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PENGARUH KUALITAS CAHAYA DAN LAMA PENYINARAN 

TERHADAP PERTUMBUHAN NANAS (Ananas comosus (L.) Merill)  

DI PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 

 

 

 

Oleh 

 

 

KASMITA NOVIYANA 

 

 

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah  

Ananas comosus. Mengingat manfaat dari buah nanas yang banyak dan nilai jual 

dari nanas ini cukup tinggi maka buah nanas (Ananas comosus) merupakan salah 

satu tanaman yang banyak diusahakan oleh petani di Indonesia, terutama di daerah 

Sumatera seperti  PT. GGP (Great Giant Pineapple). Tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk mengetahui pengaruh kualitas cahaya merah dan biru serta lama penyinaran 

(12jam,18jam dan 24jam) terhadap pertumbuhan nanas (A. comosus) dan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas cahaya merah dan biru serta lama penyinaran yang 

berperan paling efektif terhadap pertumbuhan nanas (A. comosus). Penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Germinasi PT. Great Giant Pineapple (GGP) pada 

November-Desember 2015 dilaksanakan dalam percobaan factorial 3x3. Faktor A 

adalah kualitas cahaya (cahaya biru, merah dan kontrol). Faktor B adalah Lama 

penyinaran (12jam, 18jam dan 24 jam). Data dianalisis ragam pada taraf nyata 5%, 

jika interaksi tidak signifikan maka main effect ditentukan dengan uji BNT . Jika 

interaksi antara faktor A dan faktor B nyata maka dilanjutkan dengan penentuan 

simple effect faktor A dengan uji F pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Kualitas cahaya baik merah ataupun biru meningkatkan secara 

nyata terhadap lebar daun nanas  sebesar 41,02%. Lama penyinaran 24jam 

meningkatkan tinggi tanaman sebesar 26,63%, dan lebar daun sebesar 22,71%. 

Interaksi antara biru dengan lama penyinaran 24jam serta interaksi merah dengan 

lama penyinaran 24jam meningkatkan secara nyata berat segar nanas (A.comosus) 

dan kandungan klorofil nanas (A.comosus).   

 

 

Kata Kunci : Nanas (A. comosus), Cahaya Merah, Cahaya Biru, Lama penyinaran 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Nanas merupakan tanaman buah yang memiliki nama ilmiah Ananas comosus. 

Tanaman nanas berbentuk semak dan hidup nya bersifat tahunan  (perennial). 

Batang tanaman nanas beruas,batangnya berukuran cukup panjang 20-25 cm 

atau lebih dan memiliki diameter 2,0-3,5 cm. Daun nanas berbentuk 

memanjang, liat dan tidak mempunyai ibu tulang daun. Pada tepi daun nya ada 

yang ditumbuhi duri tajam dan ada yang tidak berduri. Tetapi ada pula yang 

durinya hanya ada diujung daun. Duri nanas tersusun rapi menuju kesatu arah 

menghadap ujung daun. Nanas mempunyai rangkaian bunga majemuk yang 

tersusun pada ujung batangnya. Bunga bersifat hermaprodit dan berjumlah 

antara 100-200. Waktu yang diperlukan dari mulai menanam tanaman nanas 

sampai terbentuk bunga sekitar 6-16 bulan (Abustam, 2009). 

 

Tanaman nanas dapat tumbuh didataran rendah hingga dataran tinggi 

 1.200 mdpl. Tanaman nanas dapat tumbuh baik pada tanah subur dengan 

curah hujan1.000-2.500 mm pertahun. Namun demikian nanas masih mampu 

berbuah didaerah beriklim kering (4-6 bulan kering), dengan kedalaman air 

tanah antara 50-150 cm. Akar tanaman nanas berakar serabut yang pola 

pertumbuhannya tidak masuk kedalam tanah, disamping itu tanaman nanas 
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mampu menyimpan air didalam mesofil daunnya (Sunarjono, 2004). 

Nanas selain mengandung vitamin A, B dan C juga mengandung kalsium, 

fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim 

bromelain. Bromelain berkhasiat sebagai anti radang, membantu melunakkan 

makanan di lambung. Kandungan seratnya dapat mempermudah buang air 

besar pada penderita sembelit. Di sampingitu dari penelitian yang telah 

dilakukan nanas juga mengandung bromelin yang dapat digunakan untuk 

melunakan daging itik (Utami dkk., 2011). 

 

Mengingat manfaat dari buah nanas yang banyak dan nilai jual dari nanas ini 

cukup tinggi maka buah nanas (Ananas comosus) merupakan salah satu 

tanaman yang banyak diusahakan oleh petani di Indonesia, terutama di daerah 

Sumatera seperti PT.GGP (Great Giant Pineapple). PT.GGP merupakan salah 

satu group perusahaan terbesar di Indonesia bahkan termasuk kedalam tiga 

besar produsen nanas kalengan di dunia yang berdiri sejak tahun 1979 

bertempat di Provinsi Lampung dengan luas lahan perkebunan ± 32.000ha 

(Budiarti, 2010). 

 

Seperti yang telah diketahui PT.GGP merupakan salah satu perusahaan 

terbesar di Indonesia, bahkan termasuk kedalam tiga besar produsen nanas 

kalengan di dunia, maka PT. GGP harus tetap menjaga kualitas nanas yang 

ditanam. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas nanas 

adalah dengan mengoptimalkan pertumbuhanya seperti dengan melakukan 

penelitian terhadap pengaruh warna cahaya dan lama penyinaran terhadap 

pertumbuhan nanas. Fungsi gelombang cahaya untuk tanaman yaitu untuk 
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proses fotosintesis. Radiasi dengan panjang gelombang antara 400-700 μm 

adalah yang digunakan untuk proses fotosintesis. Peran cahaya dalam proses 

fotosintesis ialah untuk menggerakkan sintesis molekul makanan dalam 

kloroplas. Cahaya putih mengandung semua warna spektrum kasat mata dari 

merah-violet, tetapi seluruh panjang gelombang unsurnya tidak diserap dengan 

baik secara merata oleh klorofil. Semua radiasi matahari yang dipancarkan, 

hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses 

fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya 

tampak (380-700 nm). Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah  

(610 - 700nm), hijau kuning (510 - 600 nm), biru (410 - 500 nm) dan violet   

(< 400 nm). Pada umumnya  tanaman lebih banyak menyerap sinar berwarna 

biru dengan panjang gelombang antara 440-470 nm dan sinar berwarna merah 

antara 640-660 nm. Spektrum warna inilah yang paling efektif bagi klorofil 

untuk melakukan fotosintesis. Masing-masing jenis cahaya berbeda 

pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen 

penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat 

pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 

tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang 

yang berbeda (Campbell et al., 2008).  

 

Menurut penelitian yang sudah pernah dilakukan pada tanaman yang berbeda 

tentang pemberian perlakuan penyinaran dengan gelombang cahaya ini 

memberikan dampak yang positif. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Ermawati D, dkk., (2012) yakni tentang pengaruh warna cahaya tambahan 

terhadap pertumbuhan pembungaan tiga varietas tanaman krisan. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa tanaman krisan yang mendapatkan cahaya 

tambahan memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan umur yang lebih 

panjang, tanaman krisan dengan cahaya tambahan warna putih dan merah 

memilki umur paling panjang, begitu pula dengan induksi pembungaannya, 

tanaman yang mendapatkan cahaya tambahan berwarna putih dan merah 

memiliki  induksi  pembungaan  yang  lebih  lama. Varietas biji kuning yang 

mendapat cahaya tambahan warna biru memiliki diameter bunga yang paling 

besar dan diameter bunga varietas biji putih paling besar pada cahaya 

berwarna merah.   

 

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang pemberian gelombang 

cahaya warna merah dan biru terhadap pertumbuhan nanas yang ada di 

 PT. GGP untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan nanas dan juga mengingat 

masih jarang nya penelitian ini terhadap tanaman nanas. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh kualitas cahaya merah dan biru serta lama penyinaran 

terhadap pertumbuhan nanas (A. comosus). 

2. Mengetahui pengaruh kualitas cahaya  serta lama penyinaran yang berperan 

paling efektif terhadap pertumbuhan nanas (A. comosus). 

C. Manfaat  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi ilmiah tentang 

keefektifan pertumbuhan nanas (A. comosus) jika diberikan pengaruh 

penyinaran dengan gelombang cahaya warna merah dan biru. Dengan demikian  
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diharapkan penelitian ini dapat membantu para petani dan masyarakat umum 

dalam proses budidaya dan perkembang biakan tanaman nanas (A. comosus). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Mengingat manfaat nanas (A. comosus) dan daya jual yang tinggi dipasaran 

membuat para petani dan masyarakat terus berusaha untuk menjaga kualitas 

pertumbuhan tanaman nanas (A. comosus) ini. Pertumbuhan dan perkembangan 

nanas yang sebenarnya tidak mudah membuat para pembudidaya mencari 

inovasi-inovasi baru untuk membudidayakan nanas (A. comosus) agar tanaman 

tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mustofa (2013) yakni tentang 

efek spektrum cahaya terhadap pertumbuhan Gracilaria verrucosa hasil yang 

didapatkan yaitu spektrum cahaya yang berbeda memberikan efek yang 

berbeda pada rata-rata laju pertumbuhan massa harian dan rata-rata laju 

pertumbuhan nisbi dalam setiap minggu pada Gracilaria verrucosa yang 

ditumbuhkan dalam skala laboratorium selama empat minggu. Pada hasil juga 

didapatkan bahwa spektrum cahaya  yang berbeda memberikan efek 

pertumbuhan yang berbeda pula pada pertumbuhan Gracilari averrucosa pada 

pengukuran kadar air dan efek visual yang diperoleh pada spektrum cahaya 

merah, hijau, biru, putih dan tiga warna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa spektrum cahaya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan  
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Gracila riaverrucosa. Rumput laut Gracilaria verrucosa dapat tumbuh baik 

pada spektrum cahaya yang berintensitas tinggi yaitu pada spektrum cahaya 

biru dan spektrum cahaya putih. 

 

Dengan adanya pengaruh gelombang cahaya terhadap pertumbuhan tanaman 

hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 

gelombang cahaya warna merah dan biru mengingat penelitian tentang 

tanaman nanas (A. comosus) belum banyak dilakukan. Pemberian perlakuan 

penyinaran dengan gelombang cahaya warna merah dan biru ini diharapkan 

dapat memberikan hasil yang efektif terhadap pertumbuhan nanas (A. 

comosus), sehingga budidaya nanas (A. comosus) dapat terus terbaharui 

sehingga kualitas buah nya pun juga ikut terjaga. 

E. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas cahaya memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan 

nanas (A. comosus). 

2. Lama penyinaran memberikan pengaruh yang nyata terhadah pertumbuhan 

nanas (A. comosus)  

3. Terdapat Interaksi antara kualitas cahaya dengan lama penyinaran terhadap 

variable yang diamati pada pertumbuhan nanas (A. comosus). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tanaman Nanas (Ananas comosus) 

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah 

Ananas comosus. Nanas merupakan tanaman buah berupa semak dengan daging 

buah berwarna kuning. Kandungan air yang dimiliki buah nanas adalah 90%. 

Nanas berasal dari Brazilia (Amerika Selatan) yang telah didomestikasi disana 

sebelum masa Colombus. Pada abad ke-16 orang Spanyol membawa nanas ini ke 

Filipina dan Semenanjung Malaysia,masuk ke Indonesia pada abad ke-15,(1599). 

Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan dan meluas 

dikebunkan dilahan kering (tegalan) diseluruh wilayah nusantara. Tanaman ini 

kini dipelihara didaerah tropik dan subtropik (Sebayang, 2006). 

Tanaman nanas berbentuk semak dan hidupnya bersifat tahunan (perennial). 

Tanaman nanas terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah dan tunas-tunas. 

Akar nanas dapat dibedakan menjadi akar tanah dan akar samping dengan sistem 

perakaran yang terbatas. Akar-akar melekat pada pangkal batang dan termasuk 

berakar serabut (monocotyledonae). Kedalaman perakaran pada media tumbuh 

yang baik tidak lebih dari 50cm, sedangkan ditanah biasa jarang mencapai 

kedalaman 30cm. Batang tanaman nanas berukuran cukup panjang 20-25cm atau 
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lebih, tebal dengan diameter 2,0 -3,5cm, beruas-ruas (buku-buku) pendek. 

Batang sebagai tempat melekat akar, daun bunga, tunas dan buah, sehingga 

secara visual batang tersebut tidak nampak karena disekelilingnya tertutup oleh 

daun. Tangkai bunga atau buah merupakan perpanjangan batang. Bunga bersifat 

hermaprodit, masing-masing berkedudukan diketiak daun pelindung. Jumlah 

bunga membuka setiap hari,berjumlah sekitar 5-10 kuntum. Pertumbuhan bunga 

dimulai dari bagian dasar menuju bagian atas dengan waktu 10-20hari. Waktu 

dari menanam sampai terbentuk bunga sekitar 6-16 bulan (Sunarjono, 2004). 

Berdasarkan habitus tanaman, terutama bentuk daun dan buah dikenal 4jenis 

golongan nanas, yaitu  Cayene (daun halus, tidak berduri, buah besar), Queen 

(daun pendek berduri tajam, buah lonjong mirip kerucut), Spanyol/Spanish (daun 

pan jang kecil, berduri halus sampai kasar,buah bulat dengan mata datar) dan 

Abacaxi (daun panjang berduri kasar), buah silindris atau seperti piramida). 

Varietas cultivar nanas yang banyak ditanam di Indonesia adalah golongan 

Cayene dan Queen. Golongan Spanish dikembangkan dikepulauan India Barat, 

Puerte Rico, Mexico dan Malaysia. Golongan Abacaxi banyak ditanamdi 

Brazilia. Varietas Cayane, queen, Hawai dan GP 3 ini juga di budidayakan di 

PT.GGP yang ada di Lampung Tengah karena lahan yang sesuai untuk 

pertumbuhan kedua varietas nanas tersebut (Budiarti, 2010). Berikut adalah 

gambar dari nanas yang dibudidayankan di PT.GGP : 
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Gambar 1. Salah satu contoh nanas yang ditanam di PT. Great Giant Pineapple 

(GGP) (Sumber : Koleksi Pribadi, 2015). 

 

Kesuburan tanah dapat meningkatkan produktivitas tanaman nanas, tanah yang 

subur terdiri atas udara 25%, air25%, mineral45%, dan bahan organik  5 %.  

Pada umumnya hampir semua jenis tanah yang digunakan untuk pertanian 

cocok untuk tanaman nanas. Meskipun demikian, lebih cocok pada jenis tanah 

yang mengandung pasir, subur, gembur. Derajat keasaman yang cocok adalah 

dengan pH 4,5-6,5. Tanah yang banyak mengandung kapur (pH lebih dari 6,5) 

menyebabkan tanaman nanas menjadi kerdil dan klorosis. Sedangkan tanah 

yang asam (pH4, 5atau lebih rendah) mengakibatkan penurunan unsur Fosfor, 

Kalium, Belerang, Kalsium, Magnesium, dan Molibdinum dengan cepat. 

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman nanas, seperti penggunaan kombinasi dan taraf konsentrasi herbisida 

yang tidak tepat (Sunarjono, 2004). 
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Selain bermanfaat sebagai bahan makanan, buah nanas juga sering dimanfaatkan 

sebagai hal-hal lain seperti  kandungan  bromelain pada nanas (enzim protease 

yang dapat menghidrolisa protein) dapat digunakan untuk melunakkan daging 

(Aeni, 2009). Dari berat 100 gram buah nanas kupas dan dibuat menjadi ekstrak 

sehingga dihasilkan 50 ml ekstrak nanas. Selain itu menurut Muniarti (2006) 

kandungan vitamin C yang cukup tinggi, nanas mampu membantu memerangi 

virus penyebab flu. Sekalipun Anda sedang menderita flu, cukup efektif 

memanfaatkan nanas sebagai obat alami. Adalah bromelain di dalam nanas yang 

membantu melancarkan dahak sehingga batuk lekas sembuh. 

 

Nanas merupakan salah satu tumbuhan Crassulacean acid metabolism (CAM) 

dimana lebih adaptif di daerah panas dan kering. Crassulacean acid metabolism    

(CAM), tanaman ini mengambil CO2 pada malam hari, dan mengunakannya untuk 

fotosistensis pada siang harinya. Meski tidak mengeluarkan oksigen dimalam hari, 

namun dengan memanfaatkan CO2 yang beredar, tanaman ini sudah membantu 

kita semua menghirup udara bersih, lebih sehat, menyejukkan dan menyegarkan 

bumi, tempat tinggal dan ruangan (Campbell et al., 2000). 

 

Tanaman CAM , pada kelompok ini penambatan CO2 (udara) seperti pada 

tanaman C4, tetapi dilakukan pada malam hari dan dibentuk senyawa dengan 

gugus 4-C. Pada keesokan harinya ( siang hari ) pada saat stomata dalam keadaan 

tertutup terjadi dekarboksilase senyawa C4 tersebut dan penambatan kembali CO2 

melalui kegiatan Rudp karboksilase. Jadi tanaman CAM mempunyai beberapa 

persamaan dengan kelompok C4 yaitu dengan adanya dua tingkat sistem 
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penambatan CO2. Pada C4 terdapat pemisahan ruang sedangkan pada CAM 

pemisahannya bersifat sementara. Berbeda dengan gerakan stomata yang lazim, 

stomata tumbuhan CAM membuka pada malam hari, tetapi menutup pada siang 

hari. Pada malam hari jika kondisi udara kurang menguntungkan untuk transpirasi. 

Sepanjang siang hari stomata menutup, karena itu berkuranglah kehilangan airnya, 

dan malat serta asam organik lain yang terkumpul didekarboksilasi agar ada 

persediaan karbon dioksida yang langsung akan diikat oleh sel melalui daur 

Calvin. Beberapa spesies tumbuhan. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan 

itu terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan memasukkannya kedalam berbagai 

asam organic (Campbell et al., 2000). 

 

B. Klasifikasi Nanas (A.comosus) 

Klasifikasi tanaman nanas menurut Gembong (2010) adalah sebagai berikut: 

Regnum  :Plantae 

Divisio  :Magnoliophyta 

Sub Divisio  :Spermatophyta 

Classis  :Liliopsida 

Ordo  :Bromeliales 

Familia  :Bromeliaceae 

Genus  :Ananas 

Species  :Ananas comosus (L)Mer. 
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C. Gelombang cahaya  

 

Tumbuhan hijau dalam menghasilkan suatu energi bergantung pada proses 

fotosintesis. Fotosintesis merupakan penambatan zat karbon dari udara untuk 

diubah menjadi senyawa organik dan menghasilkan suatu energi yang digunakan 

tumbuhan hijau untuk pertumbuhan. Proses fotosintesis dapat berlangsung karena 

adanya organ pada tumbuhan yang disebut klorofil. Di dalam klorofil terdapat 

organel yang disebut kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan adanya 

empat tipe utama pigmen yaitu klorofil a dan b yang berwarna hijau serta 

xanthofil dan karoten yang berwarna  kuning-oranye. Klorofil sangat berperan  

bagi kelangsungan proses fotosintesis karena klorofil mampu menangkap cahaya 

matahari yang merupakan radiasi elektromaknetik pada spektrum kasat mata. 

Fungsi krolofil pada tanaman adalah menyerap energi dari sinar matahari untuk 

digunakan dalam proses fotosintetis yaitu suatu proses biokimia dimana tanaman 

mensintesis karbohidrat (gula menjadi pati), dari gas karbon dioksida dan air 

dengan bantuan sinar matahari (Subandi, 2008). 

 

Cahaya matahari merupakan  salah satu faktor yang berperan penting dalam laju 

fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih  yang dapat diuraikan 

menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang 

berbeda. Komponen warna tesebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila 

dan ungu. Cahaya putih mengandung semua warna spektrum kasat mata dari 

merah- violet, tetapi seluruh panjang gelombang unsurnya tidak diserap dengan 
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baik secara merata  oleh  klorofil (Kimball, 2000). 

 

Cahaya dapat didispersikan menjadi beberapa spektrum warna yang memiliki 

panjang gelombang berbeda, dimana cahaya ungu merupakan panjang gelombang 

terpendek, sedangkan cahaya merah merupakan panjang gelombang terpanjang. 

Cahaya yang dapat dimanfaatkan tanaman untuk fotosintesis yaitu cahaya tampak 

dengan panjang gelombang antara 400-740nanometer. Panjang gelombang antara 

440-470 nm dan sinar berwarna merah antara 640-660 nm merupakan panjang 

gelombang yang paling banyak diserap oleh tanaman. Spektrum warna inilah yang 

paling efektif bagi chlorophyl untuk melakukan fotosintesis. Spektrum warna biru 

dibutuhkan semua tanaman hijau terutama untuk pertumbuhan vegetatif , 

sementara spektrum warna merah dibutuhkan oleh tanaman yang lebih sensitive 

dengan spektrum warna tersebut untuk melakukan fotosintesis. Umumnya 

tanaman tanaman yang mempunyai daun dominan berwarna merah, dan untuk 

perkembangan generatif tanaman (Pramesti, 2007). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2015 di Laboratorium 

Germinasi PT. Great Giant Pineapple (GGP) Lampung Tengah. 

B. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji nanas (A. comosus), media 

tanah dan pupuk, sedangkan alat yang digunakan adalah etalase, nampan, kapas, 

pinset, klorofilmeter yang digunakan untuk mengukur kandungan  klorofil daun, 

timer digital stop kontak yang digunakan untuk mengatur waktu penyinaran dan 

lampu LED (Light Emitting Diode) 14watt. 

C. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap Faktorial (RALF), faktor A adalah kualitas cahaya (kontrol, biru, merah) 

dan factor B adalah lama penyinaran (12jam,18jam dan 24jam) dengan melakukan 

tiga kali pengulangan. Variabel pengamatan pada penelitian ini adalah tinggi 

tanaman, lebar daun, berat segar dan kandungan klorofil  nanas (A. comosus) dan 

parameter yang digunakan adalah nilai tengah (µ) dari semua variable.  Berikut 

adalah tata letak satuan percobaan pada penelitian ini : 
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Tabel 1. Tata Letak Satuan Percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : K  = Kontrol 

   B = Kualitas Cahaya Biru 

   M = Kualitas Cahaya Merah 

   W1 = Lama Penyinaran 12jam 

   W2 = Lama Penyinaran 18jam 

   W3 = Lama Penyinaran 24jam 

   U 1-3 = Ulangan 1-3 

 

KW1U1 

KW1U2 

KW1U3 

KW2U1 

 

KW2U2 

 

KW2U3 

KW3U1 

 

KW3U3 

 

KW3U2 

 

BW1U2 

BW1U1 

 

MW1U3 

BW1U3 

 

BW2U3 

 

BW2U1 

 

BW2U2 

 

BW3U2 

 

BW3U1 

 

BW3U3 

 

MW1U2 

 

MW1U1 

 

MW2U1 

 

MW2U3 

 

MW2U2 

 

MW3U3 

 

MW3U1 

 

MW3U2 
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D. Metode Kerja 

1. Germinasi 

Sebelum proses germinasi dilakukan alat dan bahan yang akan digunakan 

harus disiapkan seperti kapas dan nampan sebagai wadah untuk meletakan 

kapas. Selanjutnya biji yang akan ditanam harus disterilkan terlebih dahulu 

dengan cara mencuci nya hingga bersih dengan air mengalir dan di rendam 

menggunakan air hingga 24jam. Germinasi ini merupakan proses untuk 

mengecambahkan biji-biji nanas. Proses selanjutnya yaitu kapas yang telah 

disiapkan diletakan di atas nampan, biji diletakkan diatas kapas (dalam satu 

kapas terdapat 20 biji) kemudian biji ditutup lagi dengan kapas dan disiram 

dengan air hingga lembab. Proses germinasi ini berlangsung selama 30 hari. 

Pada rentan waktu tersebut biji telah berkecambah dan siap dipindahkan ke 

dalam media tanah yang dicampur dengan pupuk dengan perbandingan 1:1. 

2. Penanaman 

Bibit yang sudah siap dipindahkan ke media di ambil secara perlahan dari 

kapas dengan menggunakan pinset kemudian ditanam pada nampan yang telah 

berisi media. Bibit-bibit tersebut disiram secara teratur setiap pagi dan sore 

hari.Penanaman bibit dilakukan sebanyak 9 nampan untuk pemberian pengaruh 

cahaya merah dan 9 nampan untuk pengaruh cahaya warna biru.Hal ini 

dikarenakan pada pemberian pengaruh warna cahaya merah dan biru terdapat 

factor lama penyinaran (12jam, 18jam dan 24jam) dan pada setiap perlakuan 

dilakukan 3kali pengulangan. 
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3. Penyinaran 

Bibit nanas (A. comosus) yang telah ditanam kemudian diletakan dalam etalase 

yang telah di beri lampu LED dengan warna gelombang cahaya merah (merah-

biru-merah) dan biru (biru-merah-biru). Etalase disekat menjadi tiga bagian 

dimana bagian kiri adalah untuk penyinaran warna merah, tengah untuk 

kontrol dan bagian kanan untuk penyinaran warna biru. 

4. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada hari terakhir yaitu hari ke 24, hal ini dikarenakan  

pada rentan waktu 12-28 hari tanaman yang diberikan secara maksimal dapat 

membantu pertumbuhan tanaman (sofyadi,2012). Variabel pengamatan pada 

penelitian ini adalah tinggi tanaman yang diukur dari ujung akar hingga ujung 

daun terpanjang, lebar daun yang diukur pada bagian terlebar daun, berat segar 

tanaman dan kandungan klorofil yang diukur menggunakan klorofilmeter. 

Pengamatan pada setiap perlakukan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. 

 

E. Bagan Alir  

Metode kerja pada penelitian ini secara garis besar dapat dituliskan pada 

bagan alir. Adapun bagan alir pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. Bagan Alir 
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F. Analisis Data  

Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analysis of Varience) pada taraf 

nyata 5%, jika interaksi tidak signifikan maka main effect ditentukan dengan uji 

BNT . Jika interaksi antara faktor A dan faktor B nyata maka dilanjutkan dengan 

penentuan simple effect faktor A dengan uji F pada taraf nyata 5%.    
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Kualitas cahaya baik merah ataupun biru meningkatkan secara nyata lebar 

daun nanas  sebesar 41,02%. 

2. Lama penyinaran 24jam meningkatkan tinggi tanaman sebesar 26,63%, dan 

lebar daun sebesar 22,71%.  

3. Interaksi antara biru dengan lama penyinaran 24jam serta interaksi merah 

dengan lama penyinaran 24jam meningkatkan secara nyata berat segar nanas 

(A.comosus) dan kandungan klorofil nanas (A.comosus).   

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh cahaya dengan 

waktu yang berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penyinaran dengan 

kualitas cahaya yang berbeda terhadap pertumbuhan nanas (A. comosus). 
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