
B I O T I K
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
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.



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.



Siklus Biogeokimia

Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumf. 
Materi yang berupa unsurunsur terdapat dalam senyawa kimia
yang merupakan Materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. 
Siklus biogeokimia atau siklus organikanorganik 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 jugs 
melibatkan reaksireaksi kimia dalam lingkungan abiotik
sehingga disebut siklus biogeokimia. 
Siklus-siklus tersebut antara lain: siklus air, siklus oksigen, siklus
karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Di sini hanya akan
dibahas 3 macam siklus, yaitu siklus nitrogen, siklus fosfor, dan
siklus karbon. 



1. Siklus Nitrogen (N2)

2. Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% 
dari udara. 

Nitrogen bebas dapat ditambat/difiksasi terutama oleh
tumbuhan yang berbintil akar (misalnya jenis
polongan) dan beberapa jenis ganggang. 

Nitrogen bebas juga 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 Azotobacter sp. 
yang bersifat aerob dan Clostridium sp. yang bersifat 
anaerob. 

Nostoc sp. dan Anabaena sp. (ganggang biru) juga 
mampu menambat nitrogen. 

Nitrogen yang diikat (fiksasi) ini biasanya dalam bentuk 
amonia. 



Amonia akan diperoleh kembali dari hasil penguraian 
jaringan yang mati oleh bakteri dekomposer. 

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 



2. Siklus Fosfor

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. Oleh karena itu, fosfat 
banyak terdapat di batu karang dan fosil. 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. 



3. Siklus Karbon dan Oksigen

Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0.03%. Sumber-
sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, 
erupsi vulkanik, pembakaran batubara, dan asap pabrik.

Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan
untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang 
nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk
berespirasi. 

Hewan dan tumbuhan yang mati, dalam waktu yang lama akan
membentuk batubara di dalam tanah. Batubara akan
dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah
kadar C02 di udara.



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.



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.



1.Suksesi Primer

Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. 
Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal
tersebut secara total sehingga di tempat komunitas
asal terbentuk habitat baru. 

Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah
longsor, letusan gunung berapi, endapan Lumpur yang 
baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. 

Gangguan dapat pula karena perbuatan manusia
misalnya penambangan timah, batubara, dan minyak
bumi.



Contoh yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang 
pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan gunung Krakatau mula-mula
muncul pioner berupa lumut kerak (liken) serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap
penyinaran matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan
pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga terbentuk tanah sederhana. Kalau
tumbuhan perintis mati maka akan mengundang datangnya pengurai (dekomposer). Zat
yang terbentuk karena aktivitas penguraian bercampur dengan hasil pelapukan lahan
membentuk tanah yang lebih kompleks susunannya. 

Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. 
Kemudian rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Bersamaan dengan itu tumbuhan
herba pun tumbuh menggantikan tanaman pioner dengan menaunginya. Kondisi
demikian tidak menjadikan pioner subur tapi sebaliknya. 



Sementara itu, rumput dan belukar dengan akarnya yang 
kuat terns mengadakan pelapukan lahan.Bagian
tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga
keadaan tanah menjadi lebih tebal. 

Kemudian semak tumbuh. Tumbuhan semak menaungi
rumput dan belukar maka terjadilah kompetisi. 
Lama kelamaan semak menjadi dominan kemudian pohon
mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah
hutan. 
Saat itulah ekosistem disebut mencapai kesetimbangan
atau dikatakan ekosistem mencapai klimaks, yakni
perubahan yang terjadi sangat kecil sehingga tidak banyak
mengubah ekosistem itu.  



2. Suksesi Sekunder

Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami
gangguan, balk secara alami maupun buatan. Gangguan
tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme
sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan
kehidupan masih ada. 
Contohnya, gangguan alami misalnya banjir, gelombang taut, 
kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti
penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan
sengaja. 

Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia 
antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas
ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus.



Keseimbangan Lingkungan

Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya.

Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik
(tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik
(tumbuhan dan hewan, termasuk manusia). 



Lingkungan hidup, baik faktor biotik maupun
abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. 

Segala yang ada pada lingkungan dapat
dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi
kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan
memiliki daya dukung. 

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan
lingkungan untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya. 



Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala
keragaman interaksi yang ada mampu untuk
menyeimbangkan keadaannya. 

Namun tidak tertutup kemungkinan, kondisi
demikian dapat berubah oleh campur tangan
manusia dengan segala aktivitas pemenuhan
kebutuhan yang terkadang melampaui Batas. 



Keseimbangan lingkungan secara alami dapat
berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-
komponen yang ada terlibat dalam aksi-reaksi dan
berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan
energi (arus energi), dan siklus biogeokimia dapat
berlangsung. 

Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi
perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen
atau hilangnya sebagian komponen yang dapat
menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. 

Salah satu faktor penyebab gangguan adalah polusi di
samping faktor-faktor yang lain.



Ekosistem
Lahan
Pekarangan

Terdiri atas
aneka tanaman
perennial 
ekonomis: 

Pisang, 

Kelapa, Buah-
buahan

dan jenis-jenis
pohon lainnya


