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Abstrak
Photosynthesis dengan zat hijau daun atau Chlnroplr/l mernainhan peran lang a.mat sangdt

musuhah sebagai pinta gerbang utama untuh mengubah pancaran radiari mergi
elektrornagnetik dai matahai rnenjadi energi hirnia yang disimpan di daun, untuk
selanjutnya mergr ita dengan mmgikuti rantai tenaga dipaganahan oleh semua mahhuh
yang ada dimuha bumi dakm berbagai bmtuh ubahannya. Ttga ayat dalarn Al Quran,
Yaiin 36:80 dan Al Waqiah 56:71-74 mencantumhan kata *htjau" dan "api" yang ada
kaitan satu dengan lainrya. Hal yang sangat rnenaih ini dianalisa lebih lanjut untuk
mengmali paralellitas aldt-alat qduniayh AlQuran tmebut dengan alat-a1ut kauliyah alarn
annk dih*ahui maknanya diambil manfaamya turutama dalam hal energi. Ayat-ayt
tmebut nenluruthan tenta.ng ta.nd.man hijau yng dapat untuh rnenyalahan a?i dtau
rnernbeihan mergi atau t€naga telah rnenujuhhan jalan bagi kiu akan trteran yang azasi

dan mustahah daipada zat hijau dauan ana chhrophyll dakm siklus tmaga glnbal (the

ghbal energ cycb) auu siklas karbon (carbon cycle), yang memainhan peran sebagai ejm
paling muasal dan utama dalam mengubah tenaga. dari radiasi elektromagnetik menjadi
wujad tenaga lang dapat dipakai auu dimanfaatkan unatk kehid.upan manusit dan oleh

kerananya dapat dijadikan pennjuk untuk meneroha prospeh tendga bsni bnbasis lautan.
Tarnbahan hijau di lautan, hhasrya algae hijau-biru ataupun pltytoplanhnn, rnern?unla;
kelebihan sebagai samber dald tenagd lesari. Dipostulnikan bahaura ada sarnber daya

tenagd lzsnri berupa tumbuhan hijauyngdapat dinai (hanex) dai lautan dalam bennk
algae yang hay handungan tipid atau lemaknya unruh d.iokh menjadi biofwb atau

biod.iesel; sedanghan algae yang haya kandangan selulasa-nya diolzh untah menghasilkan

ethanol; algae yang kaya kandungan serat (frb*) digunakan unwk rnenghasilkan biomass;

sedznghan rarnpai laat (sea weeds) da.n tanaman padang lanun (sea grass) di sam?tng

sebagai bahan biodiesel atau kegunaan barangan konsurnsi dan makanan ternah (fodder),
juga dapat dijadihan baja (fertilizers) dan kompos yang haya unsur mikro dan makro yang
seimbang, dan seuai antuk mmjimatkan konsamsi gas dan nafuhne dari miryah pada
proses petrokimia.
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Pendahuluan
Pengaruh dari cahaya matahari ataupun cahaya lain terhadap proses fotosintesa yang terjadi di
daun hijau sudah difahami dalam ilmu biologi, agronomi mahupun fisika. Cahaya dianggap

sebagai factor yang diperlukan oleh tumbuhan unruk terjadinya fotosintesa. Namun penulis

cenderung menumpukan perhatian pada cahaya matahari bukan sebagai factor yang diperlukan
sebaliknya bahawa zat hijau daun yang diperlukan sebagai alat pengubab (conamer)

enerry elektromagnetik dari matahari berupa cahrya polichromatik yang hangat unnrk menjadi
energy yang dapat dipergunakan oleh makhluk di bumi dan daun hijau sebagai penyimpan
(twrogt) tenaga. Cahaya, baik dari matahari mahupun dari lampu, addah fenomena
electromagnetic yang dipancarkan (emitted) dari panikel elementer tak bermassa bernama
Photon yang bergerak. Photons yang laju gerakan adalah yang tercepat di bumi ini (the speed of
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