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Ekologi ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk 
hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 
lingkungannya. 

 

Komponen penyusun ekologi : 

1. Faktor biotik 

Yaitu makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, 
tumbuhan, dan mikroba. 

 

2. Faktor abiotik 

Yaitu suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. 

 

A.  JENJANG KEHIDUPAN 



 Faktor biotik, faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di 
bumi, baik tumbuhan maupun hewan. 

 

 Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan 
berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai 
dekomposer. 

 

 Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang 
meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.  

 

 Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam 
ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi membentuk 
suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. 

1.  FAKTOR BIOTIK 



CONTOH KOMPONEN BIOTIK 



TINGKATAN ORGANISME 





 Individu merupakan organisme tunggal, seperti seekor tikus, seekor 
kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang 
manusia.  

 Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan disebut adaptasi. 

 

   Macam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya,  yaitu : 

1. Adaptasi  morfologi, penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan 
hidupnya. Contoh : gigi-gigi khusus, moncong, paruh, daun, akar. 

2. Adaptasi  fisiologi, penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk 
mempertahankan hidupnya. Contoh : kelenjar bau, kantong tinta, 
mimikri pada kadal. 

3. Adaptasi  tingkah laku, yaitu adaptasi yang didasarkan pada tingkah 
laku. Contoh : pura-pura tidur atau mati, migrasi. 

1.)  INDIVIDU  



 Populasi yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah 
tertentu dan waktu tertentu. 

 Ukuran populasi berubah sepanjang waktu, dan perubahan ukuran dalam 
populasi  ini disebut dinamika populasi. 

 

 Karakteristik populasi antara lain :  

o Kepadatan (densitas) 

o Laju kelahiran (natalitas)  

o Laju kematian (mortalitas) 

o Potensi biotik 

o Penyebaran umur 

o Bentuk pertumbuhan 

2.)  POPULASI 



Dinamika populasi disebabkan oleh : 

1. Imigrasi 

Yaitu perpindahan satu atau lebih organisme kedaerah lain atau 
peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih 
organisme, yang mana di daerah yang didatangi sudah terdapat 
kelompok dari jenisnya. 

2. Emigrasi 

Yaitu peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau lebih 
organisme, sehingga populasi akan menurun. 



 Merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada 
suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan 
mempengaruhi satu sama lain. 

 

 Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks 
bila dibandingkan dengan individu dan populasi. 

 

 Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari 
komunitas dan antara komponennya saling berhubungan 
melalui keragaman interaksinya. 

3.)  KOMUNITAS 



Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi 
yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. 

 

Komponen penyusun ekosistem adalah produsen (tumbuhan 
hijau), konsumen (herbivora, karnivora, dan omnivora), dan 
dekomposer/pengurai (mikroorganisme). 

4.)  EKOSISTEM 



Faktor abiotik  faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, 
faktor abiotik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah : 

1. Suhu 

 Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan 
syarat yang diperlukan organisme untuk hidup.  

2. Sinar matahari 

 Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena 
matahari menentukan suhu. 

 Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh 
tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. 

3. Air 

 Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk 
kelangsungan hidup organisme. 

2.  FAKTOR ABIOTIK 



d. Tanah 

 Merupakan tempat hidup bagi organisme dan menyediakan unsur-
unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan.  

e. Ketinggian 

 Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di 
tempat tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan 
kondisi fisik dan kimia yang berbeda. 

f. Angin 

 Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan juga berperan 
dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. 

g. Garis lintang 

 Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang 
berbeda pula, yang menyebabkan perbedaan distribusi organisme di 
permukaan bumi. 



CONTOH KOMPONEN ABIOTIK 

Air, sangat diperlukan oleh 
makhluk hidup 

Tanah, berasal dari  
pelapukan batuan 



 Interaksi antar-organisme : 

     1.  Netral 

     2.  Predasi 

     3.  Parasitisme 

     4.  Komensalisme 

     5.  Mutualisme 

 Interaksi antar-populasi : 

     1.  Alelopati 

     2.  Kompetisi 

 Interaksi antar komunitas 

 Interaksi antara komponen biotik dan abiotik 

B.  INTERAKSI 



CONTOH SIMBIOSIS 

Simbiosis mutualisme antara ganggang hijau biru dan 
Jamur membentuk lumut kerak 

Simbiosis komensalisme 
antara kerang dan paus 

Simbiosis parasitisme antara 
kutu rambut dan kulit kepala 



 Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi 
ke bentuk energi yang lain. 

 

 Dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen primer, 
konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba di dalam tanah. Siklus ini 
berlangsung dalam ekosistem. 

 

 Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi 
matahari untuk kegiatan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan 
materi organik yang berasal dari materi anorganik. 

 

 Bumi mendapatkan pasokan energi dari matahari sebanyak 1022 Joule 
tetapi hanya sekitar 1 % yang dapat diperoleh produsen dan diubah 
menjadi energi kimia melalui fotosintesis. 

C.  ALIRAN ENERGI 



 

Reaksi keseimbangan antara fotosintesis dengan respirasi : 

                  

fotosintesis 

CO2 + 6 H2O                                C6H12O6 + 6 O2 

respirasi 



 Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi 
dalam bentuk materi organik. 

 

 Berdasarkan tingkat trofiknya (dalam hal pemenuhan 
kebutuhan makanan), konsumen dibedakan atas  : 

 Konsumen primer atau herbivora 

 Konsumen sekunder atau karnivora 

 Konsumen tersier atau karnivora puncak 



 Dekomposer merupakan makhluk hidup yang memperoleh 
makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa 
organik yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. 

 

 Dekomposer berperan mengembalikan materi ke lingkungan 
abiotik dan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. 



DALAM SUATU EKOSISTEM, TERDAPAT PRODUSEN, KONSUMEN, 
DEKOMPOSER, DAN DETRIVOR 

Contoh dekomposer, yaitu jamur 

Contoh detrivor, yaitu kutu kayu 

Contoh produsen yaitu rumput, contoh 
konsumen yaitu zebra 

Contoh konsumen yaitu laba-laba 
dan gurita 



 Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam 
tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan.  

 Contoh sebuah rantai makanan : 

Daun berwarna hijau (produsen)  ulat (konsumen 1)  

ayam (konsumen 2)  musang (konsumen 3)  

macan (konsumen 4/puncak) 

 

 Sebagian besar ekosistem memperoleh energi secara langsung dari 
matahari tetapi  detritivor memperoleh energi dari materi makhluk hidup 
yang telah mati. 

 Rantai makanan detritus : 

Bakteri dan jamur (dekomposer)  remukan/hancuran bahan (detritus)  
dimakan oleh cacing tanah, rayap, belatung (detritivor) 

1.  RANTAI MAKANAN & JARING-JARING MAKANAN 



ALIRAN ENERGI DALAM RANTAI MAKANAN 



1.  Rantai Pemangsa  Rantai pemangsa landasan utamanya adalah 
tumbuhan hijau sebagai produsen. 

Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai 
konsumen I, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora 
sebagai konsumen ke-2 dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora 
maupun herbivora sebagai konsumen ke-3. 

2.  Rantai Parasit  Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga 
organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain 
cacing, bakteri, dan benalu. 

3.  Rantai Saprofit  Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad 
pengurai. Misalnya jamur dan bakteri. 

Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan satu dengan 
lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. 

RANTAI POKOK 



CONTOH RANTAI MAKANAN 

Rumput 
(produsen) 

Belalang 
(konsumen primer) 

Kadal 
(konsumen  
sekunder) 

Burung elang 
(konsumen tertier) 



Jaring-jaring makanan merupakan hubungan yang saling 
bersambungan antar komponen rantai makanan. 

 





 Aliran energi dalam ekosistem dapat diperlihatkan melalui rantai 
makanan dan jaring-jaring makanan, tetapi untuk mengetahui 
jumlah energi dari berbagai tingkat trofik dapat dipelihatkan 
melalui piramida ekologi. 

 

 Terdiri atas : 

1. Piramida energi 

2. Piramida jumlah 

3. Piramida biomassa 

2.  PIRAMIDA EKOLOGI 



 Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan 
kerja. Energi diperoleh organisme dari makanan yang 
dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. 

 

 Keseluruhan energi dalam sebuah ekosistem dapat diukur 
dengan beberapa cara, yaitu : 

 Energi total pada tingkat trofik produsen dapat diukur dengan 
cara membakarnya (kalori atau energi panas dari pembakaran 
sama dengan energi yang terkandung pada materi organik 
produsen. 

 Menentukan prosentase energi (dengan mengukur rata-rata 
fotosintesis dengan respirasi serta menghitung jumlah energi 
yang terperangkap di dalam materi hidup produsen). 

1.)  PIRAMIDA ENERGI 



 Sekitar 90 % energi hilang selama mengalir dari satu tingkat trofik 
ke tingkat trofik berikutnya yang lebih tinggi dan hanya 10 % yang 
dapat dimanfaatkan. Hal ini karena : 

 Hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan 
oleh tingkat trofik selanjutnya. 

 Beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan 
dikeluarkan sebagai sampah. 

 Hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh 
organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. 





 Dengan cara menghitung jumlah makhluk hidup pada setiap 
tingkat trofik. 

 

 Dalam kenyataannya, pengukuran jumlah energi dengan cara 
menghitung jumlah makhluk hidup mempunyai kelemahan, hal ini 
disebabkan perbedaan ukuran makhluk hidup. 

2.)  PIRAMIDA JUMLAH 





 Biomassa adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. 

 Biomassa adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. 
Untuk mengukur biomassa di tiap tingkat trofik maka rata-rata 
berat organisme di tiap tingkat harus diukur kemudian barulah 
jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. 

 Piramida biomassa berfungsi menggambarkan perpaduan massa 
seluruh organisme di habitat tertentu, dan diukur dalam gram.  

 Piramida biomassa masih memiliki beberapa kelamahan, yaitu 
beberapa makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk 
mengumpulkan biomassa pada periode waktu lebih panjang, 
sedangkan yang lainnya tidak. 

3.)  PIRAMIDA BIOMASSA 







 Siklus biogeokimia atau siklus organik-anorganik adalah siklus 
unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik 
ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. 

 

 Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, 
tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan 
abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. 

D.  PERAN KOMPONEN EKOSISTEM DALAM DAUR       
      BIOGEOKIMIA 



 Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara 
tidak langsung. 

 

 Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat 
yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. 

 

 Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi 
makanan untuk diri mereka sendiri dan organisme heterotrof lain. 

 

 Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, CO2 yang mereka 
keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah 
seimbang dengan jumlah CO2 di air. 

1.  DAUR KARBON & OKSIGEN 





 Air merupakan alat transpor utama bagi pemindahan zat dalam 
beberapa daur biogeokimia. 

 

 Molekul air sangat penting bagi kehidupan, misalnya dalam proses 
fotosintesis dan beberapa reaksi metabolik di dalam tubuh makhluk 
hidup. 

 

 Di atmosfer, air tersedia dalam bentuk uap air dan uap air berasal 
dari proses evaporasi (penguapan) di laut. Selain itu, juga dari 
evaporasi permukaan daun tumbuhan yang disebut transpirasi. 

2.  DAUR AIR 





 Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% dari udara. Nitrogen bebas 
dapat ditambat/difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akarnya 
(misalnya jenis polongan) dan beberapa jenis ganggang,  serta dapat bereaksi 
dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat/ petir. 

 

 Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia (NH3), ion 
nitrit (N02

-), dan ion nitrat (N03
-). 

 

 Beberapa bakteri yang dapat menambat nitrogen terdapat pada akar legum dan 
akar tumbuhan lain, misalnya Marsiella crenata. 

 

 Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara 
langsung, yakni Acetobacter sp. yang bersifat aerob dan Clostridium sp. yang 
bersifat anaerob. Nostoc sp. dan Anabaena sp. (ganggang biru) juga mampu 
menambat nitrogen.  

3.  DAUR NITROGEN 



 Nitrogen yang diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia 
diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakteri. 

  

 Amonia ini akan di nitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu 
Nitrosomonas dan Nitrosococcus sehingga menghasilkan nitrat 
yang akan diserap oleh akar tumbuhan. 

 

 Selanjutnya oleh bakteri denitrifikan, nitrat diubah menjadi 
amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen yang 
dilepaskan ke udara. Dengan cara ini siklus nitrogen akan 
berulang dalam ekosistem. 







 Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat 
organik (pada tumbuhan dan hewan) dan senyawa fosfat anorganik 
(pada air dan tanah). 

 Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh 
dekomposer (pengurai) menjadi fosfat anorganik. 

 Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis 
dan mengendap di sedimen laut. 

 Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik 
terlarut di air tanah dan laut.  

 Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan 
lagi. Siklus ini berulang terus menerus. 

4.  DAUR FOSFOR 





 Nama : 

Pertanyaan : 

 

 Nama : 

Pertanyaan : 
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