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PEMASANGAN PERANGKAT MP3-PLAYER SEBAGAI SUMBER SUARA PADA PENERAPAN
TEKNOLOGI “SONIC BLOOM”
Mp3-Player Device Fitting as a Source of Sound in the Application of "Sonic Bloom" Technology
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ABSTRAK
Sistem yang dibuat pada penelitian ini adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai sumber gelombang
suara yang bisa digunakan oleh para peneliti tanaman untuk menerapkan teknologi gelombang suara (Sonic Bloom) dalam
peningkatan pertumbuhan tanaman, perangkat ini memiliki rentang frekuensi yang bisa diatur dengan batas 31 Hz – 65535
Hz. Perangkat ini direalisasikan menggunakan mikrokontroller Atmega328 kit Arduino Uno sebagai komponen utama
untuk menghasilkan gelombang suara (Audio Generator). Selain itu, alat ini juga dilengkapi pemutar mp3 menggunakan
shield mp3 player untuk arduino dan penguat suara serta panel tombol. Dari hasil pengukuran dan pengujian alat,
pengujian frekuensi tunggal yang dihasilkan oleh perangkat VAF sebesar 0.001% dan dari beberapa hasil pengujian yang
dilakukan untuk mendapatkan pengaturan delay yang sesuai dengan frekuensi sample audio sonic menggunakan delay 7
ms dengan error frequency yang dihasilkan sebasar 0.091%. pada pengujian jarak jangkauan gelombang suara mempunyai
nilai kesalahan masing-masing sebesar 0.127 % pada jarak 100 cm, 0.087 % pada jarak 200 cm, 0.109 % pada jarak 400
cm, dan 0.12 % pada jarak 800 cm.
Kata kunci: Sonic Bloom, Frekuensi, Audio Generator, Stomata Tanaman, Atmega328.

ABSTRACT
The system developed in the current research is an electronic device that serves as the source of sound wave that can be
utilized by plant researcher in applying the sound wave technology (Sonic Bloom). This device can be used in improving
the plant growth as the device has range of frequency that may be set up within the limit of 31 Hz – 65535 Hz. This device
is applicable using Arduino Uno Atmega 328 Microcontroller kit as the main component for generating sound waves
(Audio Generator). The device is also equipped with MP3 player using a shield MP3 player for arduino as well as sound
reinforcement and button panel. The result of measurement and tool testing showed that the single testing of frequency
generated by VAF was 0.001%. The testing performed to obtain a delay setting that fitted the frequency of audio sonic
sample using delay 7 ms with frequency error was 0.091%. The reached distance of sound waves testing with an error
value of 0.127% was at distance of 100 m, 0087% at distance of 200 cm, 0.109% at distance of 400 cm, and 0.12 % at
distance of 800 cm.
Keywords: Sonic bloom; Frequency; Audio Generator; Plant Stomata; Atmega328.
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dari para peneliti tanaman ini, maka pada penelitian
ini akan merancang dan merealisasikan sebuah
perangkat elektronik sebagai sumber gelombang
suara dengan rentang frekuensi yang bisa diatur
antara 20 Hz – 20 Khz (audiosonic). Perangkat ini
diharapkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk
pengembangan penelitian penerapan teknologi
gelombang suara pada tanaman.

PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan pertumbuhan dan
produktivitas serta mutu hasil tanaman, oleh para
peneliti di bidang agroteknologi maupun agribisnis
melakukan berbagai cara termasuk meneliti
pengaruh gelombang suara terhadap pertumbuhan
tanaman. Teknologi Sonic Bloom merupakan
penerapan teknologi gelombang suara berfrekuensi
3500 – 5000 Hz yang diberikan pada tanaman
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
dan
produktivitas serta mutu hasil tanaman. Frekuensi
ini menghasilkan suara yang serupa dengan
kicauan burung di pagi hari yang mampu
merangsang terbukanya stomata pada tanaman
(Yulianto, 2008; Tesar dkk., 2013; Carlson, 2013;
Pujiwati & Djuhari, 2014).
Sejak Dan Carlson memperkenalkan
teknologi Sonic Bloom, penelitian ini semakin
ramai dilakukan oleh para peneliti pertanian
dengan berbagai rentang frekuensi yang berbeda
dan untuk jenis tanaman yang berbeda.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Weinberg &
Measures (1979), yang menerapkan gelombang
suara dengan frekuensi 5000 Hz yang diberikan
pada biji gandum, frekuensi 5000 Hz mampu
merangsang terbukanya stomata pada daun
tanaman lebih lebar dan mempercepat petumbuhan
tanaman (Pujiwati & Djuhari, 2014). Ming-e et al
(2010), memberikan pengobatan pada bibit sayur
menggunakan frekuensi akustik 3620 - 4180 Hz,
2950 - 4200 Hz dan jenis suara musik kelasik
berfrekuensi 350 Hz. Wang et al (2003), meneliti
efek gelombang suara berfrekuensi 400 Hz dan
4000 Hz diterapkan pada benih padi. Gagliano et al
(2012), membuktikan akar muda dari tanaman Zea
mays membungkuk kearah sumber suara
berfrekuensi 200 Hz dan 300 Hz. Tesar dkk (2013),
menerapkan gelombang suara berfrekuensi 6000 9600 Hz untuk meningkatkan produktivitas sawi
bakso. Frekuensi 3247 Hz mampu meningkatkan
pertumbuhan, produktivitas, dan patogen tanaman
kentang (Riza dkk., 2012).
Dari data di atas diketahui bahwa dari
beberapa
peneliti
menggunakan
metode
perekaman suara-suara alam dan memanipulasi
frekuensi hasil rekaman menggunakan aplikasi
komputer untuk mendapatkan frekuensi yang
diinginkan dan selanjutnya memperdengarkan
hasil
rekaman
tersebut
pada
tanaman
menggunakan perangkat pemutar mp3 berupa CD
Player atau semacamnya. Berangkat dari kegiatan

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium
Elektronika Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik dan Laboratorium Komputer
Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
eksprimental yaitu perancangan dan pembuatan
alat sebagai media penelitian, alat yang dibuat
berupa perangkat elektronika yang didesain untuk
merekayasa gelombang suara dengan frekuensi
yang bisa dipilih dan diatur secara elektronik,
perangkat elektronik ini oleh penulis diberi nama
“Variable Audiosonic Frequency”.
Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini dilakukan dengan cara pengujian dan
pengukuran luaran (output) dari alat penelitian
yang dibuat. Pada penelitian ini terdapat dua
sumber data yaitu data sekunder yang didapat dari
referensi-referensi yang terkait dengan penelitian
dan data primer yang dihasilkan dari penelitian ini.
Bahan dan Alat
Alat yang dibuat dalam penelitian ini
terdiri dari dua unsur yaitu Perangkat Keras
(Hardware) dan Perangkat Lunak (Software).
Perangkat keras yang digunakan adalah Personal
Computer (PC), Audio Generator, Mikrokontroller
Atmega328 (kit Arduino Uno), LCD Grafik 20x4,
kit Audio Amplifier, kit MP3 Player, Catu Daya,
dan beberapa komponen elektronik berupa Button
Switch, IC Regulator, dan Speaker. Untuk
pengukuran luaran perangkat yang dibuat,
digunakan virtual aplikasi instrumen (Virtins
Multi-Instrument versi 3.5) merupakan perangkat
lunak aplikasi yang terinstal pada komputer
(laptop) digunakan untuk menampilkan hasil
pengukuran berupa Amplitude Spectrum in SPL
dan aplikasi IDE Arduino yang digunakan untuk
memprogram mikrokontroler Atmega328.
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Sedangkan parameter duration adalah optional,
dalam satuan milisecond. Jika tidak diisi, maka
tone akan terus dibunyikan hingga nada lainnya
dimainkan atau terdapat perintah untuk berhenti
menggunakan perintah noTone(pin). Rentang
frekuensi yang dibisa dibangkitkan minimal 31 Hz
dan maksimal 65535 Hz (McRoberts, 2010; Kadir,
2013; Istiyanto, 2014).
Analisis Data
Data yang diperoleh berupa spektrum
frekuensi yang diperoleh dari hasil pengukuran
gelombang suara yang dipancarkan melalui loudspeaker. Nilai yang diperoleh berupa nilai
frekuensi (Hz) dan kuat suara (dB).

Perancangan Perangkat Keras
Variable Audiosonic Frequency (VAF)
menggunakan
mikrokontroller
Atmega328
(Arduino Uno) sebagai komponen utama yang
diprogram untuk menghasilkan gelombang suara
layaknya sebuah Audio Generator berbasis digital
sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Mikrokontroller ini diintegrasikan dengan
beberapa rangkaian yang terdiri dari: 1) Rangkaian
Panel Tombol yang terdiri dari 5 buah sakelar tekan
(button-up switch) yang berfungsi sebagai tombol
instruksi; 2) Rangkaian Display yang berupa LCD
grafik 20x4 yang merupakan display penampil
karakter berdimensi 20 kolom dan 4 baris; 3)
Rangkaian Penguat Suara (Audio Amplifier)
berdaya 40 watt menggunakan IC TDA2005
sebagai penguat akhir dan menggunakan speaker
full range ber-impedansi 4 ohm; 4) dan Rangkaian
Pemutar MP3 (MP3- Player) menggunakan shield
mp3-player yang dilengkapi micro-SD.
Perancangan Perangkat Lunak
Rancangan perangkat
lunak pada
perangkat
ini
adalah
susunan
perintah
pemrograman yang disematkan ke dalam
mikrokontroller menggunakan IDE Arduino,
perintah yang digunakan adalah sebuah function
yang dimiliki Arduino yaitu perintah tone ().
Perintah tone membutuhkan 2 atau 3 parameter.

HASIL PENELITIAN
Pengujian alat dilakukan dengan cara
mengukur luaran dari alat yang dibuat, yaitu
mengukur gelombang suara yang dipancarkan
melalui Speaker menggunakan microphone
komputer jinjing (laptop) yang telah terinstal
aplikasi Virtins Multi-Instrument, skema pengujian
diperlihatkan oleh Gambar 1. Hasil pengukuran
gelombang suara yang dihasilkan oleh perangkat
VAF dengan frekuensi yang dipilih adalah 3500 –
5000 Hz menghasilkan bentuk grafik amplitude
spectrum in SPL sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 2 dan data hasil pengukurannya
diperlihatkan oleh Tabel 1 dan Tabel 2, pada
pengujian ini dilakukan beberapa kali pengukuran
dengan delay yang berbeda-beda untuk mengetahui
pengaruh perubahan delay terhadap spektrum
frekuensi yang dihasilkan dan pengukuran
gelombang suara dengan jarak-jarak tertentu.

Tone (pin, frequency)
Tone (pin, frequency, duration)
Parameter pin adalah digital pin yang
digunakan sebagai output ke piezo, frequency
adalah frekuensi dari tone dalam satuan hertz.

Gambar 1. Skema Pengujian Pengukuran Gelombang Suara yang dihasilkan oleh Perangkat VAF
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Amplitude Spektrum in SPL Gelombang Suara yang dihasilkan oleh perangkat Variabel
Audiosonic Frequency (Frekeunsi 3500 – 5000 Hz)

Tabel 1. Perbandingan hasil pengujian spektrum frekuensi antara sampel audio sonic bloom dengan perangkat
VAF
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Tabel 2. Hasil perhitungan nilai kesalahan antara frekuensi sampel audio sonic bloom dengan frekuensi
perangkat VAF

Dari hasil data perbandingan antara sampel
audio sonic bloom dengan perangkat VAF dengan
menggunakan pers (1) didapatkan error frequency
terendah berdasarkan perubahan delay sebesar
0,091 % yang dihasilkan oleh delay 7 ms.
Sedangkan dari Tabel 3 menampilkan data
pengukuran gelombang suara dengan jarak- jarak
yang telah ditentukan. Untuk jarak 100 cm

memiliki selisih rata-rata frekuensi yang diterima
sebesar 152.34 Hz terhadap frekuensi sumber dan
nilai kesalahan pengukuran sebesar 0.127 %,
sedangkan untuk jarak 200 cm mempunyai selisih
rata-rata 60.55 Hz dan error 0.087 %, jarak 400 cm
mempunyai selisih rata-rata 160.16 Hz dan error
0.109 %, dan jarak 800 cm mempunyai selisih ratarata 132.81 Hz dan error 0.12%.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Gelombang Suara Perangkat VAF Berdasarkan Jarak antar Sumber Suara (Speaker)
dengan Penerima (Microphone)
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adalah 3422–5063 Hz. Penelitian ini direalisasikan
dengan sebuah perangkat audio generator digital
berbasis mikrokontroller sebagai sumber suara
dengan rentang frekuensi yang bisa diatur sesuai
dengan frekuensi gelombang suara yang
dibutuhkan oleh tanaman dalam batas 31 Hz–
65535 Hz, menggunakan pengatur frekuensi
berupa tombol sakelar tekan (button-up switch)
sehingga diharapkan dalam pengembangannya
kedepan dapat menggunakan keypad sebagai
tombol pengatur frekuensi.

PEMBAHASAN
Dari hasil pengukuran gelombang suara
yang dihasilkan oleh perangkat VAF terlihat bahwa
perubahan delay mempengaruhi pola/nada suara
yang dihasilkan, hal ini bisa dilihat adanya
perbedaan urutan frekuensi pada nilai SPL 45 – 66
dB. Meskipun pada umumnya mikrokontroller
termasuk Arduino tidak mampu meniru bentuk
sinusoidal secara sempurna sehingga suara yang
dihasilkan kurang bersih. Sedangkan menurut
Hukum Fourier setiap suara adalah hasil
penambahan serangkaian sumber suara sinusoidal
yang memiliki fase dan amplitudo yang berbeda
dimana gelombang sinus dan kosinus adalah
komponen suara yang mendasar (Cuartielles,
2012). Sketch program yang disematkan dalam
Arduino untuk membangkitkan frekuensi 3500 –
5000 Hz sebagaimana yang digunakan pada
penerapan teknologi sonic bloom untuk
meningkatkan pertumbuhan tanaman (Yulianto,
2008; Tesar dkk., 2013; Carlson, 2013; Pujiwati &
Djuhari, 2014) mempunyai susunan perintah
sebagai berikut :
for (int i = 1; i <= 450; i ++) {
PS = (sin(i*(3.1412/180)));
Freq = 4300+(int(PS*800));
tone(pin_3, Freq);
delay(7);
}
Iterasi dilakukan sebanyak 450 kali untuk
mendapatkan satu gelombang sinusoidal, dengan
menggunakan nilai 4300 dan 800 pada variabel
Freq, maka dihasilkan rentang frekuensi suara
antara 3422 – 5063 Hz dan dengan menggunakan
persamaan pada variabel PS dan delay 7 ms, maka
melalui pin_3 Arduino dihasilkan nada naik turun
sehingga suara yang dihasilkan menyerupai suara
kicauan burung sebagaimana yang diharapkan
pada penerapan teknologi sonic bloom. Sedangkan
dari hasil analisa pengukuran gelombang suara
dengan mengatur jarak antara sumber suara
(speaker) dengan penerima (microphone laptop)
terjadi perbedaan selisih yang tidak signifikan.
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