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Air merupakan komponen penting pada sistem kehidupan. Pada sel tanaman yang sedang tumbuh 80-90% nya adalah 

air. Air yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis diperoleh dari dalam tanah. Absorbsi air di dalam tanah dilakukan 

oleh organ akar. Air yang diabsorbsi oleh akar disalurkan melalui pembuluh xilem ke organ daun. Di daun hanya sebagian 

kecil air yang dimanfaatkan untuk proses metabolisme sedangkan sebagian besar lainnya dikeluarkan ke atmosfer oleh daun 

melalui proses transpirasi. Tanaman secara terus menerus mengabsorbsi dan mengeluarkan air (transpirasi). Oleh karena itu, 

bahasan keseimbangan air pada tumbuhan meliputi tiga bagian utama, yaitu : a) air dalam tanah, b) penyerapan air tanah 

oleh akar, c) transport air dan nutrien melalui xylem, dan d) pengeluaran (uap) air ke atmosfer melalui transpirasi. 

Pergerakan air dari tanah-tumbuhan-atmosfer berlangsung menggunakan energi bebas yang berarti air bergerak dari 

potensial tinggi (tanah) ke potensial rendah (atmosfer). Gaya penggerak utama pergerakan air dari tanah melalui tubuh 

tumbuhan menuju atmosfer adalah : 1) perbedaan konsentrasi (uap) air, 2) tekanan hidrostatik, dan 3) potensial air. Potensial 

air berhubungan dengan arah pergerakan air, yaitu pergerakan dari potensial air tinggi ke rendah. Pengetahuanan tentang 

potensial air dibutuhkan untuk memahami proses keseimbangan air dalam tumbuhan.  

Potensial Air 

Potensial air (Ψw, dibaca psi) adalah perbedaan energi bebas molekul air pada suatu larutan dengan energi bebas 

molekul air pada air murni pada suhu dan tekanan yang sama. Potensial air murni nilainya 0 (nol). Potensial air adalah suatu 

ukuran untuk mengetahui status energi air. Potensial air dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai 

jumlah semua faktor-faktor tersebut, yaitu: 

Ψw = Ψp +Ψs+Ψm+Ψg      ………………………………………………………….. (1) 

Ψp = potensial tekanan disebabkan oleh tekanan hidrostatik dalam sel. Potensial tekanan sel ekivalen dengan tekanan 

turgor (tekanan di dalam sel ke arah dinding sel). Pada sel turgid Ψp bernilai positif (+). Sel-sel xylem memiliki potensial 

tekanan (-) atau tension (tegangan) akibat ‘tarikan’ proses transpirasi 

Ψs = potensial solut/osmotik ditentukan oleh solut atau zat terlarut. Adanya zat terlarut menurunkan energy bebas air 

sehingga selalu bernilai negatif (-). Potensial solut suatu larutan dapat dihitung menggunakan rumus van’t Hoff  

Ψs = - miRT ………………………………………………………………………….. (2) 

dimana, m = molalitas (moles/1000 g); i = konstanta ionisasi (1.0); R = konstanta gas (0.0083 liter x MPa/mol); T = 

temperature (K).  

 

Ψm = potensial maktriks yaitu gaya tarik air terhadap permukaan yang bermuatan, bernilai negatif (-) karena 

mengurangi kemampuan air untuk bergerak. Pada volume air yang sangat banyak biasanya diabaikan karena nilainya 

sangat kecil. Tetapi di tanah hal ini penting terutama berkaitan dengan antar permukaan akar dengan partikel tanah. 

Ψg = potensial gravitasi disebabkan oleh gaya gravitasi, biasanya diabaikan. 

Review 
1. Bagaimana potensial air pada tanah-tumbuhan-atmosfer sehingga terjadi keseimbangan air pada tumbuhan? 
2. Bagaimana nilai potensial air suatu larutan apabila ditambahkan suatu tekanan? 
3. Mengapa potensial air larutan selalu bernilai negatif? 

 

A. Air dalam Tanah 
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Ketersediaan air dalam tanah sangat menentukan pertumbuhan tumbuhan. Kandungan air di dalam tanah dan 

laju/kecepatan pergerakan air sangat tergantung pada tipe dan tekstur tanah. Berdasar tekstur dan ukuran partikelnya tipe 

tanah ada tiga, yaitu pasir (sand), lumpur (silt), lempung (clay) (Tabel 1). Tipe tanah dengan ukuran partikel tanah yang kecil 

akan memiliki luas permukaan/g tanah paling luas. Sebaliknya, tipe tanah dengan ukuran partikel tanah yang besar akan 

memiliki luas permukaan/g tanah paling sempit. Tanah berpasir memiliki area permukaan/g sempit tetapi ruang antar partikel 

luas. Sebaliknya, tanah lempung area permukaan / g luas tetapi ruang antar partikel sempit. 

Tabel 1. Beberapa tipe tanah, ukuran partikelnya dan luas permukaan/g tanah 

Tipe tanah Ukuran partikel (µm) Area (luas) permukaan/g 

Pasir:  kasar (coarse sand) 2000 – 200 < 1 - 10 

           halus (fine sand) 200 – 20 < 1 - 10 

Lumpur (silt) 20 – 2 10-100 

Lempung (clay) < 2 100 - 1000 

 

Pasir ukuran partikelnya besar, tidak memiliki kemampuan berinteraksi dengan partikel bermuatan sehingga tidak 

dapat mengikat mineral di dalam tanah.  Molekul air di pasir akan bergerak dengan mudah dan mengalir sesuai gravitasi 

(Gambar 1). Di sisi lain, ‘gerak tumbuh’ akar di pasir lebih baik. Oleh karena itu, bila menumbuhkan tumbuhan di pasir materi 

organik harus ditambahkan dalam jumlah cukup agar dapat menjaga kelembaban dan ketersediaan nutrisi.  Lempung (clay) 

ukuran partikelnya sangat kecil, saling berikatan erat sehingga menghambat pergerakan air dan nutrisi mineral (Gambar 1C). 

Lumpur (silt) adalah material sedimen yang dibawa air ketika banjir, ukuran partikelnya diantara partikel pasir dan lempung, 

membentuk cadangan tanah subur tetapi mudah menjadi ‘kompak’. Loam (tanah liat) adalah campuran pasir, lumpur dan 

lempung. Tipe tanah ini sangat baik untuk pertumbuhan tumbuhan karena mengikat air dan nutrisi mineral serta mendukung 

sirkulasi udara.  

 

Gambar 1. Ketersediaan dan pergerakan air pada tipe tanah yang berbeda 

Proses air memasuki tanah disebut infiltrasi. Air disimpan di dalam tanah yang terdiri dari partikel dan pori-pori. Partikel 

tanah memiliki pori-pori kecil di dalamnya di mana air bisa masuk (air tanah) ke dalamnya dan di antara partikel terdapat pori-

pori yang lebih besar yang juga dapat diisi air dan udara. Jumlah pori-pori pada tanah berbeda untuk berbagai jenis tanah 

(Contoh: pori-pori dalam tanah liat berkisar 40-60% volume tanah). Tanah diisi air sampai tingkat tertentu sesuai dengan 

dengan perubahan kondisi cuaca. Ketika tanah telah dapat mengambil semua air dikatakan tanah dalam kondisi jenuh 

(saturated soil) (Gambar 2). Jika kita berjalan di atas tanah jenuh, kita merasakan tanah yang basah dan lembek. Air yang 

masuk ke dalam tanah akan bergerak mengalir ke bawah mengisi pori-pori tanah karena gaya gravitasi. Air jenis ini disebut 

air gravitasi atau air bebas. Ketika semua air gravitasi telah mengalir ke bawah maka tanah berada pada kapasitas lapangan 

dimana air yang tertinggal adalah air yang berada pada pori-pori yang sempit (disebut air kapiler) yang berikatan kuat dengan 

partikel tanah. Air jenis inilah yang diabsorbsi akar dengan mudah. Pada kondisi ini potensial matrik (ingat, potensial matriks 
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sebagai salah satu komponen potensial air) mulai memainkan peran yang lebih besar dalam pergerakan air. Sedangkan air 

yang melekat erat pada partikel tanah dan tidak dapat diabsorbsi oleh akar disebut air higroskopik. 

 

    

Gambar 2. Proses penyimpanan air di dalam tanah 

Air tanah pada kapasitas lapangan yang diabsorbsi oleh akar pertama diambil dari pori-pori terbesar di mana potensial 

air relatif tinggi. Selanjutnya, akar akan menarik air kapiler dari pori-pori tanah yang berukuran lebih kecil di mana potensial 

matrik lebih rendah dan kekuatan menarik air ke permukaan tanah menjadi lebih besar. Oleh karena itu tanaman akan 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan air tanah pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika tanah 

mengering, laju pengambilan air tanah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan tanaman, dan tanaman akan mulai tampak 

layu pada siang hari untuk menghemat air. Pada awalnya tanaman akan kembali turgor di malam hari ketika air tidak hilang 

melalui daun dan akar masih dapat memenuhi kebutuhan air. Namun ketika gradien tekanan tidak cukup untuk 

menggerakkan air ke akar dan akar juga tidak dapat lagi menghasilkan potensial air yang cukup rendah untuk mengambil air 

yang tersisa di tanah maka tanaman akan sampai pada titik layu permanen dimana tanaman akan tetap layu dan tidak dapat 

turgor kembali bahkan di malam hari. Meski belum mati, tanaman pada titik layu permanen tidak dapat kembali seperti semula 

bahkan jika ditambah air sekalipun.  

Review: 
1. Bagaimana hubungan antara tipe/jenis tanah dengan kemampuan ‘menyimpan’ air? Jelaskan. 
2. Jelaskan jenis-jenis air tanah. 
3. Bilamana tanah dalam kondisi jenuh air? 
4. Mengapa kandungan air pada kapasitas lapangan merupakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan? 
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B. Penyerapan air di tanah oleh akar 

Bagian tanaman yang mengabsorbsi air di tanah adalah akar terutama rambut akar. Ketika tanah mengering maka air 

bergerak dari pori terbesar antar partikel tanah menuju pori yang lebih kecil (Gambar 3). Air mengalir/bergerak di tanah 

dengan cara bulk/mass flow (aliran massa) yaitu pergerakan berdasarkan adanya perbedaan tekanan. Ketika air bergerak 

menuju tanah yang berdekatan dengan akar maka ada gradient tekanan antara tempat asal air (tanah di sekitar akar) dan 

tujuan air bergerak (tanah dekat akar). Karena ruang antar partikel tanah saling berhubungan maka gradien tekanan (bulk 

flow) sangat menentukan pergerakan air tersebut. Rambut akar membuat kontak yang erat dengan partikel tanah sehingga 

meningkatkan luas permukaan absorbsi air ke dalam tanaman. Air di xilem dan dinding sel juga bergerak secara bulk/mass 

flow. Selain itu, difusi uap air juga menyebabkan beberapa pergerakan air. 

 

Gambar 3. Keberadaan air dalam pori makro dan mikro di antara partikel-partikel tanah  

Pergerakan air melintasi membran plasma 

Pergerakan air dari tanah melalui tumbuhan dan bergerak ke atmosfer melibatkan dinding sel, sitoplasma, membran 

plasma dan ruang udara. Pergerakan air ditentukan oleh media yang dilaluinya. Air bergerak melintasi membran secara 

difusi (Catatan: ingat pergerakan air dari potensial tinggi ke rendah dengan energi bebas). Ion-ion mineral bersama air 

masuk ke dalam akar secara transport aktif. Protein integral (aquaporin) pada membran memfasilitasi air melintasi 

membran (Gambar 4). Penyerapan air melalui rambut akar (meningkatkan luas permukaan absorpsi) secara difusi melalui tiga 

lintasan. Penyerapan air dapat terjadi karena perbedaan osmotik pada larutan tanah dan cairan di dalam sel. Pergerakan air 

secara pasif ini didukung oleh proses transpirasi yang terjadi di daun. Aktivitas metabolisme di akar dan rambut akar juga 

berperan dalam masuknya air ke dalam akar. Lintasan apoplas adalah lintasan yang melibatkan ‘bagian mati’ yaitu sistem 

dinding sel dan ruang interseluler di jaringan (Gambar 4). Pada lintasan simplas yaitu air bergerak antar sel melalui 

plasmodesmata atau ‘bagian hidup’. Air secara berurutan memasuki sel pada satu sisi, keluar pada sisi yang lain dan 

memasuki sel di sebelahnya melalui lintasan transmembran. Pada jaringan endodermis air pada lintasan apoplas beralih 

ke lintasan simplas karena adanya pita kaspari yang tesusun dari senyawa suberin yang bersifat kedap air.  

Potensial air pada lintasan apoplas maupun simplas memiliki perbedaan pada komponen potensial tekanan dan 

osmotic/solutnya. Pada lintasan simplas tekanan hidrostatik positif (tekanan turgor) dan tekanan osmotiknya lebih besar 

karena adanya zat terlarut. Sedangkan pada lintasan apoplas tekanan hidrostatik negatif (tegangan) dan tekanan osmotic 

lebih kecil karena tidak adanya solute atau zat terlarut. 

Secara ringkas lintasan air dan mineral ke dalam akar adalah sebagai berikut:  
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• Molekul air dan ion mineral masuk ke akar melalui sel-sel epidermal rambut akar dan bergerak ke sel-sel korteks 
(simplas) secara osmosis. Air juga bergerak di antara sel-sel korteks (apoplas) 

• Pengambilan mineral ke dalam sel akar dengan transpor aktif sehingga potensial solut sel (ψs) meningkat. 
Pengambilan mineral ini difasilitasi oleh transpirasi. Bila laju transpirasi rendah maka pengambilan mineral didukung 
oleh tekanan akar. Tekanan akar dapat menaikkan air dalam tumbuhan sampai ketinggin 20 m 

• Zat nutrien terlarut di air mengalir di antara sel-sel parenkim langsung menuju korteks akar dan melintasi sel-sel 
endodermis. 

• Endodermis : satu lapis sel-sel yang dindingnya memiliki pita kaspari yang tersusun dari senyawa suberin sehingga 
lintasan apoplas beralih ke lintasan simplas melalui membran yang selektif mengontrol jumlah dan tipe ion dan 
mineral yang masuk ke dalam xilem akar. 

 

  

 

Gambar 4. Lintasan antar membrane dan pergerakan air tanah masuk ke akar 



6 | Modul 1 - Keseimbangan Air pada Tumbuhan 

 

Review: 
1. Sebutkan dua jenis pergerakan air dan apa perbedaan antara keduanya? 

2. Jelaskan gradien tekanan yang terjadi pada tanah di lingkungan akar sehingga mempermudah air masuk ke dalam akar. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lintasan apoplas, simplas dan transmembran. 
4. Apa fungsi pita kaspari pada sel endodermis? Jelaskan. 

5. Bagaimana pergerakan air dan mineral dari tanah masuk ke dalam sel akar? 

6. Bagaimana perbedaan komponen potensial air pada lintasan apoplas dan simplas? 

 

C. Transpor air dan mineral melalui di batang pembuluh xilem 

Pergerakan air dan mineral di batang melalui pembuluh xilem. Bagaimana tumbuhan dapat mentranspor air dengan 

melawan gaya gravitasi? Xilem adalah pembuluh panjang yang tersusun dari sel-sel mati (tidak mengandung sitoplasma) 

elemen trakea (trakeid dan elemen pembuluh) dan merupakan lintasan sederhana bagi air dan mineral dengan resistensi 

yang rendah, Struktur dinding selnya diperkuat dengan lignin.  Pergerakan melalui xilem dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Gambar 5), yaitu: 

• Transpirasi : tarikan air ke atas (daun) melalui xylem menggunakan energ evaporasi dan kekuatan tegangan 

molekul air.  

• Kohesi adalah gaya tarik menarik antara molekul senyawa yang sama. Gaya kohesif air dalam xylem menghasilkan 

tensile strength. 

• Adesi adalah gaya tarik menarik antara molekul air dengan senyawa lain. Polaritas air dan selulosa menghasilkan 

gaya yang kuat untuk menarik air melalui pembuluh kapiler xilem.  

• Tension. Ini adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh tegangan permukaan di ruang udara di daun.  

• Kombinasi kohesi, adesi dan tegangan permukaan mendukung aksi kapiler yang memungkinkan air dapat bergerak 

pada dinding pembuluh berdiatemeter kecil seperti xilem.  

• Tekanan akar. Tekanan akar menjadi sangat penting apabila tidak terjadi transpirasi.  

 

 
 

Gambar 5. Pergerakan air melalui xylem di batang 

 

Review: 
1. Jelaskan bagaimana pembuluh xylem dapat mengalirkan air dari akar menuju daun. 
2.  Mengapa tekanan akar sangat penting untuk menggerakkan air ketika transpirasi tidak terjadi? 
3. Pembuluh xylem merupakan saluran pergerakan air dengan resistensi rendah. Apa yang dimaksud dengan resistensi 

rendah? 
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D. Evaporasi air melalui daun  

Tarikan air ke atas menuju ke atmosfer terutama merupakan hasil transpirasi air melalui daun. Transpirasi  merupakan 

evaporasi uap air dari permukaan tumbuhan. Transpirasi dapat melalui lentisel (<10%), kuitkula (10%) dan daun (90%). 

Transpirasi melalui daun bertujuan untuk menyediakan air untuk proses fotosintesis, mentransport mineral dari akar ke 

seluruh bagian tumbuhan, men’dingin’kan permukaan daun, dan menjaga struktur dan bentuk tumbuhan agar tetap dalam 

keadaan turgid.  Air yang ditransport ke daun melalui xilem di berkas pembuluh dialirkan melalui tangkai daun, tulang daun 

besar, tulang daun kecil dan berakhir di sel-sel mesofil, lapisan bunga karang dan palisade (Gambar 6). Pada bagian ini 

sebagian air digunakan untuk fotosintesis dan sebagian besar lainnya dikeluarkan ke atmosfer melalui proses transpirasi. 

Tarikan transpirasi yang menyebabkan air bergerak ke atas dimulai dari dinding2 sel2 daun. Dinding sel berperan sebagai 

kapiler. Air melekat di selulosa dan komponen dinding hidrofilik lainnya. Sel-sel mesofil dalam daun kontak langsung dengan 

atmosfer melalui semua ruang udara di daun.  Semakin banyak air yang hilang ke atmosfer, air yang tersisa akan melekat di 

dinding sel sehingga potensial tekanan menjadi semakin negatif.  

   

Gambar 6. Evaporasi uap air melalui permukaan daun 

Laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal : kelembaban (kelembaban 

tinggi – transpirasi lambat ; kelembaban rendah – transpirasi cepat), temperatur (temperatur tinggi molekul air bergerak lebih 

cepat), angin (angina menghilangkan lapisan pembatas di permukaan daun), ketersediaan air, dan intensitas cahaya. Faktor 

internal : luas daun, kutikula, dan kerapatan /densitas stomata.    

Uap air di daun keluar ke atmosfer secara difusi melalui stomata yang membuka dan menutupnya dipengaruhi oleh 

lingkungan dan sinyal internal daun. Membuka dan menutupnya stomata disebabkan karena perubahan tekanan turgor di sel 

penjaga (Gambar 7). Pada sebagian besar tanaman, transpirasi terjadi pada siang hari karena stomata hanya membuka pada 

siang hari. Mengapa? 
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Gambar 7. Pembukaan dan penutupan stomata 

Cahaya matahari memiliki sinar biru yang diserap oleh protein membran sel penjaga dan mengaktifkan pompa proton 

(H+) yang dengan adanya ATP mendorong proton (H+) ke luar dari sel penjaga. Ketika ion H+ banyak keluar sel dan masuk 

kedalam vakuola maka muatan dalam sel menjadi negatif. Keluarnya H+ ke luar sel diiringi dengan simport sukrusa dan Cl- ke 

dalam sel sedangkan keluarnya H+ ke dalam vakuola menyebabkan antiport K+ Masuknya ion K+ dan Cl- sebagai solut 

mengakibatkan potensial air turun (negatif) dan kondisi sel bersifat hipertonik sehingga air masuk ke dalam sel penjaga. Air 

masuk membuat volume sel penjaga dan tekanan turgor meningkat sehingga ukuran pembukaan stomata meningkat. Selain 

untuk pertukaran solute ion Cl- dan malat (asam organik) masuk ke dalam sel penjaga bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan muatan dalam sel. Pembukaan pori stomata didukung dengan struktur sel penjaga yang memilki selulosa 

mikrofibril yang tersusun radial dan dinding sel penjaga sebelah dalam lebih tebal daripada dinding sel sebelah luar. 

Ketika cahaya biru tidak ada, pompa proton di membran tidak aktif, ion K+ secara pasif bergerak keluar sel, potensial 

air dalam sel tinggi sehingga air bergerak keluar, tekanan menurun dan sel penjaga menjadi flaccid dan stoma menutup. 

Pada kondisi tanah kering, sintesis ABA di daun meningkat. ABA merupakan sinyal bagi pembukaan chanel K+ sehingga K+ 

bergerak keluar sel penjaga yang diikuti dengan keluarnya air. 

Review: 
1. Apa manfaat proses transpirasi? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju transpirasi? Jelaskan. 
3. Mengapa pada sebagian besar tanaman stomata hanya membukan pada siang hari ? jelaskan terkait dengan 

komponen potensial air yang terlibat. 
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4. Jelaskan struktur sel penjaga yang mendukung pembukaan stomata. 
5. Mengapa pada kondisi tanah kering stomata menutup?  

 

Sumber belajar: 

Plant Water Relations - http://www.slideshare.net/beirah/plant-water-relations 
Transport in Plants - http://www.slideshare.net/bchiam/transport-in-plant-slides 
Transport in Plants - http://www.slideshare.net/mazz4/transpiration-2015-44101356 
 

 


