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BAB VIII 

AIR DAN BEBERAPA FUNGSI TANAMAN 

 

 

 

1. Sifat – sifat Air 

Air merupakan  zat yang aneh. Keanehan air itu selalu menarik untuk 

diketahui rahasianya. Air mampu beradaptasi pada tiga wujud yaitu cair, padat 

dan gas, dalam upayanya menyesuaikan dirinya dengan fluktuasi suhu. Air teruai 

dan berbentuk secara alimiah sebagai wujud fungsinya untuk kepentingan 

kelangsungan hidup organisme. 

 

a. Sifat Kimia 

Dipandang dari sudut kimia air merupakan senyawa yang terdiri dari 

satu atom oksigen dan dua atom hidrogen yang berkaitan kovalen. Ikatan 

kovalen pada air sangat kuat,  sehingga untuk memecah molekulnya menjadi 

unsur-unsur diperlukan energi yang sangat besar. Namun sebaliknya untuk 

membentuk molekul air dari atom oksigen dan atom hidrogen amat mudah. 

Dengan sedikit saja sentuhan atom oksigen dan atom hidrogen bergabung 

membentuk molekul air (H2O).  

Atom hidrogen mempunyai satu elektron yang bermuatan listrik negatif. 

Sedangkan menurut konfigurasi, atom yang stabil memerlukan dua elektron 

pada kulit pertamanya. Dengan demikian satu atom nitrogen tidak stabil, ia 

selalu berusaha untuk membentuk suatu ikatan dengan atom lain. 

Elektron terus mengitari intinya yang bermuatan listrik positif. Elektron 

yang bergerak berkeliling itu akan menimbulkan gelombang-gelombang 

elekteromagnetik. Dengan kata lain elektron itu memancarkan energi potensial 

dan energi kinetik. Energi poptensial elektron adalah sebesar. 
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Sedagkan energi kinetik elektron adalah sebesar 
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Sehingga energi total elektron atom hidrogen adalah: 
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Dimana : e : muatan elektron 

  r : jarak (radius) dari inti ke elektron 

  k : tetapan yang besarnya 9 x 10
9
 newton m

2
/coulomb

2
. 
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Atom oksigen yang mempunyai 8 elektron dan satu inti atau proton. 

Kulit atom luar berisi 6 elektron dan kulit dalamnya berisi 2 elektron. Hal ini 

berarti masih belum penuh atau kekurangan 2 elektron, ia masih memerlukan 

2 elektron lagi untuk memenuhi lintasannya.  

Apabila dua atom hidrogen yang masing-masing kekurangan 1 

elektron dan satu atom oksigen membutuhkan lagi 2 elektron lagi untuk 

pengisi lintasannya, bergabung atau menghimpun elektron untuk saling 

membutuhkan hasilnya adalah satu molekul air yang mantap dengan ikatan 

kovalen. Ikatan kovalen diartikan, dua atom atau lebih memakai bersama-

sama sepasang atau lebih elektron dalam membentuk molekul. Ikatan kovalen 

terjadi karena atom-atom tertentu tidak mungkin mengadakan perpindahan 

elektron, disebabkan oleh jumlahnya yang hanya satu, seperti atom hidrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian halnya dengan atom oksigen. Elektro-elektronnya juga tidak 

dapat berpindah dari atomnya, tapi dapat menerima elektron dari dua atom 

hidrogen sehingga terjadi pemakaian  bersama dua elektron dari hidrogen oleh 

atom satu atom oksigen. 

Dalam sebuah molekul air dua buah atom hidrogen berikatan dengan 

sebuah atom oksigen melalui dua ikatan kovalen, yang masing-masing 

mempunyai energi sebesar 110,2 kkal per mol. Ikatan kovalen tersebut 

merupakan energi dasar bagi sifat air yang penting, misalnya kemampuan air 

sebagai pelarut. Sifat inilah yang tidak dapat memisahkan air dari 

pertumbuhan tanaman. Karena kemampuannya yang sangat besar dalam 

melarutkan unsur-unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. 

Gambar 8.1  Atom Oksigen dan Hidrogen serta suatu molekul Air 
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Ikatan kovalen antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ini 

akan hancur dan terputus oleh adanya energi radiasi matahari dalam khlorofil 

pada fase cahaya dari proses fotosintesa tanaman. Proses pemecahan molekul 

air menajdi hidrogen dan oksigen disebut dengan fotolisa yang reaksinya 

dapat dilihat di bawah ini. 

2H2O  2H2 + O2 

Atom hidrogen yang terlepas dari ikatan kovalennya akan membentuk 

molekul H2, yang kemudian ditampung oleh koenzim NAPD. NAPD menjadi 

akseptor H2 sehingga terbentuk NDPH2. Oksigen yang terlepas akan menjelma 

kembali ke udara bebas menjadi molekul oksigen.  

Selain ikatan kovalen air juga dapat terbentuk dengan mekanisme 

ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen pada air berlangsung antara atom hidrogen 

pada satu molekul air dengan atom hidrogen pada molekul air lainnya. Oleh 

karena sifat air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya 

mengakibatkan air ini dapat berwujud cair di suhu 0
0
C sampai 100

0
C. Pada 

siang suhu ini pula sifat air yang sangat berarti bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Suhu air dari 7,5
0
 C sampai suhu 45

0
 C merupakan 

kondisi suhu air yang bermanfaat untuk kelangsungan proses-proses 

metabolisme tanaman. Di bawah atau di atas siang suhu air tidak lagi 

berfungsi sebagai bahan pelarut dalam proses-proses fisiologis tanaman, 

karena sudah mulai merusah proses atau merusak jaringan tanaman, karena 

mengandung energi kalor yang sangat besar. 

 

b. Sifat Fisik 

Wujud air yang dapat berubah akibat fluktuasi suhu, yakni air alam 

bentuk cair, padat dan gas (uap). Volume air terkecil berada pada titik suhu 4
0
 

C (39,2
0
 F). Ketika air akan berubah wujud menjadi es, volumenya naik 

sebesar 0,091 dari volume semula (Gambar 8.2). Sifat air inilah yang merusak 

tanaman apabila tanaman mengalami suhu di bawah titik beku. Air yang 

berada antara sel-sel dan air yang berada dalam sel akan mengembang 

sewaktu berubah wujud dari cair ke padat. Akibatnya sel-sel dan perangkat sel 

akan pecah dan rusak. Suhu rendah juga mengakibatkan terhentinya 

translokasi zat-zat hara dan asimilat dalam tubuh tanaman, karena air berubah 

wujud dari cair ke dalam bentuk padat. 
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Volume air hanya berkurang 5 x 10
-5

 apabila diberi tekanan sebesar 1 

atmosfir. Perubahan volume ini sangat kecil bila dibandingkan dengan zat-zat 

lain. Oleh karena sifatnya yang satu ini air paling baik sebagai pelarut diantara 

zat cair lainnya. 

Air ternyata mempunyai panas jenis yang lebih besar dari benda lain 

(Tabel 8.1). Kemampuan air untuk menyerap panas jauh melebihi zat lainnya. 

Kemampuan menyerap panas yang besar ini dapat mencegah fluktuasi suhu 

udara maupun suhu pada tubuh tanaman, sehingga air dapat berfungsi sebagai 

penstabil suhu tanah dan tubuh tanaman. 

 

Tabel 8.1 Tetapan – tetapan Fisik Air 

Kerapatan es (0
0
C) 

Panas Pencairan 

0,9168 

g/cm
3
 

79,7 cal/g 

Suhu kritis 

Tekanan kritis 

374,10 C 

218,4 Tekanan 

Barometris 

0
0
C 20

0
C 50

0
C 100

0
C 

Berat jenis (g/cm
3
) 0,99987 0,99823 0,9981 0,9584 

Panas jenis (cl/g 
0
C) 1,0074 0,9988 0,9975 1,0069 

Panas evaproasi (cal/g) 597,3 586,0 586,0 539,0 

Konduktivitas panas  

(cal/cm.sec. 
0
C) 

1,39 x 10
-3 

 

1,40 x 10
-3 

 

1,52 x 10
-3 

 

1,63 x 10
-3 

 

Tegangan permukaan  

(dyne/cm) 

75,64 

 

72,75 

 
67,91 58,80 

Laju viskositas  

(10
4
 g/cm.sec) 

178,34 

 

100,9 

 
54,9 28,4 

Tetapan dielektrik 

(cgse) 

87,825 80,08 59,725 55,355 

Gambar 8.2  Volume air terkecil pada suhu 4
0
C. Volumenya bertambah 

apabila tercapai 0 
0
C sebesar 0,091 dari volume semula 
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Di udara uap air juga dapat menahan sebagian radiasi matahari, 

terutama di daerah  tropis. Volume uap air di udara akan mempengaruhi total 

energi yang tertangkap bumi. Udara yang mengandung uap air lebih besar 

berarti total energi yang diterima bumi kecil bila dibandingkan dengan kondisi 

udara cerah dan kering. Di kawasan tropis yang relatif udaranya lembab energi 

radiasi matahari yang tertangkap di bumi berkisar antara 130 kilo 

kalori/cm
2
/tahun. Sedangkan di gurun Sahara yang keadaan udaranya relatif  

kering energi radiasi matahari yang tertangkap bumi dapat mencapai 220 kilo 

kalori/cm
2
/tahun. 

Disamping sifat-sifat yang telah disebutkan di atas air juga memiliki 

panen laten. Panas laten diartikan sebagai sejumlah panas yang diperlukan 

untuk satu satuan suhu tertentu hingga air menjadi uap. Satu gram air 

memerlukan 1 kalori untuk menaikkan suhunya dari 0
0
C menjadi 1

0
C atau 1 

gram air suhunya 0
0
C akan naik sehunya 100

0
C apabila ditambahkan energi 

sebesar 100 kalori. Untuk mengubah satu gram air pada suhu  100
0
C hingga 

menjadi uap diperlukan tambahan energi panan sebesar 540 kalori. Energi 

yang sebesar 540 kalori merupakan suatu ukuran energi yang diperlukan 

molekul-molekul air untuk mengatasi tekanan atmosfir serta daya ikat 

hidrogen air yang masih tersisa pada suhu 100
0
C (Gambar 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8.3  Panas laten dari air (Davis dan Day, 1961) 
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2. Pengaruh Kadar Air terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Selama siklus hidup tanaman, mulai dari perkecambahan sampai panen 

selalu membutuhkan air. Tidak satupun proses kehidupan tanaman yang dapat 

bebas dari air. Besarnya kebutuhan air setiap fase pertumbuhan selama siklus 

hidupnya tidak sama. Hal ini berhubungan langsung dengan proses fisiologis, 

morfologis dan kombinasi kedua faktor di atas dengan faktor-faktor lingkungan. 

Faktor air bagi tanaman adalah: 

 Merupakan unsur penting dari protoplasma, terutama pada jaringan 

merismatik. 

 Sebagai pelarut dalam proses fotosintesa dan proses hidrolotik, seperti 

perubahan pati menjadi gula. 

 Bagian yang esensial dalam menstabilkan turtor sel tanaman. 

 Pengatur suhu bagi tanaman, karena air mempunyai kemampuan menyerap 

panas yang baik. 

 Transport bagi garam-garam, gas dan material lainnya dalam tubuh tanaman. 

Kebutuhan air pada tanaman dapat dipenuhi malalui tanah dengan jalan 

Penyerapa oleh akar. Besarnya air yang diserap oleh akar tanaman sangat 

tergantung pada kadar air tanah dan kondisi lingkungan di atas tanah 

Kisaran kadar air tanah yang tersedia secara optimum berada antara 

kapasitas lapang (field capacity) dan titik layu permanen (permanent wilting 

point) (kramer, 1969). Kondisi ini berada antara 50% sampai70% air tersedia. 

Ketersediaan air dalam tanah ditentukan oleh pF (kemampuan partikel 

tanah memegang air), dan kemampuan akar memang menyerap. Besarnya 

kemampuan partikel tanah memegang air di tentukan oleh jumlah air dalam tanah. 

Jumlah air yang dapat diserap oleh akar pada lapisan tanah dari perempat pertama, 

kedua, ketiga dan keempat berturut-turut adalah 40%, 30%, 20%, dan 10%. 

Menurut Burston (1956), bahwa defisit air langsung mempengaruhi 

pertumbuhan vegetatif tanaman. Proses ini pada sel tanaman ditentukan oleh 

tegangan turgor. Hilangnya turgiditas dapat menghentikan pertumbuhan sel 

(penggandaan dan pembesaran) yang akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat. 

 

a. Fotosintesa  

Defisit air pada proses fotositesa berlangsung berakibat pada kecepatan 

fotosintesa.defisit akan menurunkan kecepatan fotosintesa. Hal ini sangat 

akibat menutupnya stomata, meningkatnya resistensi mesofil yang akhirnya 

memperkecil efisiensi fotosintesa. 

Hasil peneletian Boyer (1970), menyatakan potensial air sebesar 4 bar 

akan mengakibatkan kekurangannya perluasan daun sampai 25% dan 

maksimum yang dapat diperoleh. Potensial air daun 12 bar mengakibatkan 
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terhentinya perluasan daun. Hasil fotosintesa per unit luas daun mulai 

menurun pada potensial daun 11 bar (Gambar 8.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila melewati potensial air daun 18 bar laju penurunan perluasan 

daun menjadi maksimum, dan setelah melewati 19 bar sampai 40 

garkecepatan fotosintesa menurun secara drastis dan akhirnya terhenti. Dari 

penelitian itu di simpulkan bahwa perluasandaun dibatasi oleh ketersediaan air 

tanah sehingga menurunkan efisiensi fotosintesa. Hal ini berhubungan proses 

biokimia, karena fotosintesa merupakan proses hidrolista yang memerlukan 

air. 

    Kisaran defisit air dan potensial air daun berfariasi menurun: 

 Umur tanah 

 Posisis daun dalam tajuk 

 Kondisi-kondisi pertumbuhan 

Menurut Yahya (1988) jumlah siklus defisit (stress) yang dialami 

tanaman pada kondisi yang berbeda akan menunjukkan pengaruh yang 

berbeda pula. Tanaman kapas yang tumbuh pada “growth chamber” 

Gambar 8.4  Kisaran perluasan daun (leaf expansion) dan hasil bersih 

fotosintesa (net rate photosynthesis) pada kedele yang 

merupakan fungsi dari potensial air daun (Boyer, 1970) 
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(tekontrol) pada potensial air daun 16 bar mengakibatkan menutupkan 

stomata. Apabila tanaman yang sama ditanaman yang sama ditanam pda 

lapangan terbuka, hingga potensial daun mencapai 27 bar belum menunjukkan 

menutupnya stomata walaupun tanaman juga mengalami siklus kekeringan. 

Stomata mempunyai mekanisme penyesuaian terhadap perubahan 

kandunga air tanah, yang di pengaruhi kapasitas tanah menyimpan air (water 

holding capacity). Gambar 8.5 menunjukan semakin tinggi kapasitas 

menyimpan air tanah semakin lama waktu yang tersedia bagi stomata untuk 

kembali pada keadaan semula (non stress) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutupan stomata juga di pengaruhi oleh adanya variasi kelembaman 

relatif yang terjadi di udara. Kelembaman relatif terjadi karena adanya air 

dalam status uap. Pada suhu tinggi udara akan memegang uap lebih besar di 

bandingkan dengan suhu rendah. Kelembaman relatif dinyatakan dalam 

persentase, ialah sejumlah uap air pada suhu waktu dibanding dengan jumah 

total uap air yang dapat diikat oleh udara pada waktu suatu suhu. Kelembaban 

berperan pada perkembangan kutikula, mencegah hidrasi kutikula, transpirasi 

Gambar 8.5  Perkiraan hubungan air tanaman bagi tanaman yang tumbuh 

pada tanah yang menyimpan sebanyak 1,15 dan 30 cm air 

yang dapat diekstrak. Pengaruh potensial air daun pada 

fotosintesis dan transpirasi relatif (Yahya, 1988) 
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yang akibatnya juga sangat berperan dalam mengurangi adanya water stress. 

Oleh karena itu dalam hal mencegah water stress kelembaban relatif lebih 

penting peranannya dari pada kelembaban mutlak. Kelembaban relatif 

bervariasi dari suatu tempat ke tempat laindari waktu ke waktu, karena di 

pengruhi oleh faktor meteologi dan fisiologi tanaman seperti kegiatan 

transpirasi, respirasi dan fotosintesa. 

Kelembaban relatif rendah secara morfologis mempengaruhi endapan 

lilin yang tebal. Kondisi ini secara forfologis mempengaruhi kecepatan 

traspirasi. Lapisan lilin yang tebal menybabkan terhalang energi cahaya 

menapai khlorophyl. Sehingga mengurangi efisiensi fotosintesa. Selam 

kelembaban dalam tubuh tumbuhan berada di titik layu, kegiatan metabolisme 

tak terpengaruhi oleh kelembaban udara. Kelembaban udara udara relatif 

mempengaruhi masuknya air ke dalam jaringan tanaman dan translokasi air 

didalam tubuh tanaman. Kutikula yang terhidrasi akan meningkatkan aliran air 

ke daun, karena tekanan daun berkurang. 

Waterstress yang lama dapat meningkatkan tebal dan kepadatan 

kutikula, menurunkan pemasukan, pelaluan air dan metabolisme dalam tubuh 

tanaman. Kelayuan yang berkepanjangan mengakibatkan kutikula kurang 

permeable pada air. Status ini menimbulkan kelembaban pada pertumbuhan 

batang dan daun, mengurangi keceptan transpor ion, menurunkan respirasi, 

menurunkan aktivitas enzim, mengurangi pembelahan sel dan mengurangi 

sintesa protein. Tetapi meningkatkan enzim hidropolik, penutup stomata dan 

mengakibatkan penimbulan asam absisik. 

Pengaruh stress air terhadap sistem fotosintesa bisa juga melalui 

pengaruh pada kandungan dan organisasi khlorophyl dalam kloroplast di 

dalam jaringan atau sel yang aktif berfotosintesa. Pengaruh stress air pada 

perangkat fotosintesa tanaman jagung dilaporkan oleh Alberte, Thomber dan 

Fiscus (1977). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tress air bisa 

menurunkan kandungan khlorophyl dan (Gambar 8.6). 
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Pada tanaman jagung dan tanaman C, lainnya stress air berpengaruh 

negatif pada sel-sel mesofil daun. Pengaruh ini lebih besar daripada sel-sel 

“bundle sheat” karena menurut Yahya (1988). 

 Sel-sel mesofil terletak lebih jauh dari jaringan pembuluh mensuplai air 

dibandingkan dengan sel-sel bundle sheat. 

 Kloroplast mesofil lebih terpengaruh karena mengandung lebih banyak 

“light-harvesting chlorophyl” a/b protein (Fotosintesa II) yang nampaknya 

labil pada kondisi stress yang sedang sekalipun. 

 Kombinasi ke dua proses di atas. 

 

b. Sistem Reproduksi 

Keberhasilan persarian dan penyerbukan tanaman akan 

menggambarkan kapasitas sink tanaman tersebut. Fase reproduktif merupakan 

fase yang kritis, karena itu pengaruh faktor lingkungan seperti suhu, cahaya 

dan air yang langsung terlihat pada sink. Pembuangan, pembuahan dan 

pengisian biji/buah akan gagal apabila stress air berlangsung lama. 

Menurut Herrero dan Johnson (1981) bahwa pepranjangan rambut 

jagung (silk), tangkai kepala putih (style) terhenti pada air daun (yang 

menghadap tongkol pertama) kira-kira -9 bar pada tanaman yang mengalami 

stress kekeringan, dna hanya -14 baru pada tanaman yang dialiri cukup. Laju 

perpanjangan silk dan potensi air daun yang dialiri cukup dan tanaman yang 

mengalami stress kekeringan dapat dilihat pada Gambar 8.7. 

Gambar 8.6  Kandungan khlorophyl ( ) dan piotensi air ( ) pada keadaan stress 

kekeringan (       ) dan tanpa stress (------) pada jagung. Pemberian air 

dihentikan pada hari 1 untuk kelompok stress dan kemudian diairi 

lagi (tanda panah) pada hari 8 (Alberte dkk, 1977) 
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Hasil penelitian Yahya (1982) menunjukkan bahwa stress air (tanpa 

irigasi) memperlambat munculnya bunga yang akibatnya memperpendek 

periode pengisian biji, sehingga meningkatkan pula kandungan air dalam biji 

sewaktu panen. Tabel 8.2 memperlihatkan diperlambatnya muncul bunga 

jantan (tassel) dan bunga (silking) selama 4-5 hari karena adanya stress air. 

 

Tabel 8.2  Pengaruh Air terhadap saat munculnya bunga (hari sejak 

tanam) dan kandungan air biji panen (%) 

Keadaan air tanah 
Bungan jantan 

50% 

Bunga betina 

50% 

Kandungan air 

biji 50% 

Irigasi 

Tanpa Irigasi 

64,5 

68,6 

65,8 

71,2 

37,4 

40,9 

Masak relatif hibrida AG 32
th

 x W462 = 105 hari 

Yahya S. (1982) 

Gambar 8.7  Regresi laju perpanjangan “silk” dengan potensi air daun tongkol 

untuk tanaman-tanaman kontrol dan tanaman-tanaman yang 

mengalami stress kekeringan (Herrero dan Johson, 1981) 
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Kekeringan yang terjadi menjelang saat pembuangan sangat 

berpengaruh pada sistem reproduktif (Tabel 8.3). Pada tanaman padi pengaruh 

ini meningkatkan sterilisasi dan menurunkan persen pengisian biji. 

 

Tabel 8.3 Pengaruh kekeringan pada hasil dan komponen hasil padi 

 

Perlakuan
1
 

kekeringan 

Yield 

(g/hill) 

Panicle 

(non/hill) 

Sterility 

(%) 

Filled 

grains  

(%) 

1000  

grain wt  

(g) 

-55 13,0 11 11 70 21,8 

-51 16,8 11 9 66 22,0 

-43 19,5 11 14 65 21,5 

-35 20,0 12 11 60 20,5 

-27 17,0 11 12 54 20,2 

-19 15,7 11 34 52 20,8 

-11 5 10 62 29 21,8 

-3 8,3 10 59 38 20,9 

+5 16,5 11 10 59 21,9 

+13 20,5 10 7 66 22,5 

Non stress 22,7 10 15 65 21,9 

 

c. Translokasi 

Pertumbuhan suatu tanaman selain ditentukan oleh kegiatan 

fotosintesa (fotosintat) dan perombakan bahan kering oleh respirasi, juga 

ditentukan oleh kelancaran translokasi fotosintat dan unsur hara ke bagian 

sink. Bahan yang berfungsi transpor zat-zat (fotosintat dan unsur hara) dari se-

sel dan dari organ ke organ adalah air. 

Translokasi melalui xylem berupa unsur hara yang dimulai dari akar 

terus ke organ-organ, seperti daun untuk diproses dengan kegiatan fotosintesa. 

Fotosintat yang merupakan hasil fotosintesa ditranslokasikan melalui pholem 

ke sink (buah, biji atau umbi) ataupun sebelumnya ke batang (sink sementara), 

bagi tanaman yang menumpukkan fotosintesanya di batang, seperti tebu. 

Stress air memperlihatkan pengaruhnya melalui terhambatnya proses 

translokasi. pengaruh tidak langsung terhadap produksi adalah berkurangnya 
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penyerapan hara di tanah. Hasil penelitian Yahya (1982) dari Universitas 

Winconsin, pemupukan nitrogen terhadap kandungan nitrogen  (N) dalam 

daun (komponen khlorophyl) menunjukkan bahwa adanya stress air 

kandungan N daun lebih rendah, jauh di bawah kritis (Tabel 8.4). 

 

Tabel  8.4.  Pengaruh pemupukan N dan air tanah terhadap kandungan 

nitrogen dalam daun (%) 

 

Keadaan air tanah 
Taraf N )kg/ha) 

Rata-rata 
0 112 224 

Irigasi 

Tanpa irigasi 

3.22 

2.63 

3.18 

2.69 

3.22 

2.83 

3.21 

2.72 

 

Rendahnya penyerapan unsur hara berarti rendah pula laju sintesa-

sintesa bahan kering (antara lain protein). Hal ini juga berarti rendah pula hasil 

akhir yang diperoleh. Secara langsung stress air menurunkan laju translokasi 

fotosintat ke bagian pemupukan (sink) misalnya dalam proses pengisian biji. 

 

3. Mekanisme Penyerapan Air Oleh Akar 

Kebutuhan air pada tanaman diperolehnya dari penyerapan air oleh akar. 

Proses air masuk ke alam tubuh tanaman berjalan sebagai berikut: air dihisap oleh 

akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar, akar ini dihubungkan dengan suatu 

penghubung yang disebut dengan vascular system (Weir, dkk, 1974). Kemudian 

air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplast dan dinging sel terus ke 

dalam jaringan xylem hingga sampai ke daun. Sesampainya air di daun, sebagian 

digunakan untuk mensintesa persenyawaan-persenyawaan rganik seperti 

karbohidrat, lemak, protein dan bahan organik lainnya, dan sebagian lainnya 

meninggalkan daun dan kembali ke batang melalui phloem. Pada akar ini air 

bergerak melalui cortex dari vacuola, yang dimulai dari dinding luar. Dari dinding 

luar terus ke lapisan cytoplasma, vacoala, lapisan-lapisan lain cytoplasma dan 

bagian dinding sel sebelah dalam. 

Penyebab masuknya air ke tubuh tanaman adalah potensial tanah dan 

tegangan daun. Potensial tanah terjadi karena adanya perbedaan potensial air yang 

disebabkan oleh perbedaan konsentrasi air antara tanah dengan air dalam jaringan 

akar. Menurut Salisbury dan Ross (1969) potensial tanah terdiri dari dua 

komponen, yaitu matric potensial dan osmotic potensial. Kedua tenah ini 

dipengaruhi oleh kadar kelembaban tanah. Kadar kelembaban tanah (soil 
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moisture) terjadi karena ada kegiatan akar tanaman, yaitu active absorption 

(penyerapan aktif) dan passive absorption (penyerapan pasif). 

Penyerapan aktif terjadi karena tanaman mengalami transpirasi secara 

perlahan-lahan yang merupakan kegiatan fisiologis, akibat tindak lanjut dari 

metabolisme dalam tubuh tanaman dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan. Transpirasi ini menyebabkan menurunnya potensial air pada xylem. 

Kegiatan ini menyebabkan terjadinya akumulasi larutan di dalam xylem, sehingga 

tekanan dalam xylem sap menjadi positif. 

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Air Oleh Akar 

Penyerapan air oleh akar tanaman dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

dan morfologi akar. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi penyerapan air 

oleh akar adalah: 

 Ketersediaan air tanah 

 Temperatur tanah 

 Sirkulasi udara tanah 

 Konsentrasi larutan dalam tanah 

 Sistem perakaran 

 

a. Ketersediaan air tanah 

Air tanah yang dapat diisap oleh akar tanaman berada diantara keadaan 

air kapasitas lapang (field capacity) dan titik layu permanen (permanent 

wilting point). Tersedainya air bagi tanaman ditentukan oleh jenis tanaman, 

kegiatan metabolisme dalam jaringan tanaman yang sedang aktif dan respon 

tanaman (menyangkut daya adaptasinya terhadap penggunaan air). Kondisi air 

tanah yang berada sedikit di bawah kapasitas lapang merupakan ketersediaan 

air yang optimum. Tetapi kondisi seperti ini hanya seketika, karena laju 

penyerapan air respirasi dan transpirasi berjalan lancar, harga berubah menjadi 

kondisi titik layu yang pF nya sangat besar dan tidak lagi tersedia bagi 

tanaman. Karakteristik air tanah yang dipengaruhi oleh kehilangan air tanah 

melalui drainase dan air tanah yangterserap tanaman dapat dilihat pada Grafik 

di bawah ini (Gambar 8.8) 
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Dari grafik di atas memperlihatkan bahwa slang waktu air yang 

tersedia bagi tanamn hanyalah kecil, karena sangat tergantung pada kondisi 

lingkungan dan aktivitas fisiologis tanaman. 

 

b. Temperatur Tanah 

Penyerapan air oleh akar tanaman akan meningkat dengan 

meningkatnya suhu tanah. Tanaman yang hidup di daerah sedang (temperate 

zone) absorpsi air dapat berlangsung antara suhu 0
0
C hingga 70

0
C. Sedangkan 

tanaman yang hidup di daerah tropis absorpsi  air hanya terjadi antara suhu 

5
0
C hingga 70

0
C. Perbedaan ini disebabkan oleh daya adaptasi tanaman 

tersebut. Di atas suhu 70
0
C diperkirakan laju penyerpan air diperkirakan sama, 

jika faktor lingkungan di luar suhu juga sama. Pada suhu yang ekstrim tinggi 

mengakibatkan aktivitas terganggu, seperti kegiatan fotosintesa, respirasi dan 

kegiatan enzimatis terhenti, sehingga tidak membutuhkan air. Suhu tanah yang 

Gambar 8.8  Grafik karakteristik air untuk dua tanah biasa dari bagian Barat 

Amerika Serikat yang menunjukkan kondisi air tanah yang dapat 

diserap tanaman dan tidak tersedia bagi tanaman (Thorne dan 

Peterson, 1954) 
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rendah akan menurunkan laju penyerapan air oleh akar, karena transpirasi 

berkurang. Perubahan suhu tanah yang drastis mengakibatkan viskotis air 

dalam membran sel bervariasi, sehingga mempengaruhi kegiatan aktivitas 

fisiologis sel-sel akar. 

Menurut Kramer (1969) penurunan penyerapan air oleh akar pada 

temperatur tanah yang rendah disebabkan oleh: 

 Meningkatnya viksonitas air (0
0
C – 25

0
C) 

 Meningkatnya retensi bergerak air ke dalam akar kerena menurunnya 

permebelitas sel membran akibat meningkatnya viksonitas. 

 Menurunnya aktivitas metabolisme  sel-sel akar. 

 Menurunnya pertumbuhan akar, sehingga akar tidak membutuhkan air 

yang banyak. 

 

Temperatur  tanah juga akan mempengaruhi komposisi udara tanah, 

kejadian ini juga disebabkan oleh peningkatan dna penurunan aktivitas mikro-

organisme tanah. Jika aktivitas mikroorganisme tanah meningkat dan populasi 

juga meningkat, maka akibat yang ditimbulkannya adalah bertambah 

tingginya tekanan parsial karbondioksida pada atmosfir tanah. Meningkatnya 

tekanan parsial karbondioksida  dalam atmosfir tanah langsung berpengaruh 

pada prosi oksigen dalam tanah, yakni berkurangnya oksigen sampai batas 

yang membahayakan terhadap permukaan akar.pengaruh negatif kurangnya 

oksigen dalam tanah antara lain, terhambatnya pertumbuhan akar, 

terganggunya absorpsi dan hara, dan yang lebih parah lagi tanaman yang akan 

keracunan. 

Hubungan suhu tanah dengan pertumbuhan tanaman digambarkan 

sebagai hubungan yang parabolik yang berfungsi kuadratik. Artinya semakin 

tinggi guhu tanah laju pertumbuhan meningkat sampai batas optimum, tetapi 

sampai batas optimum menjelang suhu maksimum pertumbuhan menurun, 

karena penyerapan air dan unsur hara akan terganggu. Ganguan pertumbuhan 

tanaman juga disebabkan oleh rusaknya perangkat organel dalam jaringan 

tanaman. Memang  disadari bahwa tanggapan tanaman terhadap perubahan 

suhu tanah akan bervariasi sesuai dengan jenis dan adaptasi terhadpa faktor 

suhu. Hal penting yang perlu disadari adalah tipe tanah. Tipe tanah dapat 

memodifikasi respon tanaman suhu tanah.  Hubungan suhu tanah dengan 

pertumbuhan tanaman dapat dilihat seperti Gambar 8.9. 
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Dari gambar dapat dianalisa bahwa penyerapan air oleh tanaman 

dibatasi oleh suhu tanah, walaupun faktor pembatas itu dapat beragam karena 

berbagai jenis tanaman dan tipe tanah. Namun model respon tanaman tetap 

sama, yakni hubungan yang parabolik yang berfungsi, kuadratik. Kecepatan 

penyerapan air mencapai maksimum hanya pada saat suhu optimum, karena 

pada saat optimum semua sistem dan komponen jaringan tanaman berada pada 

kondisi puncak. Oleh karenanya membutuhkan bahan mentah (air, hara O2, 

CO2 dan unsur lainnya) dalam jumlah yang besar. Model matematis hubungan 

suhu tanah dengan kecepatan penyerapan air terlihat di bawah ini: 

   Y = a  +  bX  -  cX
2
 

Dimana Y adalah pemupukan bahan kering tanaman sebagai hasil 

penyerapan air, unsur hara, O2, CO2 dan unsur lainya yang dimetabolisme, X 

adalah slang suhu tanah yang menjadi faktor pembatas penyerapan air oleh 

akar a, b, c adalah konstanta regresi. 

 

c. Sirkulasi Udara Tanah 

Tanah merupakan bahan yang sangat kompleks, terdiri mineral, bahan 

organik, organisme, udara dan air. Volume udara dalam tanah bervariasi 

Gambar 8.9    Hubungan temperatur tanah dengan pertumbuhan panjang 

akar tanaman Rape Brassica napus cv Emerald (Cumbus 

dan Nye, 1982) 
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sangat luas. Jumlah rongga tanah berpori-pori dalam tanah berkisar antara 

25% dan 50%. Rongga berpori-pori ini ditempati oleh udara air secara 

bersama-sama. Perbandingan jumlah kedua zat ini ditentukan oleh reaksi 

metabolisme mikroba tanah, pertukaran gas dan jumlah ruang pori yang 

terdapat dalam tanah. Jumlah ruang pori yang terdapat dalam tanah ditentukan 

oleh kompisisi tekstur tanah. Semakin halus tekstur tanah semakin besar  

jumlah ruang berpori. Dalam tanah bertekstur pasir kasar ruang pori mencapai 

40% dari volume tanah. Dalam tanah lempung dan tanah liat berfluktuasi 

antara 47% sampai 52%. Sebagian besar dari jumlah ruang pori ini diisi oleh 

air, dan hanya sebagian kecil saja yang ditempati oleh udara. Jumlah udara 

tanah berkurang sejalan dengan kepadatan dan kedalaman tanah. Jumlah udara 

tanah menipis apabila kadar air bertambah dan menghilang pada permukaan 

air tanah (water table) pemanent. Perbandingan jumlah air dan udara tanah 

dengan unsur-unsur lainnya dalam tanah dapat dilihat pada Gambar 8.10. 

Keadaan udara dna sirkulasinya dalam tanah disebut dengan aerasi tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.10   Susunan isi dan tanah lapisan atau bertektur lempung berdebu 

yang berada dalam keadaan yang baik bagi pertumbuhan 

tanaman *Seorjank, dkk, 1987) 
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Aerasi tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan absorpsi 

air oleh tanaman. Pada umumnya tanaman akan layu ketika aeraksi tanah 

hampir jenuh oleh material padat atau cairan yang pekat, misalnya pupuk 

nitrogen. Hal yaitu sama juga akan terjadi apabila aerasi tanah hanya ditempati 

oleh satu jenis udara tanah saja, misalnya ruang pori hanya diisi oleh 

karbondioksida. Tetapi keadaan di atas tidak berlaku yang suka hidup dalam 

air tergenang (hygrophyta). 

Tanaman yang hidup di air menyerap oksigen (berrespirasi) dapat 

dalam keadaan aerobic dan anaerobic, seperti padi (Orizasativa). Namun lain 

halnya dengan tanaman yang tidak senang air banyak atau tanaman yang 

hidup di lahan kering, respirasinya hanya terbatas pada suasana aerobic, tidak 

dapat mengadakan respirasi dalam suasana anaerobic. Dalam suasana 

anaerobic tanaman lahan kering akan mengalami gas metana (CH4), karena 

porsi gas ini akan bertambah dalam suasana tergenang akibat dekompetasi 

bahan organik. 

Tanaman jagung yang terendam air akan menimbulkan busuk akar, 

sehingga terjadi pelayuan. Busuk akar pada jagung disebabkan oleh kurangnya 

oksigen dan meningkatnya ketersediaan aluminium, besi dan mangan, karena 

ketersediaan aluminium, besi dan mangan bertambah dalam kondisi pH 

rendah (masam). Akibat lain dari kurang baiknya sirkulasi tanah adalah 

terbunuhnya mikro-organisme aerob, yang pada gilirannya akan terlambat 

pembusukan bahan organik. Kondisi seperti ini sering mengakibatkan tidak 

tersedianya pupuk pada tanaman, karena pupuk sebelum tersedia bagi tanaman 

terlebih dulu harus mengalami proses penguraian (mineralisasi, nitrifikasi dan 

amonifikasi dan lain-lain). 

Pengusahaan lahan di perswahan sering diadakan pembalikan tanah, 

selain untuk memperkecil serangan gulma, juga bertujuan untuk mempercepat 

proses perombakan bahan organik tersebut, agar kebutuhan oksigen bagi 

mikroorganisme aerobic dapat terpenuhi. Terpenuhi kebutuhan hidup 

mikroorganisme itu sudah jelas aktivitasnya dapat ditingkatkan termasuk salah 

satu tugasnya untuk menguraikan pupuk menjadi bentuk yang dapat diserap 

tanaman. 

 

d. Konsentrasi Larutan dalam Tanah 

Penyerapan air oleh akar tanaman sangat dipengaruhi oleh konsentrasi 

larutan tanah. Perbedaan konsentrasi air akan menimbulkan tekanan difusi air 

(diffusion pressure of water) antara larutan tanah dengan larutan dalam 

jaringan akar tanaman. Bertambah besar perbedaan tekanan difusi (diffusion 

pressure gradient) antara larutan di luar akar dan di dalam akar akan  terjadi 

suatu aliran air. Apabila tekanan difusi air di luar akar lebih kecil (konsentrasi 
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air besar) daripada tekanan difusi dalam jaringan akar (konsentrasi air kecil), 

maka akan terjadi aliran air dari larutan tanah ke dalam jaringan akar tanaman. 

Konsentrasi air dalam tanah akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah 

penambahan air oleh curahan hujan atau penambahan air irigasi dan juga 

akibat faktor cuaca. Akibat suhu udara yang terlalu tinggi akan meningkatkan 

laju evaporasi sehingga konsentrasi air dalam  tanah akan meningkat apabila 

terjadi hujan. Jadi dengan demikian konsentrasi air dalam tanah tergantung 

pada faktor lingkungan. Lain halnya dengan konsentrasi air dalam jaringan 

tanaman, faktor lingkungan hanya berpengaruh tidak langsung. Yang 

berpengaruh langsung terhadap konsentrasi air dalam jaringan tanaman adalah 

kegiatan filosofis dan morfologis tanaman. Sedangkan faktor lingkungan 

cuma mempercepat atau memperlambat proses fisiologis dan morfologis 

tanaman. Suhu yang tinggi dan intensitas  cahaya yang besar akan 

membutuhkan banyak air untuk fotosintesa dna transpirasi. Hal ini akan 

menurunkan konsentrasi air dalam jaringan tanaman. Kondisi ini akan 

merangsang akar untuk menyerap air dari dalam tubuh. 

Dalam penerapan teknologi pemupukan, penyebaran atau penempatan 

pupuk anorganik harus menjadi pertimbangan yang cermat agar tidak 

merugikan tanaman. Pemberian pupuk yang terlalu dekat dengan akar 

tanaman atau dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsentrasi air 

dalam tanah akan  menurun sampai di bawah konsentrasi air dalam jaringan 

tanaman. Akibatnya aliran air berbalik dari dalam akar ke dalam tanah. 

Kejadian ini disebut dengan dehidrasi (dehydration). Agar tidak terjadi 

dehidrasi usaha pemupukan harus selalu diikuti oleh pemberian air yang 

cukup atau waktu pemupukan dimulai pada saat awal musim penghujan. 
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e. Sistem Perakaran 

Bentuk dan kedalam serta penyebaran akar akan mempengaruhi 

jumlah air yang dapat diserap oleh akar tanaman. Akar yang kurus dan 

panjang mempunyai luas permukaan yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan akar yang tebal dan pendek, karena dapat menjelajahi sejumlah 

volume yang sama. Penyerapan air dapat terjadi dengan perpanjangan akar ke 

Gambar 8.11  Kondisi air tanah yang memperlihatkan air tersedia dan tidak 

tersedia bagi tanaman 
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tempat baru yang masih banyak air. Akibatnya laju penyerapan dapat 

ditingkatkan. 

Luas areal difusi dibanding terbalik dengan kecepatan penyerapan air. 

Apabila kecepatan penyerapan rendah, maka waktu untuk difusi lebih lama, 

sehingga air dapat bergerak lebih jauh. Makin besar luas permukaan 

penyerapan makin lambat kecepatan penyerapan yang dierlukan agar volume 

air yang semakin dapat diserap. 

Kedalaman perakaran sangat berpengaruh pada prosi air yang dapat 

diserap. Makin panjang dan dalam akar menembus tanah makin banyak air 

yang dapat diserap apabila dibandingkan dengan perakaran yang pendek dan 

dangkal dalam waktu yang sama. Menurut Kramer (1990) akar jagung dan 

soghum dapat menembus tanah sampai 2 meter, alfalfa dapat mencapai 10 

meter. Sedangkan akar pohon apel yang berumur 18 tahun dapat menembus 

tanah sampai 2 meter, alfalfa dapat mencapai 10 meter. Sedangkan akar pohon 

apel yang berumur 18 tahun dapat menembus tanah hingga kedalaman 10 

meter. 

Kedalaman akar berkurang dengan bertambahnya air tanah. Demikian 

pula sebaliknya dalam keadaan stress air akar akan lebih panjang, lebih halus 

dan banyak cabang serta besar rasio akar dengan taju. Laju penyerapan air 

oleh akar merupakan fungsi sebaran akar. Jumlah air yang diserap akar 

berkurang dengan bertambahnya kedalaman. Hampir separuh jumlah air yang 

diserap oleh akar berasal dari seperempat bagian teratas dari areal perakaran. 

Sepertiga jumlah air yang diserap berasal dari seperempat kedua dari areal 

perakaran dan perenam berasal dari perempat bagian areal perakaran yang 

ketiga. Oleh karena itu penyiangan tanaman haruslah memperhatikan sebaran 

akar, terutama bagian atas. Apabila sistem perakaran yang bagian atas rusak 

atau terganggu, serapan air tanamn juga terganggu. 
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5. Kebutuhan Air tanaman 

Pada prinsipnya semua jenis tanaman memerlukan air untuk kelangsungan 

hidupnya mulai dari perkecambahan sampai panen. Dalam jaringan tanaman 

secara fungsional air berperan sebagai pelarut pada proses fisiologis dan 

merupakan alat yang dapat membawa zat hara serta gas dari luar ke dalam 

ajringan tanaman. 

Fase perkecambahan, proses yang pertama terjadi adalah imbibisi. Air 

berfungsi sebagai penstimulir metabolisme dan sebagai pelarut dalam perombakan 

dan pengukuran cadangan makanan ke dalam batang dan bakala akar, sehingga 

dapat tumbuh (Miller, 1938). Setelah tanaman tumbuh, air diperlukan dalam 

proses pengisian zat hara, sintesa karbohidrat, sintesa protein, sebagai alat angkut 

Gambar 8.12  Beberapa model sistem perakaran tanaman 
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zat makanan (asimilat) ke bagian-bagian tanaman dan untuk melarutkan garam-

garam mineral dalam tanah, sehingga dapat diisap oleh tanaman (Crafts, 1949). 

Kebutuhan air tanaman dinyatakan sebagai jumlah satuan air yang diisap 

per satuan berat kering tanaman yang dibentuk, atau banyaknya air yang 

diperlukan untuk menghasilkan satu satuan berat kering tanaman. Untuk 

menghitung air tanaman (crop water requiretment) terlebih dahulu harus 

diperoleh data banyaknya air yang hilang dari areal bervegetasi per satuan luas per 

satuan waktu yang digunakan untuk transpirasi atau pertumbuhan dan 

perkembangan serta jumlah air yang hilangakibat evaporasi dari permukaan tanah 

dan tanaman. Evaporasi  dan transpirasi merupakan suatu proses kehilangan air 

dari tanah dan tanaman, tetapi keduanya melalui jalur yang berbeda, namun 

demikian dapat dihitung sebagai besaran. Evaporasi dan transpirasi dipengaruhi 

oleh fluktuasi faktor cuaca dan tanah. Perhitungan parsial faktor-faktor cuaca 

belum dapat dipergunakan untuk menentukan kehilangan akar dari tanah yang 

bervegetasi. Oleh karena itu perhitungan besarnya evaporasi belum dapat 

menyatakan besarnya penguapan (kehilangan air) dari suatu lahan, karena selain 

evaporasi masih harus diperhitungkan besarnya transparasi yang berlangsung pada 

tanaman. 

Besarnya transpirasi yang berlangsung dalam satuan waktu tertentu sulit 

dilakukan, karena mempunyai faktor yang tidak terukur. Faktor itu misalnya luas 

daun tanaman, posisi letak daun, jumlah daun dan kegiatan fisiologis lainnya. 

Upaya menduga besarnya kebutuhan air tanaman dilakukan dengan 

perhitungan evapotranspirasi potensial sebagai acuan, kemudian dikorelasikan 

dengan faktor tanaman sesuai dengan jenis dan pertumbuhan tanaman. 

CWR = ETcrop = kc. ET0 

Dimana: CWR : kebutuhan air tanaman 

  ETcrop : evapotranspirasi tanaman 

  kc : koefisien tanaman 

  ET0 : evapotranspirasi potensial sebagai acuan 

 

6. Pendugaan Evapotranspirasi Potensial 

a. Metode Empirik 

1) Blaney – Criddle 

U = kp 
100

8137,54 t
 

Dimana :  U : evapotranspirasi bulanan (mm) 

     t : suhu (
0
C) hasil pengukuran suhu setempat 

     kp : hasil kali k dengan p 

nilai k diperoleh dari hasil pengukuran evapotranspirasi di lapangan, 

berbeda dengan tiap tanaman, untuk suatu daerah dari daerah lain, dan 
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untuk bulan bagi suatu jenis tanaman. Harga p (monthly procentage day 

light hours in a year) yang diambil dari Tabel 8.5. 

k = kc x kt 

kt = 0,0311 t + 0,240 (koefisien iklim yang berhubungan dengan 

suhu bulanan rata-rata) 

kc = Kebutuhan air untuk setiap fase pertumbuhan (persemian, 

pengolahan tanah dan penanaman). Sehingga harus diketahui 

kc setiap fase pertumbuhan. Beberapa penelitian di Indonesia 

diperoleh harga kc. kc = 0,45 fase persemian, kc = 0,90 untuk 

pengolahan tanah, kc = 0,95 masa tanam dan kc = 1,00 untuk 

pertumbuhan. 

 

Tabel 8.5 Monhtly percentage of day time hours of the year (Persentase 

jam siang hari bulanan) 

 

For Latitudes 0
0
 to 65

0
 North of the Equator 

Latitude 

North 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

650 3.45 5.14 7.90 9.92 12.65 14.12 13.66 11.25 8.55 6.60 4.12 2.64 

640 3.75 5.30 7.93 9.87 12.42 13.60 13.31 11.15 8.58 6.70 4.35 3.04 

630 4.01 5.40 7.95 9.83 12.22 13.33 13.02 11.04 8.60 6.79 4.55 3.37 

620 4.25 5.52 7.99 9.75 12.03 12.91 12.79 10.92 8.50 6.86 4.72 3.67 

610 4.46 5.61 8.01 9.71 11.88 12.63 12.55 10.84 8.55 6.94 4.89 3.93 

600 4.67 5.70 8.05 9.66 11.72 12.39 12.33 10.72 8.57 7.00 5.04 4.15 

590 4.81 5.78 8.05 9.60 11.61 12.23 12.21 10.60 8.56 7.07 5.09 4.31 

580 4.99 5.85 8.06 9.55 11.44 12.00 12.00 10.56 8.56 7.13 5.13 4.55 

570 4.14 5.93 8.07 9.51 11.32 11.77 11.87 10.47 8.54 7.19 5.27 4.69 

560 5.29 6.00 8.10 9.45 11.20 11.67 11.69 10.40 8.52 7.25 5.54 4.89 

550 5.39 6.06 8.12 9.41 11.11 11.53 11.59 10.32 8.51 7.30 5.62 5.01 

540 5.53 6.12 8.15 9.36 11.00 11.40 11.43 10.27 8.50 7.33 6.74 5.17 

530 5.64 6.19 8.16 9.32 10.88 11.31 11.34 10.19 8.52 7.38 5.83 5.31 

520 5.75 6.23 8.17 9.28 10.81 11.13 11.28 10.15 8.49 7.40 5.94 5.43 

510 5.87 6.25 8.21 9.26 10.76 11.07 11.13 10.05 8.48 7.41 5.97 5.46 

500 5.98 6.32 8.25 9.25 10.69 10.93 10.99 10.00 8.44 7.43 6.07 5.65 

480 6.13 6.42 8.22 9.15 10.50 10.72 10.83 9.92 8.45 7.56 6.24 5.86 

460 6.30 6.50 8.24 9.09 10.37 10.54 10.66 9.82 8.44 7.61 6.38 6.05 

440 6.45 6.59 8.25 9.04 10.22 10.38 10.50 9.73 8.43 7.67 6.51 6.35 

420 6.60 6.66 8.28 8.97 10.10 10.21 10.37 9.64 8.42 7.73 6.63 6.39 

400 9.73 6.73 8.30 8.29 9.99 10.08 10.34 9.56 8.41 7.78 6.73 6.53 
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Latitude 

North 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

38
0
 6.87 6.79 8.34 8.90 9.92 9.95 10.10 9.47 8.38 7.80 6.82 6.66 

36
0
 6.99 6.86 7.35 8.85 9.31 9.83 9.99 9.40 8.36 7.85 6.92 6.79 

34
0
 7.10 6.91 8.36 8.80 9.72 9.70 9.88 9.33 8.36 7.90 7.02 6.92 

32
0
 7.20 6.97 8.37 8.72 9.63 9.60 9.77 9.28 8.34 7.93 7.11 7.05 

30
0
 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 9.67 9.22 8.34 7.99 7.19 7.14 

28
0
 7.40 7.02 8.39 8.68 9.46 9.38 9.58 9.16 8.32 8.02 7.27 7.27 

26
0
 7.49 7.12 8.40 8.64 9.37 9.30 9.49 9.10 8.32 8.06 7.36 7.35 

24
0
 7.58 7.17 8.40 8.60 9.30 9.19 9.41 9.05 8.31 8.10 7.43 7.46 

22
0
 7.76 7.22 8.41 8.57 9.22 9.12 9.31 9.00 8.30 8.13 7.50 7.56 

20
0
 7.73 7.26 8.20 8.52 9.14 9.02 9.25 8.95 8.30 8.19 7.58 7.88 

18
0
 7.88 7.26 8.40 8.46 9.06 8.99 9.20 8.81 8.29 8.24 7.67 7.89 

16
0
 7.94 7.30 8.42 8.45 8.89 8.98 9.07 8.80 8.28 8.24 7.72 7.90 

14
0
 7.08 7.39 8.43 8.44 8.90 8.73 8.99 8.79 8.28 8.28 7.85 8.04 

12
0
 8.08 7.40 8.44 8.43 8.84 8.64 8.90 8.78 8.27 8.28 7.85 8.05 

10
0
 8.11 7.40 8.44 8.43 8.81 8.57 8.84 8.74 8.26 8.29 7.89 8.08 

8
0
 7.13 7.41 8.45 3.39 8.75 8.51 8.77 8.70 8.25 8.31 7.89 8.11 

6
0
 8.19 7.49 8.45 8.39 8.73 4.48 8.75 8.69 8.25 8.41 7.95 8.19 

4
0
 8.20 7.58 8.46 8.33 8.65 8.40 8.67 8.63 8.21 8.43 7.95 8.20 

2
0
 8.43 7.62 8.47 8.22 8.51 8.25 8.52 8.50 8.20 8.45 8.16 8.42 

0
0
 8.49 7.67 8.49 8.22 8.49 8.22 8.49 8.49 8.19 8.49 8.22 8.49 
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For Latitudes 0
0
 to 50

0
 South of the Equator 

Latitude 

North 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

00 8.49 7.67 8.49 8.22 8.49 8.22 8.49 8.49 8.19 8.49 8.22 8.49 

20 8.55 7.71 8.49 8.19 8.44 8.17 8.43 8.44 8.19 8.52 8.27 8.55 

40 8.64 7.76 8.50 8.17 8.39 8.08 8.20 8.41 8.19 8.56 8.33 8.65 

60 8.71 7.81 8.50 8.12 8.30 8.00 8.19 8.37 8.18 8.59 8.38 8.74 

80 8.79 7.84 8.51 8.11 8.24 7.91 8.13 8.32 8.18 8.62 8.47 8.84 

100 8.85 7.86 8.52 8.09 8.18 7.84 8.11 8.28 8.18 8.65 8.52 8.90 

120 8.91 7.91 8.53 8.06 8.15 7.79 8.08 87.26 8.17 8.67 8.5 8.95 

140 8.97 7.97 8.54 8.03 8.07 7.70 7.08 8.19 8.16 8.69 8.65 9.01 

160 9.09 8.02 8.56 7.98 7.96 7.57 7.94 8.14 8.14 8.76 8.72 9.17 

180 9.18 8.06 8.57 7.93 7.99 7.50 7.88 8.90 8.14 8.80 8.80 9.24 

200 9.25 8.09 8.58 7.92 7.83 7.41 7.73 8.05 8.13 8.83 8.85 9.31 

220 9.36 8.12 8.57 7.89 7.74 7.30 7.76 8.03 8.13 8.86 8.90 9.38 

240 9.44 8.17 8.59 7.87 7.60 7.24 7.58 7.99 8.12 8.89 8.96 9.47 

260 9.52 8.28 8.00 7.81 7.56 7.07 7.49 7.87 8.11 8.94 9.10 9.61 

280 9.61 8.31 8.61 7.79 7.49 6.99 7.40 7.85 8.10 8.97 9.19 9.74 

300 9.69 8.33 8.63 7.75 7.43 6.94 7.30 7.80 8.09 9.00 9.24 9.80 

320 9.73 8.36 8.64 7.70 7.39 6.85 7.20 7.73 8.08 9.04 9.61 9.87 

340 9.88 8.41 8.65 7.68 7.30 6.73 7.10 7.69 8.06 9.07 9.38 9.99 

360 10.06 8.53 8.67 7.61 7.10 6.59 6.99 7.59 8.06 9.15 9.51 10.21 

380 10.14 8.61 8.68 7.59 7.03 6.46 6.87 7.51 8.05 9.19 9.60 10.34 

400 10.24 8.65 8.70 7.54 7.96 6.33 6.73 7.46 8.04 9.23 9.69 10.42 

420 10.39 8.72 8.71 7.49 7.85 6.20 6.60 7.39 8.01 9.27 9.79 10.57 

440 10.52 8.81 8.72 7.44 7.73 6.04 6.45 7.30 8.00 9.34 9.91 10.72 

460 10.68 8.88 8.73 7.39 7.61 5.87 6.30 7.21 7.98 9.41 10.03 10.90 

480 10.85 8.98 8.76 7.32 7.45 5.09 6.13 7.12 7.96 9.47 10.17 11.09 

500 11.03 9.06 8.77 7.25 7.31 5.48 5.98 7.03 7.95 9.53 10.32 11.30 

 

2) Thornhwaite 

Evapotranspirasi potensial pada 4 daerah telah diukur dengan lysimeter 

oleh DR. Thornhwaite. Banyak evapotranspirasi yang didapat adalah 

berdasarkan suhu udara rata-rata bulanan, standar bulan 30 hari dan jam 

penyinaran adalah 12 jam. Jika suhu rata-rata bulanan rendah maka harga-

harga evapotranspirasi itu terpencar. Tetapi jika suhu itu dinaikkan maka 

harga-harga itu mengkonvergensi menuju 13,50 cm pada suhu 26,5
0
C 

(Gambar 8.13). 
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Gambar 8.13  Hubungan antara suhu uadara bulanan Rata-rata (oC) dan besarnya 

Evapotraspirasi (cm). (C.W. Thornthwaite, 1948) dalam 

Sosrodarsono dan Takeda, 1983. 
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Hubungan antara evapotranspirasi dan suhu adalah sebagai berikut : 

 

e = c.t
a
 

Dimana: e = evapotranspirasi potensial bulanan (cm/bulan) 

    c dan a = koefisien yang tergantung dari tempat 

              t = suhu rata-rata bulanan (
0
C) 

a = 0,000000675 I
3
 – 0,0000771 I

2
 + 0,017921  I +  0,49239 

514,112

1 5i

t
 

Dimana I = jumlah 12 dari suhu udara rata-rata bulanan dibagi 5 pangkat 

1,514 

Jika rumus e = c.t
a
 diganti dengan harga yang telah diukur maka; 

e = 1,610 

a
t

 

Dimana e = evapotranspirasi opotensial bulanan yang belum disesuaikan (cm) 

 

Mengingat banyaknya hari dalam sebulan adalah antara 28 dan 31 hari 

jam penyinaran matahari berbeda menurut musim dan jaraknya dari equator, 

maka e harus disesuaikan. Harga (t/5)
1,514

 didapat dari Tabel 12 sesuai dengan 

suhu rata-rata bulanan dan e selama 12 bulan. Dalam Gambar 53 harga I 

dicantumkan pada skala I dan dihubungkan dengan titik konvergen (13,5 cm 

pada 16,5
0
C). Garis ini menunjukkan hubungan antara PE (cm) yang belum 

disesuaikan dengan suhu bulanan rata-rata (
0
C). 

 



 170 

Tabel 8.6 Tabel Utuk Memperoleh I = t/5
1,514

 

T
0
C ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

0   ,01 ,01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 

1 ,09 ,10 ,12 ,13 ,15 ,16 ,18 ,20 ,21 ,23 

2 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,42 ,44 

3 ,46 ,48 ,51 ,53 ,56 ,58 ,61 ,63 ,66 ,69 

4 ,71 ,74 ,77 ,80 ,82 ,85 ,88 ,91 ,94 ,97 

5 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 

6 1,32 1,35 1,39 1,42 1,45 1,49 1,52 1,56 1,59 1,63 

7 1,66 1,70 1,74 1,77 1,81 1,85 1,89 1,92 1,96 2,00 

8 2,04 2,08 2,12 2,15 2,19 2,23 2,27 2,31 2,35 2,39 

9 2,44 2,48 2,52 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 2,77 2,81 

10 2,86 2,90 2,94 2,99 3,03 2,08 3,12 3,16 3,21 3,25 

11 3,30 3,34 3,39 3,44 3,48 3,53 3,58 3,62 3,67 3,72 

12 3,76 3,81 3,86 3,91 3,96 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 

13 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 

14 4,75 4,81 4,86 4,91 4,96 5,01 5,07 4,12 5,17 5,22 

15 5,28 5,33 5,38 5,44 5,49 5,55 5,60 5,65 5,71 5,76 

16 5,82 5,87 5,93 5,98 6,04 6,10 6,15 6,21 6,26 6,32 

17 6,38 6,44 6,49 6,55 6,61 6,66 6,72 6,78 6,84 6,90 

18 6,95 7,01 7,07 7,13 7,19 7,25 7,31 7,37 7,43 7,49 

19 7,55 7,61 7,67 7,73 7,79 7,85 7,91 7,97 8,03 8,10 

20 8,16 8,22 8,28 8,34 8,41 8,47 8,53 8,59 8,66 8,72 

21 8,78 8,85 8,91 8,97 9,04 9,10 9,17 9,23 9,29 9,36 

22 9,42 9,49 9,55 9,62 9,68 9,75 9,82 9,88 9,95 10,01 

23 10,08 10,15 10,21 10,28 10,35 10,41 10,48 10,55 10,62 10,68 

24 10,75 10,82 10,89 10,95 11,02 11,09 11,16 11,23 11,30 11,37 

25 11,44 11,50 11,57 11,64 11,71 11,78 11,85 11,92 11,99 12,06 

26 12,13 11,21 12,28 12,65 12,42 12,49 12,56 12,63 12,30 12,78 

27 12,85 12,92 12,99 13,07 13,14 13,21 13,28 13,36 13,43 13,50 

28 13,58 13,65 13,72 13,80 13,87 13,94 14,02 14,09 14,17 14,24 

29 14,32 14,39 14,47 14,54 14,62 14,69 14,77 14,84 14,92 14,99 

30 15,07 15,15 15,22 15,30 15,38 15,45 15,53 15,61 15,68 15,76 

31 15,84 15,92 15,99 16,07 16,15 16,23 16,30 16,38 16,46 16,54 

32 16,62 16,70 16,78 16,85 16,93 17,01 17,09 17,17 17,25 17,33 

33 17,41 17,49 17,57 17,65 17,73 17,81 17,89 17,97 18,05 18,13 

34 18,22 18,30 18,38 18,47 18,54 18,62 18,70 18,79 18,87 18,95 

35 19,03 19,11 19,20 19,28 19,36 19,45 19,53 19,61 19,69 19,76 

36 19,86 19,95 20,02 20,11 20,20 20,28 20,36 20,45 20,53 20,62 

37 20,70 20,78 20,87 20,96 21,04 21,13 21,21 21,30 21,38 21,47 

38 21,56 21,64 21,74 12,81 21,90 21,99 22,07 22,16 22,25 22,33 

39 22,42 22,51 22,59 22,68 22,77 22,86 22,95 23,03 23,12 23,21 

40 23,30          
Sumber : Sosrodasono dan Takeda (1983), 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika suhu bulanan rata-rata lebih tinggi dari 26,5
0
C maka harus 

menggunakan Tabel yang tercantum disebelah kanan Gambar 8.14. Harga yang 

telah diubah sesuai dengan jarak lintang (latitude) utara dan selatan dan bulan 

yang bersangkutan yang sesuai dengan banyaknya evapotranspirasi bulanan dapat 

dilihat pada Tabel 8.7. 

 

Gambar 8.14  Nomogram untuk memperoleh besarnya Evapotranspirasi (PE cm) 

dari suhu udara bulanan rata-rata (oC) (Sosrodarsono dan Takeda, 

1983) 
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Tabel 8.7 Koefisien Penyesuaian Menurut Bujur dan Bulan 
Bu/Bulan  J F M A M J J A S O N D 

0 1,04 ,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 

5 1,02 ,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 ,99 1,02 

10 1,00 ,91 1,03 1,03 1,08 1,06 1,08 1,07 1,02 1,02 ,98 ,99 

15 ,97 ,91 1,03 1,04 1,11 1,08 1,12 1,08 1,02 1,01 ,95 ,97 

20 ,95 ,90 1,03 1,05 1,13 1,11 1,14 1,11 1,02 1,00 ,93 ,94 

25 ,93 ,89 1,03 1,06 1,15 1,14 1,17 1,12 1,02 ,99 ,91 ,91 

26 ,92 ,88 1,03 1,06 1,15 1,15 1,17 1,12 1,02 ,99 ,91 ,91 

27 ,92 ,88 1,03 1,07 1,16 1,15 1,18 1,13 1,02 ,99 ,90 ,90 

28 ,91 ,88 1,03 1,07 1,16 1,16 1,18 1,13 1,02 ,98 ,90 ,90 

29 ,91 ,87 1,03 1,07 1,17 1,16 1,19 1,13 1,03 ,98 ,90 ,89 

30 ,90 ,87 1,03 1,08 1,18 1,17 1,20 1,14 1,03 ,98 ,89 ,88 

31 ,90 ,87 1,03 1,08 1,18 1,18 1,20 1,14 1,03 ,98 ,89 ,88 

32 ,89 ,86 1,03 1,08 1,19 1,19 1,21 1,15 1,03 ,98 ,88 ,87 

33 ,88 ,86 1,03 1,09 1,19 1,20 1,22 1,15 1,03 ,97 ,88 ,86 

34 ,88 ,85 1,03 1,09 1,20 1,20 1,22 1,16 1,03 ,97 ,87 ,86 

35 ,87 ,85 1,03 1,09 1,21 1,21 1,23 1,16 1,03 ,97 ,86 ,85 

36 ,87 ,85 1,03 1,10 1,21 1,22 1,24 1,16 1,03 ,97 ,86 ,84 

37 ,86 ,84 1,03 1,10 1,22 1,23 1,25 1,17 1,03 ,97 ,85 ,83 

38 ,85 ,84 1,03 1,10 1,23 1,24 1,25 1,17 1,04 ,96 ,84 ,83 

39 ,85 ,84 1,03 1,11 1,23 1,24 1,26 1,18 1,04 ,96 ,84 ,82 

40 ,84 ,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 ,96 ,83 ,81 

41 ,83 ,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 ,96 ,82 ,80 

42 ,82 ,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 ,95 ,82 ,79 

43 ,81 ,82 1,03 1,12 1,26 1,28 1,29 1,20 1,04 ,95 ,81 ,77 

44 ,81 ,82 1,02 1,13 1,27 1,29 1,30 1,20 1,04 ,95 ,80 ,76 

45 ,80 ,81 1,02 1,13 1,28 1,29 1,31 1,21 1,04 ,94 ,79 ,75 

46 ,79 ,81 1,02 1,13 1,29 1,31 1,32 1,22 1,04 ,94 ,79 ,74 

47 ,77 ,80 1,02 1,14 1,30 1,32 1,33 1,22 1,04 ,93 ,78 ,73 

48 ,76 ,80 1,02 1,14 1,31 1,33 1,34 1,23 1,05 ,93 ,77 ,72 

49 ,75 ,79 1,02 1,14 1,32 1,34 1,35 1,24 1,05 ,93 ,76 ,71 

50 ,74 ,78 1,02 1,15 1,33 1,36 1,37 1,25 1,06 ,92 ,76 ,70 

B.S.             

5 1,06 ,95 1,04 1,00 1,02 ,99 1,02 1,03 1,00 1,05 1,03 1,06 

10 1,08 ,97 1,05 ,99 1,01 ,96 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,10 

15 1,12 ,98 1,05 ,98 ,98 ,94 ,97 1,00 1,00 1,07 1,07 1,12 

20 1,14 1,00 1,05 ,97 ,96 ,91 ,95 ,99 1,00 1,08 1,09 1,15 

25 1,17 1,01 1,05 ,96 ,94 ,98 ,93 ,98 1,00 1,10 1,11 1,18 

30 1,20 1,03 1,06 ,95 ,92 ,88 ,90 ,96 1,00 1,12 1,14 1,21 

35 1,23 1,04 1,06 ,94 ,89 ,85 ,87 ,94 1,00 1,13 1,17 1,25 

40 1,27 1,06 1,07 ,93 ,86 ,82 ,84 ,92 1,00 1,15 1,20 1,29 

42 1,28 1,07 1,07 ,92 ,85 ,78 ,82 ,92 1,00 1,16 1,22 1,31 

44 1,30 1,08 1,07 ,92 ,82 ,76 ,81 ,91 1,00 1,17 1,23 1,33 

46 1,32 1,10 1,07 ,91 ,83 74 ,79 ,90 ,99 1,17 1,25 1,35 

48 1,34 1,11 1,08 ,90 ,80 ,70 ,76 ,89 ,99 1,18 1,27 1,37 

50 1,37 1,12 1,08 ,89 ,77 ,67 ,74 ,88 ,99 1,19 1,29 1,41 
Sumber : Sosrodarsono dan Takeda (1983)  
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3) Radiasi 

ET0 = c (W.Rs) mm/hari 

Dimana ET0 = evaportranspirasi potensial rata-rata harian pada suatu 

bulan 

  Rs = radiasi gelombang pendek (I cal/m
2
/hari = I/59 mm/hari) 

  W = faktor pembobot (tergantung suhu dan elevasi) 

  c = faktor koreksi (tergantung kelembaban relatif dan angin) 

Rs = ((0,25 + 0,5) n/N) Rasio 

Dimana  Ra =  radiasi di atas permukaan atmosfir (tegantung bulan dan 

letak lintang) 

 n/N = ratio jam penyinaran yang teramati terhadap 

kemungkinan maksimum bagi lintang dan waktu 

bersangkutan. 

 

4) Penman      

Metode Penman berdasarkan pada faktor angin dan kandungan uap air 

dalam udara. Metode ini sering juga disebut metode kombinasi antara faktor-

faktor radiasi dan aerodinamik. 

Eo = (∆H + γEa) / (∆ + γ) 

Dimana Eo = evaporasi potensial (mm/hari) 

 H = radiasi netto (Rn) cal/mm/hari) 

  γ  = konstanta kelembaban (mm Hg perderajat perubahan 

suhu (0,27
0
 dalam 

0
F atau 0,49

0
 dalam 

0
C) 

 ∆ = lereng, hubungan tekanan uap air dengan suhu pada 

ketinggian pengukuran 2 meter 

 Ea = suatu besaran yang didapat dari hubungan 

 Ea = 0,35 (ea – ea) (0,5 + 0,54 + U2) 

 ea = tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata harian (mm Hg) 

 ea = tekanan uap sebenarnya (ea x kelembaban relatif0 pada 

suhu rata-rata harian. 

 U2 = kecepatan angin (m/detik) pada ketinggian 2 meter 

 U2 = dapat dikomputasi dari pengukuran sembang ketinggian 

(Uh) dengan persamaan 

U2 = Uh x 
zodhn

Zodn

/

/0,2
 

Dimana: 

h = tinggi pengukuran (m) 

d = ketinggian dataran kecepatan anginnya = 0 (m) 
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Zo = parameter kekerasan. Untuk pada rumput harga Zo = 0,025 rumput 

rendah yang tidak banyak tanaman harga d dapat diabaikan tetapi bila 

tanaman banyak nilai d cukup besar. 

Eo yang didapat dari perhitungan ini diubah menjadi evapotranspirasi 

potensial (evapotranspirasi maksimum dari suatu areal yang luas, cukup air 

dan bervegetasi lebat) dengan mengendalikan faktor reduksi sebesar 0,6 

sampai 0,8 tergantung dari jenis tanaman dan musim. Faktor ini mungkin 

mengkonvensasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses 

pengukuran (Arsyad, 1976). 

Metode ini memberikan harga evapotranspirasi yang cukup baik untuk 

tiap hari periode lebih lama di daerah yang agak basah dimana divargen panas 

horizontal dapat diabaikan dan terdapat tanaman yang menutupi tanah dengan 

baik dan cukup air. Kesalahan-kesalahan yang serius terjadi pada pendugaan 

untuk daerah kering. 

 

b. Lysimeter  

Pengukuran evapotranspirasi potensial dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan alat ukur evapotranspirasi yakni lysimeter. Cara kerja lysimeter 

adalah sebagai berkut: contoh tanah yang akan di ukur evapotranspirasi 

dimasukkan kedalam tangki yang terlebih dahulu telah ditanami dan diketahui 

volumenya. Banyaknya air yang hilang dari contoh tanah yang telah ditanami 

(evapotranspirasi) adalah selisih dari curah hujan, air yang disiramkan dan air 

yang merembes kadalam tangki penampung  

Agar pengukuran evapotranspirasi cermat, tanah yang digunakan 

haruslah tanah yang kondisinya sama dengan tanah yang berada daerah 

bersangkutan dan tidak terganggu (undistubed soil). Namun kelemahan 

pengukuran evapotranspirasi potensial dengan menggunakan lysimeter adalah 

evapotranspirasi yang diperoleh hanyalah besarnya evapotranspirasi pirasi 

dalam jangka panjang. 

Beberapa alat lysimeter yang telah dikembangkan seperti pada        

Gambar 8.15 dapat mengetahui evapotranspirasi harian dan variasi berat 

contoh tanah. 
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7. Kualitas Air Untuk Tanaman 

Kekurangan air pada tanaman disebabkan oleh : (1) kekurangan suplai air 

di daerah perakaran dan (2) berlebihan permintaan air daun, karena laju 

evapotranspirasi melebihi laju absorsi air oleh daun, karena laju evapotranspirasi 

melebihi laju absorsi air oleh akar tanaman, walaupun keadaan air cukup (jenuh). 

Kekurangan air pada tanaman dapat ditambahkan melalui irigasi. Air irigasi 

haruslah memenuhi syarat-syarat mutu yang telah di tetapkan agar tidak merusak 

tanaman dan tanah. 

Kualitas air secara umum tergantung pada layaknya konsetrasi endapan 

(sedimen) unsur-unsur kimia serta mikroba yang terdapat didalamnya. Evaluasi 

kualitas air untuk kepentingan air irigasi adalah sangat penting. Hal ini mengingat 

pemberian air dalam jangka waktu lama dan terus-menerus (continue) akan 

mempengaruhi sifat kimia , fisika dan biologis tanah. 

Analisa kandungan sedimen dalam air irigasi akan mempengaruhi tekstur 

tanah dalam keadaan permeabilitas tanah serta keadaan kesuburan tanah dan juga 

Gambar 8.15 Beberapa contoh Lysimeter, (a) Lysimeter sederhana yang 

digunakan Belanda, (b) Alat ukur Evapotranspirasi, (e) 

Lysimeter jenis penimbang (Sosrodarsono dan Takeda,1983) 
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akan mempengaruhi kapasitas daya tampung saluran, sehingga akan 

meningkatkan investasi untuk pemeliharaan. 

Kandungan unsur kimia yang terdapat dalam air akan banyak 

mempengaruhi kesesuaian air tersebut untuk digunakan sebagi air irigasi bagi 

pertanian. Sifat-sifat kimia air irigasi yang terpenting adalah: 

a. Konsentrat garam total terlarut. 

b. perbandingan banyaknya natrium terhadap kation-kation lain. 

c. Kosentrasi elemen-elemen yang bersifat fitotoksit 

d. Kosentrasi bikarbonat dalam hubungannya dengan konsentrasi kalsium 

(Ca) dan magnesium (mg) 

Konsentrasi garam total merupakan kriteri penting dalam penilaian 

kualitas air irigasi. Hal ini di sebabkan tingkat kualitas daripada tanah akan di 

pengaruhi langsung oleh salinitas air irigasi. Akibatnya pertumbuhan dan 

perkembangan tanah akan dihambat oleh tingkat konsentrasi garam total yang 

tinggi sampai batas-batas tertentu. 

Kadar garam diyatakan dalam ppm (part per million) dan setara dengan 

nilai daya hantar listrik (mikromchos/cm) x 0,64 

Jumlah natrium terhadap jumlah kalsium dan magnesium dalam air sangat 

penting artinya terhadap kulitas air irigasi. Kandungan natrium yang tinggi dalam 

air irigasi yang akan menyebabkan, (1) rusaknya struktur tanah karena terdispersi 

partkel tanah, (2) pH menjadi sangat tinggi akan meracuni tanaman. Dengan 

adanya unsur kalsium dan magnesium dalam air akan dapat mengurangi sifat 

merusak dari unsur natrium itu. 

Penilaian bahaya natrium air irigasi dinyatakan dalm bandingan absorsi 

natrium (sodium adsoption ratio,SAR), yang dihitung menurut rumus. 

SAR =

2

MgCa

Na
 

 

Kation Ca
++

,Mg
++ 

dan Na
+
 dinyatakan dalam m.e. 

 

 

 Ditijau  dari Sodium Adsorption Ratioi (U.S. Salinity Laboratory), maka 

air irigasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelas yaitu: 

S1  =   Air berkadar natrium adalah (nilai SAR < 10). Air ini dapat digunakan untuk 

irigasi     hampir semua tanah dengan sedikit kemungkinan bahaya terhadap 

pembentukan NA
+ 

tinggi. Pada tanaman yang peka terhadap Na
+
 harus 

dijaga kemungkinan akulasi natrium. 
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S2 = Air berkadar natrium sedang (nilai SAR 10 – 18). Air ini berbahaya bagi 

tanah dengan tekstur halus yang mempunyai daya adsorpsi, terutama pada 

kondisi pencucian yang rendah. Tanah-tanah bertekstur  kasar yang 

mengandung gips atau pada tanah organik dengan permeabilitas yang baik, 

air ini mungkin dapat digunakan. 

S3 = Air berkadar natrium tinggi (SAR, 18 – 26). Air ini akan menghasilkan 

konsentrat NA
+ 

yang tinggi pada hampir semua tanah. Untuk dapat 

digunakan pada tanah dengan drainase baik, diperlukan pengolahan tanah 

secara khusus disertai dengan tersedia air ini untuk pencucian yang cukup 

banyak dan cukup tersedia bahan-bahan organik. Pada tanah yang 

mengandung gips, bahaya natrium ini dapat di kurangi. 

S4 = Air berkadar natrium sangat tinggi (SAR, > 26). Air ini umumnya tidak baik 

untuk irigasi, kecuali pada tanah dengan kandungan garam (salinitas) sangat 

rendah. 

 

Persentase natrium (%Na
+
) diperhitungkan berdasarkan rumus sebagai 

berikut: 

%Na
+
 =

MgCa
x 100% 

Dimana kadar kationkation dinyatakan dalam satuan milli equivalent tiap liter. 

 

 Kesesuaian air irigasi berdasarkan daya hantar listrik (DHL) dan sodium 

adsorption ratio (SAR) dapat dinyatkan dalam bentuk diagram (Gambar 8.16). 

Sedangkn berdasarkan tingkat DHL, kadar garam total, persentase natrium, 

kadarion-ion chlorida dan sulfat serta kandungan baron, Scofield (1935) membagi 

kualitas air irigasi ke dalam lima kelas (Tabel 8.8) 
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Tabel 8.8. Klasifikasi Air Irigasi Menurut Scofield (1935)  

Kelas 

Air 

DHL 

(micromchos/cm) 

NA 

% 
CUSO

 
4

=
 

Baronb 

(ppm) 

1. 0 – 250 0 - 20 0 – 4 0 – 0,7 

2. 250 – 750 20 – 40 4 – 7 0,67 – 1,33 

3. 750 – 2000 40 – 60 7 – 12 1,33 – 2,00 

4. 2000 – 3000 60 – 80 12 – 20 2,00 – 2,50 

5. 3000 >  80 > 20 > 2,50 > 

Gambar 8.16 Diagram Sodium Asorption dan daya hantar listrik (DHL)      

(U.s. Salinity Laboratory) 
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 Kelas 1 merupakan kualitas air irigasi yang sangat baik, kelas 2 kualitas air 

irigasi baik dan kelas 3 kualitas air irigasi agak baik. Dari kelas 1 sampai dengan 3 

dapat diperginakan untuk air irigasi. Sedangkan kelas 4 dan kelas 5 adalah air 

irigasi dengan sifat dan kualitas yang kurang baik dan tidak sesuai bagi keperluan 

pertanian dan pertumbuhan tanaman secara umum. 

 Air yang baik bagi pertumbuhan tanaman adalah air yang mengandung 

sodium yang rendah. Tetapi keadaan demikian sulit diperoleh karena jumlah 

sodium yang terdapat pada koloid tanah berfluktuasi sesuai dengan penambahan 

air irigasi atau hujan, dan sistem koloid tanah. 

 Hubungan antara konsentrasi persamaan dan komposisi garam-garam air 

irigasi dan sodium dalam tanah dinyatakan dalam persamaan: 

 

 

 

 

 

  

Mahida (1983) mengemukakan persamaan sebelah kiri mengenai susunan 

(elemen) yang dapat dipertkarkan dan persamaan sebelah kanan mengenai 

susunan larutan tanah. (Na
+
), (Ca

++
) dan (Mg

++
) merupakan konsentrasi dari 

larutan kation (unsur) yang dinyatakan konsentrasi dalam m.e/1 Nax, Cax dan Mgx 

merupakan kation yang dapat dipertukar dalam m.e per 100 gram tanah. K 

tergantung dari sifat tanah dan biasanya dalam batas antara 0,0 sampai 0,0015. 

Persamaan ini bawa kepada klasifikasi air irigasi sebagaimana yang terlihat pada 

Tabel 8.17. 
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Pada gambar 8.17,  garis lengkung yang dinyatakan dengan (a) 

memperlihatkan konsentrasi dan susunan air yang menghasilkan 15% dari sodium 

yang dapat dipertukarkan dalam tanah. Garis lengkung yang dinyatakan dengan 

(b) memperlihatkan konsentrasi dan susunan air yang menghasilkan 7,5% sodium 

yang dapat dipertukarkan dalam tanah. Kondisi tanah akan menjadi memuaskan, 

apabila jumlah sodium yang dapat dipertukarkan kurang dari 7,5% dari jumlah 

bases seluruhnya yang dapat dipertukarkan dan dapat menjadi tidak memuaskan, 

apabila jumlah sodium yang mengandung sodium  yang dapat dipertukarkan lebih 

daripada 15% baianya sangat dirugikan oleh sodium itu. Karena itulah, air irigasi 

yang terletak di bagian sebelah kanan dari garis (a) tidak cocok untuk irigasi. 

Apabila jumlah sodium yang dapat dipertukarkan, ia sedikit mempunyai pengaruh 

Gambar 8.17  Hubungan antara Konsentrasi dan Persamaan Perbandingan 

Sodium dengan Kualitas air irigasi (Mahida, 1983) 
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pada sifat-sifat tanah. Berdasarkan alasan ini, air yang terletak di bagian kiri dan 

garis lengkung (b) adalah cukup aman. 

Selanjutnya menurt Mahida (1983) air yang mengandung garam-garaman 

kurang dari 10 m.e/I dianggap sangat memuaskan untuk irigasi. Sebagaimana 

terlihat pada Gambar air tersebut dapat mengandung sodium terbanyak 80% tanpa 

mempunyai pengaruh yang merusakkan pada bases yang dapat dipertukarkan 

dalam tanah. Hal ini, biar manapun, terbukti benar pada kasus tanah yang dapat 

menyerap air yang membiarkan air secara bebas. Tetapi apabila tanah itu hanya 

dapat menyerap air sedikit saja, konsentrasi akhir air tanah dapat berada dalam 

ukuran 100 m.e/I. Dalam keadaan demikian jumlah sodium dalam air irigasi tidak 

boleh melebihi jumlah seluruh bases, apabila air itu diharapkan untuk benar-benar 

memuaskan sebagai akibatnya pada tanah yang diairi itu. Walaupun demikian, 

persentase sodium dapat saja menjadi setinggi 60 sampai 70% dari jumlah dasar 

persamaan, sebelum ia memberikan pengaruh buruk yang nyata pada tanah. 

Diantara batas-batas persentase sodium 40 sampai 60% pertimbangan harus pula 

diberikan pada kadar magnesium dari air. Apabila kadar air juga tinggi, ada 

kemungkinan terjadi akibat yang menggangu. Tanah yang mengandung 

perbandingan ion magnesium yang dapat diubah-ubah dan sangat tinggi 

cenderung untuk berkurang daya perembesan airnya, tapi masih dalam batas yang 

kurang daripada yang diakibatkan oleh perbandingan jumlah sodium yang dapat 

diubah-ubah. 

Air yang berisi garam-garaman lebih dari 30 m.e/I mungkin mempunyai 

jumlah sodium dari 52 sampai 64% seluruh jumlah bases tanpa memberikan 

pengaruh buruk pada tanah yang dapat meresap air dengan baik. Tapi, apabila 

tanah itu mempunyai daya serap air yang lemah, konsentrasi akhir air tanah dapat 

menjadi kira-kira 300 m.e/I. Agar tidak memberi pengaruh buruk kepada tanah, 

air tersebut harus berkadar sodium lebih rendah dari 20 dmapai 32% dari seluruh 

base air itu. Tanaman tidak dapat menyerap air dari larutan yang berkadar lebih 

dari 300 m.e/I. 

Selain konsep yang telah disebutkan di atas, bahaya sodium juga dapat 

dideteksi berdasarkan konsep Residual Sodium Carbonat. Konsep ini berdasarkan 

bahwa konsentrasi ion-ion karbonat (HCO3
-
) dapat menyebabkan prespitasi dari 

kalsium dna magnesium bikarbonat dari larutan tanah, yang pada gilirannya 

meracuni tanaman. Residual Sodium Carbonat (RSC) dihitung berdasrkan m.e. 

per liter. 

 

Berdasarkan RSC kualitas air irigasi dikelompokkan ke dalam 3 kelas, 

yaitu: 
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(1) RSC kecil dari 1,25 m.e/I digolongkan air yang cocok dan baik untuk semua 

jenis tanah, sehingga memberikan pertumbuhan tanaman yang normal. Air 

pada kelas ini tidak memberikan pengaruh buruk terhadap koloid tanah. 

(2) RSC 1,25 – 2,50 m.e/I. Air  ini cocok untuk jenis tanah tertentu dan untuk 

tanaman tertentu pula. Biasanya tanaman yang toleran dan agak toleran tahun 

sodium dapat tumbuh dalam suasana air ini. Air pada kelas ini tidak buruk dan 

diperlukan salinitas misalnya dengan mengalirkan air bersih (salinitas rendah). 

Untuk pemanfaatan tanah ini agar dipilih tanaman yang toleran terhadap kaar 

garam yang tinggi seperti tomat, cabe dan ubi jalar. 

(3) RSC lebih besar dari 2,5 m.e/I. Air ini tidak cocok dipakai untuk kepentingan 

tanaman, karena tingkat kadar garamnya sangat tinggi, tanpa pengolahan tanah 

yang khusus. Apabila tanah yang permeable dan pengolahan yang khusus 

dapat dilakukan seperti pembasuhan tanah dengan air bersih yang intensif dan 

pemilihan tanaman yang sangat toleran, tanah ini masih memungkinkan untuk 

dipakai untuk kepentingan pertanian. 

Pengelompokkan kualitas air irigasi seperti yang telah diuraikan di atas, 

yang berdasarkan Sodium Absorbtion Ratio (SAR), Daya Hantar Listrik (DHL) 

dan Residual Sodium Carbonat (RSC), masih ada para ahli yang 

mengelompokkan kualitas air irigasi berdasarkan kandungan sulfat (SO4
-
) dan 

chlorida (CI
-
). Namun penelitian dan informasi yang mengungkapkan bahaya 

sulfat dan chlorida terhadap tanah dan tanaman belum banyak diperoleh. 
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