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RINGKASAN 

 
Sistem evapotranspirasi (ET) Bed menggunakan prinsip dasar 

evapotranspirasi. Hilangnya air dari tanah dengan penguapan (evaporasi) dan  
sebagian lain oleh transpirasi dari tanaman yang tumbuh di sana. Phytopumping 
(Pompa) adalah usaha untuk mengalihkan air limbah ke udara sebagai upaya 
untuk meminimalkan pencemaran air tanah. Dalam keadaan air tanah yang terlalu 
dalam, proses phytopumping sangat penting terjadi, hal tersebut bertujuan untuk 
memungkinkan aliran air atau limbah ke udara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas evapotranspirasi 
tanaman bambu air menggunakan limbah cair tekstil dan air dengan media tanam 
zeolit teraktivasi dan zeolit tak teraktivasi untuk menentukan nilai faktor 
transpirasi. Dan untuk mengetahui perbandingan besar kapasitas evapotranspirasi 
antara limbah cair tekstil dan air. 

Penelitian ini dilaksanakan di green house Laboratorium Teknik 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Waktu penelitian dimulai pada bulan 
April 2011 sampai dengan Mei 2011 selama 30 hari. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimental. Pengamatan yang dilakukan meliputi 
kapasitas evapotranspirasi, rasio ET/E, serta kapasitas evaporasi. 

Jumlah kapasitas evapotranspirasi limbah cair tekstil rata-rata lebih besar 
dibandingkan dengan kapasitas evapotranspirasi air rata-rata dan terdapat selisih 
sekitar 1,08 mm/hari. Kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian yang paling 
besar terdapat pada perlakuan P2Z2Y2 (80 batang tanaman bambu air 
menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit tak teraktifasi) yaitu sebesar 
10,38 mm/hari. Sedangkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian paling kecil 
terdapat pada perlakuan P2Z1Y2 (80 batang tanaman bambu air menggunakan air  
bermediakan zeolit teraktifasi ) sebesar 5,37 mm/hari. Nilai faktor transpirasi 
terbesar terdapat pada perlakuan dengan menggunakan media tanam zeolit tak 
teraktivasi dengan 60 batang bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan 
limbah cair tekstil yaitu sebesar 2,78 mm/hari, sedangkan perlakuan yang nilainya 
tidak sesuai dengan nilai faktor transpirasi (phytopumping) dikarenakan ET/E ≤ 1 
yaitu pada perlakuan dengan menggunakan media tanam zeolit tak teraktivasi 
dengan 80 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air 
sebesar 0,75 mm/hari. 

 
Kata Kunci : Limbah industri tekstil, fitoremediasi, bambu air (Equisetum 

hyemale),  zeolit 
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Ramadhani Dwi Catur Apriliadi NIM.0711020082-102. Evapotranspiration 
Capacity of Water Bamboo Plant (Equisetum hyemale) Using Liquid textile 
Waste and Water with Zeolite Planting Medium. Undergraduate Thesis. 
Lectures : 1. Evi Kurniati, STP., MT. 
   2. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS. 
 

SUMMARY 
 

  
Bed evapotranspiration System (ET) is using the basic principles of 

evapotranspiration. The loss of water from soil is by evaporation and others by 
transpiration from plants that grew there. Phytopumping (pump) is an attempt to 
divert liquid waste into the air in an attempt to minimize ground water 
contamination. In too deep case of ground water, Phytopumping process is very 
important occurs, it is intended to allow the flow of water or waste into the air. 

This study aims to determine the evapotranspiration capacity of water 
bamboo plant using the textile liquid waste and water with activated zeolite and 
inactivated zeolite planting medium to determine the value of transpiration factor. 
And to know the ratio of evapotranspiration capacity between  textile liquid waste 
and water. 

This research was conducted in green house of Natural Resources and 
Environment Engineering Laboratory, Department of Agricultural engineering, 
Faculty of Agricultural Technology, Brawijaya University. The study began in 
April 2011 to May 2011 for 30 days. With  experimental method research used. 
The observations which was made including evapotranspiration capacity, the ratio 
ET / E, and the evaporation capacity. 

The number of average textile liquid waste evapotranspiration capacity 
was larger than the average evapotranspiration capacity of water and there is a 
difference of about 1,08 mm /day. The greatest daily average evapotranspiration 
capacity was on treatment P2Z2Y2 (80 stems of water bamboo plants with textile 
liquid waste using not activated zeolite medium) that is equal to 10,38 mm / day. 
While the least daily average evapotranspiration capacity was on P2Z1Y2 
treatments (80 stems of water bamboo plants using activated zeolite medium) 
equal to 5,37 mm / day. The biggest Value of transpiration factors in the treatment 
was zeolite planting medium used activated with 60 stems of water (Equisetum 
hyemale) using textile liquid waste that is equal to 2,78 mm/day, whereas 
treatment whose value does not match with the value of transpiration factor 
(phytopumping) due ET / E ≤ 1, ie at the treatment plant using zeolite medium 
was activated with 80 stems of water bamboo plant (Equisetum hyemale) using 
water at 0,75 mm / day. 
 
Keywords: Textile Liquid Waste, phytoremediation, water bamboo plant 
(Equisetum hyemale), zeolite 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Evaporasi merupakan proses fisis perubahan cairan menjadi uap, hal ini 

terjadi apabila air cair berhubungan dengan atmosfer yang tidak jenuh, baik secara 

internal pada daun (transpirasi) maupun secara eksternal pada permukaan-

permukaan yang basah. Suatu tajuk hutan yang lebat menaungi permukaan di 

bawahnya dari pengaruh radiasi matahari dan angin yang secara drastis akan 

mengurangi evaporasi pada tingkat yang lebih rendah. Transpirasi pada dasarnya 

merupakan salah satu proses evaporasi yang dikendalikan oleh proses fotosintesis 

pada permukaan daun (tajuk). Perkiraan evapotranspirasi adalah sangat penting 

dalam kajian-kajian hidrometeorologi. Pengetahuan mengenai evapotranspirasi 

sangat berguna untuk berbagai tujuan penggunaan seperti perhitungan neraca air, 

keseimbangan energi, pembelajaran klimatologi maupun meteorologi dan estimasi 

produksi tanaman. 

Tanaman bambu air termasuk dalam tanaman hias. Dipilihnya tanaman 

bambu air (Equisetum hyemale) dalam penelitian ini karena tanaman ini memiliki 

beberapa keunggulan antara lain; Tanaman ini dapat mudah tumbuh dimana saja, 

mudah perawatannya, tahan terhadap berbagai pengaruh luar, daya serap dan 

penguapan air cukup besar (phytopumping). Proses evapotranspirasi merupakan 

perpaduan antara proses evaporasi dan transpirasi. Phytopumping didefinisikan 

sebagai kapasitas tanaman untuk mentranspirasikan larutan melalui proses 

adsorbsi dari akar tanaman. Kapasitas phytopumping diekspresikan sebagai faktor 

transpirasi.  Faktor transpirasi yaitu rasio evapotraspirasi dengan evaporasi (Et/E). 
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Secara praktis artinya adalah potensi tanaman sebagai pemompa alami. Jika rasio 

(Et/E) tanaman lebih dari 1, maka bisa dikatakan tanaman tersebut berfungsi 

sebagai pompa. 

Media tanam yang dipilih sebagai media tanam dalam penelitian ini adalah 

zeolit. Hal ini dikarenakan media tanam ini memiliki kemampuan aerasi, dan 

pertukaran ionnya relatif lebih tinggi dari pada media tanam lain. Sehingga 

memudahkan tanaman dalam proses phytopumping air dan limbah cair tekstil. 

Kemudahan dalam memperoleh bahan ini menjadi pertimbangan selajutnya 

sehingga menggunakan media tanam tersebut. 

Pengolahan limbah melalui kombinasi antara tanaman dan media dikenal 

dengan istilah Evapotranspiration Bed (Et Bed). Bed evapotranspirasi merupakan 

hilangnya air dari tanah karena penguapan  dan oleh transpirasi dari tanaman yang 

tumbuh di sana.  Bed evapotranspirasi digunakan pada tanah yang tidak mampu 

mengolah air limbah untuk meresap ke dalam lapisan air tanah, seperti di tanah 

berbatu, atau di mana tanah mencegah  air limbah untuk meresap pada lahan, 

seperti di tanah liat keras. Mekanisme penelitian yang berlangsung mengikuti 

mekanisme pada Bed evapotranspirasi (Et Bed).  

Penelitian tentang Kapasitas Evapotranspirasi Tanaman Bambu Air 

(Equisetum hyemale) Menggunakan Limbah Cair Tekstil dan Air dengan Media 

Tanam Zeolit ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui faktor transpirasi 

tanaman, dalam kaitannya dengan pemanfaatan pada sistem Bed evapotranspirasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Besarnya kapasitas evapotranspirasi untuk mengetahui faktor transpirasi. 
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2. Perbandingan besar kapasitas evapotranspirasi antara limbah cair tekstil  

dan air. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui faktor transpirasi tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

menggunakan limbah cair tekstil dan air dengan media tanam zeolit 

sebagai dasar dalam aplikasi sistem bed evapotranspirasi. 

2. Mengetahui besar kapasitas evapotranspirasi tanaman bambu (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil dan air dengan sistem bed 

evapotranspirasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya 

kapasitas evapotranspirasi tanaman bambu air menggunakan limbah cair tekstil 

dan air dengan media tanam zeolit teraktivasi dan zeolit tak teraktivasi sebagai 

nilai faktor transpirasi dalam pemanfaatan pada teknologi bed evapotranpirasi. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dapat terfokus pada pokok permasalahan, maka 

masalah yang dibahas dibatasi antara lain: 

1. Penelitian ini tidak menguji kadar kandungan limbah cair tekstil. 

2. Tidak meneliti tentang media yang digunakan. 
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II. TI NJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Evapotranspirasi  

Evapotranspirasi merupakan gabungan dua istilah yang menggambarkan 

proses fisika transfer air ke dalam atmosfer, yakni evaporasi air dari permukaan 

tanah, dan transpirasi melalui tumbuhan. Evapotranspirasi merupakan komponen 

penting dalam keseimbangan hidrologi. Di lingkungan terestrial, evapotranspirasi 

merupakan komponen tunggal terbesar siklus air. Oleh karena itu, pengetahuan 

tentangnya penting dalam menejemen sumberdaya air, pendugaan hasil tanaman, 

dan dalam mempelajari hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan iklim 

(Usman, 2004). 

Evapotranspirasi merupakan proses yang sangat penting bagi tanaman. 

Metabolisme tanaman berlangsung jika evapotranspirasi terjadi. Evapotranspirasi 

adalah proses gerakan air dari sistem tanah ke tanaman kemudian ke atmosfir 

(transpirasi) dan gerakan air dari sistem tanah ke permukaan tanah kemudian ke 

atmosfir (evaporasi). Secara umum evapotranspirasi aktual (E) dapat dirumuskan 

sbb : 

E = k . [ ψ tanah - ψ atmosfir]/R 

dimana k, konstanta, ψ tanah, potensial air tanah, ψ atmosfir, potensial air di 

atmosfir, R, resultan tahanan tanaman dan permukaan tanah (Sulistyono, 2005). 

Tahanan permukaan tanah dipengaruhi oleh penutupan tanah misalnya mulsa. 

Penutupan tanah dapat meningkatkan tahanan permukaan tanah, sehingga 

menurunkan evaporasi. 
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2.1.1 Evapotraspirasi Potensial 

Evapotranspirasi potensial (ETp) sebagaimana telah dikemukakan oleh 

Penman (Chang 1974), merupakan laju evapotranspirasi dari tanaman pendek 

yang menutupi tanah secara sempurna, tinggi yang seragam, dan berada dalam 

keadaan cukup air. Definisi ini di samping dimaksudkan untuk memaksimumkan 

laju evapotranspirasi sehingga didapatkan nilai potensialnya, juga mempunyai 

implikasi bahwa ETp hanya ditentukan oleh faktor iklim. Konsep ini mempunyai 

pengaruh yang luas terhadap perencanaan irigasi (Handoko 1991), dan 

memungkinkan berkembangnya berbagai metoda pendugaan ETp, dengan 

mendasarkan perhitungan pada salah satu variabel atau kombinasi beberapa 

variabel iklim. 

Suhu merupakan satu-satunya parameter fisika lingkungan yang dipastikan 

akan mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya perubahan iklim karena 

kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Suhu udara dan suhu permukaan yang 

berevaporasi mempunyai pengaruh nyata pada evapotranspirasi. Secara umum 

semakin tinggi suhu, seperti suhu udara maupun suhu permukaan, laju penguapan 

akansemakin besar. Karena besarnya ketergantungan evaporasi potensial terhadap 

suhu, karena suhu merupakan pengintegrasi beberapa variable lingkungan, suhu 

digunakan sebagai masukan utama sejumlah model untuk pendugaan 

evapotranspirasi (Usman, 2004). 

Peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah 

dan permukaan air ke udara disebut evaporasi (penguapan). Peristiwa pengauapan 

dari tanaman disebut transpirasi. Kedua-duanya bersama-sama disebut 
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evapotranspirasi. Faktor-faktor utama yang berpengaruh adalah (Ward dalam 

Seyhan, 1977) : 

1. Faktor-faktor meteorologi  

a. Radiasi Matahari 

b. Suhu udara dan permukaan 

c. Kelembaban 

d. Angin 

e. Tekanan Barometer 

2. Faktor-faktor Geografi  

a. Kualitas air (warna, salinitas dan lain-lain) 

b. Jeluk tubuh air 

c. Ukuran dan bentuk permukaan air 

3. Faktor-faktor lainnya  

a. Kandungan lengas tanah 

b. Karakteristik kapiler tanah 

c. Jeluk muka air tanah 

d. Warna tanah 

e. Tipe, kerapatan dan tingginya vegetasi 

f. Ketersediaan air (hujan, irigasi dan lain-lain) 

Pada daerah-daerah yang kering besarnya evapotranspirasi sangat 

tergantung pada besarnya hujan yang terjadi dan evapotranspirasi yang terjadi 

pada saat itu disebut evapotranspirasi aktual (Suryatmojo, 2009). 
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2.2 Bed Evapotranspirasi 

Pengolahan limbah cair dengan Evapotranspirasi (ET) Bed menggunakan 

prinsip dasar evapotranspirasi. Hilangnya air dari tanah dengan penguapan 

(evaporasi) dan  sebagian lain oleh transpirasi dari tanaman yang tumbuh di sana. 

Evapotranspiration Bed digunakan dimana tanah tidak mampu mengolah air 

limbah sebelum merembes ke air tanah, oleh karenaya dibangun tangki untuk 

tampungan awal sebalum air limbah meresap ke aplikasi lapangan, seperti di 

tanah berlempung. Dalam sistem Evapotranspiration Bed, bahan padat yang 

terkandung dalam limbah cair masuk kedalam tangki septik dan di removed.  

Air limbah kemudian didistribusikan ke seluruh ET bed sistem. Di tempat 

tersebut pengolahan akhir dan pembuangan terjadi ketika air menguap dan 

tanaman menggunakan nutrisi dalam yang ada pada limbah dan sebagian air 

dilepaskan melalui transpirasi. Ketika air menguap, garam, mineral dan padatan 

dari limbah menumpuk di Bed. Selama periode basah yakni ketika 

evapotranspirasi rendah, maka Evapotranspiration Bed menyimpan air sampai 

periode  kering. Periode basah dan kering yang dimaksudkan disini yakni 

lingkungan di sekitar sistem ( Lesikar, 2010).  

Evapotranspiration Bed terdiri dari Bed tangki septik, tanah lempung di 

sekitar tangki septik dan tanah lempung berpasir atas untuk pertumbuhan  rumput. 

Umumnya, yang dibutuhkan Bed yakni luas permukaanya dibagi dua, yang 

memungkinkan untuk switching antara Bed tersebut dan untuk menghindari 

kelebihan beban. Sistem Evapotranspiration Bed dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Sistem Evapotranspiration Bed 
 

Desain Evapotranspiration Bed 

Secara umum, sistem penyimpanan terdiri yang tersusun dari batu atau kerikil 

dari ukuran seragam mulai dari diamater ¾ - 2 inci, batu dan kerikil tersebut 

mengisi bed untuk kedalaman 12 inci atau kurang, tergantung pada kedalaman 

keseluruhan tempat tidur itu. Distribusi pipa ditempatkan tidak lebih dari 4 kaki 

terpisah dan tidak lebih dari 2 meter dari dinding Bed. Sebuah filter permeable 

(kain penyaring geotekstil) ditempatkan di septik. Tanah lempung ditambahkan 

untuk mengisi Bed dua inci dari atas tangki septik. Setelah tanah lempung 

ditempatkan di pusat dengan kemiringan 2 sampai 4 persen di luar Bed. Langkah 

terakhir yakni menanam vegetasi khusus seperti rumput. Menggunakan benih juga 

memungkinkan untuk vegetasi yang lain dengan membiarkannya tumbuh selama 

periode hujan sebelum rumput ditanam. Tanaman lebih besar dengan sistem 

perakaran dangkal, seperti evergreen dan semak-semak, juga dapat digunakan 

untuk membantu mengambil air. Gambar 2 merupakan desain dari 

Evapotranspiration Bed. 
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Gambar 2. Desain Evapotranspiration Bed 
 

Cara Kerja Evapotranspiration Bed 

Sebuah katup yang menghubungkan dua bed memungkinkan  untuk inflow 

air limbah dan iar limbah yang tinggal  tidak bercampur langsung. Ketika salah 

satu bed menjadi jenuh, putar katup untuk mengirim limbah yang lain ke 

underloaded bed. Inspection port ditambahkan ke masing-masing bed bias 

membantu menentukan setiap tempat tidur air yang tingkat penggunaan dan masa 

tinggal limbah di masing-masing bed. Dan juga sebagai tutup untuk melindungi 

bed dari serangga dan benda-benda asing yang masuk kedalamnya (Lesikar, 

2010). 

2.3 Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Kata Equisetum berasal dari kata equus yang berarti kuda dan saeta yang 

berarti rambut tebal dalam bahasa Latin. Sehingga tumbuhan yang termasuk genus 

ini disebut juga paku ekor kuda. Tumbuhan bambu air / paku ekor kuda 

(Equisetum hyemale) termasuk anggota genus Equisetum, familia Equisetaceae 

dari ordo Equisetales yang merupakan satu-satunya anggota kelas Equisetinae 
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atau Equisetopsida dari subfilum Sphenopsida yang masih dapat ditemukan dalam 

keadaan hidup saat ini. Genus Equisetum memiliki anggota kurang lebih 25 

spesies (Harold, 1987). 

Daun pada semua anggota tumbuhan ini tidak berkembang baik, hanya 

menyerupai sisik yang duduk berkarang menutupi ruas. Spora tersimpan pada 

struktur berbentuk gada yang disebut strobilus (jamak strobili) yang terletak pada 

ujung batang (apical). Jenis-jenis lain tidak memiliki perbedaan ini (batang steril 

mirip dengan batang pendukung strobilus). Gambar tanaman equisetum hyemale 

dapat dilihat pada Gambar 3. (John, 1999): 

 
Gambar 3. Equisetum hyemale  

Equisetum disebut paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor 

kuda. Batangnya yang keras disebabkan dinding selnya mengandung silika. 

Sporangium terdapat pada strobilus. Sporangium menghasilkan satu jenis spora, 

sehingga Equisetum digolongkan pada tumbuhan paku peralihan. Gametofit 

Equisetum hanya berukuran beberapa milimeter tetapi dapat melakukan 

fotosintesis. Gametofitnya mengandung anteridium dan arkegonium sehingga 

merupakan gametofit biseksual (Gembong, 1989). 
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2.3.1 Struktur Morfologi Umum Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Bagian dari tumbuhan ini yang paling menonjol dan mendominasi 

tubuhnya adalah bagian batang. Pada beberapa spesies batang-batangnya tumbuh 

bertahun-tahun, sedangkan pada spesies lainnya hanya terbatas pada satu musim 

dan dimulai pada saat awal musim semi. Batang tumbuhan ini berwarna hijau, 

beruas-ruas, berbuku, berlubang pada bagian tengahnya dan bergabung secara 

jelas serta dengan mudah dapat dipatahkan pada ruasnya. Untuk selanjutnya, buku 

pada batang Equisetum ini disebut dengan nodus, sedangkan ruas disebut dengan 

internodus. 

Beberapa spesies dari Equisetum, sporofitnya yang telah dewasa 

membentuk batang berongga yang memiliki dua tipe yang berbeda. Salah satunya 

pendek, tidak bercabang, tanpa klorofil, dan memproduksi spora di bulan April 

atau awal Mei. Batang ini disebut sebagai batang generatif (fertil). Lainnya 

merupakan batang steril (disebut pula batang vegetatif), berwarna hijau, dan terus 

tumbuh sepanjang musim. Batang ini juga berperan sebagai organ fotosintesis 

menggantikan daun, karena daun pada semua anggota tumbuhan ini tereduksi 

sehingga hanya berupa bentukan menyerupai sisik yang menutupi nodus dan tidak 

mengandung klorofil. Namun pada spesies yang lain (contohnya pada Equisetum 

hyemale), hanya terdapat satu tipe batang yaitu batang hijau berongga yang 

menghasilkan bentukan seperti kerucut pada bagian ujungnya (apeks), sehingga 

batang ini berperan ganda baik sebagai batang generatif maupun vegetatif (Siti 

Sutarmi, 1983). 
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2.3.2 Struktur Anatomi Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Batang tumbuhan ini berwarna hijau, beruas-ruas, berlubang di tengahnya, 

berperan sebagai organ fotosintetik menggantikan daun. Batangnya dapat 

bercabang. Cabang duduk mengitari batang utama. Batang ini banyak 

mengandung silika. Ada kelompok yang batangnya bercabang-cabang dalam 

posisi berkarang dan ada yang bercabang tunggal. Daun pada semua anggota 

tumbuhan ini tidak berkembang baik, hanya menyerupai sisik yang duduk 

berkarang menutupi ruas. Spora tersimpan pada struktur berbentuk gada yang 

disebut strobilus (jamak strobili) yang terletak pada ujung batang (apical). Jenis-

jenis lain tidak memiliki perbedaan ini (batang steril mirip dengan batang 

pendukung strobilus), misalnya Equisetum palustre dan Equisetum debile (John, 

1999).  

Bagian tengah dari batang mula-mula ditempati oleh pith, yang kelamaan 

akan menghilang, sehingga bagian tengah pada batang yang telah tua akan 

berlubang. Jaringan permanen dari batang terdiri dari epidermis, korteks, dan 

berkas pembuluh, berbentuk silinder tipis yang mengelilingi rongga sentral. 

Disamping lakuna sentral atau kanal tersebut, pada batang Equisetum biasanya 

terdapat juga dua tipe kanal longitudinal. Pertama adalah kanal (rongga) vallecular 

yang terletak pada bagian korteks, masing-masing terhubung dengan alur 

longitudinal dari batang. Yang kedua adalah kanal carinal yang masing-masing 

berhubungan dengan ikatan pembuluh dan letaknya lebih dalam. Gambar 

skematik dari irisan melintang batang Equisetum hyemale dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Irisan melintang batang Equisetum hyemale a. rongga sentral, b. 
rongga carinal, dan c. rongga vallecular. 

 
Bagian korteks sebelah luar terdapat serat-serat sklerenkim. Sklerenkim 

inilah yang berperan dalam menegakkan batang. Selain pada epidermis, pada 

serat-serat sklerenkim ini juga banyak mengandung silikat. Klorenkim juga 

ditemukan pada bagian ini. Klorenkim merupakan spesialisasi dari parenkim yang 

memiliki klorofil. Di sinilah tempat fotosintesis pada batang berlangsung. Sistem 

vaskular tersusun oleh ikatan kolateral yang menyusun sifonostele. Pada bagian 

internodus, ikatan pembuluh membentuk lingkaran dari jaringan tersebut. Masing-

masing ikatan pembuluh terdiri dari xilem primer dan floem. Ketika floem sudah 

terbentuk dengan baik, xilem masih sedikit dan pertumbuhannya kurang (John, 

1999). 

Umumnya  tidak ada kambium atau jaringan sekunder yang terbentuk pada 

Equisetum. Jaringan endodermal biasanya muncul dan tumbuh dengan baik pada 

batang. Jaringan ini terdistribusi dengan banyak cara. Ada yang berupa 

endodermis tunggal eksternal pada sistem vaskular. Ada pula yang berupa 

endodermis eksternal dan internal. Atau bila endodermis yang berkelanjutan tidak 

terbentuk, masing-masing ikatan pembuluh akan dikelilingi oleh jaringan 

endodermis. Gambar 5 di bawah ini merupakan irisan melintang dari batang 

Equisetum : 

a b c
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Gambar 5.  Irisan Melintang Batang Equisetum a. rongga sentral, b. rongga 

carinal, dan c. rongga vallecular. 
 

Cabang dari Equisetum muncul dari tunas adventif yang terbentuk dari 

nodul batang. Daun-daun membentuk lingkaran pada bagian nodul dan biasanya 

berupa struktur kecil yang bergabung untuk membentuk pelepah bergerigi yang 

mengelilingi batang. Akarnya kecil dan liat, menunjukkan adanya ikatan 

pembuluh tunggal, dengan jaringan yang tersusun secara radial. Akar diperkirakan 

muncul dari bagian basal dari primordia cabang batang, tidak langsung dari 

jaringan yang terdapat pada batang utama. Pertumbuhan sporofit dilakukan oleh 

bagian pertengahan ujung dari sel apikal yang berbentuk seperti piramid yang 

berada pada ujung batang dan akar. Sel apikal ini merupakan meristem primodial 

dan berperan dalam pembentukan sel baru yang menyusun jaringan dari organ-

organ ini. 

Organ yang menghasilkan spora pada Equisetum terkumpul pada bentukan 

tertentu seperti kerucut yang berada pada bagian apeks dari batang. Kerucut ini 

berisi poros sentral utama yang terspesialisasi dengan struktur penghasil dan 

penunjang sporangium, dinamakan sporangiofor, terbentuk di gelungan-gelungan 

tersebut. Masing-masing sporangiofor terdiri dari lempengan heksagonal, 

menempel pada kerucut dengan bantuan tangkai pendek. Beberapa ahli botani 

menganggap sporangiofor sama seperti sporofil, yaitu daun khusus penghasil 

a 

b 

c 
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spora. Namun yang lain percaya bahwa sporangiofor merupakan struktur batang 

khusus atau merupakan perpaduan antara daun dan batang. Apapun interpretasi 

yang tepat dari sporangiofor, sporosit diploid pada sporangia mengalami meiosis 

dan membentuk tetrad dari spora-spora haploid yang semuanya sama (John, 

1999). 

2.3.3 Habitat Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Spesies dari genus Equisetum umumnya tumbuh di lingkungan yang basah 

seperti kolam dangkal, daerah pinggiran sungai, atau daerah rawa. Tumbuhan ini 

rata-rata berukuran kecil dengan tinggi sekitar 25 – 100 cm dan diameter batang 

tidak pernah lebih dari 3 cm, meskipun beberapa anggotanya yang hidup di 

Amerika yang beriklim tropis ada yang bisa tumbuh mencapai 6 hingga 8 m 

(contohnya adalah Equisetum giganteum dan Equisetum myriochaetum). Anggota 

dari genus ini dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartika (Anonim, 2011) 

Paku ekor kuda (Equisetum sp.) menyukai tanah yang basah, baik berpasir 

maupun berlempung, beberapa bahkan tumbuh di air (batang yang berongga 

membantu adaptasi pada lingkungan ini). Equisetum arvense dapat tumbuh 

menjadi gulma di ladang karena rimpangnya yang sangat dalam dan menyebar 

luas di tanah. Herbisida pun sering tidak berhasil mematikannya. 

2.3.4  Manfaat Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Tanaman bambu air (Equisetum hyemale) memiliki kandungan silikat 

yang cukup tinggi pada bagian batangnya, sehingga tumbuhan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan penyikat. Akhir-akhir ini, Equisetum hyemale sangat 

populer digunakan sebagai tanaman hias dan beberapa spesies dari Equisetum 

juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan (Gembong, 1989). 
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Tumbuhan paku banyak ragamnya, banyak diantaranya yang mempunyai 

bentuk yang menarik sehingga bagus untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Selain 

sebagai tanaman hias, paku dapat pula dimanfaatkan sebagai sayuran berupa 

pucuk-pucuk paku. Dari segi obat-obatan tradisional, paku pun tidak luput dari 

kehidupan manusia. Ada jenis-jenis yang daunnya dipakai untuk ramuan obat, ada 

pula yang rhizomanya. Batang paku yang tumbuh baik dan yang sudah keras, 

diperuntukkan untuk berbagai keperluan. Tidak jarang sebagai tiang rumah, paku 

dipakai untuk pengganti kayu, batang paku diukir untuk dijadikan patung-patung 

yang dapat ditempatkan di taman. Kadang-kadang dipotong-potong untuk tempat 

bunga, misalnya tanaman anggrek. 

2.3.5 Reproduksi Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Tumbuhan equisetum berkembang biak secara kawin dan tak kawin. 

Kedua cara tersebut berlangsung secara bergantian. Seperti halnya pada tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan (metagenesis). Daur 

hidup tumbuhan paku selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Spora paku yang telah masak apabila jatuh di tempat yang cocok akan 

tumbuh menjadi protalium. 

2) Protalium selanjutnya akan menghasilkan alat kelamin berupa anteridium dan 

arkegonium. Alat tersebut masing-masing akan menghasilkan spermatozoid 

dan ovum, karena merupakan penghasil gamet disebut gametofit. 

3) Apabila terjadi pembuahan, akan dihasilkan zigot yang tumbuh menjadi 

embrio dan akhirnya menjadi tumbuhan paku. 

4) Tumbuhan paku dewasa memiliki sporofil yang akan menghasilkan spora 

(Tjitrosoepomo, 1991). 
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Metagenesis adalah proses pergiliran hidup yaitu antara fase seksual dan 

aseksual. Tumbuhan yang mengalami metagenesis akan mengalami dua fase 

kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara seksual dan fase 

kehidupan yang bereproduksi secara aseksual. Contoh tanaman yang mengalami 

metagenesis adalah; paku-pakuan, lumut, dan jamur. 

Reproduksi tumbuhan paku dapat secara aseksual (vegetatif), yakni 

dengan stolon yang menghasilkan gemma (tunas). Gemma adalah anakan pada 

tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual 

(generatif) melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat - alat 

kelamin (gametangium). Gametangium jantan (anteridium) menghasilkan sel telur 

(ovum) (Ginting, 2008). 

2.3.6 Cara Penanaman dan Pemeliharaan Bambu Air (Equisetum hyemale) 

Budidaya tanaman bambu air (Equisetum hyemale) dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif). Namun dalam 

prakteknya, para pembudidaya  tanaman bambu air (Equisetum hyemale) lebih 

sering menggunakan budidaya secara vegetatif. Adapun langkah-langkah 

pembudidayaan  tanaman bambu air (Equisetum hyemale) secara vegetatif yaitu; 

1. Persiapan tempat dan media tanam, 

2. Pemilihan gemma (tunas) tanaman bambu air yang akan ditanam, 

3. Pemisahan gemma (tunas) dari induknya, 

4. Penanaman gemma (tunas) pada media tanam yang telah dipersiapkan. 

Setelah tunas dari tanaman tersebut ditanam langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah perawatan tanaman. Cara perawatan tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) cukup mudah, tanaman ini hanya membutuhkan air yang 
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cukup dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Karena jika tanaman ini 

terkena cahaya matahari secara langsung maka warna tanaman ini akan berubah 

menjadi hijau kekuning-kuningan bahkan menjadi kuning. Selain membutuhkan 

air yang cukup, tanaman ini juga diberikan nutrisi tambahan berupa pupuk NPK 

sebagai pemacu pertumbuhan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) (Ahli, 

2011) 

2.4 Limbah 

Menurut Mahida (1992), limbah merupakan suatu bahan yang terbuang 

atau yang dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak 

atau belum mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai negatif 

karena penanganan untuk membuang atau membersihkan membutuhkan biaya 

yang cukup besar, disamping itu juga dapat mencemari lingkungan. 

Limbah adalah hasil samping dari proses produksi yang tidak akan 

digunakan, dapat berbentuk benda padat, cair, gas, suara dan getaran yang dapat 

menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan benar (Winarno, 1992). 

2.4.1 Sumber Limbah 

Sumber limbah dibagi atas : 

1. Limbah Rumah Tangga 

Sumber utama limbah rumah tangga dari masyarakat adalah berasal dari 

perumahan dan daerah perdagangan. Adapun sumber lain yang tidak kalah 

penting adalah daerah perkantoran serta daerah fasilitas rekreasi (Sugiharto,1997). 

2. Limbah Industri 

Limbah memerlukan pengolahan bila ternyata mengandung senyawa pencemaran 

yang berakibat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan atau paling tidak 
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potensial menciptakan pencemaran. Suatu perkiraan harus dibuat terlebih dahulu 

dengan jalan mengidentifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem 

pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, keguaan bahan beracun dan 

berbahaya yang terdapat dalam pabrik (Gintings, 1990). Limbah pada dasarnya 

berarti suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas 

manusia, maupun proses – proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai 

ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Limbah dikatakan 

mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena penanganan untuk membuang atau 

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, disamping itu juga dapat 

mencemari lingkungan (Murthado, 1997). 

2.4.2 Pengolahan Limbah 

Pengolahan merupakan suatu proses atau upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi limbah yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. 

Kegiatan ini dilakukan dengan memikirkan efek baik dan buruknya pengaruh 

yang ditimbulkan untuk masa yang akan datang. Pengolahan limbah mencakup 

penanganan dan pengolahan yang memperhatikan pengaruh pembuangan limbah 

terhadap lingkungannya. Pengolahan adalah proses mengubah sesuatu menjadi 

produk yang lebih bermanfaat pada saat itu juga tanpa memperhatikan pengaruh 

untuk masa yang akan datang, sedangkan penanganan adalah kegiatan untuk 

mengkondisikan sesuatu agar lebih baik (Suhadi, 1999). 

Limbah membutuhkan pengolahan bila mengandung pencemar yang 

berakibat menciptakan kerusakan lingkungan atau potensial menciptakan 

pencemaran. Suatu perkiraan harus dibuat terlebih dahului dengan jalan 
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mengidentifikasikan sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem 

pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan 

berbahaya yang tedapat dalam pabrik (Ginting, 1995). 

2.4.3 Pengolahan Limbah Cair 

Menurut Ginting (1990), menurut sifat limbah, proses pengolahan dapat 

digolongkan menjadi lima bagian, yaitu: 

1. Proses Fisika  

Perlakuan terhadap air limbah dengan cara fisika yaitu pengolahan secara 

mekanis dengan atau tanpa penambahan kimia. Proses ini meliputi 

penyaringan, penghancuran, perataan air, pencampuran, penggumpalan, 

pengendapan, pengapungan dan pelapisan. 

2. Proses Kimia 

Proses pengolahan secara kimia adalah menggunakan bahan kimia untuk 

mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam limbah. Proses ini meliputi 

pengendapan, khlorimasi, oksidasi dab reduksi, netralisasi ion exchanger dan 

sinfaktansia. 

3. Proses Biologi 

Proses pengolahan air limbah dengan cara biologis, ialah memanfaatkan 

mikroorganisme (ganggang, bakteri, protozoa) untuk mengurangi senyawa 

organik dalam air limbah menjadi senyawa yang sederhana dan dengan 

demikian mudah mengambilnya. Pengolahan limbah dengan cara biologis 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: pengolahan secara aerob, pengolahan secara 

anaerob dan pengolahan fakultatif. 
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4. Proses Fisika- Kimia- Biologi 

Proses ini merupakan gabungan dari proses fisika, kimia, dan biologi. Beberapa 

perbedaan yang mendasar pada sistem pengolahan ini sebelumnya adalah 

kenyataan bahwa perubahan bahan kimia tidak terbatas pada netralisasi, tetapi 

juga penambahan bahan kimia untuk pelarutan ataupun pengendapan. 

5. Pengolahan Tingkat Lanjut 

Proses pengolahan tingkat lanjut meliputi proses fisika, kimia dan biologi. 

Pemilihan proses tergantung pada bahan yang terdapat dalam air buangan. 

2.4.4 Klasifikasi dan Karakteristik Air limbah Industri 

Menurut Winarno (1991) bahwa kekuatan air buangan pada umumnya 

diukur dengan Biologycal Oxygen Demand (BOD), Kadar padatan tersuspensi dan 

Chemical Oxygen Demand (COD). Polutan yang dikandung air limbah industri 

berbeda satu dengan lainnya dan setiap industri mempunyai polutan yang spesifik. 

Limbah yang terkandung di setiap buangan dari berbagai macam industri 

memerlukan pengolahan yang tidak sama disesuaikan dengan kadar polutan dan 

hasil pengolahannya harus memenuhi standar baku yang sudah ditetapkan. 

   Tabel 1.  Klasifikasi air limbah dari USA EPA 
Parameter Low Medium High Very High 

BOD (mg/l) <200 200-300 300-1000 >1000 
COD (mg/l) <300 300-450 450-1500 >1500 
Suspended 

Solid (mg/l) 
<200 200-300 300-1000 >1000 

Suhu 5,2± 25-35     35 >70 
pH 6 - 5,8 6-9 Alkaline  > 7 

Acid  < 7 
 

   Sumber: (winarno,1991). 
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2.5  Media Tanam  

Media tanam diartikan sebagai media yang digunakan untuk 

menumbuhkan tanaman/bahan tanaman, tempat akar atau bakal akar akan tumbuh 

berkembang. Media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat berpegangnya 

akar, agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri diatas media tersebut. Selain 

itu, media tanam digunakan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Tanaman 

mendapatkan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan cara menyerap unsur-unsur hara yang terkandung di 

dalam media tanam (Ismail,1999). 

Jenis media tanam terbagi menjadi 2 yaitu media anorganik dan media 

organik. Media anorganik diantaranya adalah pasir, Kerikil sintetik, batu kali, batu 

apung, pecahan bata atau genting, perlit, zeolit, dan rockwool. Media organik 

diataranya adalah gambut, jiffy, potongan kayu, serbuk gergaji, arang kayu, sabut 

kelapa, batang pakis, moss, sekam padi, dan ijuk (Lingga, 1999).  

2.5.1 Zeolit  

Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari proses 

hidrotermal pada batuan beku basa. Mineral ini biasanya dijumpai mengisi celah-

celah ataupun rekahan dari batuan tersebut. Selain itu zeolit juga merupakan 

endapan dari aktivitas volkanik yang banyak mengandung unsur silika. Pada saat 

ini penggunaan mineral zeolit semakin meningkat, dari penggunaan dalam 

industri kecil hingga dalam industri berskala besar. 

Zeolit berbentuk kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung 

muatan positif dari ion-ion logam alkali dan alkali tanah dalam kerangka kristal 
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tiga dimensi (Hay, 1966), dengan setiap oksigen membatasi antara dua tetrahedral 

(Lihat Gambar 6). 

 
Gambar 6. Rangka zeolit yang terbentuk dari ikatan 4 atom O dengan  

      1 atom Si  (Bell, 2001) 
 

2.5.2 Karakteristik Zeolit 

Mineral zeolit mengandung senyawa alumunium silikat yang memiliki 

struktur kerangka tiga dimensi terbentuk oleh tetrahedral Al045- dan SiO44- 

dengan rongga di dalamnya terisi ion-ion logam biasanya logam alkali tanah (Na, 

K, Mg, Ca dan Fe) dan molekul air yang cenderung dapat bergerak bebas dalam 

ruang intermilar struktur rongga. Untuk mempermudah terjadinya proses 

pertukaran kation-kation, padatan zeolit dibuat homogen, maka perlu dilakukan 

proses preparasi baik fisika maupun kimia yaitu dengan pemanasan dan atau 

menambah asam atau garam tertentu. Biasanya pada aplikasi pemanfaatan zeolit 

alam prosesnya menjadi mahal karena harus melalui proses pengaktifan sorben 

tersebut dengan bahan kimia sebelum digunakan. 

Sifat zeolit meliputi: dehidrasi, penukar ion, adsorpsi, katalis dan 

penyaringan/pemisahan (Amelia, 2003) : 

1. Dehidrasi 

Dehidrasi adalah proses yang bertujuan untuk melepaskan molekul-molekul air 

dari kisi kristal sehingga terbentuk suatu rongga dengan permukaan yang lebih 

besar dan tidak lagi terlindungi yang berpengaruh terhadap proses adsorpsi. 
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Proses dehidrasi mempunyai fungsi utama melepas molekul air dari kerangka 

zeolit sehingga mempertinggi keaktifan zeolit. Jumlah molekul air sesuai 

dengan jumlah pori-pori atau volume yang hampa akan terbentuk bila unit sel 

kristal zeolit tersebut dipanaskan. 

2. Penukar ion 

Penukar ion di dalam zeolit adalah proses dimana ion asli yang terdapat dalam 

intrakristalin diganti dengan kation lain dari larutan. 

3. Adsorpsi 

Pada keadaan normal, ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul air 

bebas yang berada di sekitar kation. Bila kristal zeolit dipanaskan pada suhu 

sekitar 300-400 °C air tersebut akan keluar sehingga zeolit dapat berfungsi 

sebagai penyerap gas atau cairan. Dehidrasi menyebabkan zeolit mempunyai 

struktur pori yang sangat terbuka dan mempunyai luas permukaan internal yang 

luas sehingga mampu mengadsorpsi sejumlah besar substansi selain air. 

4. Katalisis 

Zeolit merupakan katalisator yang baik karena mempunyai pori-pori yang besar 

dengan permukaan yang luas dan juga memiliki sisi aktif. 

5. Penyaringan / pemisahan 

Zeolit dapat memisahkan molekul gas atau zat dari suatu campuran tertentu 

karena mempunyai rongga yang cukup besar dengan garis tengah yang 

bermacam-macam (antara 2-3 Å). Volume dan ukuran garis tengah ruang 

kosong dalam kristal-kristal ini menjadi dasar kemampuan zeolit untuk 

bertindak sebagai penyaring molekul. Molekul yang berukuran lebih kecil 
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dapat masuk ke dalam pori, sedangkan molekul yang berukuran lebih besar dari 

pori akan tertahan. 

2.6 Evaporasi 

Evaporasi merupakan proses fisis perubahan cairan menjadi uap, hal ini 

terjadi apabila air cair berhubungan dengan atmosfer yang tidak jenuh, baik secara 

internal pada daun (transpirasi) maupun secara eksternal pada permukaan-

permukaan yang basah. Suatu tajuk hutan yang lebat menaungi permukaan di 

bawahnya dari pengaruh radiasi matahari dan angin yang secara drastis akan 

mengurangi evaporasi pada tingkat yang lebih rendah. Perkiraan evapotranspirasi 

adalah sangat penting dalam kajian-kajian hidrometeorologi (Usman, 2004). 

Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan dari molekul air dalam 

bentuk zat cair menjadi molekul uap air (gas) di atmosfer. Evaporasi merupakan 

unsur hidrologi yang sangat penting dalam keseluruhan proses hidrologi. 

Meskipun dalam beberapa analisis untuk kepentingan tertentu seperti analisis 

banjir, penguapan ukan merupakan unsur yang dominan, namun untuk 

kepentingan lain seperti analisis irigasi, dan analisis bendungan, penguapan 

merupakkan unsur yang sangat penting. Evaporasi sangat mempengaruhi debit 

sungai, besarnya kapasitas waduk, besarnya kapasitas pompa untuk irigasi, 

penggunaan konsumtif (consumtif use) untuk tanaman dan lain-lain (Anonim, 

2011). 

Evaporasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan di dalam 

proses kehilangan air tanah. Besarnya kehilangan air melalui evaporasi sangat 

dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanahnya. Sering di dalam mengendalikan 
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kehilangan air melalui evaporasi, orang lebih mudah memanipuler keadaan 

tanahnya dari pada keadaan iklimnya yang sulit dikontrol (Anonim, 2011). 

2.7 Transpirasi 

Transpirasi adalah suatu proses pada peristiwa uap air meninggalkan tubuh 

tanaman dan memasuki atmosfir. Fakta iklim yang mempengaruhi laju transpirasi 

adalah : intensitas penyinaran matahari, tekanan uap air di udara,suhu, keeepatan 

aingin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari dapat melampaui evaporasi 

dari permukaan. air atau permukaan tanah basah, tetapi sebaliknya pada malam 

hari lebih keeil bahkan tidak ada transpirasi (e-lerning,2010). 

Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap 

dari jaringan tumbuhan melalui stomata, kemungkinan kehilangan air dari 

jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi 

kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui 

stomata (Anonim, 2009). 

Transpirasi pada tumbuhan yang sehat sekalipun tidak dapat dihindarkan 

dan jika berlebihan akan sangat merugikan karena tumbuhan akan menjadi layu 

bahkan mati. Sebagian besar transpirasi berlangsung melalui stomata sedang 

melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada 

saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara 

untuk berfotosintesis. Lebih dari 20 % air yang diambil oleh akar dikeluarkan ke 

udara sebagai uap air. Sebagian besar uap air yang ditranspirasi oleh tumbuhan 

tingkat tinggi berasal dari daun selain dari batang, bunga dan buah. Transpirasi 

menimbulkan arus transpirasi yaitu translokasi air dan ion organik terlarut dari 

akar ke daun melalui xylem (Dwijoseputro, D. 1980). 
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Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi transpirasi adalah 

(Dwijoseputro,1986): 

1. Kelembaban 

Gerakan uap air dari udara ke dalam daun akan menurunkan laju neto dari air 

yang hilang, dengan demikian seandainya faktor lain itu sama, transpirasi 

akan menurun dengan meningkatnya kelembaban udara. Jika tekanan uap air 

di udara rendah, maka kecepatan difusi dari uap air di daun keluar akan 

bertambah besar begitu pula sebaliknya. Pada kelembaban udara relatif 50% 

perbedaan tekanan uap air di daun dan atmosfer 2 kali lebih besar dari 

kelembaban relatif 70%. 

2.  Suhu 

Kenaikan suhu dari 180 sampai 200F cenderung untuk meningkatkan 

penguapan air sebesar dua kali. Suhu daun di dalam naungan kurang lebih 

sama dengan suhu udara, tetapi daun yang terkena sinar matahari mempunyai 

suhu 100-200F lebih tinggi dari pada suhu udara. 

3. Cahaya  

Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara yaitu: Sehelai daun 

yang terkena sinar matahari langsung akan mengabsorbsi energi radiasi, 

cahaya tidak usah selalu berbentuk cahaya langsung dapat pula 

mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka-tutupnya 

stomata, dengan mekanisme tertentu. 

4. Angin 

Angin cenderung untuik meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam 

naungan atau cahaya, melalui penyapuan uap air. Akan tetapi di bawah sinar 
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matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun, dengan demikian 

terhadap penurunan laju transpirasi, cenderung menjadi lebih penting 

daripada pengaruhnya terhadap penyingkiran uap air. 

5. Kandungan air tanah 

Jika kandungan air tanah menurun, sebagai akibat penyerapan oleh akar, 

gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lebih lambat. Hal ini 

cenderung untukmeningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju 

transpirasi lebih lanjut. 

2.8  Phytopumping 

Phytopumping adalah usaha untuk mengalihkan air limbah ke udara 

sebagai upaya untuk meminimalkan pencemaran air tanah. Dalam keadaan air 

tanah yang terlalu dalam, proses phytopumping sangat penting terjadi, hal tersebut 

bertujuan untuk memungkinkan aliran air limbah ke udara. Tingkat phytopumping 

dapat diukur sebagai faktor transpirasi yang dinyatakan sebagai Et / E. 

  Phytopumping didefinisikan sebagai kemampuan tanaman untuk menyerap 

air melalui akar dan terjadi melalui daun yang didorong oleh energi surya. Aliran 

ke atas melalui akar tanaman sebagai aliran transpirasi dan penguapan (E) untuk 

udara adalah proses evapotranspirasi (Et). Jadi ada yang kurang dari konsumsi air 

yang mencakup air yang disimpan, digunakan oleh tanaman untuk membangun 

transpirasi dan jaringan selain penguapan dari permukaan tanaman dan lapang. 

Tingkat phytopumping dapat diukur sebagai faktor transpirasi yang dinyatakan 

sebagai Et / E. Perairan tanaman seperti eceng gondok sangat dikenal penyerap air 

yang melakukan Et / E lebih dari 1 (Mangkoedihardjo, 2006). 
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III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di greenhouse Laboratorium Teknik 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Waktu penelitian dilaksanakan 

selama 30 hari, mulai pada tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 juni 

2011. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat : 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

- Pot tanam (Pvc 8 dim) 

- Ayakan mesh 2-3 digunakan untuk mengayak bahan media tanam 

zeolit agar diperoleh ukuran yang seragam. 

- Gelas Ukur untuk mengukur volume air limbah yang digunakan. 

- Jerigen untuk menampung air limbah. 

- Penggaris untuk mengukur besar penurunan air atau limbah. 

- Nampan untuk tampungan saringan media tanam zeolit yang telah 

diayak. 

- Oven untuk mengaktivasi media tanam. 

- Timbangan untuk mengukur bobot media tanaman yang akan ditanam. 

 

 

 

29 



 

 

30

Bahan: 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

- Bambu air (Equisetum hyemale) sebagai tanaman uji. 

- Air dan  limbah cair industri tekstil. 

- Lysimeter sebagai tempat pengujian. 

- Zeolit sebagai media tanam bambu air. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan menggunakan 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebagai tanaman yang diamati kapasitas 

evapotranspirasinya dan digunakan air serta limbah cair tekstil dengan media 

tanam zeolit teraktifasi dan zeolit tak teraktifasi. Serta dilakukan kontrol 

menggunakan media tanpa tanaman. 

Parameter evapotranspirasi dan jumlah tanaman. Faktor I, II dan III terdiri 

dari 2 taraf. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut ditampilkan pada Tabel 2. 

dibawah ini. 

Tabel 2. Kombinasi perlakuan 
              Media  
 
Perlakuan 

Zeolit teraktifasi (Z1) Zeolit tak teraktifasi (Z2) 

Air (Y1) Limbah (Y2) Air (Y1) Limbah (Y2) 
P1 P1Z1Y1 P1Z1Y2 P1Z2Y1 P1Z2Y2 

P2 P2Z1Y1 P2Z1Y2 P2Z2Y1 P2Z2Y2 

Keterangan;  

Faktor I: Media tanam zeolit 

Z1= Zeolit teraktifasi 

Z2= Zeolit tak teraktifasi 
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Faktor II: Parameter evapotranspirasi  

Y1= Air 

Y2= Limbah 

Faktor III: Jumlah bambu air 

P1= 60 batang 

P2= 80 batang 

Dari proporsi diatas diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

PIZIYI  : Zeolit teraktifasi menggunakan air dan 60 batang bambu air  

P2Z1Y1: Zeolit teraktifasi menggunakan air dan 80 batang bambu air 

P1Z1Y2: Zeolit teraktifasi menggunakan limbah dan 60 batang bambu air 

P2Z1Y2: Zeolit teraktifasi menggunakan limbah dan 80 batang bambu air 

P1Z2Y1: Zeolit tak teraktifasi menggunakan air dan 60 batang bambu air 

P2Z2Y1: Zeolit tak teraktifasi menggunakan air dan 80 batang bambu air 

P1Z2Y2: Zeolit tak teraktifasi menggunakan limbah dan 60 batang bambu air 

P2Z2Y2: Zeolit tak teraktifasi menggunakan limbah dan 80 batang bambu air 

Data dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui evapotranspirasi (ET). 

kemampuan tanaman untuk menyerap air melalui akar dan dialirkan melalui daun 

karena adanya pengaruh dorongan energi surya (phytopumping) menjadi salah 

satu dasar dari proses evaporasi. Aliran ke atas melalui akar tanaman sebagai 

aliran transpirasi dan penguapan (E) untuk udara disebut proses evapotranspirasi 

(ET). Kapasitas evapotranspirasi dapat diketahui dengan cara, setiap bed dipasang 

penggaris di dinding bagian dalamnya untuk mengetahui volume awal air atau 

limbah. Pengukuran penguapan dan evapotranspirasi didasarkan pada volume air 

atau limbah yang berkurang dari volume awal yang diketahui dari penggaris, 
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sebagai akibat hilangnya air  atau limbah karena penguapan dan evapotranspirasi 

masing-masing bed (volume akhir). Sedangkan untuk menghitung transpirasi 

diketahui dari besar evapotranspirasi harian dikurangi dengan besar transpirasi 

(diperoleh dari penurunan volume air atau limbah kontrol). Kedua metode tersebut 

dapat dirumuskan sebagai: 

ET harian = V1 – V2……………………………………..….(Persamaan 1) 

T = ET harian – E……………………..…………….……….(Persamaan 2) 

Dimana;  ET harian = Evapotranspirasi harian                  V1 = Volume awal 

    E = Evaporasi                                                    V2 = Volume akhir 

    T = Transpirasi 

3.4 Pelaksanaan Percobaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. 

Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengambilan sampel air limbah industri tekstil 

Bahan pertama  yang digunakan dalam perlakuan ini adalah air limbah yang 

diambil dalam kondisi aslinya di industri tekstil PT. Liman Jaya, Jl. 

Kamajayatex, Sukorejo, Pasuruan. Air limbah diambil dan dimasukan ke 

dalam jerigen. Setelah sampel diambil, air limbah kemudian dibawa ke 

tempat penelitian.  

2. Penyeragaman Ukuran Media Tanam 

 Media tanam diseragamkan dengan diayak terlebih dahulu dengan estimasi 

media tanam 2- 3 mesh agar di dapatkan ukuran media tanam yang seragam. 

Zeolit yang telah diseragamkan meshnya ditampung dalam nampan sebelum 

diaktivasi. 
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3. Aktivasi Media Tanam 

 Aktivasi media tanam zeolit dilakukan dengan di oven pada suhu 250°C 

selama 6 jam untuk menghilangkan kadar air dari zeolit. 

4. Penempatan Media Tanam 

 Media tanam yang telah diaktivasi dibiarkan terlebih dahulu di nampan 

hingga media tanam tersebut dingin. Setelah itu media tanam di timbang 

sebelum ditempatkan di dalam lysimeter yang memiliki dimensi 20 cm x 10 

cm. 

5. Langkah Penanaman 

 Jumlah lysimeter yang diisi media tanam sebanyak 24 buah. Setelah lysimeter 

diisi dengan media tanam, bambu air ditanam pada 24 lysimeter dengan 

perlakuan, sebagai kontrol digunakan 2 buah lysimeter tanpa ditanami bambu 

air. 

6. Langkah Penelitian 

 Langkah selanjutnya menyusun prinsip mekanisme evapotranspiration bed 

dengan memasukkan zeolit yang ukurannya 2-3 mesh ke dalam lysimeter 

dengan dimensi 20 cm x 10 cm. Lysimeter yang telah ditanami diletakkan 

dalam greenhouse selama 30 hari. Dibagi menjadi 2 bagian yakni 

lysimeter/bed yang berisi tanaman bambu air dengan menggunakan air dan 

limbah cair tekstil. Kemudian bedakan menjadi 2 konsentrasi media tanam 

zeolit teraktivasi dan zeolit tak teraktivasi, setelah itu dibedakan lagi dengan 2 

konsentrasi jumlah tanaman berbeda yakni 60 batang dan 80 batang. Masing-

masing lysimeter dipasang penggaris sebagai skala penurunan volume air atau 
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limbah. Pengurangan air atau limbah dalam lysimeter adalah jumlah air yang 

terevapotranspirasi melalui sistem evapotranspiration bed.  

Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Diagram Alir Langkah-langkah Penelitian 
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3.5 Parameter Penelitian 

Parameter pengamatan yang dilakukan selama penelitian yaitu meliputi: 

1. Evapotranspirasi harian didapatkan dari penurunan volume air/limbah pada 

lysimeter perhari. 

2. Evaporasi didapatkan dari besar evapotranspirasi dikurangi transpirasi. 

3. Rasio evapotranspirasi/evaporasi (ET/E). 

3.6 Metode Analisa Data 

a. Analisa Data 

Hasil pengukuran evapotranspirasi dianalisa dengan menggunakan 

analisa rasio evapotranspirasi dengan data evaporasi serta data transpirasi dari 

penelitian. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penentuan kapasitas 

evapotranspirasi pada suatu jenis tanaman tertentu, karena dengan mengetahui 

besar kapasitas evapotranspirasi suatu tanaman akan mempermudah dalam 

proses pengolahan limbah selanjutnya. 

Langkah selanjutnya yaitu dengan uji test ANOVA untuk menentukan 

hasil kapasitas evapotranspirasi yang ideal pada perlakuan dalam penelitian 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial, dimana rancangan 

percobaan ini digunakan karena dalam penelitian yang dilakukan terdapat 

beberapa faktor yang diteliti dan dijadikan parameter  sehingga untuk 

mendapatkan hasil yang akurat harus menggunakan rancangan percobaan 

tersebut. 
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Berdasarkan uji test anova didapatkan hasil yang signifikan, meskipun 

ada pula hasil yang tidak signifikan, sehingga didapatkan hasil rata-rata yang 

dapat diuji  BNJ dengan selang kepercayaan 0,05.  

b. Tingkat Penurunan Evapotranspirasi Limbah Cair Tekstil dan Air 

Nilai efektivitas ini digunakan untuk mengetahui berapa tingkat 

penurunan evapotranspirasi limbah cair tekstil dan air dari proses pengolahan 

yang telah dilakukan dalam penelitian. 

ET/E ..............................................................................(Persamaan 3) 

 Keterangan : 

 ET   : Rasio Penguapan Evapotranspirasi 

 E  : Evaporasi 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kapasitas Evapotranspirasi Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale) 
Terhadap Air dan Limbah Tekstil 

 
Evapotranspirasi merupakan proses gerakan air dari sistem tanah ke 

tanaman kemudian ke atmosfir (transpirasi) dan gerakan air dari sistem tanah ke 

permukaan tanah kemudian ke atmosfir (evaporasi). Evaporasi dapat dikatakan 

sebagai perpaduan antara evaporasi dan traspirasi pada tanaman. Penentuan 

kapasitas evapotranspirasi pada suatu jenis tanaman tertentu sangat penting, 

karena dengan mengetahui besar kapasitas evapotranspirasi suatu tanaman dengan 

sistem bed evapotranspirasi dapat digunakan dalam proses fitoremediasi. 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan besar kapasitas 

evapotranspirasi rata-rata harian yang berbeda-beda dari masing-masing 

perlakuan. Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian pada media tanam 

zeolit teraktivasi dengan perlakuan yang menggunakan air dan 60 batang tanaman 

bambu air (Equisetum hyemale) didapatkan kapasitas sebesar 6,28 mm/hari, pada 

perlakuan yang menggunakan air dan 80 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) memiliki besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata sebesar 5,48 

mm/hari. Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian limbah cair tekstil 

dengan jumlah tanaman bambu air sebanyak 60 batang didapatkan kapasitas 

sebesar 6,60 mm/hari, dan pada perlakuan terhadap limbah cair tekstil yang 

dikombinasikan dengan 80 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

didapatkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian sebesar 5,37 mm/hari.  

Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian pada media tanam zeolit 

tak teraktivasi dengan perlakuan yang menggunakan air dan 60 batang tanaman 
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bambu air (Equisetum hyemale) didapatkan kapasitas sebesar 8,79 mm/hari, pada 

perlakuan yang menggunakan air dan 80 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) memiliki besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata sebesar 9,24 

mm/hari. Sedangkan besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian limbah cair 

tekstil dengan jumlah tanaman bambu air sebanyak 60 batang didapatkan 

kapasitas sebesar 8,52 mm/hari, dan pada perlakuan terhadap limbah cair tekstil 

yang dikombinasikan dengan 80 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

didapatkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian sebesar 10,38 mm/hari. 

Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) bermedia tanam zeolit tak teraktivasi lebih besar 

dibandingkan dengan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu 

air (equisetum hyemale) bermedia tanam zeolit teraktivasi. Perbedaan besar 

tersebut dapat dikarenakan media tanam zeolit yang teraktivasi memiliki 

kelebihan dapat mengikat logam berat yang terdapat pada air maupun pada limbah 

cair tekstil, sehingga pada media tanam teraktifasi tersebut lebih cenderung 

mengikat air dari pada menguapkannya, sedangkan pada media tanam tak 

teraktivasi jumlah pengikatan logam maupun air cenderung sedikit sehingga besar 

nilai penguapannya lebih besar, oleh karena itu besar kapasitas evapotranspirasi 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) dipengaruhi oleh kemampuan absorbsi 

dari media tanam dalam proses fitoremediasi. 
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Tabel 3. Kapasitas Evapotranspirasi Rata-rata Harian (mm/hari) 

Hari ke- 

Zeolit Teraktivasi  Zeolit Takteraktivasi 
Air Limbah Air Limbah 

60 80 60 80 60 80 60 80 
1 1.00 1.33 9.00 6.00 2.67 2.33 6.67 14.00 
2 1.33 1.00 7.00 3.67 2.00 2.00 7.33 13.00 
3 2.00 1.33 3.67 4.00 2.33 1.33 3.33 6.00 
4 1.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 
5 1.00 1.00 0.33 0.67 0.67 2.00 0.33 0.67 
6 1.33 1.67 1.00 1.33 1.00 1.33 1.33 2.33 
7 3.00 2.33 5.00 4.33 2.33 1.00 2.00 2.67 
8 6.67 3.33 8.00 5.33 6.00 5.67 7.00 9.33 
9 5.67 5.33 8.67 5.00 11.00 11.67 10.00 11.00 
10 10.33 8.33 10.00 7.33 14.00 13.00 10.67 12.67 
11 11.00 8.33 7.33 5.67 9.67 12.33 11.33 9.67 
12 9.33 7.67 8.00 7.33 11.33 12.33 10.67 11.67 
13 9.67 8.67 7.67 6.33 11.67 13.33 10.67 12.00 
14 6.67 6.67 8.67 6.67 10.00 12.00 10.33 10.00 
15 9.33 7.33 9.33 6.33 9.00 10.33 11.00 11.00 
16 7.33 6.00 7.00 5.00 8.33 10.33 9.00 11.33 
17 8.33 7.67 7.00 6.00 8.00 12.00 10.00 11.67 
18 9.33 7.67 7.00 5.33 10.00 11.00 9.00 11.33 
19 8.67 6.67 7.67 7.00 10.00 11.33 10.33 12.00 
20 8.33 7.67 8.33 6.33 10.67 11.67 10.67 12.00 
21 6.33 5.67 6.67 6.33 10.00 11.33 8.67 11.33 
22 7.00 8.00 7.67 6.00 15.00 13.00 10.00 14.00 
23 6.67 7.00 7.33 7.33 13.33 13.00 10.00 12.67 
24 8.00 8.67 8.67 8.67 12.67 11.67 10.00 12.33 
25 6.00 7.33 7.67 6.00 12.33 11.33 11.33 12.00 
26 6.33 7.00 6.33 6.00 12.67 12.33 10.67 13.33 
27 5.67 5.67 5.33 4.33 13.00 11.00 9.00 13.00 
28 8.33 4.67 6.67 5.00 13.33 12.00 11.00 15.33 
29 6.67 4.33 5.00 5.33 10.00 12.33 10.67 11.33 
30 5.67 5.00 5.00 5.33 9.67 11.33 11.67 11.00 

Rata-
rata 6.28 5.48 6.60 5.37 8.79 9.24 8.52 10.38 
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Berdasarkan data kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian dari Tabel 3 

dapat dijelaskan menggunakan diagram batang pada Gambar 8. 

Gambar 8. Kapasitas Evapotranspirasi 
 

Berdasarkan Gambar 8, dapat diketahui bahwa pada perlakuan yang 

menggunakan media tanam zeolit teraktivasi, jumlah kapasitas evapotranspirasi 

pada perlakuan yang menggunakan faktor  P1 (60 batang tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale)) misal; P1Z1Y1 dan P1Z1Y2 lebih besar dari pada 

perlakuan yang menggunakan faktor P2 (80 batang tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale)) misal; P2Z1Y1 dan P2Z1Y2, sedangkan pada perlakuan 

yang menggunakan media tanam zeolit tak teraktivasi terdapat hasil yang 

sebaliknya. Jumlah kapasitas evapotranspirasi pada perlakuan yang menggunakan 

faktor  P2 (80 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale)) misal; P2Z2Y1 

dan P2Z2Y2 lebih besar dari pada perlakuan yang menggunakan faktor P1 (60 

batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale)) misal; P1Z2Y1 dan P1Z2Y2, 

sehingga pada media tanam zeolit teraktivasi, jumlah kapasitas 

evapotranspirasinya akan lebih besar jika menggunakan tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) sebanyak 60 batang, dan pada media tanam zeolit tak 
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teraktivasi, jumlah kapasitas evapotranspirasinya lebih besar jika menggunakan 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 80 batang. 

Berdasarkan Gambar 8, dapat diketahui kapasitas evapotranspirasi rata-

rata harian yang tertinggi terdapat pada perlakuan P2Z2Y2 (80 batang tanaman 

bambu air menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit tak teraktivasi ) 

yaitu sebesar 10,38 mm/hari, sedangkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata 

harian terendah yaitu pada perlakuan P2Z1Y2 (80 batang tanaman bambu air 

menggunakan air  bermediakan zeolit teraktivasi ) sebesar 5,37 mm/hari. 

Perlakuan tersebut terdapat pada perlakuan dengan faktor P2Y2 (80 batang 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil), 

sehingga dari berbagai perlakuan dapat direkomendasikan untuk pengaplikasian 

fitoremediasi limbah cair tekstil dengan sistem bed evapotranspirasi sebaiknya 

digunakan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 80 batang dengan 

menggunakan media tanam   zeolit tak teraktivasi.  Pada penelitian ini didapatkan 

hasil besar evapotranspirasi tanaman bambu air dengan media tanam zeolit tak 

teraktivasi memiliki besar evapotranspirasi yang baik dari pada menggunakan 

media tanam zeolit teraktivasi, dikarenakan media tanam zeolit teraktivasi 

memiliki karakteristik pori-pori permukaan media yang besar dengan daya serap 

air maupun limbah lebih besar namun daya ikat partikelnya rendah sehingga air 

maupun limbah yang masuk akan cepat dilepaskan oleh media, sedangkan pada 

media tanam zeolit tak teraktivasi karakteristik pori-pori permukaan medianya 

kecil dengan daya serap air maupun limbah lebih kecil namun daya ikat 

partikelnya tinggi sehingga air maupun limbah yang masuk tidak mudah 

dilepaskan oleh media. 
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Berdasarkan hasil uji Anova dapat diketahui nilai Fhitung untuk Z = 57,078, 

dan Fhitung untuk perlakuan (kombinasi P*Z*Y) = 1,930.  Selain itu dapat diketahui 

pula nilai Ftabel untuk perlakuan P ,Z dan Y tersebut masing-masing  sebesar 3,882 

(P) dan Ftabel untuk kombinasi perlakuan (P*Z*Y) adalah 2,441. Kemudian 

perbandingan dilakukan dan diketahui bahwa Fhitung untuk perlakuan P,Y dan 

kombinasi perlakuan (P*Z*Y)  lebih kecil daripada Ftabel, selain itu p-value lebih 

besar daripada α = 0,05. Sedangkan Fhitung  Z lebih besar daripada Ftabel , selain itu 

p-value lebih kecil daripada α = 0,05.  

Langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan untuk mengetahui 

perlakuan, media zeolit dan interaksi antara P, Z dan Y manakah yang 

memberikan pengaruh yang berbeda pada kapasitas evapotranspirasi selama 30 

hari pengamatan, dengan melakukan Uji BNJ. 

Tabel 4. Pengaruh Jumlah Tanaman Bambu Air Pada Kapasitas Evapotranspirasi 
selama 30 Hari Pengamatan 

Jumlah 
Tanaman 

Bambu Air 

Rata-rata (P) 
Jumlah Tanaman 

Bambu Air 
Notasi *) BNJ0,05 

P1 7,5473 a 8,13 P2 7,6162 a 
*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama maka  
    dinyatakan tidak berbeda nyata pada P=0,05 

Berdasarkan uji BNJ dapat diketahui bahwa rata-rata kapasitas 

evapotranspirasi pada jumlah tanaman bambu air (P1) tidak berbeda nyata dengan 

rata-rata kapasitas evapotranspirasi pada jumlah tanaman bambu air (P2). Dimana 

rata-rata kapasitas evapotranspirasi paling tinggi yaitu pada jumlah tanaman 

bambu air 80 batang sebesar 7,6162 mm, sedangkan rata-rata paling rendah pada 

jumlah tanaman bambu air 80 batang sebesar 7,5473 mm. 
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Tabel 5. Pengaruh Media Zeolit Pada Kapasitas Evapotranspirasi selama 30 hari 
Pengamatan 

Media Zeolit Rata-rata Z 
(Media Zeolit) Notasi *) BNJ0,05 

Z1 5,9303 a 8,13 Z2 9,2331 b 
*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang berbeda maka  
    dinyatakan berbeda nyata pada P=0,05 

Berdasarkan uji BNJ dapat diketahui bahwa rata-rata media zeolit pada 

zeolit teraktifasi (Z1) berbeda nyata dengan rata-rata media zeolit pada media 

zeolit tak teraktifasi (Z2). Dimana rata-rata media zeolit paling tinggi yaitu pada 

media zeolit tak teraktifasi sebesar 9,2331 mm, sedangkan rata-rata media zeolit 

paling rendah pada media zeolit teraktifasi sebesar 5,9303 mm. 

Tabel 6. Pengaruh Air dan Limbah Pada Kapasitas Evapotranspirasi selama 30 
Hari Pengamatan 

Air dan 
Limbah 

Rata-rata  
(Air dan Limbah) Notasi *) BNJ0,05 

Y1 7,4469 a 8,13 Y2 7,7165 a 
*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama maka  

         dinyatakan tidak berbeda nyata pada P=0,05 

Berdasarkan uji BNJ dapat diketahui bahwa rata-rata air dan limbah pada 

air (Y1) tidak berbeda nyata dengan rata-rata air dan limbah pada limbah (Y2). 

Dimana rata-rata air dan limbah paling tinggi yaitu pada limbah sebesar 7,7165 

mm, sedangkan rata-rata air dan limbah paling rendah pada air sebesar 7,4469 

mm. 
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4.1.1 Kapasitas Evapotranspirasi Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale)  
         dengan Media Tanam Zeolit Teraktivasi 
 

Kapasitas evapotranspirasi adalah besarnya perubahan air menjadi uap air 

dari permukaan tanah, permukaan air, serta tanaman yang menguap keudara. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas evapotranspirasi adalah suhu, 

kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari dan lain-lain yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Besarnya kapasitas evapotranspirasi rata-

rata harian tanaman bambu air (Equisetum hyemale)menggunakan air bermedia 

zeolit teraktivasi dapat dilihat pada Gambar 9. 

Gambar 9. Kapasitas Evapotranspirasi Air Rata-rata Harian dengan Media Tanam 
Zeolit Teraktivasi 

  
Besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian berbagai kombinasi 

perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi pada penelitian ini 

memiliki besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang tidak stabil 

disetiap harinya. Pada diagram garis tersebut diketahui besar kapasitas 

evapotranspirasi air rata-rata harian yang paling tinggi berada pada hari ke-11 

dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 

60 batang., sedangkan besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang 
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paling rendah berada pada hari ke-1 dan 5 dengan kombinasi perlakuan tanaman 

bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 60 batang, serta pada hari ke-2, 4, dan 5 

dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 

80 batang, sehingga dari kedua kombinasi perlakuan tersebut memiliki nilai 

kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian terendah pada hari ke-5. 

Besarnya kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil bermedia zeolit teraktivasi 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

Gambar 10. Kapasitas Evapotranspirasi Limbah Cair Tekstil Rata-rata Harian 
dengan Media Tanam Zeolit Teraktivasi 

 
Besar kapasitas evapotranspirasi limbah cair tekstil rata-rata harian 

berbagai kombinasi perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi 

pada penelitian ini memiliki besar kapasitas evapotranspirasi limbah cair tekstil 

rata-rata harian yang tidak stabil disetiap harinya. Pada diagram garis tersebut 

diketahui besar kapasitas evapotranspirasi limbah cair tekstil rata-rata harian yang 

paling tinggi berada pada hari ke-10 dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu 

air (Equisetum hyemale) sebanyak 60 batang. Sedangkan besar kapasitas 

evapotranspirasi limbah cair tekstil rata-rata harian yang paling rendah berada 
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pada hari ke-5 dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) sebanyak 60 batang. 

Besarnya kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan media tanam zeolit teraktivasi dengan 4 

perlakuan yang merupakan gabungan dari Gambar 9 dan 10 dapat dilihat pada 

Gambar 11. 

Gambar 11. Kapasitas Evapotranspirasi Rata-rata Harian Air dan Limbah Cair 
Tekstil terhadap Waktu dengan Media Tanam Zeolit Teraktivasi 

 
Besar kapasitas evapotranspirasi air dan limbah tekstil rata-rata harian 

berbagai kombinasi perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi 

pada penelitian ini memiliki besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian 

yang berubah-ubah disetiap harinya. Perubahan kapasitas evapotranspirasi  selama 

30 hari terjadi perubahan fluktuasi pada kisaran hari ke-5, pada hari tersebut 

terjadi penurunan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian secara drastis dari 

hari-hari sebelumnya. Pada hari ke-6 terjadi peningkatan kapasitas 

evapotranspirasi hingga pada puncaknya hari ke-11, yang kemudian pada hari 

berikutnya relatif  stabil perubahan fluktuasinya. Kapasitas evapotranspirasi rata-

rata harian dari keempat kombinasi perlakuan didapatkan kapasitas terbesar pada 
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hari ke-11 dengan kombinasi perlakuan 60 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan air, sedangkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian 

terendah terdapat pada hari  

ke-5 dengan kombinasi perlakuan 60 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil.  

Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian yang tidak sama dari hari 

ke-1 sampai dengan hari ke-30 tersebut dikarenakan lama penyinaran matahari 

setiap harinya tidak sama dan selalu berubah-ubah.  Pada hari ke-11 lama 

penyinaran matahari lebih tinggi dibandingkan hari-hari lainnya yaitu sebesar 

68% dapat dilihat pada Lampiran 3, sehingga mempengaruhi besarnya kapasitas 

evapotranspirasi. Hari ke-5 lama penyinaran matahari relatif lebih rendah 

dibandingkan hari-hari lainnya yaitu 26%, dan berpengaruh terhadap kapasitas 

evapotranspirasi pada hari itu menjadi kapasitas terendah dibandingkan hari-hari 

lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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4.1.2 Kapasitas Evapotranspirasi Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale) 
dengan Media Tanam Zeolit Tak Teraktivasi 

 
Kemampuan kapasitas evapotranspirasi suatu tanaman dengan 

menggunakan limbah cair dan air perlu sekali untuk diketahui. Karena dengan 

mengetahui besar kapasitas evapotranspirasi dari tanaman terhadap limbah cair 

dan air, maka akan diketahui kemampuan suatu tanaman untuk menyerap limbah 

maupun air melalui akar dan diuapkan melalui daun (phytopumping), sehingga 

dapat digunakan dalam proses fitoremediasi. Besarnya kapasitas evapotranspirasi 

rata-rata harian tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air 

bermedia zeolit tak teraktivasi dapat dilihat pada Gambar 12. 

Gambar 12. Hubungan antara Kapasitas Evapotranspirasi Air terhadap Waktu 
dengan Media Tanam Zeolit Tak Teraktivasi 

 
Besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian berbagai kombinasi 

perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi pada penelitian ini 

memiliki besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang tidak stabil 

disetiap harinya. Pada diagram garis tersebut diketahui besar kapasitas 

evapotranspirasi air rata-rata harian yang paling tinggi berada pada hari ke-22 

dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 
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60 batang. Besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang paling rendah 

berada pada hari ke-5 dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) sebanyak 60 batang. 

Besarnya kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil bermedia zeolit tak 

teraktivasi dapat dilihat pada Gambar 13. 

Gambar 13. Hubungan antara Kapasitas Evapotranspirasi Limbah Tekstil terhadap 
Waktu dengan Media Tanam Zeolit Tak Teraktivasi 

 
Besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian berbagai kombinasi 

perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi pada penelitian ini 

memiliki besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang tidak stabil 

disetiap harinya. Pada diagram garis tersebut diketahui besar kapasitas 

evapotranspirasi air rata-rata harian yang paling tinggi berada pada hari ke-28 

dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air (Equisetum hyemale) sebanyak 

80 batang. Besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian yang paling rendah 

berada pada hari ke-5 dengan kombinasi perlakuan tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) sebanyak 60 batang. 
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Besarnya kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan media tanam zeolit tak  teraktivasi dari ke-4 

kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Gambar 14. 

Gambar 14. Kapasitas Evapotranspirasi Rata-rata Harian Air dan Limbah Cair 
Tekstil terhadap Waktu dengan Media Tanam Zeolit Teraktivasi 

 
Besar kapasitas evapotranspirasi air dan limbah tekstil rata-rata harian 

berbagai kombinasi perlakuan dan waktu dengan media tanam zeolit teraktivasi 

pada penelitian ini memiliki besar kapasitas evapotranspirasi air rata-rata harian 

yang berubah-ubah disetiap harinya. Perubahan fluktuasi kapasitas 

evapotranspirasi pada kisaran hari ke-5, pada hari tersebut terjadi penurunan 

kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian secara drastis dari hari-hari 

sebelumnya. Pada hari ke-6 terjadi peningkatan kapasitas evapotranspirasi, 

kemudian pada kisaran hari ke-9 dan seterusnya relatif stabil, hanya pada hari ke-

28 garis fluktuasinya terlihat paling tinggi dari pada hari lainnya. Kapasitas 

evapotranspirasi rata-rata harian dari keempat kombinasi perlakuan didapatkan 

kapasitas terbesar pada hari ke-28  dengan kombinasi perlakuan 80 batang 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil, 

sedangkan kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian terendah terdapat pada hari 
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ke-5 dengan kombinasi perlakuan 60 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil.  

Besar kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian yang tidak sama 

dikarenakan intensitas cahaya matahari setiap harinya tidak sama dan selalu 

berubah-ubah.  Intensitas cahaya matahari merupakan faktor yang sangat penting 

dalam penentuan kapasitas evapotranspirasi, karena tinggi atau rendahnya 

intensitas cahaya matahari ini dapat mempengaruhi faktor-faktor evapotranspirasi 

yang lain seperti suhu dan kelembaban. Pada hari ke-28 intensitas cahaya 

matahari lebih tinggi dibandingkan hari-hari lainnya, sehingga besarnya kapasitas 

evapotranspirasi pada hari tersebut merupakan tertinggi dibandingkan hari-hari 

lainnya, sedangkan pada hari ke-5 intensitas cahaya matahari lebih rendah dari 

pada hari-hari lainnya sehingga menyebabkan suhu lingkungan menjadi lebih 

rendah daripada hari-hari lainnya yang kemudian berpengaruh terhadap besarnya 

kapasitas evapotranspirasi tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menjadi 

terendah diantara hari-hari lain selama pengamatan. 

Menurut (Usman, 2004) suhu merupakan satu-satunya parameter fisika 

lingkungan yang dipastikan akan mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya 

perubahan iklim dan kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca dikarenakan 

intensitas cahaya matahari. Suhu udara dan suhu permukaan yang berevaporasi 

mempunyai pengaruh nyata pada evapotranspirasi. Secara umum semakin tinggi 

suhu, seperti suhu udara maupun suhu permukaan, laju penguapan akansemakin 

besar. 

 

 



 

 

52

4.2 Kapasitas Transpirasi Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale) 
Terhadap Air dan Limbah Tekstil 

 
Tanaman memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, dan masing-

masing tanaman berbeda kebutuhannya. Hanya sebagian kecil air yang tinggal di 

dalam tubuh tumbuh-tumbuhan, sebagian dari padanya setelah diserap oleh akar-

akar dan dahan-dahan akan ditranspirasikan lewat bagian tubuh tumbuhan yang 

berdaun. Transpirasi adalah proses perubahan dari molekul air dalam bentuk zat 

cair menjadi molekul uap air (gas) dari tajuk daun pada tumbuhan.  

Besarnya transpirasi tanaman bambu air dengan menggunakan media 

zeolit teraktivasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Diketahui 

besarnya kapasitas transpirasi 60 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

menggunakan air bermediakan zeolit teraktivasi (P1Z1Y1) didapatkan kapasitas 

transpirasi rata-rata  sebesar 3,31 mm/hari, dan besarnya kapasitas transpirasi 80 

batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air bermediakan 

zeolit teraktivasi (P2Z1Y1) didapatkan kapasitas transpirasi rata-rata  sebesar 2,51 

mm/hari. Sedangkan besarnya kapasitas transpirasi 60 batang tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah industri tekstil bermediakan zeolit 

teraktivasi (P1Z1Y2) didapatkan kapasitas transpirasi rata-rata  sebesar 2,93 

mm/hari, dan besarnya kapasitas transpirasi 80 batang tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit 

teraktivasi (P2Z1Y2) didapatkan kapasitas transpirasi rata-rata  sebesar 1,70 

mm/hari. 
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Tabel 7. Kapasitas Transpirasi Rata-rata Harian (mm/hari) 

Hari ke- 

Zeolit Teraktivasi Zeolit Tak Teraktivasi 
Air Limbah Air Limbah 

60 80 60 80 60 80 60 80 
1 0.00 0.33 7.00 4.00 1.67 1.33 4.67 12.00 
2 1.33 1.00 5.00 1.67 2.00 2.00 5.33 11.00 
3 1.00 0.33 0.67 1.00 1.33 0.33 0.33 3.00 
4 1.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 
5 1.00 1.00 0.33 0.67 0.67 2.00 0.33 0.67 
6 0.33 0.67 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 1.33 
7 2.00 1.33 4.00 3.33 1.33 0.00 1.00 1.67 
8 3.67 0.33 4.00 1.33 3.00 2.67 3.00 5.33 
9 1.67 1.33 4.67 1.00 7.00 7.67 6.00 7.00 
10 7.33 5.33 6.00 3.33 11.00 10.00 6.67 8.67 
11 7.00 4.33 2.33 0.67 5.67 8.33 6.33 4.67 
12 4.33 2.67 2.00 1.33 6.33 7.33 4.67 5.67 
13 5.67 4.67 2.67 1.33 7.67 9.33 5.67 7.00 
14 3.67 3.67 4.67 2.67 7.00 9.00 6.33 6.00 
15 4.33 2.33 4.33 1.33 4.00 5.33 6.00 6.00 
16 5.33 4.00 4.00 2.00 6.33 8.33 6.00 8.33 
17 5.33 4.67 3.00 2.00 5.00 9.00 6.00 7.67 
18 4.33 2.67 2.00 0.33 5.00 6.00 4.00 6.33 
19 5.67 3.67 2.67 2.00 7.00 8.33 5.33 7.00 
20 4.33 3.67 2.33 0.33 6.67 7.67 4.67 6.00 
21 3.33 2.67 1.67 1.33 7.00 8.33 3.67 6.33 
22 3.00 4.00 2.67 1.00 11.00 9.00 5.00 9.00 
23 2.67 3.00 4.33 4.33 9.33 9.00 7.00 9.67 
24 3.00 3.67 4.67 4.67 7.67 6.67 6.00 8.33 
25 3.00 4.33 3.67 2.00 9.33 8.33 7.33 8.00 
26 2.33 3.00 1.33 1.00 8.67 8.33 5.67 8.33 
27 2.67 2.67 1.33 0.33 10.00 8.00 5.00 9.00 
28 5.33 1.67 3.67 2.00 10.33 9.00 8.00 12.33 
29 2.67 0.33 0.00 0.33 6.00 8.33 5.67 6.33 
30 1.67 1.00 2.00 2.33 5.67 7.33 8.67 8.00 

Rata-rata 3.31 2.51 2.93 1.70 5.82 6.28 4.86 6.71 
Besarnya kapasitas transpirasi tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

menggunakan air bermediakan zeolit tak teraktivasi dengan tanaman bambu air 60 

batang (P1Z2Y1) didapatkan kapasitas transpirasi rata-rata  sebesar 5,82 mm/hari, 

dan pada tanaman bambu air 80 batang (P2Z2Y1) didapatkan kapasitas transpirasi 

rata-rata  sebesar 6,28 mm/hari. Besarnya kapasitas transpirasi tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit tak 
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teraktivasi dengan tanaman bambu air 60 batang (P1Z2Y2) didapatkan kapasitas 

transpirasi rata-rata  sebesar 4,86 mm/hari, dan pada tanaman bambu air 80 batang 

(P2Z2Y2) didapatkan kapasitas transpirasi rata-rata  sebesar 6,71 mm/hari. 

Kapasitas transpirasi rata-rata harian secara total tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) bermediakan zeolit tak teraktivasi lebih besar dibandingkan dengan 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) bermediakan zeolit teraktivasi. Hal 

tersebut dikarenakan  pada media tanam zeolit tak teraktivasi, akar tanaman lebih 

bebas menyerap air yang ada di media maupun disekitar media dibandingkan 

dengan media tanam zeolit teraktivasi. Akar tanaman sulit untuk menyerap air 

atau limbah cair yang ada di dalam media tanam dikarenakan sifat media tanam 

yang dapat mengikat air maupun logam berat. Berdasarkan data besar kapasitas 

transpirasi rata-rata harian tersebut, dapat diterangkan pada Gambar 13. 

Gambar 15. Kapasitas Transpirasi Rata-Rata Harian 

Besar kapasitas transpirasi rata-rata harian tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) dengan media zeolit teraktifasi dari Gambar 13, diketahui bahwa pada 

jumlah tanaman bambu air sebanyak 60 batang memiliki kapasitas transpirasi 

rata-rata harian yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah tanaman bambu air 
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sebanyak 80 batang, misalnya P1Z1Y1 > P2Z1Y1 dan P1Z1Y2 > P2Z1Y2, 

sedangkan besar kapasitas transpirasi rata-rata harian tanaman Bambu air 

(Equisetum hyemale) bermediakan zeolit teraktivasi pada jumlah tanaman bambu 

air sebanyak 60 batang memiliki kapasitas transpirasi rata-rata harian yang lebih 

kecil dibandingkan dengan jumlah tanaman bambu air sebanyak 80 batang, 

misalnya P1Z2Y1 < P2Z2Y1 dan P1Z2Y2 < P2Z2Y2. 

Berdasarkan Gambar 13 juga dapat diketahui kapasitas transpirasi rata-rata 

harian yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P2Z2Y2 (80 batang tanaman 

bambu air menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit tak teraktivasi ) 

yaitu sebesar 1,70 mm/hari. Sedangkan kapasitas transpirasi rata-rata harian 

paling kecil yaitu pada perlakuan P2Z1Y2 (80 batang tanaman bambu air 

menggunakan air  bermediakan zeolit teraktivasi ) sebesar 6,71 mm/hari. Besar 

kapasitas terendah dan tertinggi pada data tersebut sama-sama terdapat pada 

perlakuan dengan faktor P2Y2 (80 batang tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil). Besarnya kapasitas transpirasi rata-

rata harian terendah dan tertinggi berdasarkan Gambar 13 sama dengan besarnya 

kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian terendah dan tertinggi pada Gambar 8, 

yaitu  pada perlakuan P2Z1Y2 dan P2Z2Y2. Hal tersebut membuktikan bahwa 

besarnya kapasitas transpirasi sangat berpengaruh terhadap besar kapasitas 

evapotranspirasi, sehingga dalam fitoremediasi limbah cair berdasarkan 

evapotranspirasi bed dengan bantuan proses phytopumping (pompa) sangat baik 

dilakukan pada media tanam zeolit tak teraktivasi dengan jumlah tanaman bambu 

air (Equisetum hyemale) sebanyak 80 batang, karena pada perlakuan tersebut 

memiliki kapasitas traspirasi yang paling tinggi. 
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4.3 Faktor Transpirasi 
 

Faktor transpirasi (TF) dinyatakan dalam rasio penguapan evapotranspirasi 

(ET / E) dan baru-baru ini adalah rasio transpirasi untuk luas daun (Tr / LA). 

Faktor transpirasi adalah ukuran untuk kemampuan tanaman untuk menyerap air 

dari medium pertumbuhan dan terjadi ke atmosfer dibandingkan dengan 

penguapan  lingkungan sekitar. Makna praktis TF adalah ukuran dari potensi 

tanaman sebagai alami  pompa. Ketika ET / T tanaman lebih tinggi dari 1 berarti 

tanaman itu bertindak sebagai pompa (Guntur,  2011).  

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui besar faktor transpirasi rata-rata 

harian selama 30 hari. Besar faktor transpirasi rata-rata harian pada media tanam 

zeolit teraktivasi dengan 60 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

menggunakan air yaitu sebesar 1,75 mm/hari (ET/E ≥ 1), untuk besar faktor 

transpirasi rata-rata harian 80 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

menggunakan air sebesar 1,63 mm/hari (ET/E ≥ 1). Besar faktor transpirasi rata-

rata harian 60 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan 

limbah cair tekstil sebesar 1,74 mm/hari (ET/E ≥ 1), dan besar faktor transpirasi 

rata-rata harian 60 batang tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan 

limbah cair tekstil sebesar 1,40 mm/hari (ET/E ≥ 1). Pada media tanam zeolit tak 

teraktivasi diketahui besar faktor transpirasi rata-rata harian dengan 60 batang 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air yaitu sebesar 1,10 

mm/hari (ET/E ≥), untuk besar faktor transpirasi rata-rata harian 80 batang 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air sebesar 0,75 mm/hari 

(ET/E ≤ 1). Besar faktor transpirasi rata-rata harian 60 batang tanaman bambu air 

(Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil sebesar 2,19 mm/hari 
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(ET/E ≥ 1), dan besar faktor transpirasi rata-rata harian 60 batang tanaman bambu 

air (Equisetum hyemale) menggunakan limbah cair tekstil sebesar 2,78 mm/hari 

(ET/E ≥ 1). 

Besar faktor transpirasi rata-rata (ET/E) tanaman Bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil dan air bermediakan zeolit pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 8. Faktor Transpirasi Rata-rata Harian (mm/hari) 

Hari Ke- 
Zeolit Teraktivasi Zeolit Tak Teraktifasi 

Air Limbah Air Limbah 
60 80 60 80 60 80 60 80 

1 1.00 1.33 1.00 1.17 1.33 0.89 1.00 1.17 
2 0.00 0.00 3.67 3.00 0.00 0.00 3.67 7.83 
3 2.00 1.67 2.33 1.11 0.94 0.75 2.44 4.56 
4 0.00 0.00 1.83 2.00 0.00 0.00 1.67 2.83 
5 1.00 1.00 1.00 0.33 1.33 1.00 1.00 0.33 
6 0.67 1.00 0.17 0.17 2.00 0.00 0.17 0.17 
7 0.60 0.40 0.20 0.27 0.83 0.00 0.27 0.60 
8 1.33 0.53 1.00 0.93 0.25 0.25 0.40 0.47 
9 1.42 1.33 2.00 1.42 0.75 0.80 1.75 2.25 
10 3.45 3.22 2.17 1.25 1.60 1.20 2.50 2.67 
11 2.75 1.92 2.00 1.53 1.34 0.69 2.13 2.20 
12 1.87 1.60 1.22 0.94 1.64 1.20 1.89 1.61 
13 2.42 2.25 1.60 1.40 0.83 0.46 2.13 2.27 
14 2.22 2.33 1.92 1.50 0.96 0.60 2.67 3.08 
15 1.87 1.47 1.73 1.47 1.41 0.78 2.07 1.87 
16 3.67 3.00 3.11 2.00 0.87 0.70 3.67 3.78 
17 2.78 2.67 1.75 1.25 2.40 1.60 2.25 2.67 
18 1.87 1.53 1.40 1.27 1.47 0.89 2.00 2.20 
19 2.89 2.22 1.40 1.00 1.47 1.20 1.80 2.27 
20 2.08 2.17 1.28 1.17 1.42 0.85 1.72 1.94 
21 2.11 2.11 1.67 1.20 1.30 0.98 2.13 2.33 
22 1.40 1.60 3.33 2.83 0.48 0.34 4.33 5.33 
23 1.67 1.67 2.55 2.11 1.16 1.07 3.33 4.89 
24 1.60 1.73 1.83 1.83 1.14 1.00 2.50 3.33 
25 2.00 2.56 2.17 2.25 0.83 0.78 2.50 3.08 
26 1.58 1.75 1.53 1.13 1.63 1.61 2.27 2.47 
27 1.89 2.00 1.58 1.50 1.01 0.67 2.67 3.33 
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28 1.67 1.13 1.78 1.44 0.95 0.90 3.00 3.89 
29 1.33 1.13 1.33 1.00 1.03 0.95 2.20 3.87 
30 1.42 1.50 1.67 1.67 0.72 0.48 3.56 4.00 

Rata-rata 1.75 1.63 1.74 1.40 1.10 0.75 2.19 2.78 
 

Berdasarkan hasil perhitungan faktor evapotranspirasi (ET/E) diketahui 

nilai faktor transpirasi terbesar terdapat pada perlakuan dengan menggunakan 

media tanam zeolit tak teraktivasi dengan 60 batang bambu air (Equisetum 

hyemale) menggunakan limbah cair tekstil, dan perlakuan yang nilainya tidak 

sesuai dengan nilai faktor transpirasi (phytopumping) adalah pada perlakuan 

dengan menggunakan media tanam zeolit tak teraktivasi dengan 80 batang 

tanaman bambu air (Equisetum hyemale) menggunakan air karena ET/E ≤ 1. 

Terdapatnya salah satu perlakuan yang besar nilainya tidak memenuhi syarat nilai 

faktor transpirasi (phytopumping) tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, sehingga jumlah ET/E ≤ 1.  

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi transpirasi adalah 

(Dwijoseputro,1986): 

6. Kelembaban 

Gerakan uap air dari udara ke dalam daun akan menurunkan laju neto dari air 

yang hilang, dengan demikian seandainya faktor lain itu sama, transpirasi akan 

menurun dengan meningkatnya kelembaban udara. Apabila stomata dalam 

keadaan terbuka maka kecepatan difusi dari uap air keluar tergantung pada 

besarnya perbedaan tekanan uap air yang ada di dalam rongga-rongga antar sel 

dengan tekanan uap air di atmosfer. Jika tekanan uap air di udara rendah, maka 

kecepatan difusi dari uap air di daun keluar akan bertambah besar begitu pula 
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sebaliknya. Pada kelembaban udara relatif 50% perbedaan tekanan uap air di daun 

dan atmosfer 2 kali lebih besar dari kelembaban relatif 70%. 

7. Suhu 

Kenaikan suhu dari 180 sampai 200F cenderung untuk meningkatkan penguapan 

air sebesar dua kali. Suhu daun di dalam naungan kurang lebih sama dengan suhu 

udara, tetapi daun yang terkena sinar matahari mempunyai suhu 100-200F lebih 

tinggi dari pada suhu udara. 

8. Cahaya  

Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara yaitu: a. Sehelai daun 

yang terkena sinar matahari langsung akan mengabsorbsi energi radiasi. 

b. Cahaya tidak usah selalu berbentuk cahaya langsung dapat pula mempengaruhi 

transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka-tutupnya stomata, dengan 

mekanisme tertentu. 

9. Angin 

Angin cenderung untuik meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam naungan 

atau cahaya, melalui penyapuan uap air. Akan tetapi di bawah sinar matahari, 

pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun, dengan demikian terhadap 

penurunan laju transpirasi, cenderung menjadi lebih penting daripada 

pengaruhnya terhadap penyingkiran uap air. 

10. Kandungan air tanah 

Jika kandungan air tanah menurun, sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan 

air melalui tanah ke dalam akar menjadi lebih lambat. Hal ini cenderung untuk 

meningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju transpirasi lebih 
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lanjut.Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi misalnya kelembaban, 

suhu, cahaya, angin, serta daya ikat media terhadap air. 

Hasil tersebut menguatkan bahwa pada perlakuan dengan limbah cair 

tekstil menggunakan media tanam zeolit selalu memiliki besar kapasitas tertinggi 

dari pada perlakuan yang lainnya. Misalnya saja berdasarkan Gambar 8, diketahui 

kapasitas evapotranspirasi rata-rata harian yang tertinggi terdapat pada perlakuan 

P2Z2Y2 (80 batang tanaman bambu air menggunakan limbah cair tekstil 

bermediakan zeolit tak teraktivasi) yaitu sebesar 10,38 mm/hari dan berdasarkan 

Gambar 13 juga dapat diketahui kapasitas transpirasi rata-rata harian yang paling 

besar terdapat pada perlakuan P2Z2Y2 (80 batang tanaman bambu air 

menggunakan limbah cair tekstil bermediakan zeolit tak teraktivasi) yaitu sebesar 

1,70 mm/hari, sehingga limbah cair tekstil dengan media tanam zeolit tak 

teraktifasi cocok untuk digunakan dalam pemanfaatan fitoremediasi tanaman 

bambu air dengan sistem evapotranspirasi bed, karena besar kapasitas 

evapotranspirasi rata-rata harian, kapasitas transpirasi rata-rata harian, dan faktor 

transpirasi rata-rata harian didapatkan kapasitas terbesar pada perlakuan tersebut. 

 

 


