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ABSTRACT 

A fluorescence imaging system that is excited by laser light with two different wavelengths has 

been built. This system is used to detect the level of water stress on oil palm plants that are 

treated with a different volume of watering water. This study aims to analyze the effect of 

excitation laser wavelength on detection efficiency. The system consists of a 405 nm  and 650 nm 

diode laser, a color filter, an ND filter and a monochrome CMOS camera. Samples were Tenera 

varieties of oil palm plant which were treated with variations in water volume of 0 mL (without 

watering), 500 mL, 1000 mL, 1500 mL, and 2000 mL (control) every 10 days for 40 days. For 

every variation of water, there were 5 polybags of 6-month-old plant seeds at the beginning of 

treatment. Laser-excited fluorescence imaging was performed on the leaves of oil palm plants 

every 10 days. Three leaf samples are used for every variation of water volume. The leaves are 

irradiated in the middle and then the image of the laser-illuminated leaves is recorded by the 

camera. The image were processed using imageJ software so that the average gray value is 

obtained. The value of fluorescence intensity is represented by gray value. The relationship of the 

fluorescence intensity ratio for both wavelengths to the volume of water and the time of data 

collection was also analyzed. The wavelength of 405 nm gives a greater correlation than 650 nm 

which is 0.942 and 0.913 respectively for variations in water volume. This is because the 

sensitivity of chlorophyll is at a wavelength of 405 nm. The correlation between fluorescence 

intensity and treatment duration time is 0.961 and 0.90 respectively for both wavelengths. 

 

Keywords : Fluorescence imaging, water stress detection, Palm Oil Leaves, Water Volume 

Variation, Excitation wavelength variations. 

 

ABSTRAK 

Sistem pencitraan fluoresensi yang dieksitasi cahaya laser dengan dua panjang gelombang 

berbeda telah dibangun.Sistem ini digunakan untuk mendeteksi tingkat cekaman air pada 

tanaman kelapa sawit yang diberi perlakuan pemberian air penyiraman dengan volume 

berbeda.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh panjang gelombang cahaya laser 

eksitasi terhadap efesiensi pendeteksian. Sistem terdiri dari laser dioda ungu dan merah, filter 

warna, filter ND dan  kamera CMOS monokrom. Sampel adalah tanaman kelapa sawit varietas 

Tenera yang diberi perlakuan variasi volume air yaitu 0 mL(tanpa penyiraman), 500 mL, 1000 

mL, 1500 mL,  dan 2000 mL (kontrol) setiap  10 hari selama 40 hari. Setiap variasi air, ada 5 

polybag bibit tanaman yang berumur 6 bulan pada saat awal perlakuan. Pencitraan fluoresensi 

yang dieksitasi laser dilakukan pada daun tanaman kelapa sawit setiap 10 hari.Tiga sampel daun 

digunakan untuk setiap variasi volume air.Daun disinari pada bagian tengah dan kemudian citra 

daun yang disinari laser direkam oleh kamera.Citra diolah mengunakan software imageJ 

sehingga diperoleh gray value rata-rata.Nilai Intensitas fluoresensi diwakili oleh gray 

value.Hubungan intensitas fluoresensi untuk kedua panjang gelombang terhadap volume air dan 

waktu pengambilan data juga dianalisa. Panjang gelombang 405 nm memberikan korelasi yang 
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lebih besar dibandingkan 650 nm yaitu 0.942 dan 0.913 masing-masing untuk variasi volume air. 

Ini disebabkan karena sensitivitas klorofil adalah pada panjang gelombang 405 nm. Korelasi 

antara intensitas fluoresensi dan waktu pengambilan adalah sebesar 0.961 dan 0,90 masing-

masing untuk kedua panjang gelombang. 

 

Kata kunci : Kontras Spekel, Daun Kelapa sawit, Cekaman Air, Variasi Volume Air, Lama 

Perlakuan

PENDAHULUAN 

Metode pencitraan telah banyak 

dikembangkan dalam berbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang pertanian. Metode 

identifikasi selama ini sering bergantung 

pada persepsi manusia yang dilakukan 

dengan cara pengamatan visual secara 

langsung terhadap objek yang akan diamati. 

Identifikasi dengan cara ini memiliki 

beberapa kelemahan yaitu memerlukan 

waktu yang cukup lama, serta bersifat 

subjektif karena perbedaan persepsi dan 

keterbatasan visual mata manusia [1]. 

Metode pencitraan yang sudah 

dikembangkan pada bidang pertanian ada 

beberapa jenis, yaitu computer vision, 

Fluorescence Imaging dan speckle imaging. 

Metode tersebut dipilih karena sistem nya 

yang sederhana dan bersifat non destruktif 

[2].Fluorescence Imaging (FI) merupakan 

suatu metode spektroskopi yang digunakan 

pada suatu material yang dikenai cahaya. FI 

bekerja berdasarkan prinsip fluoresensi. 

Fluoresensi adalah suatu fenomena dimana 

penyerapan cahaya pada panjang gelombang 

tertentu diikuti oleh emisi cahayanya [2]. 

Sistem Fluorescence Imaging terdiri 

daribeberapa komponen utama yaitu sumber 

cahaya, komponen optik pengirim dan 

pengumpul cahaya, filter emisi, serta 

detektor. 

Selama masa hidup tanaman, beberapa 

situasi buruk sering mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangan yang sering 

disebut sebagai faktor stress (cekaman). 

Cekaman ini bisadiklasifikasikan sebagai 

faktor cekaman biotik dan abiotik. Faktor 

biotik dapat di sebabkan oleh serangga dan 

patogen sementara faktor abiotik terdiri dari 

dingin, panas, salinitas dan[3]. Cekaman air 

berupa kekeringan merupakan istilah untuk 

menyatakan bahwa tanaman mengalami 

kekurangan air akibat keterbatasan air dari 

lingkungannya yaitu media tanam. 

Tanaman kelapa sawit sama seperti 

tanaman lainnya yang memerlukan air untuk 

proses pertumbuhannya, mulai dari 

pembibitan sampai reproduksi. Tanaman 

kelapa sawit yang kekurangan air akan 

mempengaruhi proses fisiologis dan 

biokimia [4]. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah sistem optik pencitraan 

fluoresensi (fluorescence imaging) yang 

digunakan untuk medeteksi cekaman air 

pada daun kelapa sawit. Perlakukan pada 

cekaman air ini dilakukan dengan cara 

memvariasikan jumlah volume air yang 

diberikan pada setiap sampel. Sampel yang 

telah diberi perlakukan kemudian disinari 

dengan cahaya laser sehingga menghasilkan 

fluoresensi. Cahaya fluoresensi yang 

dihasilkan kemudian ditangkap 

menggunakan kamera CMOS monokrom 

dan diproses menggunakan program imageJ. 

Hubungan antara intensitas fluoresensi 

terhadap variasi volume air yang diberikan 

pada tanaman dan lama perlakuan kelapa 

sawit dengan menggunakan panjang 

gelombang yang berbeda akan dianalisa. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode eksperimen. Penelitian 

dimulai dengan pencarian dan pengumpulan 

sampel, perakitan sistem, pengolahan data, 
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analisa data, dan kesimpulan. Sistem 

penelitian ini terdiri dari laser dioda dengan 

panjang gelombang yaitu 405 nm  dan  650 

nm sebagai sumber cahaya pengeksitasi, 

filter ND, filter warna, kamera CMOS, 

lensa, daun kelapa sawit dan computer. 

Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu tanaman kelapa sawit varietas 

Tenera berumur 6 bulan. Perlakuan yang 

diberikan pada sampel yaitu berupa cekaman 

air dengan cara memvariasikan jumlah 

volume air yang diberikan pada setiap 

sampel. Volume air yang diberikan pada 

setiap sampel sebesar 0 mL (tidak disiram), 

500 mL, 1000mL, 1500 mL dan 2000 mL 

(kontrol). Volume air 500 mL, 1000 mL, 

1500 mL disiram setiap 10 hari sekali dan 

volume air 2000 mL disiram setiap hari 

sebagai kontrol sesuai dengan keperluan air 

pada tanaman kelapa sawit yang berumur 6 

bulan. Penelitian ini dilakukan selama 40 

hari.Pencitraan dilakukan pada daun 

tanaman kelapa sawit mengunakan sistem 

fluoresensi imaging. Citra diambil sebanyak 

empat kali selama 10 hari sekali. Tiga 

sampel diambil untuk setiap volume air. 

Sampel akan disinari pada bagian tengah 

daun. 

 
Gambar 1. Skema Penelitian 

 

Sumber cahaya laser dioda menuju 

sampel. Sebelum cahaya  mengenai sampel 

sumber cahaya akan melewati lensa agar 

berkas cahaya lebih besar dan filter ND 

untuk mengurangi intensitas cahaya yang 

mengenai sampel, karena jika intensitas 

terlalu besar mengenai sampel akan 

menyebabkan perubahan ikatan kimia pada 

sampel. 

 

Setelah cahaya mengenai filter ND, 

cahaya akan menuju sampel yaitu daun dari 

tanaman kelapa sawit yang telah diberi 

perlakuan variasi volume air. Cahaya laser 

yang mengenai sampel akan diserap oleh 

kandungan yang terdapat di dalam sampel 

sehingga menghasilkan fluoresensi. Sebelum 

direkam oleh kamera cahaya flouresensi 

akan melewati filter warna untuk 

melewatkan panjang gelombang tertentu 

saja, kemudian kamera akan merekam 

gambar hasil dari fluoresensi yang 

dihasilkan dari sampel. Gambar kemudian 

diolah menggunakan program imageJ. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hubungan Intensitas Fluoresensi 

Terhadap Variasi Volume Air 

Penelitian ini menggunakan bibit tanman 

kelapa sawit varietas Tenera berusia 6 bulan. 

Variasi volume air yang diberikan pada 

tanaman yaitu 0 mL (tanpa penyiraman), 500 

mL, 1000 mL, 1500 mL, dan 2000 mL. 

Pemberian air pada tanaman yang seuai 

dengan kebutuhan dan umur tanaman dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Tanaman yang kekurangan air dapat 

berpengaruh pada aspek fisiologi 

,biokimia,anatomi, dan morfologi [5]. 

 

Tabel 1. Nilai Intensitas Fluoresensi Rata-

ratauntuk Variasi Volume Air pada Panjang 

Gelombang 405 nm 

Volume Air (ml) Nilai Intensitas (a.u) 

0 71.19256 

500 80.54503 

1000 86.52658 

1500 87.75378 

2000 90.42453 
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Tabel 2. Nilai Intensitas Fluoresensi Rata-

ratauntuk Variasi Volume Air pada Panjang 

Glombang 650 nm 

Volume Air (ml) Nilai Kontras (a.u) 

0 106.549 

500 113.51 

1000 113.7258 

1500 115.2289 

2000 117.5887 

 
Gambar1.Grafik Hubungan Volume 

Airterhadap Intensitas Fluoesensi dengan 

Panjang Gelombang 405 nm. 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Volume 

Airterhadap Intensitas Fluoesensi dengan 

Panjang Gelombang 650 nm. 

Gambar 1 dan Gambar 2  

merupakan grafik hubungan volume air 

terhadap intensitas fluoresensi menggunakan 

dua panjang gelombang. Nilai intensitas 

fluoresensi semakin naik seiring 

meningkatnya volume air.Tanaman yang 

dengan kadar air yang rendah akan 

mengalami kekeringan. Kekurangan air yang 

dialami oleh tanaman yang mengalami 

kekeringan dapat mempengaruhi sintesis 

klorofil pada daun akibat laju fotosintesis 

yang menurun dan terjadinya peningkatan 

temperatur dan transfirasi yang 

menyebabkan disentegrasi klorofil [6]. 

Tanaman yang mendapatkan air akan 

menghasilkan klorofil yang lebih banyak 

dibandingkan yang kekurangan air, sehingga 

penyerapan cahaya pada daun lebih besar 

yang menghasilkan fluoresensi yang lebih 

besar sehingga volume air 2000 ml memiliki 

intensitas yang lebih besar dari 0 ml.Korelasi 

volume air terhadap intensitas fluoresensi 

untuk panjang gelombang 405 nm dan 650 

nm yaitu sebesar 0.942 dan 0.913. 

 

Hubungan  Intensitas Fluorensi Terhadap 

Lama Perlakuan 

Pencitraan daun dilakukan setiap 10 hari 

selama 40 hari perlakuan. Total pengambilan 

citra yaitu sebanyak 4 kali. Intensitas 

fluoresensi masing-masing panjang 

gelombang terhadap waktu pengambilan 

sampel memiliki nilai berbeda-beda. 

 

Tabel 3. Nilai Intensitas Fluoresensi  Rata-

rata untuk Lama Perlakuan Menggunakan 

Panjang Gelombang 405 nm 

Lama Perlakuan Nilai Kontras (a.u) 

Hari ke-10 62.7294 

Hari ke-20 72.29631 

Hari ke-30 96.43311 

Hari ke-40 101.6952 

 

Tabel 4. Nilai Intensitas Fluoresensi  Rata-

rata untuk Lama Perlakuan Menggunakan 

Panjang Gelombang 650 nm 

Lama Perlakuan Nilai Kontras (a.u) 

Hari ke-10 105.4864 

Hari ke-20 114.7535 

Hari ke-30 115.0612 

Hari ke-40 117.9809 

 

Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan 

grafik hubungan lama perlakuan terhadap 

intensitas fluoresensi. Semakin lama hari 

perlakuan maka intensitas fluoresensi juga 

semakin besar. Kenaikan intensitas 

fluoresensi pada setiap pengambilan 

dikarenakan jumlah klorofil yang juga 

meningkat seiring dengan bertambahnya 



Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3 2018 
Pekanbaru, 29 September 2018 

ISBN : I978-979-792-691-5 

 

61 
ID 3046 

umur tanaman.Peningkatan klorofil ini juga 

berhubungan dengan luas daun yang 

bertambah pada setiap pengambilan [7].Hal 

ini dapat disebakan karena tanaman kelapa 

sawit yang cukup tahan terhadap kondisi air 

yang kurang.Sehingga hari ke 10 sampai hari 

ke 40 memperlihatkan intensitas fluoresensi 

yang meningkat karena kandungan klorofil 

juga meningkat [8]. Korelasi antara 

intensitas fluoresensi dan waktu 

pengambilan adalah sebesar 0.961 dan 0,90 

masing-masing untuk panjang gelombang 

405 nm dan 650 nm. 

 
Gambar 3. Grafik hubungan Lama 

Perlakuan terhadap Intensitas Fluoresensi 

dengan Panjang Gelombang 405 nm 

 
Gambar 4. Grafik hubungan Lama 

Perlakuan terhadap Intensitas Fluoresensi 

dengan Panjang Gelombang 650 nm 

Pengaruh Panjang Gelombang Terhadap 

Intensitas Fluorensi  

 

Masing-masing pigmen akan menyerap 

panjang gelombang yang sesuai dengan 

selisih keadaan dasar dan keadaan eksitasi 

atom penyusunnya. Daun memiliki pigmen 

klorofil a, klorofil b. Klorofil a dan b lebih 

banyak menyerap panjang gelombang 405 

nm dibandingkan 650 nm [9]. 
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Gambar 5. Grafik hubungan Lama 

Perlakuan terhadap Intensitas Fluoresensi 

dengan Panjang Gelombang 405 nm dan 650 

nm. 

Penyerapan cahaya eksitasi oleh molekul-

molekul penyusun pigmen mengakibatkan 

tingkat energi molekul tersebut meningkat 

dari keadaan dasar menjadi keadaan 

tereksitasi (proses fluoresensi). Penyerapan 

yang lebih baik pada panjang gelombang 

405 nm memperlihatkan perbedaan 

fluoresensi klorofil pada daun lebih terlihat 

di bandingkan panjang gelombang 650 nm. 

 

KESIMPULAN 

Sistem pencitraan fluoresensi telah dibangun 

untuk deteksi cekaman air pada tanaman 

kelapa sawit menggunakan dua panjang 

gelombang. Ada pengaruh intensitas 

fluoresensi terhadap variasi volume 

airmaupun terhadap lama perlakuan. 

Sensitivitas klorofil lebih terlihat untuk 

panjang gelombang 405 nm dibandingkan 

650 nm. 
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