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12. Ekologi-Biotik

Wignyanto

Ekologi

•Hubungan kait mengkait
antara makhluk hidup
dengan lingkungannya
(baik lingkungan abiotik
mapun biotik)

Ekologi adalah Ilmu Pengetahuan

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yangterdiri
dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah atau
tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. 

Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari
baik interaksi antar makhluk hidup maupun
interaksi antara makhluk hidup dan
lingkungannya(termasuk sesama makhluk hidup). 

Penerapan ekologi di bidang pertanian dan
perkebunan di antaranya adalah penggunaan
kontrol biologi untuk pengendalian populasi
hama guna meningkatkan produktivitas. 

Pengamatan ini bertujuan untuk
menemukan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam hubungan timbal
balik tersebut.

Dalam studi ekologi digunakan
metoda pendekatan secara
menyeluruh pada komponen-
komponen yang berkaitan dalam
suatu sistem. 

Ruang lingkup ekologi berkisar pada 
tingkat populasi, komunitas, dan 
ekosistem.
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Prinsip-Prinsip Ekologi

Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan
ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, 
yaitu faktor abiotik dan biotik. 

Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, 
dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah makhluk
hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, 
dan mikroba. 

Ekologi juga berhubungan erat dengan
tingkatan-tingkatan organisasi
makhluk hidup, yaitu populasi, 
komunitas, dan ekosistem yang saling
mempengaruhi dan merupakan suatu
sistem yang menunjukkan kesatuan.

Faktor Biotik

Faktor biotik adalah 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.

A. INDIVIDU                                             Fakultatip

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

Dalam mempertahankan hidup, seekor tikus jenis
dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. 
Misalnya, seekor hewan itu harus mendapatkan
makanan, mempertahankan diri terhadap musuh
alaminya, serta memelihara anaknya. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus
memiliki struktur khusus seperti : duri, sayap, kantung, 
atau tanduk. 

Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, 
seperti membuat sarang atau melakukan migrasi
yang jauh untuk mencari makanan. 

Struktur dan tingkah laku demikian disebut
adaptasi.

Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup
terhadap lingkungannya, yaitu: adaptasi morfologi, 
adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.

1.  Adaptasi Morfologi Fakultatip
Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh
untuk kelangsungan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi: 

a. Gigi-gigi khusus
Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi menjadi
empat gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa, 
serta gigi geraham dengan ujung pemotong yang tajam untuk
mencabik-cabik mangsanya.  

b. Paruh
Elang memiliki paruh yang kuat dengan rahang atas yang 
melengkung dan ujungnya tajam. Fungsi paruh untuk
mencengkeram korbannya. 
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c. Moncong Fakultatip

Trenggiling besar adalah hewan menyusui yang hidup di
hutan rimba Amerika Tengah dan Selatan. Makanan
trenggiling adalah semut, rayap, dan serangga lain yang 
merayap. 
Hewan ini mempunyai moncong panjang dengan ujung
mulut kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah
kecil untuk mengisap semut dari sarangnya. 

Hewan ini mempunyai lidah panjang dan bergetah yang 
dapat dijulurkan jauh keluar mulut untuk menangkap
serangga.

d. Daun Fakultatip
Tumbuhan insektivora (tumbuhan pemakan serangga), 
misalnya kantong semar, memiliki daun yang berbentuk
piala dengan permukaan dalam yang licin sehingga dapat
menggelincirkan serangga yang hinggap. 
Dengan enzim yang dimiliki tumbuhan insektivora, 
serangga tersebut akan dilumatkan, sehingga tumbuhan ini
memperoleh unsur yang diperlukan. 

e. Akar
Akar tumbuhan gurun kuat dan panjang, berfungsi untuk
menyerap air yang terdapat jauh di dalam tanah. 
Sedangkan akar hawa pada tumbuhan bakau untuk
bernapas.

2. Adaptasi Fisiologi Fakultatip
Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan
hidupnya. 

a. Kelenjar bau
Musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi
lubang dubur. Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya.

b. Kantong tinta
Cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Bila musuh datang, 
tinta disemprotkan ke dalam air sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihat kedudukan
cumi-cumi dan gurita.

c. Mimikri pada kadal
Kulit kadal dapat berubah warna karena pigmen yang dikandungnya. Perubahan warna ini 
dipengaruhi oleh faktor dalam berupa hormon dan faktor luar berupa suhu serta keadaan 
sekitarnya.

3. Adaptasi tingkah laku
Adaptasi tingkah laku merupakan 
adaptasi yang didasarkan pada tingkah 
laku. Contohnya  :

a. Pura-pura tidur atau mati
Beberapa hewan berpura-pura tidur atau 
mati, misalnya tupai Virginia. 
Hewan ini sering berbaring tidak berdaya 
dengan mata tertutup bila didekati 
seekor anjing.

b. Migrasi
Ikan salem raja di Amerika Utara melakukan migrasi 
untuk mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. 
Ikan ini hidup di laut. Setiap tahun, ikan salem 
dewasa yang berumur empat sampai tujuh tahun 
berkumpul di teluk disepanjang Pantai Barat Amerika 
Utara untuk menuju ke sungai. 

Saat di sungai, ikan salem jantan mengeluarkan 
sperma di atas telur-telur ikan betinanya. Setelah itu 
ikan dewasa biasanya mati. Telur yang telah menetas 
untuk sementara tinggal di air tawar. Setelah menjadi 
lebih besar mereka bergerak ke bagian hilir dan 
akhirnya ke laut.

B. POPULASI                              Fakultatip

Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu 
daerah dan waktu tertentu disebut populasi 
Misalnya, populasi pohon kelapa di kelurahan 
Tegakan pada tahun 1989 berjumlah 2552 batang. 

Ukuran populasi berubah sepanjang waktu. 
Perubahan ukuran dalam populasi ini disebut 
dinamika populasi. Perubahan ini dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus perubahan jumlah 
dibagi waktu. Hasilnya adalah kecepatan perubahan 
dalam populasi. 
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Ada beberapa faktor penyebab kecepatan rata-rata 
dinamika populasi. Dari alam mungkin disebabkan oleh 
bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, sedangkan 
dari manusia misalnya tebang pilih. 

Populasi mempunyai karakteristik yang khas untuk 
kelompoknya yang tidak dimiliki oleh masing-masing 
individu anggotanya. 

Karakteristik ini antara lain : kepadatan (densitas), laju 
kelahiran (natalitas), laju kematian (mortalitas), potensi 
biotik, penyebaran umur, dan bentuk pertumbuhan. 
Natalitas dan mortalitas merupakan penentu utama 
pertumbuhan populasi. 

Dinamika populasi dapat juga disebabkan 
imigrasi dan emigrasi. 
Hal ini khusus untuk organisme yang dapat 
bergerak, misalnya hewan dan manusia. 

Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih 
organisme kedaerah lain atau peristiwa 
didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih 
organisme; didaerah yang didatangi sudah 
terdapat kelompok dari jenisnya. 
Imigrasi ini akan meningkatkan populasi.

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

Secara garis besar, imigrasi dan natalitas akan 
meningkatkan jumlah populasi, sedangkan mortalitas dan 
emigrasi akan menurunkan jumlah populasi. 

Populasi hewan atau tumbuhan dapat berubah, namun 
perubahan tidak selalu menyolok. 

Pertambahan atau penurunan populasi dapat menyolok 
bila ada gangguan drastis dari lingkungannya, misalnya 
adanya penyakit, bencana alam, dan wabah hama.

C. KOMUNITAS                                Fakultatip
Komunitas ialah 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.

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 faring-
faring makanan.

Ekosistem
Hutan Rakyat 
dengan
tanaman utama
Jati.

Tanaman
bawahnya
Empon-empon, 
Garut, Tales, 
dan umbi-
umbian lainnya
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Susunan Dan Macam Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki
penyusun yang beragam. Di bumi ada bermacam-macam
ekosistem.

1. Susunan Ekosistem
Dilihat dari susunan dan fungsinya, suatu ekosistem tersusun atas
komponen sebagai berikut.

a.Komponen autotrof
(Auto = sendiri dan trophikos = menyediakan
makan). 

b.Autotrof adalah organisme yang mampu
menyediakan/mensintesis makanan sendiri yang 
berupa bahan organik dari bahan anorganik
dengan bantuan energi seperti matahari dan
kimia. 

c. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen, 
contohnya tumbuh-tumbuhan hijau. 

b. Komponen heterotrof
(Heteros = berbeda, trophikos = makanan). 
Heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai
makanannya dan bahan tersebut disediakan organisme lain. Heterotrof adalah manusia, 
hewan, jamur, dan mikroba. 

c. Bahan tak hidup (abiotik)
Bahan tak hidup yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri dari tanah, air, udara, sinar
matahari. Bahan tak hidup merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya
kehidupan, atau lingkungan tempat hidup. 

d. Pengurai (dekomposer)
Pengurai adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari
organisme mati (bahan organik kompleks). Organisme pengurai menyerap sebagian hasil
penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan
kembali oleh produsen. Termasuk pengurai adalah bakteri dan jamur. 

2. Macam-macam Ekosistem

Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem
darat dan ekosistem perairan. Ekosistem perairan
dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air Laut. 

a. Ekosistem darat
Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya 
berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya (garis 
lintangnya), ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa 
bioma, yaitu : 

1. Bioma gurun
Beberapa Bioma gurun terdapat di daerah tropika (sepanjang 
garis balik) yang berbatasan dengan padang rumput. 
Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah (25 
cm/tahun). Suhu slang hari tinggi (bisa mendapai 45°C) sehingga 
penguapan juga tinggi, sedangkan malam hari suhu sangat 
rendah (bisa mencapai 0°C). Perbedaan suhu antara siang dan 
malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun 
berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan 
menahun berdaun seperti duri contohnya kaktus, atau tak 
berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan 
untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain 
rodentia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. 

2. Bioma padang rumput
Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari 
daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah 
hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun dan hujan 
turun tidak teratur. Porositas (peresapan air) tinggi 
dan drainase (aliran air) cepat. Tumbuhan yang ada 
terdiri atas tumbuhan terna (herbs) dan rumput 
yang keduanya tergantung pada kelembapan. 
Hewannya antara lain: bison, zebra, singa, anjing 
liar, serigala, gajah, jerapah, kangguru, serangga, 
tikus dan ular
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3. Bioma Hutan Basah
Bioma Hutan Basah terdapat di daerah tropika dan subtropik.
Ciri-cirinya adalah, curah hujan 200-225 cm per tahun. Species 
pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan 
yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama 
antara 20-40 m, cabang-cabang pohon tinngi dan berdaun lebat 
hingga membentuk tudung (kanopi). Dalam hutan basah terjadi 
perubahan iklim mikro (iklim yang langsung terdapat di sekitar 
organisme). Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. 
Variasi suhu dan kelembapan tinggi/besar; suhu sepanjang hari 
sekitar 25°C. Dalam hutan basah tropika sering terdapat 
tumbuhan khas, yaitu liana (rotan), kaktus, dan anggrek sebagai 
epifit. Hewannya antara lain, kera, burung, badak, babi hutan, 
harimau, dan burung hantu. 

4. Bioma hutan gugur

Bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim 
sedang,

Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang 
tahun. Terdapat di daerah yang mengalami empat 
musim (dingin, semi, panas, dan gugur). 
Jenis pohon sedikit (10 s/d 20) dan tidak terlalu 
rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, 
bajing, burung pelatuk, dan rakoon (sebangsa 
luwak). 

5. Bioma Taiga

Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara 
dan di pegunungan daerah tropik. 
Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. 
Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas 
satu spesies seperti konifer, pinus, dap sejenisnya. 
Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. 
Hewannya antara lain moose, beruang hitam, ajag, 
dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada 
musim gugur. 

b. Ekosistem Air Tawar

Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu 
tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan 
terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam 
tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, 
sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua 
filum hewan terdapat dalam air tawar. 

Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya 
telah beradaptasi.
Adaptasi organisme air tawar adalah sebagai 
berikut. 

Adaptasi tumbuhan

Tumbuhan yang hidup di air tawar biasanya bersel 
satu dan dinding selnya kuat seperti beberapa alga 
biru dan alga hijau. Air masuk ke dalam sel hingga 
maksimum dan akan berhenti sendiri. 
Tumbuhan tingkat tinggi, seperti teratai (Nymphaea 
gigantea), mempunyai akar jangkar (akar sulur). 
Hewan dan tumbuhan rendah yang hidup di habitat 
air, tekanan osmosisnya sama dengan tekanan 
osmosis lingkungan atau isotonis. 

Adaptasi hewan
Ekosistem air tawar dihuni oleh nekton. Nekton merupakan 
hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang 
kuat. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar, 
misalnya ikan, dalam mengatasi perbedaan tekanan osmosis 
melakukan osmoregulasi untuk memelihara keseimbangan air 
dalam tubuhnya melalui sistem ekskresi, insang, dan 
pencernaan. 
Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat 
darat. Penggolongan organisme dalam air dapat berdasarkan 
aliran energi dan kebiasaan hidup.
1. Berdasarkan aliran energi, organisme dibagi menjadi autotrof 
(tumbuhan), dan fagotrof (makrokonsumen), yaitu karnivora 
predator, parasit, dan saprotrof atau organisme yang hidup pada 
substrat sisa-sisa organisme. 
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2. Berdasarkan kebiasaan hidup, organisme dibedakan : 

a. Plankton; 
terdiri alas fitoplankton dan zooplankton; biasanya melayang-
layang (bergerak pasif) mengikuti gerak aliran air. 
b. Nekton;
hewan yang aktif berenang dalam air, misalnya ikan. 
c. Neuston;
organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air atau 
bertempat pada permukaan air, misalnya serangga air.
d. Perifiton; merupakan tumbuhan atau hewan yang 
melekat/bergantung pada tumbuhan atau benda lain, misalnya 
keong. 
e. Bentos; hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup 
pada endapan. Bentos dapat sessil (melekat) atau bergerak bebas, 
misalnya cacing dan remis.

1. Danau
Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa
meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah
berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari
sehingga terjadi fotosintesis disebut daerah fotik. Daerah yang tidak tertembus cahaya
matahari disebut daerah afotik. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur
yang drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan
daerah dingin di dasar. 
Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan
jaraknya dari tepi. Berdasarkan hal tersebut danau dibagi menjadi 4 daerah sebagai
berikut. 

a) Daerah litoral
Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air 
yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang 
berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. 
Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat 
(khususnya diatom), berbagai siput dan remis, serangga, krustacea, ikan, amfibi, reptilia 
air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang 
sering mencari makan di danau. 

b. Daerah limnetik
Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih 
dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai 

2. Sungai
Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih
serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara 
konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan 
garis lintang. 
Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras 
tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri, karena akan 
terbawa arus. Sebagai gantinya terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan 
tanaman berakar, sehingga dapat mendukung rantai makanan. 
Komposisi komunitas hewan juga berbeda antara sungai, anak sungai, dan hilir. Di anak 
sungai sering dijumpai Man air tawar. Di hilir sering dijumpai ikan kucing dan gurame. 
Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai kura-kura dan ular. Khusus sungai di daerah 
tropis, dihuni oleh buaya dan lumba-lumba. 
Organisme sungai dapat bertahan tidak terbawa arus karena mengalami adaptasi 
evolusioner. Misalnya bertubuh tipis dorsoventral dan dapat melekat pada batu. 
Beberapa jenis serangga yang hidup di sisi-sisi hilir menghuni habitat kecil yang bebas dari 
pusaran air. 

c. Ekosistem air laut
Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, 

dan terumbu karang. 

1. Laut
Habitat laut (oseanik) ditandai oleh salinitas (kadar garam) yang 
tinggi dengan ion CI- mencapai 55% terutama di daerah laut 
tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. 

Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25°C. Perbedaan suhu bagian 
atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di 
bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut 
daerah termoklin.

Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat 
bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan 
banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari pantai ke tengah 
menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, 

Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya 
dan wilayah permukaannya secara horizontal.

1. Menurut kedalamannya, ekosistem air laut dibagi sebagai 
berikut. 

a. Litoral merupakan daerah yang berbatasan dengan darat. 
b. Neretik merupakan daerah yang masih dapat ditembus
cahaya matahari sampai bagian dasar dalamnya ± 300 meter.
c. Batial merupakan daerah yang dalamnya berkisar antara
200-2500 m
d. Abisal merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam
dari pantai (1.500-10.000 m). 

2. Menurut wilayah permukaannya secara horizontal, berturut-turut dari tepi laut
semakin ke tengah, laut dibedakan sebagai berikut.

1. Epipelagik merupakan daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar
200 m.

2. Mesopelagik merupakan daerah dibawah epipelagik dengan kedalam an 200-
1000 m. Hewannya misalnya ikan hiu.

3. Batiopelagik merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200-2.500 m. 
Hewan yang hidup di daerah ini misalnya gurita.

4. Abisalpelagik merupakan daerah dengan kedalaman mencapai 4.000m; tidak
terdapat tumbuhan tetapi hewan masih ada. Sinar matahari tidak mampu
menembus daerah ini.

5. Hadal pelagik merupakan bagian laut terdalam (dasar). Kedalaman lebih dari
6.000 m. Di bagian ini biasanya terdapat lele laut dan ikan Taut yang dapat
mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen di tempat ini adalah bakteri yang 
bersimbiosis dengan karang tertentu.

Di laut, hewan dan tumbuhan tingkat rendah memiliki tekanan osmosis sel yang 
hampir sama dengan tekanan osmosis air laut. Hewan tingkat tinggi beradaptasi
dengan cara banyak minum air, pengeluaran urin sedikit, dan pengeluaran air 
dengan cara osmosis melalui insang. Garam yang berlebihan diekskresikan
melalui insang secara aktif. 
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Interaksi Antar Komponen Ekosistem

Interaksi antarkomponen ekosistem dapat merupakan
interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar
komunitas.

A. Interaksi antar organisme
Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk
hidup yang lain. Setiap individu akan selalu berhubungan
dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik
individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari
populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar
kita.

Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang
erat. Interaksi antarorganisme dapat dikategorikan sebagai berikut.

a. Netral
Hubungan tidak saling mengganggu antarorganisme dalam
habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak
merugikan kedua belah pihak, disebut netral. Contohnya : 
antara capung dan sapi.

b. Predasi/Predator
Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator). Hubungan ini sangat 
erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi 
sebagai pengontrol populasi mangsa. 
Contoh : Singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa,dan burung hantu dengan tikus.

c. Parasitisme
Parasitisme adalah hubungan antarorganisme yang berbeda 
spesies, bilasalah satu organisme hidup pada organisme lain dan 
mengambil makanan dari hospes/inangnya sehingga bersifat 
merugikan inangnya.
Contoh : Plasmodium dengan manusia, Taeniasaginata dengan 
sapi, dan benalu dengan pohon inang. 

d. Komensalisme
Komensalisme merupakan hubunganantara dua organisme yang 
berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk 
berbagi sumber makanan; salah satu spesies diuntungkan dan 
spesies lainnya tidak dirugikan. 
Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya.

e. Mutualisme

Mutualisme adalah hubungan antara dua 
organisme yang berbeda spesies yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak. 

Contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil 
akar kacang-kacangan.

B. Interaksi Antarpopulasi
Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung 
atau tidak langsung dalam komunitasnya.

Alelopati merupakan interaksi antarpopulasi, bila populasi yang satu menghasilkan zat 
yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, di sekitar pohon walnut 
(juglans) jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat toksik. 
Pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contoh, jamur 
Penicillium sp. dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri tertentu.

Kompetisi merupakan interaksi antarpopulasi, bila antarpopulasi terdapat kepentingan 
yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. 
Contoh, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput.

C. Interaksi Antar Komunitas

Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling 
berinteraksi. 
Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai. 
Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, 
burung, ular, dan gulma. 
Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. 
Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari 
air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut.

Interaksi antar komunitas cukup komplek karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi 
juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati, misalnya 
pada daur karbon. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda misalnya laut dan 
darat.
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D. Interaksi Antarkomponen Biotik dengan Abiotik

Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk 
ekosistem. Hubunganantara organisme dengan lingkungannya 
menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain 
aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau 
tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. 

Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem 
dapat mempertahankan keseimbangannya. 
Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini 
merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini 
tidak diperoleh maka akan mendorong terjadinya dinamika 
perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru.

SUKSESI 

Komunitas yang terdiri dari berbagai populasi bersifat dinamis
dalam interaksinya yang berarti dalam ekosistem mengalami
perubahan sepanjang masa. Perkembangan ekosistem menuju
kedewasaan dan keseimbangan dikenal sebagai suksesi ekologis
atau suksesi.
Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik
dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi berakhir
dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah
tercapai keadaan seimbang (homeostatis).
Di alam ini terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer 
dan suksesi sekunder.


