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DEFINISI EKOLOGI 

• EKOLOGI (Yunani) 

• Oikos = lingkungan tempat tinggal  

• Logos = Pengetahuan / ilmu yang dipelajari 

 

• EKOLOGI yaitu hubungan antara organisme dan 
habitatnya atau ilmu yang mempelajari tentang 
hubungan antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya  



Komponen Lingkungan 

Faktor biotik / benda hidup 

• Contoh : manusia, hewan, 
tumbuhan, dan organisme lain 

Faktor abiotik /benda tak hidup 

• Contoh : tanah, air, udara, cahaya, 
suhu, batu, gunung, dll 

“Lingkungan adalah suatu sistem kompleks 
yang ada di sekitar manusia (benda hidup & tak 

hidup) yang mempengaruhi (timbal balik) 
perkembangan kehidupan manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung” 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN 3 



Biosphere 
TINGKAT ORGANISASI 

• Individu 

• Populasi 

• Komunitas 

• Ekosistem 

• Bioma 

• Biosphere 



POPULASI 

• Kumpulan individu 
sejenis yang dapat 
berkembang-biak 
serta berada pada 
tempat yang sama 
dan dalam kurun 
waktu yang sama 

• Sistem dinamis 
yang berinteraksi 



POPULASI 

• Populasi naik >> persaingan 

• Jenis persaingan 
• Langsung : Daya biak ↓ / mengurangi frekuensi pembiakan 

• Tak Langsung: saling mendahului dalam menghabiskan makanan, 
yang kehabisan mati kelaparan 

• Dampak Persaingan: 
• Kelahiran 

• Kelangsungan hidup 

• Pemindahan (emigrasi) 



KOMUNITAS 

• Kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan 
daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi 
satu sama lain 



EKOSISTEM 

• Suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak 
terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya 

• komunitas yang mencapai tingkat organisasi yang lebih tinggi 

• Terdiri dari: produsen, konsumen, bakteri pengurai 

 



RANTAI MAKANAN 



RANTAI MAKANAN 



AZAS-AZAS 
LINGKUNGAN 



AZAS 1 

“Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain,tetapi 
tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan” 





AZAS 2 

“Tidak ada sistem 
perubahan energi yang 

betul-betul efisien” 

BBM >> 20% dari energy 
potensial untuk menggerakkan 
mobil (energy mekanik), 80% 
lainnya dilepas ke lingkungan 

dalam bentuk panas 



AZAS 3 

Contoh: 

Produktivitas hutan tropis alam di Semenanjung  Malaya lebih 
tinggi daripada hutan iklim sedang di Inggris . Di Malaya hutan 
tumbuh sepanjang tahun tanpa waktu istirahat, sesuai dengan 
iklim tropis. Di Inggris, hutan hanya pada musim semi dan misim 
panas (± 5 bulan) hal ini terlihat asas 3.Faktor2 tersebut akan 
memberikan perbedaan antara tempat yang satu dengan yang 
lainnya. 

“Materi, energi, ruang, waktu, dan 
keanekaragaman,semuanya termasuk sumber alam” 



AZAS 4 

“Asas penjenuhan, kemampuan lingkungan atau habitat 
menyokong ada batasnya” 

Populasi bertambah 



AZAS 5 

“Ada dua jenis sumber 
alam,yaitu sumber alam yang 

pengadaannya dapat 
merangsang penggunaan 

seterusnya, dan yang tidak 
mempunyai daya rangsang 
penggunaan lebih lanjut.” 

“Kebutuhan” berpengaruh 
terhadap konsumsi 



AZAS 6 

“Individu dan spesies yang 
mempunyai lebih banyak 

keturunan daripada 
saingannya,cenderung berhasil 
mengalahkan saingannya itu.” 



AZAS 7 

• Kemampuan lingkungan untuk mendukung 
kehidupan >> terbatas (cuaca, iklim, pembakaran, 
banjir, gempa, dan kegiatan manusia) 

• Daerah kondisi alamnya stabil cenderung memiliki 
keanakaragaman yang tinggi dibandingkan dengan 
daerah yang kondisi alamnya tidak stabil 

• Jika lingkungan berubah >> kemungkinan penurunan 
individu >> kepunahan:. 

Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih 
tinggi di alam lingkungan yang “mudah diramal”. 



AZAS 8 

• Nicia : keadaan 
lingkungan yg khas 

• Mempunyai fungsi 
berbeda di alam >> 
dapat hidup 
berdampingan 

“Sebuah habitat dapat 
jenuh atau tidak oleh 

keanekaragaman 
takson,bergantung 

kepada bagaimana nicia 
dalam lingkungan hidup 
itu dapat memisahkan 

takson tersebut” 



AZAS 9 

• Biomassa: bobot total populasi (jumlah individu dikalikan 
bobot rata-rata individu) 

• Hubungan antara biomasa, aliran energi, dan 
keanekaragaman dalam suatu sistem biologi 

• Efisiensi penggunaan aliran energi dalam sistem biologi 
akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
kompleksitas organisasi sistem biologi itu 

“Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan 
biomassa dibagi produktivitasnya.” 



AZAS 10 

• Biomassa / produktivitas meningkat dalam lingkungan 
yang stabil 

• Lingkungan fisik yang stabil >> mampu bertahan & hidup 
lebih lama 

• Biomasa populasi besar >> energi besar. Maka, perlu 
efisiensi agar dapat digunakan dalam waktu yang lama 

“Pada lingkungan yang stabil perbandingan antara 
biomassa dengan produktivitas (B/P) dalam perjalanan 

waktu naik mencapai sebuah asimtot.” 



AZAS 11 

• Hama tikus, serangga dari 
hutan rawa menyerang 
tanaman pertanian di lahan 
transmigran 

• Orang desa bermigrasi ke kota 

• Hubungan negara maju-
berkembang, menguntungkan 
negara maju 

“Sistem yang sudah mantap (dewasa) mengeksploitasi 
sistem yang belum mantap (belum dewasa)” 



AZAS 12 

• Reaksi terhadap perubahan lingkungan : populasi dalam lingkungan 
belum mantap < lingkungan sudah mantap 

• Kalau terjadi perubahan drastis lingkungan,ekosistem sudah mantap 
lebih terancam,karena genetik populasi kaku terhadap perubahan 

• Contoh: kemampuan ikan dalam beradaptasi, sepert ikan betook 
yang mampu bertahan pada kondisi miskin air dan oksigen, langkah 
yang digunakan ikan jenis ini adalah dengan adaptasi morfologi dan 
fisiologi tubuhnya sehingga cocok dengan kondisi tersebut. 

“Kesempurnaan adaptasi suatu 
sifat atau tabiat bergantung 

kepada kepentingan relatifnya di 
dalam keadaan suatu lingkungan” 



AZAS 13 

• Contoh : Kondisi iklim 
didaerah tropis menyebabkan 
keanekaragaman yang tinggi. 
(lingkungan yang stabil) 

“Lingkungan yg secara fisik mantap 
memungkinkan terjadinya 

penimbunan keanekaragaman 
biologi dalam ekosistem yg 
mantap,yg kemudian dapat 
menggalakkan kemantapan 

populasi lebih jauh lagi” 



AZAS 14 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam komunitas atau populasi 
dapat diamati dan seringkali perubahan itu berupa pergantian 
komunitas lain.  

Contoh:  

Sebuah kebun jagung yang ditinggalkan setelah panen dan tidak 
ditanami lagi >> muncul berbagai jenis gulma (membentuk 
komunitas) 

“Derajat pola keteraturan naik-turunnya populasi bergantung 
kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya 

yang nanti akan mempengaruhi populasi itu” 


