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Dampak Terganggunya Fotosisntesis.... 

A. PENDAHULUAN 

Fotosintesis merupakan salah satu fungsi fisiologis yang dijalankan oleh vegetasi yang 

berdaun hijau (autotrof) dimana sebagain besar menyusun suatu tegakan hutan, adanya 

suatu gangguan terhadap fungsi ini akan berdampak pada terjadinya suatu penyimpangan 

sehingga dalam kondisi ini dikatakan bahwa vegetasi tersebut tidak sehat dan akan 

berdampak luas terhadap kondisi kesehatan hutan. 

Berbagai macam faktor, baik faktor lingkungan maupun kondisi dari vegetasi itu sendiri 

akan mempengaruhi berlangsungnya suatu proses fotosintesis. Adanya suatu gangguan 

fisik atau kimia akan berdampak terhadap terganggunya proses fotosintesis. Kebakaran 

hutan merupakan gangguan alami yang paling sering terjadi di sebagian besar belahan 

dunia, baik yang dipicu oleh faktor alami seperi petir dan ledakan gunung berapi, maupun 

yang disebabkan oleh  ulah manusia. Kebakaran hutan berdampak sangat luas dan berat 

terhadap aspek-aspek kehidupan, yaitu biofisik, ekonomi dan sosial. Yang termasuk ke 

dalam katagori biofisik adalah pelepasan asap dan gas CO2, peningkatan suhu, gangguan 

terhadap kehidupan satwa serta kerusakan vegetasi. 

Kerusakan vegetasi akibat kebakaran merupakan dampak yang  paling terasa karena 

dapat diamati langsung secara kasat mata, baik yang menyebabkan kematian maupun 

hanya menyebabkan kerusakan pada pohon atau vegetasi lainnya.  Selain menyebabkan 

kerusakan vegetasi secara fisik, kebakaran hutan juga berdampak pada proses-proses 

fisiologi vegetasi, yaitu proses fotosintesis. Selain itu gas-gas yang dihasilkan dari proses 

kebakaran akan mempengaruhi berlangsungnya proses fotosintesis tersebut. 

Proses fotosintesis dan proses pembakaran merupakan dua proses yang saling 

berlawanan, dimana pembakaran terjadi melalui dua tahap, yaitu proses kimia dan fisika. 

Proses ini berlangsung dengan cepat memisahkan jaringan-jaringan tanaman menjadi 

unsur kimia, diiringi dengan pelepasan energi panas. Secara sederhana hubungan antara 

proses fotosintesis dengan pembakaran dapat digambarkan sebagai berikut: 

Fotosintesis: 

CO2 + H2O + energi matahari ====�  (C6H10O5)n + O2 
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Pembakaran: 

(C6H10O5)n + O2 + sumber penyulutan (panas) ====� CO2 + H2O + panas 

  

Pada proses fotosintesis, energi matahari terpusat secara perlahan-lahan, sedangkan 

pada proses pembakaran, energi berupa panas dilepaskan dengan cepat. Selain panas, 

proses pembakaran (combustion) juga menghasilkan beberapa jenis gas, terutama 

karbondioksida, uap air, dan partikel-partikel.  

 

Dari keterkaitan antara proses pembakaran dan proses fotosintesis ini, diketahui bahwa 

terjadinya kebakaran hutan akan mempengaruhi proses fotosintesis. Dengan 

terganggunya proses fotosintesis ini maka akan berpengaruh pada metabolisme vegetasi 

pasca kebakaran dan secara luas terhadap proses-proses lain yang memanfaatkan hasil 

dari proses fotosintesis. Dimana fotosintesis sering dikatakan sebagai proses kimia satu-

satunya  dibumi yang sangat penting berdasarkan beberapa alasan ; makanan manusia 

dan seluruh binatang (heterotrof) tergantung langsung atau tidak langsung pada 

tumbuhan (autotrof); stabilitas konsentrasi oksigen dan karbon dioksida atmosfir 

tergantung pada fotosintesis di lautan dan daratan; selain itu kita mengambil keuntungan 

dari simpanan energi fotosintesis pada abad geologis masa lalu bila menggunakan gas 

alam, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar. Sebagai tambahan, kita 

memakai serat kayu (satu diantara sedikit sumber daya alam yang dapat diperbarui) 

untuk berbagai kebutuhan dan kita tentu saja harus menyadari bahwa fotosintesis 

merupakan landasan penting untuk kehidupan manusia di bumi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa fotosintesis merupakan salah satu 

fungsi fisiologis yang mempunyai peranan penting baik untuk kehidupan vegetasi itu 

sendiri maupun makhluk hidup lainnya termasuk manusia, sehingga terganggunya proses 

ini akan berdampak luas terhadap kehidupan makhluk hidup. Untuk menambah wacana 

dalam memahami hal ini maka dalam makalah ini akan diuraikan beberapa hal dalam 

kaitannya proses fotosintesis dan dampak yang akan ditimbulkan akibat terganggunya 

proses fotosintesis. 
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B. PROSES FOTOSINTESIS 

 

Fotosintesis adalah proses sangat kompleks yang terdiri dari serangkaian reaksi yang 

menghasilkan bahan organik dari zat-zat anorganik. Karbon dioksida diambil dari udara 

dan oksigen yang bervolume sama dikembalikan. Pada hakekatnya, proses tersebut dapat 

dilukiskan sebagai penyerapan energi cahaya oleh khloroplast, pembelahan (fotolisis) air 

menjadi ion hidrogen dan gas oksigen, dan penggunaan ion hidrogen untuk mereduksi 

karbon dioksida menjadi gula. Proses ini secara sederhana dapa digambarkan dalam 

sebuah persamaan reaksi sederhana sebagai berikut : 

6H2O + 6CO2 + cahaya → C6H12O6 (glukosa) + 6O2 

Proses fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan di darat, perairan air tawar 

maupun laut yang bersifat autotrof dan memiliki sel hijau daun, artinya tumbuhan dapat 

mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik.  

Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah 

yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut 

kloroplas. klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun 

seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun 

sebagian besar energi dihasilkan di daun. Sehingga organ utama tumbuhan tempat 

berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Meski demikian  secara umum, semua sel yang 

memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat 

berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Kloroplas adalah organel 

berbentuk lensa yang berukuran 1-10 µm dan terdiri dari dua bagian pokok, yaitu(Gambar 

1) : 

• Lamela (membran), terdiri dari lamela stroma (lamela ganda) dan lamela grana 

(lamela bertumpuk), dimana keduanya merupakan bagian yang pekat berisi pigmen-

pigmen fotosintesis. 

• Stroma, bagian cair yang kurang padat tempat terjadinya reduksi CO2  
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Gambar 1. Organel Tempat Berlangsungnya Fotosintesis 

 

Cahaya tampak (visible light), sebagai sumber energi yang digunakan tumbuhan 

untuk fotosintesis, merupakan bagian spektrum energi radiasi. Reaksi cahaya dalam 

fotosintesis merupakan akibat langsung penyerapan foton oleh molekul-molekul pigmen 

seperti klorofil. Tidak seluruh foton mempunyai tingkat energi yang cocok untuk 

menggiatkan pigmen daun. Di atas 760 nm foton tidak memiliki cukup energi dan di 

bawah 390 nm foton (bila diserap oleh pigmen daun) memiliki terlalu banyak energi, 

menyebabkan ionisasi dan kerusakan pigmen. Hanya foton yang mempunyai panjang 

gelombang antara 390 dan 760 nm (yaitu cahaya-tampak) memiliki tingkat energi yang 

cocok untuk fotosintesis (Gambar 2).  
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Gambar 2. Spektrum Energi Radiasi, foton yang berukuran antara 400-700 nm  

yang digunakan dalam fotosintesis 

 

Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama: 

reaksi terang (memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak memerlukan cahaya tetapi 

memerlukan karbon dioksida) (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi Terang dan Reaksi Gelap dalam Proses Fotosintesis 
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Reaksi terang 

Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Tempat 

berlangsungnya reaksi ini adalah pada lamella. Reaksi terang memerlukan molekul air. 

Prosesnya diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. 

Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau 

fotosistem yaitu fotosistem II dan fotosistem I. Fotosistem II terdiri dari molekul klorofil 

yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan 

fotosistem I 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja secara simultan dalam 

fotosintesis (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Elektron Transport pada Fotosistem I dan Fotosistem II 

Fotosintesis dimulai ketika cahaya mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem II, 

membuatnya melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transpor 

elektron. Energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, 

satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem II mengalami 

defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, 

kekurangan elektron ini dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi 

bersamaan dengan ionisasi klorofil. Hasil ionisasi air ini adalah elektron dan oksigen. 
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Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari air, bukan dari karbon dioksida. 

Pendapat ini pertama kali diungkapkan oleh C.B. van Neil yang mempelajari bakteri 

fotosintetik pada tahun 1930-an. Bakteri fotosintetik, selain sianobakteri, menggunakan 

tidak menghasilkan oksigen karena menggunakan ionisasi sulfida atau hidrogen. 

Pada saat yang sama dengan ionisasi fotosistem II, cahaya juga mengionisasi fotosistem I, 

melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transpor elektron yang akhirnya 

mereduksi NADP menjadi NADPH. 

Reaksi gelap 

ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu berbagai proses 

biokimia. Pada tumbuhan proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat 

karbon dioksida untuk membentuk ribulosa (dan kemudian menjadi gula seperti glukosa) 

(Gambar 5). Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya 

cahaya sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap (tanpa cahaya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siklus Calvin 
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C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FOTOSINTESIS 

 

Tidak selamanya tanaman dapat selalu melakukan proses fotosintesis dengan normal. 

Keadaan dimana tanaman dapat melakukan proses fotosintesis dengan normal 

dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu factor dari tanamannya itu sendiri dan juga 

lingkungan. Factor tanaman itu sendiri dapat dipengaruhi oleh perilaku stomata, variasi 

fotosintesis neto dalam pohon, umur daun, posisi pohon, perbedaan fotosintesis neto 

antara kelas tajuk, penyesuaian kondisi terbuka dan naungan, perbedaan genotip dan 

perbedaan antara daun lebar dan conifer. Sedangkan dari factor lingkungannya, 

fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, suhu dan ketersediaan air. 

1. Perilaku stomata 

Stomata adalah pori-pori kecil pada epidermis daun yang merupakan tempat 

diffusi sejumlah air dan gas. Stomata ini penting karena membuka dan 

menutupnya menentukan resistensi penyerapan karbon dioksida dan sudah 

barang tentu produksi karbohidrat, juga jumlah air yang hilang dalam transpirasi. 

Karena itu, gerakan stomata mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kesuksesan relative perkembangan tumbuhan. Mekanisme pembukaan stomata 

masih belum diketahui dengan sempurna, tetapi konsentrasi CO2, intensitas 

cahaya, potensi larutan, pengeluaran ion hydrogen, dan aliran ion kalium memiliki 

peranan yang penting. Lama pembukaan dan penutupan stomata sebagian 

bergantung pada toleransi jenis dan kondisi cahaya yang diterima oleh pohon. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kenaikan CO2 di atmosfir menyebabkan pembukaan stomata mengecil 

(ditunjukkan dengan menurunnya konduktivitas stomata) sehingga  

transpirasi dari permukaan daun menurun. 
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2. Variasi fotosintesis neto dalam pohon 

Setiap daun berfotosintesis pada kecepatan yang mencerminkan kondisi fisiologis 

tertentu dan lingkungan mikro. Dalam mempelajari fotosintesis pohon-pohon 

hutan, kita perlu menentukan perbedaan yang terjadi dalam pohon, yang 

disebabkan oleh umur daun dan posisi pada tajuk, perbedaan antar pohon, yang 

membedakan daun lebar dan conifer, jenis dan genotip. Dalam membahan 

fotosintesis pohon, kita biasanya berhubungan dengan fotosintesis neto. Ini 

didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat fotosintesis bruto dan tingkat 

respirasi yang terjadi. Fotosintesis neto terjadi bila pengambilan CO2 dalam 

fotosintesis melebihi jumlah CO2 yang dikeluarkan dalam proses respirasi yang 

bersamaan. 

3. Umur daun 

Efisiensi fotosintesis berbeda antara daun yang umurnya berbeda terutama 

karena adanya pengaruh kecepatan respirasi yang berbeda. Jumlah asimilat yang 

digunakan dalam respirasi daun secara normal adalah 5 sampai 10% produksi 

fotosintesis bruto; tetapi, daun muda dan daun tua telah ditemukan mempunyai 

tingkat respirasi yang banyak melebihi jumlah tersebut. Pada conifer, yang 

biasanya mempunyai beberapa kelas umur daun jarum bersama-sama, daun 

berumur 1 tahun yang berkembang penuh adalah paling efisien di antara semua 

kelas umur. Dengan bertambahnya umur daun, fotosintesis neto berkurang. 

4. Posisi pohon 

Posisi pohon dalam suatu tegakan juga sangat berpengaruh pada kecepatan 

fotosintesis neto. Pada daun yang ternaungi, yang menerima cahaya relative 

sedikit memberikan kontribusi sedikit terhadap produksi fotosintesis neto. 

Sedangkan pada pucuk tajuk yang memiliki proporsi daun muda tinggi, kecepatan 

fotosintesis neto relative tidak stabil dan pada lapiran tajuk dibawah pucuk tajuk, 

dimana proporsi daun dewasa tinggi, kecepatan fotosintesis neto relative stabil. 

5. Perbedaan fotosintesis neto antara kelas tajuk 

Perbedaan efisiensi fotosintesis di antara pohon-pohon yang dominant, 

kodominan dan tertekan relative kecil jika dibandingkan antara daun-daun yang 
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sama-sama terbuka dan dinyatakan dengan efisiensi per unit luas permukaan 

daun. Perbedaan besar antara kelas tajuk diperoleh jika dievaluasi efisiensi 

relative daun terbuka dan daun ternaung dan ketika diamati perbedaan besar 

lingkungan yang secara normal mempengaruhi berbagai kelas tajuk. Khususnya 

adalah gradient intensitas cahaya dan konsentrasi karbon dioksida dalam kanopi 

hutan. Di dalam dan di bawah kanopi yang rapat, intensitas cahaya sangat kurang 

daripada yang diterima oleh pohon dominan kecuali terobosan bercak-bercak 

cahaya.  

6. Penyesuaian kondisi terbuka dan ternaung 

Pada suatu intensitas cahaya tertentu, tingkat fotosintesis neto tergantung pada 

toleransi relative tanaman tersebut. Daun-daun terlindung dan juga tumbuhan 

toleran biasanya mempunyai efisiensi fotosintesis yang lebih tinggi pada kondisi 

cahaya rendah dibanding dengan daun terbuka dan tumbuhan intoleran. 

Sebaliknya, pada kondisi cahaya tinggi, tumbuhan intoleran dan daun terbuka 

mempunyai efisiensi fotosíntesis yang lebih tinggi per unit luas daun. Factor-faktor 

yang sebenarnya mempengaruhi perbedaan perilaku fotosintesis tumbuhan 

intoleran dan toleran belum diketahui dengan sempurna tetapi tampaknya 

melibatkan perbedaan resistensi transfer CO2 melalui stomata pada intensitas 

cahaya rendah. Tumbuhan toleran dan daun ternaingi biasanya mempunyai 

khlorofil lebih sedikit per satuan luas daun karena daun terbuka lebih tebal dan 

mempunyai jaringan palisade yang lebih besar. 

7. Perbedaan genotip 

Diasumsikan bahwa adanya korelasi yang tinggi terhadap efisiensi fotosintesis dan 

pertumbuhan. Sudah ada beberapa penelitian yang mempelajari hubungan antara 

genotip dengan kemampuan berfotosintesis. Misalnya pada jenis Pinus taeda dan 

P. banksiana, diketahui bahwa pada kedua jenis ini memiliki korelasi yang positif 

antara fotosíntesis dengan pertumbuhan. 
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8. Perbedaan antara daun lebar dan konifer 

Berdasarkan hasil penelitian, apabila dibandingkan efisiensi fotosíntesis antara 

jenis daun lebar dan konifer, maka daun yang terbuka penuh pada jenis daun lebar 

memiliki 2 sampai 4 kali lebih efisien daripada daun konifer.  

Selain dari faktor tanaman yang sudah dijelaskan diatas, kecepatan fotosintesis suatu 

tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, yaitu diantaranya: 

1. Cahaya 

Cahaya langsung berpengaruh pada pertumbuhan pohon melalui intensitas, 

kualitas dan lama penyinaran. Dengan bertambahnya intensitas cahaya, 

bertambah pula kecepatan fotosintesis neto daun yang terbuka. Ada suatu 

keadaan dimana apabila tanaman yang dari keadaan ternaungi lalu medapakan 

cahaya matahari penuh harus melalui ambang intensitas cahaya minimal tertentu. 

Titik kompensasi cahaya ini adalah suatu keadaan dimana jika jumlah CO2 yang 

terambil pada proses fotosintesis sama dengan jumlah yang dikeluarkan pada saat 

respirasi secara bersamaan. Sedangkan ada juga yang disebut dengan titik 

kejenuhan cahaya, yaitu keadaan dimana kenaikan intensitas cahaya sudah tidak 

berpengaruh pada kenaikan fotosintesis neto. Dari penjelasan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa dengan bertambahnya intensitas cahaya tidak akan selalu 

menaikkan kecepatan fotosintesis suatu tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Peningkatan laju assimilasi tanaman kedele (C3) dengan pertambahan PAR  

pada konsentarsi CO2 berbeda. 
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2. Suhu 

Kisaran suhu optimal untuk fotosintesis bervariasi tergantung jenis dan ekotipe, 

tetapi biasanya antara 18
o
C dan 25

o
C untuk jenis-jenis pada daerah sedang. 

Kisaran aktual suhu optimal untuk setiap spesies tergantung pada banyak faktor, 

ermasuk umur dan kesehatan daun serta ketersediaan cahaya dan air. Dengan 

penambahan suhu, fotosintesis naik secara eksponensial sampai kecepatan 

optimal fotosintesis bruto biasanya terjadi pada suhu dengan kisaran 20 dan 40
o
C. 

Dengan bertambahnya suhu, proses enzimatis semakin banyak dipengaruhi 

sehingga kecepatan fotosintesis menurun. Pada suhu tinggi mendekati 40
o
C, 

tumbuhan mulai menderita kerusakan panas langsung yang diakibatkan oleh 

koagulasi protein dalam protoplasma. Fotosintesis akan berhenti ketika 

protoplasma mati. Hal ini dapat terjadi pada kebakaran hutan yang dapat 

menyebabkan panas dengan suhu lebih dari 100
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Suhu optimum untuk proses assimilasi akan berubah dengan kenaikan CO2 

di atmosfir. Data diambil dari tanaman kedele dan "fitting" menggunakan 

persamaan kurva Gauss untuk mendapatkan suhu optimum. 

 

3. Konsentrasi CO2 

Ketersediaan CO2 biasanya dapat menjadi faktor pembatas fotosintesis. 

Konsentrasi CO2 atmosfir di dalam hutan tidak stabil. Gradien vertikal terjadi yang 
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berfluktuasi harian dan musiman dari atas tajuk ke bawah lantai hutan. Fluktuasi 

konsentrasi terutama disebabkan oleh: 

a. Jumlah CO2 yang keluar dari lapisan permukaan tanah yang terkontrol oleh 

kecepatan dekomposisi bahan organik, juga oleh suhu tanah, kandungan air 

dan tekstur. 

b. Derajat campuran atmosfir, yang bergantung pada gerakan angin dan 

turbulensi yang ditimbulkan perbedaan pemanasan oleh penyinaran matahari. 

c. Jumlah relatif CO2 yang diserap dan dikeluarkan oleh tumbuhan. 

d. Transfer masa udara oleh pola cuaca 

e. Elevasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Laju assimilasi (m mol CO2 m
-2

 s
-1

) tanaman kedele dengan 

 meningkatnya CO2 pada suhu berbeda 

 

 Karena CO2 lebih berat dibandingkan udara, maka cenderung CO2 turun ke lantai 

hutan. Hal ini menguntungkan bagi semai dan anakan yang ternaungi oleh pohon-

pohon besar diatasnya. Fiksasi gas CO2 dalam daun akan meningkat apabila 

konsentrasi gas CO2 di lingkungan sekitar naik. Jenis tumbuhan dan suhu di 

lingkungan sekitar tumbuhan juga berpengaruh pada proses fiksasi gas CO2 oleh 

tumbuhan. Dengan adanya penambahan CO2, maka akan menambah kecepatan 
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fotosintesis dan juga dapat mempercepat pertumbuhan. Tetapi, apabila adanya 

kelebihan CO2 yang berlebih justru akan bersifat racun bagi tanaman. Setiap mol 

CO2 yang bereaksi memerlukan energi matahari sebesar 0,47 MJ. 

4. Ketersediaan air 

Pengaruhnya ketersediaan air dengan kecepatan fotosintesis memang bersifat 

tidak langsung. Kondisi optimal fotosintesis terjadi bila daun turgor penuh. Ini 

terjadi bila air tanah berlimpah dan kondisi atmosfir menghendaki evaporasi 

rendah. Dengan tanah yang mengering di bawah kapasitas lapang dan potensi air 

dalam tanah menurun, terjadi kehilangan turgor dan penutupan stomata, yang 

selanjutnya membatasi pemasukan CO2 dan menyebabkan penurunan 

fotosintesis. Fenomena penurunan fotosintesis ini disebabkan oleh penurunan 

ketersediaan air dalam daun, atau lebih tepatnya, penurunan potensi air daun 

yang menyebabkan stres air pada tumbuhan.  

5. Nutrisi 

Nutrisi pohon hutan mempengaruhi fotosintesis dalam dua cara, yaitu secara 

langsung dengan mempengaruhi efisiensi proses dan tidak langsung, berpengaruh 

terhadap produksi fotosintesis total pohon. Secara tidak langsung, status nutrisi 

pohon mempengaruhi fotosintesis melalui pengaruh terhadap luas individu daun 

dan ukuran total tajuk. Nutrisi juga mempengaruhi vigor dan luas sistem 

perakaran, yang mempengaruhi penyerapan air dan hidrasi daun. 

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fotosintesis merupakan 

kegiatan pembentukan makanan oleh tumbuhan yang dalam prosesnya memerlukan 

beberapa komponen seperti CO2, air dan cahaya. Fotosintesis akan terhambat apabila 

tumbuhan kekurangan salah satu atau lebih komponen tersebut.  

 

D. PERANAN FOTOSINTESIS  

Hasil fotosintesis (disebut fotosintat) biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat 

terlebih dahulu sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
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vegetasi itu sendiri. Selain hal tersebut, hampir semua makhluk hidup bergantung dari 

energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting 

bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menyerap karbondioksida dan 

menghasilkan oksigen sehingga dapat menjaga kestabilan konsentrasi oksigen dan 

karbondioksida yang terdapat di atmosfer bumi. Sehingga apabila diuraikan lebih lanjut, 

manfaat dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh vegetasi hijau adalah sebagai berikut : 

1. Cadangan Makanan dan Struktur Tubuh 

Hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat (gula heksosa) akan diubah menjadi bentuk-

bentuk yang sederhana yaitu sukrosa (translokasi karbohidrat harus dalam bentuk 

sukrosa) dan didistribusikan ke bagian-bagian tumbuhan yang memerlukan, misalnya 

ditranslokasikan ke dinding sel yang sedang membesar dan di sana akan terjadi 

perubahan bentuk menjadi komponen struktural seperti selulosa. Tempat lain yang 

menjadi tujuan traslokasi hasil fotosintesis ini adalah jaringan meristem dan  tempat-

tempat terjadinya pengubahan bentuk menjadi polisakarida sebagai cadangan 

makanan atau senyawa struktural. 

 

2. Respirasi dan Pertumbuhan 

Heksosa dapat juga masuk ke dalam sistem pernapasan sel (respirasi) dan dibongkar 

untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi komponen organik yang menjadi 

senyawa struktural, metabolik dan cadangan makanan. Respirasi menggunakan energi 

dari hasil fotosintesis. Fotosistesis dan respirasi merupakan dua proses yang saling 

berlawanan, dimana fotosintesis memerlukan dan mengambil CO2 untuk membentuk 

karbohidrat sedangkan respirasi mengubah karbohidrat menjadi bahan—bahan 

struktural, cadangan makanan dan metabolik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan vegetasi. 

 

3. Manfaat pada Lingkungan 

• Hasil fotosintesis yang disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk biomassa 

merupakan salah sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia, bahkan 

biomassa yang tersimpan dan telah mengalami proses geologis yang lama 
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(fosil) merupakan sumber energi utama yang dimanfaatkan manusia dalam 

berbagai aspek kehidupannya. 

• Berkaitan dengan oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis, maka 

seringkali hutan yang disusun oleh vegetasi-vegetasi yang berhijau daun 

disebut sebagai paru-paru dunia. Dimana oksigen yang dihasilkan dibutuhkan 

oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu oksigen yang dihasilkan juga 

dibutuhkan oleh vegetasi itu sendiri untuk melakukan oksidasi pada saat 

melakukan respirasi. Sehingga oksigen yang dihasilkan oleh vegetasi pada saat 

melakukan proses fotosisntesis akan menjaga kestabilan konsentrasi oksigen 

di atmosfer. 

• Fotosintesis juga berperan dalam penyerapan karbondioksida di atmosfer, 

dengan perannya ini maka berlangsungnya proses fotosisntesis oleh tumbuhan 

ini akan berperan dalam menjaga kestabilan karbondioksida di atmosfer. 

Berkaitan dengan kejadian pemanasan global yang saat ini mulai dirasakan, 

vegetasi hutan memainkan peranan penting dalam upaya menanggulangi 

kejadian ini, yaitu dengan mencegah terlepasnya karbon yang tersimpan 

dalam biomassa hutan atau meningkatkan penyerapan karbon oleh vegetasi 

dengan melakukan penanaman vegetasi karena melalui proses fotosintesis, 

tumbuhan menyerap dan memecah karbon dioksida dan menyimpannya 

dalam bentuk biomassa.  

Biomassa dari hutan memiliki variasi yang sangat besar (Tabel 1). Tabel 1 

memperlihatkan dengan jelas perbedaan kandungan biomassa antara 

komponen-komponen pohon, dimana berat batang lebih tinggi daripada berat 

akar dan berat daun. (Whitmore, 1985). 
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Tabel3. Biomassa (berat kering tonlha) Hutan yang sudah diseleksi 

 Hutan dan Lokasinya Biomassa (tonlha)  
Sumber 

  Batao!! Dauo Akar  

 Riverine (Panama) 1163 11,3 12 Golley et al. (1975) 

 Hutan Banco (Ivory Coast) 504 9,0 49 
Hutt

el 
dan Bernhard- 

     Reversat (1975) 

 Hutan Pasoh (Malaysia) 467 8,2 - Kato et al (1978) 

 Hutan Hujan (Brazil) 370 10,0 - 
Klinge 

(1972) 
 

 Tropika lembab (Panaman) 355 11,3 40 Golley et al (1975) 

 Mangrove (panama) 159 3,5 10 Golley et al (1975) 

 Tropika hujan (Thailand) 323 7,8 190 Kira et al (1964) 

 Hutan Hujan san Carlos 

(Venezuela) 
317 8,2 31 

Jordan 

(1980) 
 

 Musim selalu Hijau (Kamboja) 314 8,4 56 Hozumi et al (1969) 

 Hutan Hujan (Colombia) 314 9,0 32 Las Salas (1978) 

 Pegunungan Rendah (Puerto 

Rico) 
269 8,1 - Odum et al (1970) 

 Premontane Basah (Panama) 258 10,5 71 Golley et al (1975) 

 Hutan Panas (Kamboja) 145 7,7 13 Hozumi et al (1969) 

 Hutan Kering Gugur daun (Inida) 73 5,0 19 Singh dan Misra (1978) 

 Hutan Rawa (Kamboia) 11 2,1 21 Hozumi et al (1969) 

Sumber : Whitmore (1985) 

 

Umumnya karbon menyusun 45-50% bahan kering dari tanaman (Brown, 

1997). Menurut Soemarwoto (2001) Hutan lembab tropik yang baik, 

mengandung rata-rata 250-300 ton C/ha. Hutan yang dewasa ada dalam 

ranah stabilitas dinamik (dinamic stability domain). Jika hutan itu tidak 

mengalami kerusakan berarti hutan itu menyerap karbon 250-300 ton 

C/tahun/ha. 

 

Proses fotosintesis pada tumbuhan turut mengendalikan kadar karbondioksida 

di udara dan menyumbang oksigen bagi kehidupan di Bumi telah lama 

diketahui. Namun, tak mudah untuk meniru proses kimia alami yang sudah 

sangat dipahami itu. Padahal, andaikata proses tersebut benar-benar berhasil 

ditiru, bisa dibayangkan berapa besar manfaatnya bagi dunia. Masalah 

karbondioksida yang menjadi biang rumah kaca bisa diatasi sehingga 



  

             18 

Dampak Terganggunya Fotosisntesis.... 

pemanasan global pun dapat dicegah. Kalapun pun bisa, Sir Richard Branson, 

jutawan Inggris, pernah menjanjikan hadiah jutaan dollar AS. 

 

Meniru proses alami fotosintesis mungkin mudah dikatakan tapi sulit dilakukan 

di laboratorium. Pada tahap awal fotosintesis, penyerapan cahaya oleh 

klorofil, zat hijau daun, memicu reaksi yang kompleks. Energi cahaya Matahari 

ditransfer menjadi elektron-elektron dan melalui proses panjang sebelum 

membentuk karbohidrat dan oksigen bersama senyawa lainnya. Namun, 

komponen-komponen daun yang berperan dalam fotosintesisi tidak serta-

merta bekerja di luar lingkungan alaminya. Para ilmuwan berupaya 

mengembangkan sejumlah katalis yang dapat meniru fungsi-fungsi tersebut. 

Salah satunya, katalis yang memisahkan oksigen dari air yang dikembangkan 

James Muckerman dan Dmitry Polyansky, pakar kimia dari Laboratorium 

Nasional Brookhaven, Departemen Energi, AS. Mereka menggunakan molekul-

molekul kompleks yang mengandung logam ruthenium untuk memisahkan air 

menjadi oksigen, proton, dan elektron. Katalis ini mengikat molekul-molekul 

oksigen, sementara elektron dan proton mengalir sebagai sumber tenaga 

untuk proses berkelanjutan. Namun, proses ini masih sangat lambat sehingga 

perlu dicari mekanisme lebih cepat. 

  

Sementara itu, Etsuko Fujita, yang juga dari lembaga riset sama, 

mengembangkan katalias penghasil karbohidrat meniry kerja molekul-molekul 

koenzim yang disebut NADP+/NADPH. Seperti robot di pabrik, koenzim 

membantu pengikatan sebuah proton dan dua elektron sebagai komponen 

pembentuk karbohidrat. Di laboratorium, katalis sukses mengubah acetone 

menjadi isipropanol. Molekul koenzim ini terus diproduksi selam proses siklus 

fotosintesis berlangsung, namun di laboratorium tidak bisa. Para ilmuwan masi 

mencari siklus yang membuat proses dapat berkelanjutan.  

Tahap akhir proses fotosintesisi yang sangat ingin ditiru adalah memecah 

karbon dioksida. Katalis yang dikembangkan tim peneliti pimpinan David Grills, 

berhasil mengubah karon dioksida menjadi karbon monoksida yang 

selanjutnya dapat diproses menjadi bahan bakar. Namun, lagi-lagi proses 
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siklusnya masih sangat lambat. Sebab, larutan yang dipakai untuk mengikat 

karbon monoksida menonaktifkan senyawa yang bereaksi dengan karbon 

dioksida. 

 

Usaha untuk mengembangkan proses fotosintesis buatan masih panjang dan 

menjadi ambisi para ilmuwan di seluruh dunia. Para kimiawan yang 

mengembangkan katalis-katalis tersebut berbagi hasil-hasil risetnya mengenai 

fotosintesis buatan pada Pertemuan Nasional Masyarakat Kimia AS ke 233 di 

Chicago, AS, 25-29 Maret 2008. 

 

 

E. DAMPAK TERGANGGUNYA FOTOSINTESIS 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, telah diuraikan berbagai manfaat dari 

berlangsungnya proses fotosintesis maka apabila terjadi adanya gangguan dalam 

fotosintesis akan berdampak pada terganggunya proses-proses yang memanfaatkan hasil 

fotosintesis. Menurut Agrios (1969) tanaman sehat atau normal didefinisikan sebagai “A 

plant is healthy or normal when it can carry out its physiological function to the best of its 

genetic potential. These function include normal cell division, differentiaton and 

development : absorbtion of water and minerals from the soil and translocation of these 

throught the plant ; photosynthetic product to areas of utilization or storage ; metabolism 

of synthesized compound ; reproduction ; and storage of food supplier for overwintering 

or reproduction”. Sehingga berdasrkan definisi ini vegetasi hijau daun yang tidak dapat 

melaksanakan proses fotosintesisnya secara normal, maka vegetasi ini dalam kondisi 

tidak sehat dan kondisi ini akan berdampak luas terhadap kesehatan hutan.  

 

Gejala-gejala yang muncul akibat terganggunya proses fotosintesis adalah : 

- Pertumbuhan yang tidak normal 

- Perubahan warna, baik pada daun, batang, akar, buah, bunga.  

- Matinya jaringan, bagian-bagian tanaman menjadi mengering 

- Layunya bagian dari tubuh tanaman 
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Terjadinya kebakaran akan mengakibatkan terganggunya fotosintesis dalam tanaman, 

mempengaruhi kecepatan dan kuantitas produk fotosintesis, hal ini dapat menyebabkan 

kemampuan relatif tumbuhan untuk berkembang dalam lingkungannya rendah. 

Kebakaran hutan akan mengakibatkan kenaikan suhu yang tinggi, dengan bertambahnya 

suhu, proses enzimatis semakin banyak dipengaruhi sehingga kecepatan fotosintesis 

menurun. Pada suhu tinggi mendekati 40
0
C, tumbuhan mulai menderita kerusakan panas 

langsung yang diakibatkan oleh koagulasi protein dalam protoplasma (Daniel et.al., 1987).  

Temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan laju 

fotosintesis (Lacher, 1995). Sehingga terjadinya kebakaran hutan dimana menhasilkan 

suhu yang tinggi akan mematikan protoplasma, ketika protoplasma mati maka proses 

fotosintesis akan tidak berlangsung. 

Para ilmuwan dari Swiss mematahkan anggapan bahwa kecepatan tumbuh tanaman 

sebanding dengan konsentrasi karbondioksida yang diambilnya. Studi yang mereka 

lakukan membuktikan bahwa meningkatnya konsentrasi karbondioksida tidak 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara signifikan. 

Tetapi suatu studi yang dilakukan di hutan dekat Basel, Swiss menunjukkan bahwa 

penyemprotan sejumlah karbon dioksida di hutan yang tengah berganti daun, tidak 

menunjukkan tanda kesuburan lebih banyak. 
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Simulasi Pengaruh Peningkatan CO2 terhadap Pertumbuhan 
(Kompas : Senin, 29 Agustus 2005) 

Körner beserta timnya membuat lingkungan buatan pada sebidang tanah yang ditumbuhi oleh 
pohon-pohon dewasa yang sedang gugur. Ke dalam lingkungan kanopi sebesar 500 meter 
kubik ini disemprotkan gas karbon dioksida murni. Setiap hari disemprotkan tambahan dua 
ton gas karbondioksida (dari gas buang industri) selama enam bulan pada musim semi.  

Keadaan ini merupakan simulasi kondisi atmosfer dengan konsentrasi karbondioksida 530 
ppm, atau sekitar 1,5 kali kondisi atmosfer bumi saat ini. 

Namun setelah empat tahun, para peneliti tersebut tidak menemukan adanya tanda 
pertumbuhan/perkembangan baik pada batang maupun daun. Pepohonan tersebut hanya 
melewatkan karbon tambahan kemudian secara cepat melepaskan kembali gas karbondioksida 
lewat batang dan respirasi mikroba tanah. Tidak ditemukan adanya efek yang signifikan pada 
pertumbuhan dan proses fotosintesis. 

Untuk mendapatkan kesimpulan di atas, para ilmuwan ini menentukan beberapa faktor alami 
pertumbuhan tanaman. Diantaranya dengan mencatat pertumbuhan diameter cincin batang 
pohon selama dua tahun sebelum dilakukan penyemprotan karbondioksida. Mereka juga 
memilih hutan multi-spesies dengan umur pohon yang cukup muda sehingga tanaman-
tanaman ini tidak akan diganggu oleh manusia. 

Menurut Körner, hasil yang didapat dari studi mereka tidak dapat digeneralisasi untuk 
lingkungan atmosfer yang lebih luas, sebab lingkup eksperimen sangat terbatas baik pada area 
hutan maupun waktu eksperimen. Misalnya saja spesies pohon jarum tidak dapat diikutkan 
pada ekperimen tersebut.  

Teknik fertilisasi karbondioksida tersebut seharusnya dilakukan pada tiga atau empat area 
yang cukup besar, dimana vegetasinya berbeda, mulai dari jenis hutan hujan tropis sampai 
boreal forest, serta melibatkan ilmuwan dari berbagai belahan dunia untuk mempelajari studi 
ini.  

"Cara seperti ini dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai bagaimana perubahan atmosfer 
dan udara mampu mempengaruhi jumlah biomassa di dunia" katanya.  

Di lain pihak, hasil dari penelitian lain dengan skala eksperimen lebih kecil, memberikan 
kesimpulan bahwa penambahan karbondioksida mampu merangsang pertumbuhan tanaman. 

Yadvinder Mahli, seorang peneliti ekologi tanaman di Universitas Oxford, menemukan bahwa 
terjadi penambahan biomassa pada hutan tropis di Amazon setelah 25 tahun. Namun 
hubungan antara berapa banyak biomassa yang terbentuk dengan pertambahan karbon 
dioksida tidak diketahui.  

"Studi di Swiss sangat meyakinkan baik di metode maupun pada campuran spesies", kata 
Mahli. Namun terlalu cepat untuk disimpulkan bahwa karbon dioksida tidak mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman secara umum, tambahnya. "Eksperimen serupa di hutan tropis 
seharusnya dilakukan sebagai prioritas utama"  
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Selain peningkatan suhu, kebakaran memproduksi CO2 yang banyak. Kecepatan 

fotosintesis oleh pengayaan CO2 dalam atmosfir. Secara umum kecepatan fotosintesis 

jangka pendek dapat dinaikkan oleh konsentrasi CO2 sampai 10 kali normal dan 

pertumbuhan dapat dinaikan 20 sampai 50%. Namun, level CO2 yang tinggi tetap bisa 

menjadi racun tumbuhan (Daniel et.al., 1987). 

Kebakaran hutan mengakibatkan tumbuhan menjadi stress. Kemampuan fotosintesis 

tumbuhan nyata dipengaruhi oleh besarnya stress yang terjadi, yang terutama 

disebabkan oleh pengaruh komulatif suhu yang tinggi, defisit tekanan uap yang tinggi dan 

ketersediaan air yang rendah dalam daun. Kesemua hal ini dapat ditimbulkan akibat 

kebakaran hutan. 

Api merusak pohon dengan berbagai kombinasi, yaitu kerusakan pada tajuk, akar dan 

juga pada rusaknya cambium. Pohon dapat saja kehilangan 20-30% dari tajuk aslinya, 

dengan begitu, hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan mereka. Karena, 

seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, untuk pertumbuhannya, 

tanaman memerlukan energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis, dan proses ini 

berlangsung pada daun. Apabila sebuah pohon sudah kehilangan tajuknya, maka dia akan 

mengalami penurunan kecepatan fotosintesis, sehingga pertumbuhannya akan 

melambat. 

Sedangkan dari factor lingkungannya, keadaan pasca kebakarn menghasilkan banyak 

sekali gas CO2. Dalam teorinya, memang tanaman membutuhkan CO2 untuk 

berfotosintesis. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa, dengan semakin banyaknya  

intensitas CO2 yang diberikan pada tanaman, maka kecepatan fotosintesisnya juga akan 

semakin bertambah. Pernyataan ini sebenarnya harus didasari dengan seberapa banyak 

konsentrasi CO2 yang dapat ditolerir oleh tumbuhan agar dapat menstimulasi kecepatan 

fotosintesisnya, karena apabila kandungan CO2 di udara terlalu banyak, maka tanaman 

juga akan mengalami keracunan. Ada beberapa respon yang dapat dihubungkan dengan 

meningkatnya kadar CO2 di udara ini yaitu diantaranya, respon daun terhadap 

peningkatan CO2 dan juga respon dari stomata terhadap peningkatan CO2. 
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1. Respon daun terhadap peningkatan kadar CO2 di udara 

Kemampuan respon fotosintesis dari daun terhadap peningkatan kadar CO2 di 

udara tergantung pada limit internal dan eksternal untuk dapat menyerap CO2 

tersebut, hal ini juga tergantung pada konsentrasi CO2 dan interaksinya dengan 

factor lingkungan lainnya.   

2. Respon stomata terhadap peningkatan kadar CO2 di udara 

Kegiatan membuka pada stomata akan menurun, apabila kadar CO2 di udara 

meningkat. Dengan tidak membukanya stomata pada epidermis daun, maka 

makin sedikit kadar CO2 yang diserap. Hal ini juga sangat berpengaruh pada 

kegiatan fotosisntesis.  

Fotosintat yang dihasilkan pada daun dan sel-sel fotosintetik lainnya harus diangkut ke 

organ atau jaringan lainnya agar dapat dimanfaatkan oleh organ atau jaringan tersebut 

untuk pertumbuhan atau timbunan cadangan makanan (Lakitan, 2004). Alokasi fotosintat 

dalam tumbuhan untuk mempertahankan respirasi, produksi akar dan daun, produksi 

bunga dan buah, pertumbuhan primer dan pertumbuhan diameter.  

Dengan terganggunya proses fotosintesis, maka akan mengganggu proses 

respirasi, translokasi dalam tumbuhan yang akhirnya akan menganggu pertumbuhan dan 

perkembangan dari tanaman. 

a. Respirasi adalah penggunaan karbohidrat dan produk fotosintesis untuk membangun 

dan memelihara seluruh jaringan tumbuhan dan memproduksi energi untuk 

digunakan dalam metabolisme dan penyerapan hara (Daniel et.al., 1979). Energi 

dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin dalam sel. Energi yang digabungkan ke 

dalam ikatan kimia pada gula yang terbentuk dalam fotosintesis tentu saja tidak dapat 

dikendalikan oleh sel bila berasal dari pembakaran bersuhu tinggi, tetapi tersedia pula 

pada suhu rendah dan tetap dalam reaksi yang terkendali secara baik.  

Dengan terganggunya proses fotosintensis akan mempengaruhi ketersediaan 

substrat. Laju respirasi, salah satunya tergantung pada ketersediaan substrat yang 

dihasilkan pada proses fotosintesis, dimana tumbuhan yang mengandung cadangan 

pati, fruktan dan gula yang rendah akan menunjukkan laju respirasi yang rendah pula 

(Lakitan, 2004). Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi adalah: 
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- Ketersediaan Oksigen 

Ketersedian oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, tetapi besarnya pengaruh 

tersebut berbeda antara spesies dan bahkan antara organ pada tumbuhan yang 

sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi 

laju respirasi, karena jumah oksigen yang dibutuhkan jauh lebih rendah dari 

jumlah oksigen yang tersedia di udara. 

 

- Suhu 

Nilai Q10 untuk respirasi antara suhu 5
0
C sampai 25

0
C adalah antara 2,0 sampai 

2,5. Berarti untuk kisaran suhu tersebut, laju respirasi akan meningkat lebih dari 

dua kali lipat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10
0
C. Jka suhu ditingkatkan 

sampai sekitar 35
0
C, laju respirasi tetap meningkat tetapi negan nilai Q10 yang 

lebih rendah. Penurunan nilai Q10 ini diduga disebabkan karena penetrasi oksigen 

melalui kutikulu atau epidermis tidak mencukupi kebutuhan. Pada suhu yang lebih 

tinggi lagi (sekitar 40
0
C) laju respirasi akan mulai menurun, hal ini disebabkan 

karena sebagian enzim-enzim yang berperan akan mulai mengalami denaturasi. 

 

- Tipe dan Umur Tumbuhan 

Karena perbedaan morfologi antara berbagai jenis tumbuhan, maka terjadi pula 

perbedaan laju respirasi antara tumbuhan tersebut. 

 

b. Sedangkan translokasi didefinisikan sebagai gerakan zat-zat organik dan anorganik 

yang terlarut, radi satu bagian tanaman ke bagian lainnya (Harjadi, 2002. 

Pengangkutan air dan zat-zat terlarut keluar masuk sel atau tanaman bersel, dalam 

tumbuhan tinggi, pengangkutan zat-zat terlarut kebanyakan terlaksana dalam sistem 

jaringan yang jelas. Gerakan ini kebanyakan merupakan satu arus dengan dua arah, 

dimana air dan isinya yang terlarut naik ke atas dari akar melalui pembuluh xylem, 

dan hasil fotosintesis diangkut dari daun ke organ lain seperti akar, batang, dan organ 

reproduktif melalui pembuluh floem agar dapat dimanfaatkan oleh organ atau 

jaringan tersebut untuk pertumbuhan atau timbunan sebagai cadangan makanan. 
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Dari uraian diatas, fotosintesis yang terganggu akan mempengaruhi proses respirasi dan 

translokasi dalam tumbuhan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan, dimana pada pohon akan mempengaruhi pertumbuhan riap 

pohon tersebut. 

  

KESIMPULAN 

 

Proses fotosintesis merupakan salah satu fungsi fisiologis yang dijalankan oleh tumbuhan 

yang sangat berperan penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi tumbuhan itu sendiri 

tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Gangguan fotosintesis dapat berupa kejadian 

kebakaran. Adanya gangguan terhadap proses fotosintesis akan berdampak pada 

terganggunya peranan fotosintesis. Dampak terganggunya proses fotosintesis ini dapat 

terjadi bagi tumbuhan itu sendiri ataupun lingkungannya : 

• Bagi tumbuhan itu sendiri akan menghambat pertumbuhan, perkembangan, 

perbaikan dan respirasi yang pada akhirnya tanaman menjadi tidak sehat dan 

secara luas akan berdampak pada kondisi kesehatan hutan. 

• Berkaitan dengan cadangan makanan yang disimpan, maka akan memberikan 

pengaruh terhadap produksi tanaman, sehingga hal ini akan sangat merugikan 

khususnya tanaman budidaya. 

• Hasil fotosintesis juga berpengaruh terhadap berlangsungnya proses reproduksi 

baik secara generatif (pembungaan, pembuahan) maupun vegetatif 

(pembentukan tunas) sehingga terganggunya proses fotosintesis akan berdampak 

pada terganggunya proses regenerasi tumbuhan tersebut. 

Selain terhadap tumbuhan itu sendiri, proses fotosintesis juga memberikan pengaruh 

terhadap lingkungan berkaitan dengan oksigen yang dihasilkan dan penyerapan 

karbondioksida. 

• Vegetasi-vegetasi yang berhijau daun penyusun suatu tegakan hutan disebut 

sebagai paru-paru dunia. Dimana oksigen yang dihasilkan dibutuhkan oleh 

makhluk hidup untuk bernafas. Sehingga terganggunya proses fotosintesis akan 

berdampak terhadap terganggunya produksi oksigen dan secara luas akan 

mempengaruhi kestabilan konsentrasi oksigen di atmosfer. 
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• Fotosintesis juga berperan dalam penyerapan karbondioksida di atmosfer, dengan 

perannya ini maka berlangsungnya proses fotosintesis oleh tumbuhan ini akan 

berperan dalam menjaga kestabilan karbondioksida di atmosfer guna mencegah 

terjadinya pemanasan global 
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