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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Fotosintesis 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. 

 

B. Landasan Teori 

a. Definisi Fotosintesis 

Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau 

energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri 

dengan menggunakan zat hara, karbondioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan 

energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi 

yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting 

bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar 

oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi 

melalui fotosintesis (photos berarti cahaya) disebut sebagai fototrof. Fotosintesis 

merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon 

bebas dari CO2 diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai molekul penyimpan 

energi.
[1]

 Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah 

melalui kemosintesis, yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang. 

Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya, dan sintesis yang 

berarti menyusun.Jadi fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu penyusunan 

senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. Sumber energi cahaya 

alami adalah matahari. Proses ini dapat berlangsung karena adanya suatu pigmen 

tertentu dengan bahan CO2 dan H2O. Cahaya matahari terdiri atas beberapa 

spektrum, masing-masing spektrum mempunyai panjang gelombang berbeda, 

sehingga pengaruhnya terhadap proses fotosintesis juga berbeda (Salisbury, 

1995). 

Fotosintesis merupakan suatu proses biologi yang kompleks, proses ini 

menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil 

yang terdapat dalam kloroplas. Seperti halnya mitokondria, kloroplas mempunyai 

membran luar dan membran dalam. Membran dalam mengelilingi suatu stroma 

yang mengandung enzim-enzim tang larut dalam struktur membran yang disebut 

tilakoid. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain air 



(H2O), konsentrasi CO2, suhu, umur daun, translokasi karbohidrat, dan cahaya. 

Tetapi yang menjadi faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung adalah 

cahaya, air, dan karbondioksida (Kimball, 1992). 

b. Proses 

Pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah 

daun. Namun secara umum, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk 

melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, 

tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis (disebut fotosintat) biasanya 

dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu.  

Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua 

bagian utama: reaksi terang (karena memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak 

memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida).  

Reaksi terang terjadi pada grana (tunggal: granum), sedangkan reaksi gelap terjadi 

di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi 

energi kimia dan menghasilkan oksigen (O2). Sedangkan dalam reaksi gelap 

terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi 

(ATP dan NADPH). Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari 

reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi 

gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon 

menjadi molekul gula. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya 

panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses 

fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak 

(380-700 nm). Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah (610 - 700 nm), hijau 

kuning (510 - 600 nm), biru (410 - 500 nm) dan violet (< 400 nm). Masing-

masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis.Hal ini terkait 

pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis.Pigmen 

yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang 

gelombang tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang 

gelombang yang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai 

contoh, klorofil a terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah. Klorofil b 

menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil 

a berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil b tidak secara 



langsung berperan dalam reaksi terang. Proses absorpsi energi cahaya 

menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil a yang selanjutnya 

akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Proses ini merupakan awal 

dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis. 

c. Faktor penentu laju fotosintesis 

Proses fotosintesis dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor yang dapat 

memengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan maupun faktor yang 

tidak memengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ 

yang penting bagi proses fotosintesis.
 

Proses fotosintesis sebenarnya peka 

terhadap beberapa kondisi lingkungan meliputi kehadiran cahaya matahari, suhu 

lingkungan, konsentrasi karbondioksida (CO2). Faktor lingkungan tersebut 

dikenal juga sebagai faktor pembatas dan berpengaruh secara langsung bagi laju 

fotosintesis.  

Faktor pembatas tersebut dapat mencegah laju fotosintesis mencapai kondisi 

optimum meskipun kondisi lain untuk fotosintesis telah ditingkatkan, inilah 

sebabnya faktor-faktor pembatas tersebut sangat memengaruhi laju fotosintesis 

yaitu dengan mengendalikan laju optimum fotosintesis. Selain itu, faktor-faktor 

seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi 

memengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis sehingga secara tidak 

langsung ikut memengaruhi laju fotosintesis.  

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis : 

1. Intensitas cahaya 

Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. 

2. Konsentrasi karbon dioksida 

Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan 

yang dapt digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. 

3. Suhu 

Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat 

bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintensis meningkat 

seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. 

4. Kadar air 



Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, 

menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju 

fotosintesis. 

5. Kadar fotosintat (hasil fotosintesis) 

Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis 

akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, 

laju fotosintesis akan berkurang. 

6. Tahap pertumbuhan 

Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada 

tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal 

ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih 

banyak energi dan makanan untuk tumbuh 

 

C. Alat Dan Bahan 

- Tabung reaksi 

- Gelas kimia 1 liter 

- Corong kaca kecil 

- Thermometer 

- Kawat penggantung 

- Larutan NaHCO3, 0,25% 

- Tumbuhan air (hydrilla) 

- Bola lampu (100 watt) dan perlengkapan. 

- Es 

- Bak air yang besar 

 

D. Cara Kerja 

1. Alat dan bahan disiapkan. 

2. Ujung batang tanaman Hydrilla verticillata dan Reamon dipotong 

miring masih di dalam air. 

3. Dimasukkan beberapa cabang Hydrilla verticillata yang sehat 

sepanjang kira-kira 10 cm ke dalam corong kaca yang terbalik. Begitu 

juga dengan tanaman Reamon (tanaman dimasukan dalam posisi 

terbalik, batang yang dipotong miring menghadap ke atas). 

4. Gelas kimia yang terdapat tanaman di dalam corong kaca dan bagian 

atas corong ditutup dengan tabung reaksi dimasukan ke bak yang berisi 

air atau larutan NaHCO3 atau air es. 



5. Air atau larutan NaHCO3 atau Air es harus dalam keadaan terisi penuh 

pada tabung reaksi yang menutupi corong kaca.  

6. Terdapat 6 perlakuan yaitu sebagai berikut 

a. A = Medium air dan diletakkan didalam ruangan (tanpa cahaya) 

b. B = Medium air dan diletakkan ditempat terbuka (cahaya) 

c. C = larutan NaHCO3,diletakkan didalam ruangan (tanpa cahaya) 

d. D = larutan NaHCO3, diletakkan ditempat terbuka luar 

ruangan(cahaya) 

e. E= Air es diletakkan ditempat terbuka luar ruangan(cahaya) 

 f. F= Air es diletakkan ditempat di dalam ruangan(tanpa cahaya) 

7. Diamati timbulnya gelembung-gelembung gas yang muncul dari 

potongan cabang / ranting yang terjadi selama 5’ dan 10’ menit. 

Banyaknya gelembung yang muncul per satuan waktu dapat digunakan 

sebagai petunjuk laju fotosintesis. Dilakukan perhitungan sebanyak2 

kali dan mengambil rata-ratanya. 

8. Hasil pengamatan atau data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk 

grafik. Dibuat pembahasan dan kesimpulan. 

 

 

  



E. Hasil Pengamatan Dan Pembahasan 

Tabel 1. Rata-rata laju fotosintesis setiap 5 menit Tanaman Hydrilla 

No Perlakuan 
Banyak Gelembung Rata-Rata 

(Setiap 5mnt) 5 Menit I 5 Menit  II 

1 Air (terang) 97 123 110 

2 Air Gelap 1 3 2 

3 Es (terang) 0 0 0 

4 Es (Gelap) 0 0 0 

5 NaHCO3 (Terang) 397 423 410 

6 NaHCO3  (Gelap) 13 21 17 

 

Tabel 1. Rata-rata laju fotosintesis setiap 5 menit Tanaman Reamon 

No Perlakuan 
Banyak Gelembung Rata-Rata 

(Setiap 5mnt) 5 Menit I 5 Menit  II 

1 Air (terang) 14 26 20 

2 Air Gelap 3 0 1,5 

3 Es (terang) 0 0 0 

4 Es (Gelap) 0 0 0 

5 NaHCO3 (Terang) 235 370 277,5 

6 NaHCO3  (Gelap) 13 15 14 

 

Pada percobaan laju fotosintesis digunakan 2 tanaman air yang berbeda yaitu 

Hydrilla verticillata dan Reamon. Percobaan pada tanaman Hydrilla verticillata 

digunakan alat sederhana yang dipraktis yang dibuat sendiri dengan menggunakan 

botol plastic. Sedangkan tanaman Reamon menggunakan alat dari lab.  

Pada percobaan kedua tanaman air tersebut dilakukan 6 perlakuan masing – 

masing pada tiap tanaman yaitu  A = Medium air dandiletakkan didalam ruangan 

(tanpa cahaya), B = Medium air dan diletakkan ditempat terbuka (cahaya), C = 

larutan NaHCO30,25%,diletakkan didalam ruangan (tanpa cahaya), D = larutan 

NaHCO30,25%, diletakkan ditempat terbuka luar ruangan(cahaya), E= Air es 

diletakkan ditempat terbuka luar ruangan(cahaya) dan F= Air es diletakkan 

ditempat di dalam ruangan(tanpa cahaya).  

Perlakuan yang digunakan sebagai kontrol adalah perlakuan dengan medium 

yang diletakan pada tempat atau ruangan tanpa cahaya. Sedangkan variable 



terikatnya adalah banyaknya gelembung udara yang dihasilkan tanaman dari 

proses fotosintesis dan variable bebasnya adalah perlakuan terhadap tanaman. 

Untuk mengetahui apakah perlakuan tersebut dapat mempengaruhi laju 

fotosintesis dapat dilihat dari jumlah gelembung udara yang keluar dari pankal 

batang. Gelembung udara merupakan oksigen karena Jan Ingenhousz  telah 

membuktikan bahwa gelembung udara tersebut adalah oksigen. Jan Ingenhousz 

merupakan orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang fotosintesis 

adalah Jan Ingenhousz (1730-1799). Ingenhousz memasukkan tumbuhan air 

Hydrilla verticillata ke dalam bejana yang diisi air. Bejana gelas itu ditutup 

denagn corong terbalik dan diatasnya di beri tabung reaksi yang diisi air hingga 

penuh. Bejana itu diletakkan di terik matahari. Tak lama kemudian muncul 

gelembung udara dari tumbuhan air tersebut. Gelembung udara tersebut 

menandakan adanya gas. Setelah diuji ternyata adalah oksigen. Ingenhousz 

menyimpulkan fotosintesis menghasilkan oksigen. 

Dari hasil pengamatan dapat dilihat perbedaan laju fotosintesis antara 

tanaman Hydrilla verticillata dan Reamon walaupun sama-sama merupakan 

tanaman air. Tanaman Hydrilla verticillata memiliki laju fotosintesis lebih cepat 

dibandingka dengan tanaman Reamon. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

bentuk dan ukuran permukaan daun pada kedua tanaman. Bentuk daun Reamon 

seperti jarum dan panjang. Sedangkan daun Hydrilla verticillata seperti daun 

normal dan permukaan daun lebih lebar dari daun Reamon. Semakin lebar 

permukaan daun maka penyerapan cahaya matahari semakin banyak dan laju 

fotosintesis akan berjalan dengan cepat juga. 

Selain itu, laju fotosintesis juga dipengaruhi cahaya. Pada cahaya terang laju 

fotosintesis lebih cepat dibandingkan laju fotosintesis tanaman yang diletakan 

pada tempat yang tidak terkena cahaya. Hal tersebut dapat dilihat dari tebel data 

dan diagram perbandingan laju fotosintesis di tempat terbuka atau ada cahaya dan 

diruang tertutup atau tidak ada cahaya. Intensitas cahaya pada saat di luar ruangan 

sebesar 202 C range 5000 lebih besar dari intensitas cahaya di dalam ruangan 

yaitu sebesar 141 C range 2000. 

Kecepatan laju fotosintesis di tempat yang memiliki cahaya, dikarenakan 

cahaya merupakan faktor yang mempengaruhi cahaya. Pada fotosintesis terdapat 



reaksi terang, reaksi ini memerlukan cahaya dan menghasil bahan yaitu NADPH2 

dan ATP yang diperlukan pada siklus Calvin atau reaksi terang untuk 

menghasilkan glukosa. Jika tidak ada cahaya maka reaksi terang tidak akan terjadi 

siklus Calvin akan terganggu, serta fotosintesis tidak akan terjadi.  

Jenis larutan atau medium yang digunakan pada percobaan dapat juga 

mempengaruhi laju fotosintesis pada larutan NaHCO3 0,25% memiliki laju 

fotosintesis lebih cepat dari medium air yang digunakan. Hal ini disebabkan 

karena Dalam hal ini penambahan larutan NaHCO3 0,25% pada kedua jenis 

tanaman tersebut dimaksudkan untuk menambah kandungan CO2 yang terdapat 

dalam air, dengan persamaan reaksi sebagai berikut : 

NaHCO3 + H2O→ NaOH + CO2 + H2O 

Dari kedua tabel, dapat dilihat perbandingan banyak gelembung gas yang 

timbul. Percobaan yang ditambah larutan NaHCO3 0,25% ternyata dapat 

mempercepat laju fotosintesis. Fungsi larutan NaHCO3 0,25% disini sebagai 

katalis dalam reaksi fotosintesis. Selain itu, kadar atau banyaknya jumlah CO2 

merupakan faktor yang mempercepat laju fotosintesis. 

Faktor lain yang mempengaruhi laju fotosintesis pada percobaan ini adalah 

suhu. Suhu dapat mempengaruhi kerja enzim yang ada pada proses fotosintesis. 

Enzim dapat berkerja secara efektif pada suhu optimumnya. Pada percobaan 

dengan menggunakan air es, kedua tanaman yaitu Hydrilla verticillata dan 

Reamon tidak menghasilkan gelembung udara walaupun di tempat terang sekali 

pun atau dengan kata lain tidak terjadi proses fotosintesis pada air es. Pada saat di 

ukur suhu air adalah 18C
o
. Tidak adanya proses fotosintesis disebabkan enzim 

tidak bekerja atau nonaktif pada suhu tersebut karena dibawah suhu optimum 

enzim. 

Jadi laju fotosintesis dipengaruhi beberapa faktor yaitu permukaan daun 

dalam penyerapan cahaya, intensitas cahaya, jenis larutan atau medium tanaman 

air dan suhu yang mempengaruhi kerja enzim. 

 

 

 

  



Gambar 1. Percobaan Laju Fotosintesis Pada Tanaman Hydrilla verticillata 

          

           

 



Gambar2. Percobaan Laju Fotosintesis Pada Tanaman Reamon 
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F. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari percobaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan 

atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa 

jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbondioksida, dan air serta 

dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. 

2.  Pada percobaan gelembung udara membuktikan bahwa hasil fotosintesis 

adalah O2. 

3. Tanaman Hydrilla verticillata memilik laju fotosintesis lebih cepat dari 

tanaman Reamon karena permukaan daun Hydrilla verticillata untuk 

penyerapan energy cahaya matahari lebih lebar dan luas dibandingkan 

permukaan daun pada tanaman Reamon. 

4. Faktor yang mempengaruhi kerja fotosintesis pada percobaan adalah : 

a. Intensitas Cahaya Matahari 

Pada intensitas cahaya matahari yang optimum, fotosintesis akan 

berjalan dengan efektif. Fotosintesis tidak akan terjadi apabila tidak 

terdapat cahaya. 

b. Konsentrasi karbon dioksida 

Semakin banyak karbon dioksida makin banyak jumlah bahan yang 

dapt digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Pada 

larutan NaHCO3 ketika berikatan dengan air akan terurai menjadi 

NaOH, CO2 dan air. Maka fungsi larutan NaHCO3 untuk 

memperbanyak kadar CO2 dan sebagai sebagai katalis dalam reaksi 

fotosintesis. 

c. Suhu 

Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat 

bekerja pada suhu optimalnya. Pada air es enzim nonaktif sehingga 

fotosintesis tidak terjadi. 
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