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ABSTRACT 

Water stress in crop occurs due to imbalance between demand and supply of water. The plant 

root is very important in plant adaptation during water deficit as the root can absorb the water by 

maximizing the root system. An optical method of laser speckle imaging has been used to analyze 

the effect of water stress on the oil palm root. In this research, laser speckle imaging with 650 nm 

red diode laser was used to obtain laser speckle pattern of the root. Samples  were the root system 

of the Tenera variety oil palm plant with variations of water supply volume as water stress 

treatment. The five variations were 0 mL, 500 mL, 1000 mL, 1500 mL, and 2000 mL. Water stress 

treatment were performed for 10 days, 20 days, 30 days, and 40 days, while control plants were 

watered once a day. The Speckle pattern of the roots, previously recorded by the CMOS camera, 

were analyzed using ImageJ software. The result shows that the greater the volume of water 

given, the average contrast speckle measured increased. For primary roots, the highest speckle 

contrast is at 2000 mL water volume which is 0.49. The lowest is at 0 mL water volume which is 

0.27. The secondary roots, the lowest speckle contrast is at 0 mL water volume which is 0.32. The 

highest is 2000 mL water volume which is 0.50. The result also shows that the longer time water 

stress treatment, the larger the root diameter, so that the scattering area also larger, contrast is 

higher for normal plant. 
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ABSTRAK 

Cekaman air pada tanaman dapat terjadi karena tidak seimbangnya antara ketersediaan air 

dengan kebutuhan air pada tanaman. Pada saat kekurangan air akar berperan penting dalam 

adaptasi tanaman karena akar mampu mengabsorbsi air dengan memaksimalkan sistem 

perakaran. Metode optik pencitraan laser spekel telah dibuat untuk menganalisa pengaruh 

cekaman air pada akar kelapa sawit. Pada penelitian ini, sistem optik pencitraan laser spekel 

dengan laser dioda merah 650 nm digunakan untuk menghasilkan pola spekel laser pada bagian 

akar. Sampel Akar kelapa sawit merupakan varietas Tenera dengan 5 variasi volume pemberian 

air. Kelima variasi volume air adalam 0 mL, 500 mL, 1000 mL, dan 2000 mL. Perlakuan 

cekaman kekeringan selama 10 hari, 20 hari, 30 hari, dan 40 hari, Tanaman kontrol disiram 

setiap sekali sehari. Pola spekel akar direkam menggunakan kamera CMOS dan nilai kontras 

spekel diperoleh dan dianalisa menggunakan program ImageJ. Hasil penelitian menunjukkan 

semakin besar volume air yang diberikan maka nilai kontras spekel rata-rata semakin meningkat. 

Pada akar primer, nilai kontras spekel tertinggi pada volume air 2000 mL yaitu 0.49. Nilai 

kontras spekel terendah pada volume air 0 mL yaitu 0.27. Pada akar sekunder, nilai kontras 

spekel terendah pada volume air 0 mL yaitu 0.32. Sampel dengan nilai kontras spekel tertinggi 

pada volume air 2000 mL yaitu 0.50. Eksperimen ini juga menunjukkan semakin lama waktu 

perlakuan cekaman air, diameter akar semakin membesar sehingga luas daerah hamburan juga 

semakin besar, kontras semakin tinggi untuk tanaman normal. 
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PENDAHULUAN 

 Metode pencitraan telah banyak 

dikembangkan dalam bidang pertanian, salah 

satunya adalah pencitraan spekel. Sistem 

pencitraan spekel terdiri dari beberapa 

bagian yaitu laser sebagai sumber cahaya, 

objek dan sebuah detektor cahaya. Metode 

ini bekerja berdasarkan proses hamburan 

cahaya yang menghasilkan pola spekel. Pola 

spekel merupakan bulir terang gelap yang 

dihasilkan dari hamburan cahaya yang 

berinterferensi secara acak saat objek 

disinari. Setiap bulir spekel akan 

memberikan informasi mengenai seluruh 

objek yang disinarinya [1]. 

 Kelapa sawit merupakan salah satu 

tanaman produktif daerah tropis yang 

tumbuh di Indonesia. Tekanan pada 

pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang 

disebabkan oleh faktor eksternal disebut juga 

dengan istilah cekaman. Cekaman terbagi 

menjadi dua, yaitu cekaman biotik dan 

abiotik. Salah satu contoh cekaman abiotik 

yaitu kekurangan atau kelebihan air pada 

tanaman. 

 Optimalisasi fungsi akar dipengaruhi oleh 

ketersedian air pada tanaman. Beberapa 

karakter morfologi akar yang menunjukkan 

ketahanan terhadap kekurangan air adalah 

pemanjangan akar ke lapisan tanah yang 

lebih dalam, pertambahan luas dan 

kedalaman sistem perakaran, perluasan 

distribusi akar secara horizontal dan vertikal, 

pertambahan volume akar, dan daya tembus 

akar yang tinggi. Daya tembus akar yang 

tinggi dapat meningkatkan penyerapan air 

pada tanah yang lebih keras [2]. 

 Pencitraan spekel pada jaringan akar 

telah dilakukan saat ini. Beberapa penelitian 

menyelidiki pola aktivitas biospekel di 

sepanjang akar karena jaringan akar dilihat 

sebagai subjek ideal tidak seperti organ 

tunas lainnya. Jaringan akar merespon 

dengan cepat gangguan lingkungan. Metode 

pencitraan spekel digunakan untuk 

mendeteksi perubahan aktivitas biologis 

jaringan akar yang ditumbuhkan didalam gel 

[3]. Ribeiro et al., (2013) memperbaiki 

resolusi spasial dan temporal, dan 

pengolahan citra biospekel sehingga 

memungkinkan untuk mengetahui lokasi 

aktivitas biospekel pada akar secara 

langsung [4]. 

 Pada penelitian ini, sistem optik 

pencitraan spekel dirancang untuk 

menganalisa pengaruh cekaman air pada 

akar berdasarkan pola spekel. Sistem terdiri 

dari sumber cahaya dan kamera CMOS. 

Sampel yang digunakan adalah akar dari 

tanaman kelapa sawit yang berumur 6 bulan. 

Sumber cahaya yang digunakan yaitu laser 

dioda dengan panjang gelombang 650 nm. 

Cahaya laser mengenai akar pada tanaman 

kelapa sawit dan menghasilkan pola spekel. 

Pada kamera CMOS pola spekel direkam 

dan diolah menggunakan program ImageJ. 

Hubungan antara nilai kontras spekel dan 

keadaan akar tanaman kelapa sawit yang 

mengalami cekaman air dianalisa. 

  

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen yaitu 

menganalisa hubungan antara kontras spekel 

dan keadaan akar tanaman kelapa sawit yang 

mengalami cekaman air. Penelitian dimulai 

dengan memberi perlakuan pada akar 

tanaman, merancang dan membuat sistem 

optik pencitraan spekel, melakukan 

perekaman pola laser spekel, analisa pola 

spekel dengan program ImageJ. 

1. Perlakuan pada Tanaman Kelapa 

Sawit 

 Sampel yang  digunakan dalam penelitian 

ini adalah bibit kelapa sawit (Elaeis 
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guineensis Jacq.) varietas Tenera yang telah 

berumur 6 bulan. Tahap pertama adalah 

memindahkan bibit kelapa sawit kedalam 

polybag putih yang didalamnya terdapat 

campuran tanah hitam dan pupuk kompos. 

Tahap selanjutnya bibit kelapa sawit 

dibiarkan beradaptasi  selama 14 hari tanpa 

diberi air. Bibit kelapa sawit yang telah 

melalui proses adaptasi kemudian diberi 

perlakuan agar mengalami cekaman air. 

Perlakuan variasi volume air terdiri dari 0 

mL, 500 mL, 1000 mL, 1500 mL dan 2000 

mL.  

 Pada hari pertama perlakuan, masing-

masing sampel diberi air dengan volume 

yang telah ditentukan. Pada hari kedua 

hingga hari ke-10 bibit tanaman kelapa sawit 

tidak diberi air agar mengalami cekaman air, 

sedangkan tanaman kontrol disiram 1 kali 

sehari dengan volume air 2000 mL. 

Perekaman pola spekel pertama dilakukan 

pada hari ke-10. Penyiraman bibit kembali 

dilakukan pada hari ke-11, selanjutnya pada 

hari ke-12 dan seterusnya bibit tidak diberi 

air. Perekaman pola spekel selanjutnya 

dilakukan setelah 10 hari dari waktu 

penyiraman bibit kembali. 

2. Perakitan dan Penggunaan Sistem 

Skema sistem optik dapat dilihat pada 

Gambar 1. Kabel laser dihubungkan ke catu 

daya dan kabel kamera CMOS monokrom 

dihubungkan ke komputer. Perekaman citra 

dilakukan menggunakan kamera CMOS 

monokrom. Pengujian dengan menggunakan 

sistem optik, laser dioda dengan panjang 

gelombang 650 nm digunakan dan ditutup 

menggunakan kotak hitam. Kotak hitam 

berguna untuk mengisolasi cahaya dari luar 

dan cahaya dari laser dioda yang berbahaya 

apabila mengenai retina. 

 
Gambar 1. Skema sistem optik metode 

pencitraan spekel (a)laser dioda,(b)filter ND, 

(c) lensa konkaf, (d) kamera CMOS 

Tahap selanjutnya yaitu perekaman pola 

spekel menggunakan kamera CMOS. Akar 

tanaman kelapa sawit yang telah 

mendapatkan perlakuan dibersihkan dari 

tanah dan diletakkan diatas meja optik pada 

posisi yang telah ditandai.Laser dihidupkan 

dan harus dipastikan mengenai akar primer 

dan sekunder dari tanaman kelapa sawit, 

kemudian pola spekel akan direkam oleh 

kamera CMOS dan disimpan dalam 

komputer. 

3. Pengolahan Citra untuk Penentuan 

Nilai Kontras Spekel 

 Pengolahan citra menggunakan perangkat 

lunak ImageJ. Program ImageJ merupakan 

program yang digunakan untuk mengolah 

data berupa citra dan output program berupa 

nilai intensitas rata-rata dan standar deviasi 

untuk memperoleh nilai kontras spekel. 

Beberapa langkah yang dilakukan untuk 

mengolah data dengan program ImageJ yaitu 

buka Program ImageJ, pilih File, lalu klik 

Open. Pilih gambar yang akan dianalisa. 

Pada menu ImageJ dipilih edit => selection 

=> specify untuk memilih Region of Interest 

(ROI) pada bagian akar. Region of Interest 

(ROI) yang digunakan berbentuk elips 

karena berkas laser pada umumnya 

berbentuk elips. Nilai intensitas rata-rata dan 

standar deviasi didapat dengan 

menggunakan menu Analyze => Measure 

atau dengan menekan Ctrl+M pada 
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keyboard. Nilai yang didapat pada ImageJ 

dipindahkan ke perangkat lunak ms. Excel, 

kemudian diperoleh nilai kontras spekel 

untuk setiap variasi volume air dengan 

menggunakan persamaan (1). 

𝐶 =
𝜎

 𝐼 
 

(1) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Perbedaan Kontras Spekel untuk 

Variasi Volume Air 

Gambar 3 menunjukkan grafik 

pengaruh variasi volume air terhadap kontras 

spekel ujung akar untuk 40 hari perlakuan. 

Berdasarkan grafik yang diperoleh dapat 

ditunjukkan bahwa nilai kontras spekel 

bergantung pada variasi volume air, dimana 

secara garis besar grafik dari akar primer 

dengan akar sekunder tidak jauh berbeda. 

Nilai kontras spekel mengalami kenaikan 

dari volume 0 mL hingga volume 2000 mL. 

Perbedaan nilai kontras spekel pada bagian 

ujung akar menunjukkan bahwa aktivitas 

biospekel dibentuk oleh aktivitas biologis 

tanaman. 

 
Gambar 3. Pengaruh variasi volume air 

terhadap kontras spekel ujung akar untuk 40 

hari perlakuan 

 

2. Perbedaan Kontras Spekel untuk 

Setiap Bagian Akar 

Gambar 4 memperlihatkan perbedaan 

kontras spekel pada bagian akar primer pada 

40 hari perlakuan. Perbedaan kontras spekel 

pada bagian pangkal, tengah, dan ujung akar 

primer menunjukkan grafik yang meningkat 

seiring pertambahan volume air.  

 
Gambar 4. Perbedaan kontras spekel pada 

bagian akar primer pada 40 hari perlakuan 

 

Gambar 5. Perbedaan kontras spekel pada 

bagian akar primer pada 40 hari perlakuan 

Gambar 5 memperlihatkan perbedaan 

kontras spekel pada bagian akar sekunder 

pada 40 hari perlakuan. Perbedaan kontras 

spekel pada setiap bagian akar sekunder 

menunjukkan grafik yang relatif sama 

dengan akar primer. Peningkatan nilai 

kontras spekel disebabkan karena 

pergerakan air dan hara tanaman terjadi 

lewat ruang pori dimana terjadi sirkulasi O2 

dan CO2. Air yang masuk ke dalam akar 

akan mengisi ruang-ruang antar sel atau 

masuk ke dalam sel, sehingga pori-pori akar 

akan terbuka [5]. Pada saat akar disinari 

laser, sebagian besar sinar laser menembus 

kedalam pori-pori akar yang terbuka, dimana 

ia diserap atau tersebar oleh molekul, tetapi 

sebagian sinar dipantulkan sehingga 
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menghasilkan intensitas hamburan yang 

lebih kecil dan nilai kontras yang lebih 

besar. 

3. Perbedaan Nilai Kontras Spekel 

Terhadap Waktu Pengambilan 

Salah satu proses yang terjadi selama 

proses perlakuan cekaman kekeringan pada 

akar adalah penebalan lapisan epidermis 

pada akar. Proses penebalan lapisan 

epidermis pada akar bertujuan untuk 

meminimalisir proses terjadinya kehilangan 

air [6]. Lapisan epidermis yang semakin 

menebal mengakibatkan diameter akar 

semakin besar sehingga menghasilkan 

daerah hamburan yang lebih luas 

dibandingkan hari sebelumnya. Menurut 

palupi dan dedywiryanto (2008), tanaman 

yang tumbuh dalam kondisi kekurangan air 

akan membentuk jumlah akar yang lebih 

banyak dan lebih panjang. Perpanjangan 

akar berguna untuk memperluas sistem 

perakaran ke lapisan tanah yang memiliki 

ketersedian air dan zat hara yang cukup [7]. 

 

Gambar 6. Pengaruh lama perlakuan 

terhadap kontras spekel pada akar primer 

Gambar 6 dan Gambar 7 untuk akar 

primer dan sekunder menunjukkan bahwa 

perbedaan nilai kontras spekel yang 

dihasilkan setiap variasi volume air dengan 

waktu pengambilan sampel relatif sama. 

Nilai kontras spekel tampak meningkat 

seiring pertambahan hari dan pertambahan 

volume air yang diberikan pada penyiraman 

tanaman kelapa sawit. Pada akar primer, 

nilai kontras spekel tertinggi sebesar 0.49  

dengan volume air 2000 mL (kontrol) pada 

hari ke-40. Nilai Kontras terendah yaitu 

sebesar 0.33  dengan volume air 0 mL (tidak 

disiram)  pada hari ke-10. Pada akar 

sekunder, nilai kontras spekel terendah yaitu 

0.35  dengan volume air 0 mL pada hari ke-

10, dan nilai kontras spekel tertinggi yaitu 

0.50  dengan volume air 2000 mL pada hari 

ke-40. 

 
Gambar 7. Pengaruh lama perlakuan 

terhadap kontras spekel pada akar sekunder 

 

 

KESIMPULAN  

Sistem optik pencitraan laser spekel 

untuk menganalisa hubungan volume air dan 

kontras spekel spekel telah berhasil dibuat 

menggunakan sumber cahaya laser dioda 

650 nm, lensa konkaf, filter ND dan kamera 

CMOS monokrom. Nilai kontras spekel 

dipengaruhi oleh variasi volume air ditandai 

oleh adanya hubungan linier. Semakin besar 

volume air yang diberikan maka kontras 

spekel cenderung semakin meningkat. Nilai 

kontras tertinggi dari akar primer yaitu pada 

pengambilan hari ke-40 dengan volume air 

2000 mL sebesar 0.49 , dan terendah pada 

lama perlakuan 10 hari dengan volume air 0 

mL sebesar 0.27 . Nilai kontras tertinggi dari 

akar sekunder yaitu pada lama perlakuan 40 

hari dengan volume air 2000 mL, nilai 

kontras spekelnya yaitu 0.50 , dan terendah 

pada lama perlakuan 10 hari dengan volume 
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air 0 mL sebesar 0.32 . Hubungan nilai 

kontras spekel terhadap lama perlakuan 

cekaman air mengalami fluktuasi setiap 

kenaikan volume air. Semakin lama 

perlakuan cekaman yang diberikan maka 

kontras spekel cenderung semakin 

meningkat.  
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