana dirangkai secara seri sebanyak 4 buah 

dan diparallelkan sebanyak 6 parallel. 

 

Gambar 3.8 Rangkaian LED Putih 

 

 
3.4.2 Rangkaian LED inframerah 

 

Sinar cahaya LED inframerah diberikan pada tanaman yang berfungsi untuk 

mencari cahaya tidak tampak atau invisble (inframerah) pada saluran dekat (short 

infrared). LED inframerah digunakan untuk mencari saluran warna NIR (Near- 

infrared). Rangkaian lampu LED inframerah dipasang secara seri dan parallel (lihat 

Gambar 3.9). Lampu LED inframerah yang digunakan sebanyak 27 buah dimana 

dirangkai secara seri sebanyak 9 buah dan diparallelkan sebanyak 3 parallel. 
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Gambar 3.9 Rangkaian LED Inframerah 

 

 
 

3.5 Prosedur Pengujian Prototipe 

3.5.1 Prosedur pengambilan nilai saluran warna merah dan NIR sinar 

matahari.  

Sinar matahari memiliki berbagai sumber pencahayaan yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, salah satunya tanaman. Tanaman 

membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Radiasi aktif 

fotosintesis (PAR) memiliki radiasi matahari 400 hingga 700 nm yang digunakan 

untuk melakukan proses fotosintesis bagi tanaman. Prototipe alat ukur kualitas 

tanaman tidak menggunakan sumber cahaya dari matahari, melainkan mengunakan 

LED inframerah dan LED putih. Adapun prosedur pengambilan nilai saluran warna 

merah dan NIR sinar matahari adalah sebagai berikut: 

1. Prototipe alat ukur kualitas tanaman, luxmeter dan alas disiapkan. 

2. Letakkan prototipe alat ukur kualitas tanaman dan alas di bawah sinar 

matahari (catatan: mengabaikan pantulan pipa oleh matahari yang terdapat 

pada alas yang digunakan). 

3. Sambungkan Raspberry dengan WiFi yang pernah tersambung oleh 

Raspberry Pi. 

4. Mencatat waktu pengambilan data dan nilai lux pada saat bersamaan. 

5. Pengambilan gambar awal akan mengambil saluran warna NIR (blue filter) 

dengan menjalankan pemrograman tersebut. 

6. Menekan tombol “space” untuk melanjutkan pengambilan gambar 

selanjutnya yaitu gambar saluran warna merah dengan filter hoya. 
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7. Menekan tombol “esc” untuk menyelesaikan pengambilan gambar. 

8. Pengambilan gambar dilakukan kembali dari urutan ke-6 hingga ke-8 

sebanyak 30 data (15 saluran warna NIR dan 15 saluran warna merah).. 

9. Data diolah untuk mendapatkan rata-rata spektrum saluran warna merah 

dan NIR berdasarkan matahari sebagai acuan nilai kecerahan saluran 

merah dan NIR pada prototipe alat ukur kualitas tanaman yang telah 

dirancang. 

Prosedur pengambilan nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR sinar 

matahari dapat diringkas dan ditunjukkan pada flowchart Gambar 3.9 
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Gambar 3.10 Flowchart pengambilan nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR 

sinar matahari 

 
 

3.5.2 Prosedur pengujian nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR 

prototipe berdasarkan nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR sinar 

matahari 

Pengujian nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR prototipe ini 

dilakukan untuk menaikkan nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR prototipe 

agar mendekati dengan nilai saluran warna merah dan NIR. Prinsipnya menambahkan 
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kecerahan pada saluran warna merah dan NIR prototipe agar mendekati dengan 

pencahayaan matahari. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Prototipe alat ukur kualitas tanaman, luxmeter dan alas disiapkan. 

2. Letakkan prototipe alat ukur kualitas tanaman dan alas di dalam ruangan 

dalam keadaan tertutup. 

3. Menghubungkan Raspberry dengan WiFi yang pernah tersambung oleh 

Raspberry Pi. 

4. Mencatat waktu pengambilan data dan nilai lux pada saat bersamaan. 

5. Pengambilan gambar awal akan mengambil saluran warna NIR (blue filter) 

dengan menjalankan pemrograman tersebut. 

6. Menekan tombol “space” untuk melanjutkan pengambilan gambar 

selanjutnya yaitu gambar saluran warna merah dengan filter hoya. 

7. Menekan tombol “esc” untuk menyelesaikan pengambilan gambar. 

8. Pengambilan gambar dilakukan kembali dari urutan ke-6 hingga ke-8 

sebanyak 30 data (15 saluran warna NIR dan 15 saluran warna merah).. 

9. Data diolah untuk mendapatkan rata-rata spektrum saluran warna merah 

dan NIR serta membandingkan nilai saluran warna merah dan NIR 

berdasarkan matahari. 

10. Setelah menemukan perbandingan antara saluran warna merah dan NIR 

pada prototipe, dapat menaikkan nilai kecerahan saluran warna merah dan 

NIR agar mendekati nilai saluran warna merah dan NIR matahari. 

Prosedur pengujian nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR prototipe 

berdasarkan sinar matahari dapat diringkas dan ditunjukkan pada flowchart Gambar 

3.10 
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Gambar 3.11 Prosedur pengujian nilai kecerahan saluran warna merah dan NIR 
prototipe berdasarkan sinar matahari 

 

 

 
3.5.3 Prosedur pengujian pengambilan gambar nilai NDVI pada komoditi Sawi 

Pakcoy berdasarkan perbedaan jumlah air dengan membandingkan nilai 

kelembapan tanah. 

Pengujian pengambilan gambar nilai index NDVI pada komoditi sawi belum 

dilakukan secara langsung dilapangan. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 
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1. Prototipe alat ukur kualitas tanaman, luxmeter, tanaman dan air sesuai 

variabel yang telah ditentukan (100 ml, 250ml, 500ml) disiapkan 

2. Mengukur dan mencatat nilai kelembapan tanah menggunakan alat ukur 

kelembapan tanah sebelum tanaman disiram. 

3. Tanaman sawi pakcoy diletakkan didalam prototipe alat ukur kualitas 

tanaman. 

4. Kabel AC input dihubungkan ke jala-jala listrik untuk menghidupkan 

prototipe dan LED yang ada didalam prototipe. 

5. Menghubungkan Raspberry dengan WiFi yang pernah tersambung oleh 

Raspberry Pi. 

6. Prototipe alat ukur kualitas tanaman siap digunakan. 

Algoritma pemrograman prototipe alat ukur kualitas tanaman yang dibuat 

memiliki fungsi masing-masing dan dapat dilihat pada Gambar 3.12. Pertama, 

melakukan inisialisasi kamera, motor servo, dan filter. Motor servo yang telah 

terhubung dengan mikrokontroler akan mereset pada posisi awal (posisi filter RGB). 

Selanjutnya menyalakan kamera raspberry dengan menjalankan pemrograman yang 

telah tersedia. Setelah muncul gambar saluran merah, tekan tombol “space” untuk 

mengambil gambar pada saluran merah dan menyimpan gambar pada folder Red. 

Seiring menyimpan data warna merah, motor servo akan memutar 180°. Setelah 

muncul gambar saluran warna NIR, tekan tombol “esc” untuk mengambil gambar 

pada saluran warna NIR dan menyimpan gambar pada folder NIR. 

Setelah tersimpan data gambar asli saluran warna merah dan NIR, prosedur 

selanjutnya memisahkan saluran warna R, G, B dalam bentuk greyscale untuk masing- 

masing saluran warna merah dan NIR. Gambar yang telah diubah menjadi greyscale, 

dapat menghitung data warna merah dan NIR pada rentang 0-255. Setelah mengetahui 

data warna merah dan NIR dalam rentang 0-255, gambar disimpan di masing-masing 

folder. Dari data tersebut, dapat menggabungkan dari rumus NIR dan merah menjadi 

NDVI. Gambar NDVI yang disimpan masih berbentuk greyscale dapat diubah 

diberikan Colormapping agar terlihat perbedaan warna NDVI. Gambar NDVI yang 

telah dilakukan colormapping, dapat dihitung rata-rata piksel NDVI pada tanaman. 

Data NDVI yang muncul merupakan rata-rata gambar piksel NDVI yang telah 

dilakukan colormapping. Tahap terakhir mencatat nilai NDVI di excel secara manual. 
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Gambar 3.12 Flowchart Algoritma Program Prototipe Alat Ukur Kualitas Tanaman 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam 

pembuatan dan pengujian prototipe alat ukur warna klorofil daun. 

4.1 Nilai Saluran Warna Merah dan NIR matahari 

Tanaman mendapatkan pencahayaan utama dari sinar matahari. Pengujian 

menggunakan sinar matahari memiliki banyak ketergantungan dengan cuaca pada saat 

saat tertentu. Maka dari itu, pengujian prototipe alat ukur kualitas tanaman 

berdasarkan NDVI akan diganti menggunakan lampu LED warna putih dan 

inframerah. Data nilai panjang gelombang warna saluran merah dan NIR pada 

matahari akan dijadikan sebagai acuan dari prototipe alat ukur kualitas tanaman 

menggunakan lampu LED putih dan inframerah. Acuam yang digunakan 

menggunakan alas polos berwarna merah yang memiliki satu warna dan tidak 

memantul cahayanya. Alas berwarna merah bertujuan untuk pengambilan nilai saluran 

warna merah sesuai dengan persamaan NDVI. Nilai saluran warna merah dan NIR 

matahari dapat melihat Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai lux, panjang gelombang saluran warna merah dan NIR matahari 
 

 Panjang gelombang warna Red & Nir matahari 

Lux Red (0-255) Nir (0-255) 

14367 252,4094987 244,3977995 

16384 243,1471191 237,5327734 

16384 243,1303841 237,5984082 

16384 252,4591016 244,3652832 

16384 242,8056901 237,8756348 

16384 243,2049154 238,1209863 

16080 252,4233431 243,7859635 

16384 248,4894303 233,0208984 

16384 245,2504069 239,2775293 

16384 251,5426986 234,7413118 

16384 250,3129264 242,4904883 

14970 252,2877246 243,0130794 

16384 250,0687533 243,1446224 

13537 252,5207064 243,3680827 

16384 252,5157031 243,3759082 

X 248,8378934 240,4072513 
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4.2 Hasil Pengujian Nilai Kecerahan Saluran Warna Merah dan NIR 

Prototipe 

Nilai panjang gelombang warna merah dan NIR matahari telah ditentukan pada 

tabel 4.1. Nilai panjang gelombang tersebut akan dijadikan sebagai bahan kalibrasi 

nilai panjang gelombang warna NIR prototipe alat ukur kualitas tanaman yang telah 

dirancang. Nilai saluran warna merah dan NIR prototipe dapat melihat Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Nilai lux, panjang gelombang saluran warna merah dan NIR prototipe 
 

  Panjang gelombang warna merah dan NIR LED   

Lux Red Nir 

193 159,2180035 172,7823481 

193 159,4534288 173,1175217 

193 158,2559115 172,3655035 

193 159,0638585 171,8039844 

193 157,9997917 173,1762066 

193 158,831263 172,161454 

193 157,5110807 173,7639583 

193 157,9867795 172,8023611 

193 158,0100564 170,9629818 

193 157,1045833 171,8290755 

193 157,3191016 173,3242014 

193 157,3772352 171,6827865 

193 156,0976432 172,1770443 

193 157,6321571 172,2545573 

193 157,0959375 171,8869184 

X 157,9304554 172,4060602 

 
Perbandingan yang dihitung berdasarkan interpolasi rata-rata antara nilai 

panjang gelombang warna merah dan NIR matahari dengan nilai panjang gelombang 

warna warna merah dan NIR prototipe. Interpolasi panjang gelmbang yang 

diperhitungkan salah satu dari warna merah atau NIR matahari. membandingkan 

panjang gelombang NIR prototipe yang agar sesuai dengan nilai panjang gelombang 

NIR matahari. Adapun perhitungan interpolasi rata-rata nilai panjang gelombang NIR 

prototipe sebagai berikut : 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑑 ∶ 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑑 ∶ 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐿𝐸𝐷 
 

248,8378934 
 

 

240,4072513 

157,9304554 
= 

𝑥 
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𝑥 = 
240,4072513 𝑥 157,9304554 

 
 

248,8378934 
 

𝑥 = 152,5797625 
 

Nilai NIR yang direkomendasikan agar sesuai nilai panjang gelombang NIR 

matahari bernilai 152,5797625. Sedangkan yang terdeteksi pada prototipe 

172,4060602 dalam rentang 0-255. Selisih yang terjadi yaitu 

𝑁𝐼𝑅 𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 = 𝑁𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒 

152,5797625 = 172,4060602 + 𝑥 

𝑥 = −19,82629766 
 

𝑥 ≈ −20 
 

Selisih yang diperhitungkan antara nilai NIR prototipe dengan NIR matahari 

sebesar -20. Maka dari itu, diperlukan penurunan nilai NIR pada kodingan sebesar 20 

agar nilai NIR sesuai dengan NIR matahari. 

 

 
4.3 Hasil Pengambilan Gambar Nilai NDVI Berdasarkan Perbedaan Jumlah 

Variabel Air dan Membandingkan dengan Nilai Kelembapan Tanah 

Sawi Pakcoy yang akan diuji coba memiliki usia 30 HST (Hari Setelah Tanam) 

per tanggal 10 oktober 2020 menyesuaikan dengan kondisi tanaman sawi pakcoy yang 

terdapat pada lahan Inagreen untuk seluruh tanaman sawi pakcoy yang akan dilakukan 

pengambilan gambar. Pemberian air diberikan untuk masing-masing tanaman kurang 

lebih berukuran aqua gelas kecil (240-250 ml). Untuk melakukan pengujian yang 

bervariatif, perbedaan variabel jumlah airnya dibedakan menjadi 3 titik yaitu 100 ml, 

250 ml, dan 500 ml dengan pengulangan dilakukan selama 5 hari. Untuk menentukan 

indikator pada tanaman dapat melihat tabel 2.1 subbab 2.2. Pengambilan data 

mengikuti waktu penyiraman tanaman, yaitu pagi hari yaitu pukul 06.00 WIB dan sore 

hari pukul 17.00 WIB. Pengambilan data kembali setelah dilakukan penyiraman 

menunggu sekitar 7-10 menit untuk proses suatu tanaman melakukan penyerapan air 

yang telah diberikan. Alat ukur kelembapan tanah akan memberikan informasi terkait 

kelembapan tanah dengan satuan RH (Relative Humidity). 
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Data yang dikalkulasi merupakan hasil rata-rata data asli pada lampiran 

pengambilan sebelum dan sesudah penyiraman untuk setiap hari. Pengambilan data 

dilakukan dari hari senin, 12 Oktober 2020 hingga hari jum’at, 16 Oktober 2020. 

Untuk beberapa hasil gambar dari prototipe dapat melihat pada Lampiran 4 

dokumentasi pendukung. Adapun data-data hasil pengujian untuk 100 ml, 250 ml, dan 

500 ml sebagai berikut : 

a. Pengujian pada pemberian air 100 ml 

 
Tabel 4.3 Nilai rata-rata NDVI pada jumlah air 100 ml 

 

Tanaman A = 100 ml 

Hari 
                                                                Nilai NDVI    Ket. 

Cuaca Sebelum Indikator Sesudah Indikator Selisih 

Senin 0,362 Tanaman Sehat 0,365 Tanaman Sehat 0,250 Normal 

Selasa 0,364 Tanaman Sehat 0,350 Tanaman Sehat -1,310 Hujan 

Rabu 0,371 Tanaman Sehat 0,368 Tanaman Sehat -0,350 Gerimis 

Kamis 0,372 Tanaman Sehat 0,392 Tanaman Sehat 2,050 Normal 

Jumat 0,371 Tanaman Sehat 0,377 Tanaman Sehat 0,600 Hujan 

X 0,368  0,370  0,248  

 

Tabel 4.4 Perkembangan nilai selisih rata-rata NDVI dari hari ke hari sebelum dan 
sesudah penyiraman pada 100 ml 

 

Hari ke hari Sebelum Sesudah 

Senin-selasa 0,002 -0,014 

selasa-rabu 0,008 0,017 

rabu-kamis 0,001 0,025 

kamis-jum'at -0,001 -0,016 

X 0,002 0,003 

Selisih 0,001 

 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai NDVI 

masih memiliki rentang 0,33-0,66 atau tergolong tanaman sehat untuk hari senin 

sampai jum’at pada titik 100 ml. Pada data NDVI tersebut terdapat perubahan sebelum 

dan sesudah diberikan air. Rata-rata selisih nilai NDVI dari hari ke hari (lihat Tabel 

4.4) sebelum penyiraman yaitu 0,002 dan rata-rata selisih nilai NDVI setelah 

penyiraman yaitu 0,003. Terdapat kenaikan tingkat kesehatan tanaman sebesar 0,001 

atau 0,1% nilai selisih NDVI setelah diberikan air pada titik penyiraman 100 ml. 
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Tabel 4.5 Tabel kelembapan tanah pada titik 100 ml 
 

Tanaman A = 100 ml 

  Nilai Kelembapan Tanah  
Hari Pagi (penyiraman) Sore (penyiraman) Ket. 

Cuaca  Sebelum Sesudah Indikator Sebelum Sesudah Indikator 

Senin 8-9 8-9 Basah 8-9 9-10 Basah Normal 
Selasa 9-10 9-10 Basah 8-9 >10 Basah Hujan 
Rabu >10 >10 Basah 8-9 >10 Basah Gerimis 
Kamis 8-9 8-9 Basah 8-9 8-9 Basah Normal 
Jumat 8-9 8-9 Basah 8-9 8-9 Basah Hujan 

 
Berdasarkan tabel 4.5 diatas, hasil pengukuran nilai kelembapan tanah pada 

setiap hari terindikasi “basah” dari awal hingga akhir pengambilan data. Banyak faktor 

yang menyebabkan pembacaan alat ukur kelembapan tanah nya “basah”, contohnya 

proses distribusi air pada tanaman dari akar menuju ke daun dan mikroba yang 

berkembang biak didalam jaringan diatas tanah. Selain itu, terdapat kondisi yang tidak 

dapat dihindarkan yaitu kondisi cuaca. Terlihat pada tabel 4.5 pada hari selasa sore 

mengalami kenaikan nilai kelembapan tanah yang disebabkan oleh pengaruh hujan. 

Kondisi tersebut berpengaruh pada nilai rata-rata NDVI. Contoh pengaruh dapat 

melihat pengambilan data kondisi sebelum dan sesudah di hari selasa sebesar -1,310 

dan rabu sebesar -0,350. Ketika kondisi hari berikutnya normal, maka nilai rata-rata 

NDVI mengalami kenaikan kembali. Tercatat pada hari kamis memiliki selisih 

sebelum dan sesudah penyiraman yang cukup signifikan sebesar 2,050. Apabila 

kondisi tidak mendukung kembali, maka nilai rata-rata NDVI akan mengalami 

penurunan nilai selisih rata-rata NDVI. Tercatat kondisi hari jum’at memiliki selisih 

dan sebelum penyiraman sebesar 0,600. Meskipun terdapat selisih tersebut bernilai 

negatif, tanaman pada hari tersebut masih terdeteksi nilai NDVI pada rentang tanaman 

sehat. 
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b. Pengujian pada pemberian air 250 ml 

 
Tabel 4.6 Nilai rata-rata NDVI pada jumlah air 250 ml 

 

Tanaman B = 250 ml 

Hari 
                                                         Nilai NDVI    Ket. 

Cuaca Sebelum Indikator Sesudah Indikator Selisih 

Senin 0,372 Tanaman Sehat 0,362 Tanaman Sehat -1,050 Normal 

Selasa 0,372 Tanaman Sehat 0,360 Tanaman Sehat -1,250 Hujan 

Rabu 0,381 Tanaman Sehat 0,382 Tanaman Sehat 0,100 Gerimis 

Kamis 0,377 Tanaman Sehat 0,380 Tanaman Sehat 0,250 Normal 

Jumat 0,397 Tanaman Sehat 0,388 Tanaman Sehat -0,950 Hujan 

X 0,380  0,374  -0,580  

 

Tabel 4.7 Perkembangan nilai selisih rata-rata NDVI dari hari ke hari sebelum dan 

sesudah penyiraman pada 250 ml 
 

Hari ke hari Sebelum Sesudah 

Senin-selasa 0,00000 -0,00200 

Selasa-rabu 0,00900 0,02250 

rabu-kamis -0,00400 -0,00250 

kamis-jumat 0,02000 0,00800 

X 0,00625 0,00650 

Selisih 0,00025 

 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai NDVI 

masih memiliki rentang 0,33-0,66 atau tergolong tanaman sehat untuk hari senin 

sampai jum’at pada titik 250 ml. Pada data NDVI tersebut terdapat perubahan sebelum 

dan sesudah diberikan air. Rata-rata selisih nilai NDVI dari hari ke hari (lihat Tabel 

4.7) sebelum penyiraman yaitu 0,00625 dan rata-rata selisih nilai NDVI setelah 

penyiraman yaitu 0,00650. Terdapat kenaikan tingkat kesehatan tanaman sebesar 

0,00025 atau 0,025% nilai selisih NDVI setelah diberikan air pada titik penyiraman 

250 ml. 
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Tabel 4.8 Tabel kelembapan tanah pada jumlah air 250 ml 
 

Tanaman B = 250 ml 

   Nilai Kelembapan Tanah   

Hari  Pagi   Sore  Ket. 

Cuaca  Sebelum Sesudah Indikator Sebelum Sesudah Indikator 

Senin 8-9 9-10 Basah 8-9 >10 Basah Normal 

Selasa 9-10 9-10 Basah >10 >10 Basah Hujan 

Rabu >10 >10 Basah >10 >10 Basah Gerimis 

Kamis >10 >10 Basah >10 >10 Basah Normal 

Jumat >10 >10 Basah >10 >10 Basah Hujan 

 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil pengukuran nilai kelembapan tanah pada 

setiap hari terindikasi “basah” dari awal hingga akhir pengambilan data. Banyak faktor 

yang menyebabkan pembacaan alat ukur kelembapan tanah nya “basah”, contohnya 

proses distribusi air pada tanaman dari akar menuju ke daun dan mikroba yang 

berkembang biak didalam jaringan diatas tanah. Selain itu, terdapat kondisi yang tidak 

dapat dihindarkan yaitu kondisi cuaca. Pembacaan nilai kelembapan tanah sejak hari 

selasa sore sudah mengalami kenaikan yang maksimum nilai kelembapan tanahnya 

hingga akhir pengambilan gambar. Apabila melihat dari awal pengambilan gambar 

untuk tanaman dengan pemberian air 250 ml terdapat penurunan nilai selisih rata-rata 

NDVI sebesar -1,050. Seluruh makhluk hidup termasuk tanaman belum tentu dapat 

secara langsung menyesuaikan kondisi nya di lingkungan baru. Kondisi penurunan 

selanjutnya dipengaruhi oleh cuaca hujan yang terjadi pada hari selasa, rabu, dan 

jumat. Kondisi tersebut berpengaruh pada nilai rata-rata NDVI. Contoh pengaruh 

dapat melihat pengambilan data kondisi sebelum dan sesudah di hari selasa sebesar - 

1,250 dan hari rabu terdapat selisih kenaikan yang sedikit sebesar 0,100. Ketika 

kondisi hari berikutnya normal, maka nilai rata-rata NDVI mengalami kenaikan 

kembali. Tercatat pada hari kamis memiliki selisih sebelum dan sesudah penyiraman 

yang cukup signifikan sebesar 0,250. Apabila kondisi tidak mendukung kembali, 

maka nilai rata-rata NDVI akan mengalami penurunan nilai selisih rata-rata NDVI. 

Tercatat kondisi hari jum’at memiliki selisih dan sebelum penyiraman sebesar -0,950. 

Meskipun terdapat selisih rata-rata tersebut bernilai negatif, tanaman pada hari 

tersebut masih terdeteksi nilai NDVI pada rentang tanaman sehat. 
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c. Pengujian pada pemberian air 500 ml 

 
Tabel 4.9 Nilai NDVI pada jumlah air 500 ml 

 

Tanaman C = 500 ml 

Hari 
                                          Nilai NDVI (penyiraman)   Ket. 

Cuaca Sebelum Indikator Sesudah Indikator Selisih 

Senin 0,403 Tanaman Sehat 0,404 Tanaman Sehat 0,100 Normal 

Selasa 0,399 Tanaman Sehat 0,389 Tanaman Sehat -1,050 Hujan 

Rabu 0,358 Tanaman Sehat 0,364 Tanaman Sehat 0,550 Gerimis 

Kamis 0,348 Tanaman Sehat 0,384 Tanaman Sehat 3,600 Normal 

Jumat 0,348 Tanaman Sehat 0,333 Tanaman Sehat -1,500 Hujan 

X 0,371 Tanaman Sehat 0,374 Tanaman Sehat 0,340  

 
Tabel 4.10 Tabel perkembangan NDVI dari hari ke hari sebelum dan sesudah 

penyiraman pada 500 ml 
 

Hari ke hari Sebelum Sesudah 

Senin-selasa -0,004 -0,016 

Selasa-Rabu -0,041 -0,025 

Rabu-kamis -0,011 0,020 

Kamis-Jum'at 0,000 -0,051 

X -0,014 -0,018 

Selisih -0,004 

 
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai NDVI 

masih memiliki rentang 0,33-0,66 atau tergolong tanaman sehat untuk hari senin 

sampai kamis pada titik 500 ml. Pada hari selanjutnya, nilai rata-rata NDVI setelah 

dilakukan penyiraman mendekati tergolong tanaman tidak sehat. Pada data NDVI 

tersebut terdapat perubahan sebelum dan sesudah diberikan air. Rata-rata selisih nilai 

NDVI dari hari ke hari (lihat Tabel 4.10) sebelum penyiraman yaitu -0,014 dan rata- 

rata selisih nilai NDVI setelah penyiraman yaitu -0,018. Tanda negatif pada selisih 

nilai rata-rata NDVI dari hari ke hari menandakan terdapat penurunan tingkat 

kesehatan tanaman sebesar -0,004 untuk rata-rata seluruh data dari hari ke hari atau 

0,4% nilai selisih rata-rata keseluruhan NDVI setelah diberikan air pada titik 

penyiraman 500 ml. 
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Tabel 4.11 Tabel kelembapan tanah pada jumlah air 500 ml 
 

Tanaman C= 500 ml 

  Nilai Kelembapan Tanah (RH)  
Hari Pagi (penyiraman) Sore (penyiraman) Ket. 

Cuaca  Sebelum Sesudah Ket. Cuaca Sebelum Sesudah Indikator 

Senin 8-9 >10 Basah 8-9 >10 Basah Normal 

Selasa >10 >10 Basah >10 >10 Basah Hujan 

Rabu >10 >10 Basah >10 >10 Basah Gerimis 

Kamis >10 >10 Basah >10 >10 Basah Normal 

Jumat >10 >10 Basah >10 >10 Basah Hujan 

 
Berdasarkan tabel 4.11 diatas, hasil pengukuran nilai kelembapan tanah pada 

setiap hari terindikasi “basah” dari awal hingga akhir pengambilan data. Pembacaan 

nilai kelembapan tanah sejak hari awal sudah terbaca maksimum pembacaan nilai 

kelembapan tanah hingga akhir pengambilan gambar. Banyak faktor yang 

menyebabkan pembacaan alat ukur kelembapan tanah nya “basah”, contohnya proses 

distribusi air pada tanaman dari akar menuju ke daun dan mikroba yang berkembang 

biak didalam jaringan diatas tanah. Selain itu, terdapat kondisi yang tidak dapat 

dihindarkan yaitu kondisi cuaca. Contoh pengaruh cuaca hujan dapat melihat 

pengambilan data selisih sebelum dan sesudah di hari selasa sebesar -1,050 dan hari 

rabu terdapat selisih rata-rata NDVI yang sedikit sebesar 0,550. Ketika kondisi hari 

berikutnya normal, maka nilai rata-rata NDVI mengalami kenaikan kembali. Tercatat 

pada hari kamis memiliki selisih sebelum dan sesudah penyiraman yang cukup 

signifikan sebesar 3,600. Apabila kondisi tidak mendukung kembali, maka nilai rata- 

rata NDVI akan mengalami penurunan nilai selisih rata-rata NDVI. Tercatat kondisi 

hari jum’at memiliki selisih dan sebelum penyiraman sebesar -1,500. Meskipun 

terdapat selisih tersebut bernilai negatif, tanaman pada hari tersebut masih terdeteksi 

nilai NDVI pada rentang tanaman sehat. Akan tetapi, nilai rata-rata NDVI 

menunjukkan penurunan tingkat kesehatan tanaman secara perlahan dimana dapat 

menyebabkan tanaman masuk kedalam rentang 0-0,33 atau tanaman tidak sehat. 

Berdasarkan pengujian pada tiga titik yang berbeda (100ml, 250 ml, dan 500 

ml) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai rata-rata NDVI sebelum dan 

sesudah dilakukan penyiraman pada tanaman. Salah satu contoh faktor yang sangat 

berpengaruh yaitu cuaca. Air hujan dapat menyebabkan tanah menjadi lembap atau 

mengalami kenaikan nilai kelembapan tanah. Apabila terjadi kenaikan nilai 

kelembapan tanah, nilai NDVI antara sebelum dan sesudah penyiraman pada seluruh 
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titik mengalami penurunan yang cukup terlihat. Apabila kondisi hari berikutnya 

mendukung, maka nilai NDVI antara sebelum dan sesudah penyiraman mengalami 

kenaikan pada setiap titik. 

Kondisi kenaikan kelembapan tanah yang sangat lembap, nilai NDVI terlihat 

perbedaan secara nyata. Meskipun pemberian jumlah air yang tidak jauh berbeda itu 

tidak terlihat secara nyata pada gambar perkembangan tanaman yang terlihat dari 

gambar, nilai NDVI sangat terlihat mengalami kenaikan dan penurunan dari hari ke 

hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengambilan gambar warna merah dan NIR matahari berjumlah 30 data 

(15 warna merah dan 15 warna NIR) dengan saluran warna merah yang didapat 

dari rata-rata pada rentang 248,8378934 dan saluran warna NIR yang didapat 

rata-rata pada rentang 240,4072513 dengan skala 0-255. Nilai lux yang diambil 

hanya menunjukkan tambahan informasi terkait pencahayaan sekitar ketika 

mengambil data di lapangan. 

2. Hasil pengambilan gambar warna merah dan NIR prototipe berjumlah 30 data 

(15 warna merah dan 15 warna NIR) dengan saluran warna merah yang didapat 

157,930455 dan saluran warna NIR yang didapat rata-rata pada rentang 

172,40606. Agar nilai NDVI prototipe dapat dikatakan sama dengan nilai 

NDVI matahari, maka perlu perubahan hasil rata-rata saluran warna merah 

atau NIR dengan metode interpolasi. Interpolasi yang diambil dari saluran 

warna NIR, yang didapatkan pada -20. Hasil selisih tersebut dapat digunakan 

dengan mengurangi nilai NIR pada prototipe sebesar 20. 

3. Pengambilan gambar NDVI berdasarkan perbedaan variabel air dibedakan 

menjadi 3 titik (100 ml, 250 ml, dan 500 ml) untuk 5 hari pengulangan. Pada 

titik 100 ml, terdapat kenaikan nilai rata-rata selisih NDVI sebelum dan 

sesudah penyiraman sebesar 0,001 atau 0,1%. Pada titik 250 ml, terdapat 

kenaikan nilai rata-rata selisih NDVI sebelum dan sesudah penyiraman sebesar 

0,00025 atau 0,025%. Pada titik 500 ml, terdapat penurunan nilai rata-rata 

selisih NDVI sebelum dan sesudah penyiraman sebesar 0,004 atau 0,4%. 

Besarnya perubahan air berbanding lurus dengan nilai rata-rata selisih NDVI. 

Salah satu faktor yang tidak dapat dihindari yaitu cuaca. Semakin lembap suatu 

tanah, maka nilai NDVI bisa terjadi mengecil nilai kenaikannya atau 

penurunan rata-rata selisih NDVI sebelum dan sesudah waktu penyiraman. 
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5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan pembuatan prototipe alat ukur warna klorofil daun 

berdasarkan pendekatan NDVI ini adalah untuk kepentingan alat ukur berbasis optik 

yang mana tidak memotong daun pada tanaman. Pada kenyataannya, alat yang dibuat 

belum cukup optimal, sehingga masih diperlukan perbaikan. Berikut ini merupakan 

beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan alat ini, antara lain: 

1. Pengembangan alat untuk selanjutnya dapat mencoba prototipe alat ukur 

kualitas tanaman ke tanaman lain dan diterapkan rentang waktu selama 

pertumbuhan tanaman. 

2. Sumber pencahayaan (LED putih dan inframerah) dipastikan kebenaran nilai 

pencahayaannya. Lampu LED juga dapat dijadikan otomatisasi menyesuaikan 

pencahayaan sekitar lingkungan. 

3. Pengembangan alat untuk selanjutnya dapat dikaitkan dengan berbagai macam 

kelembapan tanahnya berdasarkan alat ukur kelembapan tanah yang lebih 

akurat. 



45  

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Anonim, “Specification Raspberry Pi 3 Model B”, 

https://www.raspberrypi.org/products/ raspberry-pi-3-model-b/ (diakses pada 

04 Februari 2020 

Anonim, “Specification Pi NoIR Camera V2”, 

https://www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera-v2/ (diakses pada 04 

Februari 2020) 

Arrohmah, Supriyanto, A., & Kusumandari. (2007). Karakteristik klorofil pada daun 

sebagai material photodetector organic Study of chlorophyll characteristic on 

leaves as photodetector organic material. 5(2), 67–72. 

https://doi.org/10.13057/biofar/f050203 

Aung, K., Jiang, Y., & He, S. Y. (2018). The role of water in plant–microbe 

interactions. Plant Journal, 93(4), 771–780. https://doi.org/10.1111/tpj.13795 

Beisel, N. S., Callaham, J. B., Sng, N. J., Taylor, D. J., Paul, A. L., & Ferl, R. J. (2018). 
Utilization of single-image normalized difference vegetation index (SI-NDVI) 

for early plant stress detection. Applications in Plant Sciences, 6(10), 1–10. 

https://doi.org/10.1002/aps3.1186 

Bisi, O. (2015). Visible and Invisible The Wonders of Light Phenomena (SironiEditore 
(ed.)). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 

09825-8 

Dash, J., Verma, S., Dasmunshi, S., & Nigam, S. (2018). Plant Health Monitoring 

System Using Raspberry Pi. 119(15), 955–959. http://www.acadpubl.eu/hub/ 

Felania, C. (2017). Pengaruh ketersedian air terhadap pertumbuhan kacang hijau 

(Phaceolus radiatus). Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan 

Biologi, 131–138. http://seminar.uny.ac.id/sembiouny2017/prosiding/pengaruh- 

ketersediaan-air-terhadap-pertumbuhan-kacang-hijau-phaceolus-radiatus 

Hasanah, J., Rondhi, M., & Hapsari, D. (2018). Julita Hasanah 1 , Muhammad Rondhi 

2 , dan Triana Dewi Hapsari 2 2). 6(1), 23–34. 

Hidayat, A. S., Noer, I., & Handayani, S. (2019). Bauran Pemasaran Komoditi Sawi 
Pakcoy Organik pada Yayasan Bina Sarana Bakti. Karya Ilmiah Mahasiswa 

[Agribisnis], 1–9. 

Institute, O., Alifa, Y., Eka, N. R., Alkautsar, S., David, W., Noviara, S., & Arixstia, 

T. (2019). Statistik Pertanian Organik Indonesia 2019. In A. F. Firman & W. 

David (Eds.), Journal of Chemical Information and Modeling (2019th ed., Vol. 

53, Issue 9). Aliansi Organis Indonesia. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Khosla, R. (2010). Precision agriculture : challenges and opportunities in a flat world. 
Soil Solutions for a Changing World. 19th World Congress of Soil Science. 2010., 

August, 26–28. 

https://www.raspberrypi.org/products/%20raspberry-pi-3-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera-v2/
http://www.acadpubl.eu/hub/
http://seminar.uny.ac.id/sembiouny2017/prosiding/pengaruh-


46  

Kurniawan, A. (2016). Getting Started with Raspberry Pi 3. 133. 

Mansson, Petter. (2019). Low Cost NDVI analysis using Raspberry Pi and Pi NoIR. 
https://publiclab.org/notes/petter_mansson1/04-09-2019/low-cost-ndvi- 

analysis-using-raspberrypi-and-pinoir (diakses pada 13 Juli 2020) 

Mayrowani, H. (2016). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Forum 

Penelitian Agro Ekonomi, 30(2), 91. 

https://doi.org/10.21082/fae.v30n2.2012.91-108 

Mulla, D. J. (2013). Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key 
advances and remaining knowledge gaps. Biosystems Engineering, 114(4), 358– 

371. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.08.009 

Nio Song, A., & Banyo, Y. (2011). Konsentrasi Klorofil Daun Sebagai Indikator 
Kekurangan Air Pada Tanaman. Jurnal Ilmiah Sains, 15(1), 166. 

https://doi.org/10.35799/jis.11.2.2011.202 

Pazriyah, D. (2017). Penggunaan Raspberry Pi Dalam Mendeteksi Warna Melalui 
Webcam. Eprints Elektronik and Computer Science, 3–24. 

http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/4391 

Purnama, A. (2016). Aplikasi Matriks dalam Pengolahan Gambar. May, 18650054. 

Rahim, H. A., Morat, B. C., & Rahim, R. A. (2011). Non-Invasive Evaluation of 

Hydrogen Peroxide Concentrations in a Drinking Bottle by Near-Infrared 

Spectrometry. Sensor & Transducers Journal, 131(8), 83–90. 

http://www.sensorsportal.com 

Rifqi Fauzi, A., Casdi, & Warid. (2019). Respon Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) 
terhadap Pemberian Pupuk Organik Cair Limbah Perikanan. Jurnal Hortikultura 

Indonesia, 10(2), 94–101. https://doi.org/10.29244/jhi.10.2.94-101 

Sutanto, R. (2002). Penerapan Pertanian Organik: pemasyarakatan dan 

pengembangannya. Kanisius. 

Sutanto, R. (2002). Pertanian organik: Menuju pertanian alternatif dan berkelanjutan. 

Kanisius. 

Utomo, B. (2007). FOTOSINTESIS PADA TUMBUHAN. Karya Ilmiah. Fakultas 
Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan 

Williams, P. John, A, & Marena, M. (2019). Near Infrared Technology - Getting The 

Best Out of Light. African Sun Media 

Yengoh, G. T., Dent, D., Olsson, L., Tengberg, A. E., & Tucker III, C. J. (2015). Use 
of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess Land 

Degradation at Multiple Scale Current Status, Future Trends, and Practical 

Consideration. SpringerBriefs in Enviromental Science. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24112-8 

Zwinkels, J. C. (2015). Light, Electromagnetic Spectrum. Encyclopedia of Color 

Science and Technology, January 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-642- 

27851-8 

 

http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/4391
http://www.sensorsportal.com/

