BAB

3

EKOSISTEM
Pembahasan tentang Ekosistem merujuk pada kurikulum PLH di Jawa Barat
Kelas X Semester 1, berkaitan dengan Standar Kompetensi: Mencintai

lingkungan hidup dalam upaya menmbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Serta merujuk pada GBIM KLH Tahun 2006, Kelas X dan Kelas XI tentang:
Lingkungan Fisik dan Perubahan Ekosistem; dan Dampak Perubahan Ekosistem.

Di sekitar kita terdapat berbagai komponen lingkungan yang berinteraksi antara satu
dengan lainnya. Interaksi tersebut telah terjalin sekian lama, sehingga terbentuk
sebuah keseimbangan. Namun sayangnya berbagai intervensi manusia telah merusak
tatanan dan keseimbangan yang terjadi, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk
memulihkannya.
Di bumi terdapat berbagai macam ekosistem. Keberadaannya sebagian telah mengalami kerusakan karena intervensi manusia. Akibatnya terjadi berbagai permasalahan
lingkungan akibat dari tidak seimbangnya interaksi yang terjadi di dalamnya.
A. PENGERTIAN
Dalam suatu hamparan atau kawasan, misalnya hutan, kolam, danau dan lain-lain
terjadi interaksi antarkomponen abiotik dan komponen biotik. Tumbuhan memerlukan
komponen-komponen hara dari tanah, air, cahaya untuk tumbuh. Tumbuhan tersebut
kemudian menjadi sumber makanan bagi hewan pemakan tumbuhan atau konsumen,
demikian seterusnya. Peristiwa tersebut merupakan suatu sistem ekologi yang
terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya
atau dikenal pula sebagai ekosistem. Sistem terdiri atas komponen-komponen yang
bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan, sedangkan ekologi adalah ilmu yang
mengkaji hubungan timbal balik antara organisma dengan tempat hidupnya (habitat).
Ekosistem diartikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap
komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang
teratur. Keteraturan tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu yang bersifat
dinamis. Artinya, bisa terjadi perubahan, baik besar maupun kecil, yang disebabkan
oleh faktor alamiah maupun akibat ulah manusia.
B. KOMPONEN DALAM EKOSISTEM
Ekosistem dapat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan bentangan atau
hamparan tempat ekosistem berada, seperti ekosistem hutan, rawa, danau dan lain- 23 -

lain. Namun, jika dilihat dari komponennya terdiri atas komponen fisik (abiotik) dan
hayati (biotik). Komponen abiotik terdiri dari komponen yang bukan makhuk hidup,
contohnya tanah, udara, suhu, angin, curah hujan, dan lain-lain. Semua wujud abiotik
tersebut dalam bentuk materi dan energi dalam ekosistem. Materi dan energi yang
terdapat dalam komponen abiotik mendukung dan mempengaruhi kehidupan
komponen biotik di suatu ekosistem.
Komponen biotik suatu ekosistem, dilihat dari struktur trofiknya, terdiri atas beberapa
strata atau tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan dilihat dari
fungsinya, suatu ekosistem terdiri atas dua komponen besar yaitu komponen autotrof
dan heterotrof.
Produsen adalah organisma yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zatzat anorganik melalui proses fotosintesa dan klorofil. Organisma ini disebut autotrof
karena mampu membentuk makanannya sendiri juga menyediakan bagi kebutuhan
makhluk hidup lainnya.
Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan
lainnya. Kelompok ini tidak mampu membuat makanannya sendiri dari bahan
anorganik. Karena itu, ia sangat tergantung kepada organisma produsen.
Organisma konsumen disebut heterotrof. Pada konsumen juga terdapat tingkatan
lagi. Hewan yang memakan organisma produsen disebut konsumen primer.
Jenisnya terdiri dari herbivora dan dalam struktur trofik menduduki tingkat trofik
kedua. Konsumen yang memakan herbivora disebut konsumen sekunder dan terdiri
dari hewan-hewan karnivora atau omnivora. Konsumen sekunder ini berada pada
tingkat trofik ketiga. Hubungan antarkomponen biotik dalam ekosistem biasanya
membuat keterkaitan dalam sistem rantai makanan. Beberapa rantai makanan
yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan atau jaring-jaring
kehidupan.
Pengurai adalah organisma yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya
yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Zat ini tersimpan dalam tanah dan
dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan makanannya. Organisma pengurai
adalah bakteri dan jamur.
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Gambar 3.1: Jaring-Jaring Makanan yang membentuk suatu ekosistem
Sumber: http://library.thinkquest.org

C. ALIRAN MATERI DAN ENERGI DALAM EKOSISTEM
Produsen dan konsumen membentuk aliran energi atau rantai makanan dan bersama
dengan pengurai terbentuklah daur materi. Sebuah ekosistem dapat berfungsi dengan
adanya aliran materi dan energi. Aliran tersebut mengalir dari mata rantai yang satu ke
mata rantai lain dalam suatu rantai makanan.
Materi adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Dalam
peristiwa makan memakan, sebenarnya terjadi pemindahan materi dari satu organisma
yang dimakan ke organisma yang memakannya. Organisma pemakan kemudian
menumpuk materi dalam tubuhnya untuk pertumbuhan dirinya dan mengatur proses
metabolisme. Jika organisma tersebut mati, maka materi mengalir ke pengurai atau
jasad renik, demikian seterusnya.
Dalam makanan terdapat energi yang digunakan oleh organisma untuk melakukan
aktivitasnya. Bersamaan dengan aliran materi dalam peristiwa makan memakan, terjadi
pula aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk
energi satu 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. Jadi, energi tidak hilang tetapi berubah bentuknya,
sehingga dikenal dengan hukum kekekalan energi.
Hukum kekekalan energi dikenal juga dengan hukum thermodinamika. Hukum
thermodinamika I menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk menjadi
bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun demikian,
hukum thermodinamika II (atau hukum konservasi entropi) menyatakan bahwa tidak
ada suatu proses pengubahan energi yang terjadi secara sempurna (100 %). Dalam
proses tertentu perubahan satu bentuk energi menjadi energi yang lain selalu
menghasilkan sisa yang tidak terpakai pada proses itu. Sisa energi yang tidak terpakai
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itu disebut entropi. Karena entropi tersebut tidak terpakai dalam proses tersebut, maka
disebut pula sebagai limbah.
Sumber energi dapat bermacam-macam. Diantara sumber energi tersebut, matahari
merupakan sumber energi utama kehidupan. Tumbuhan berklorofil memanfaatkan
cahaya matahari untuk berfotosintesis. Organisma yang menggunakan energi cahaya
untuk merubah zat anorganik menjadi zat organik disebut kemoautotrof.
D. INTERAKSI ANTARKOMPONEN EKOSISTEM
Kualitas lingkungan hidup pada lingkungan alamiah akan terjadi keseimbangan
ekosistem jika tidak diganggu proses konversi energinya. Suatu ekosistem memiliki
kemampuan untuk mempertahankan kondisi seimbang seperti semula, bila tidak
memperoleh gangguan dari luar. Kemampuan untuk tetap stabil disebut stabilitas. Pada
ekosistem yang terbuka, materi dan energi akan terus mengalami proses konversi dan
transformasi namun tetap dapat menjaga keseimbangannya. Lingkungan yang mampu
menjaga keseimbangannya sendiri disebut lingkungan yang memiliki keseimbangan
dinamis.
Selama ekosistem tidak diganggu maka akan tetap menjaga keseimbangannya sendiri.
Sebaliknya, jika diganggu oleh penggaggu dari luar, seperti manusia, dan gangguan
tersebut melampaui batas kekuatan normalnya, maka kemampuan ekosistem tidak
mampu kembali ke keadaan semula. Gangguan yang tidak mampu diimbangi oleh
ekosistem artinya lingkungan tersebut memiliki daya lenting ekosistem.
Daya lenting adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk kembali normal atau
besarnya kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri bila memperoleh gangguan.
Lingkungan alami jika diganggu dan melebihi daya lentingnya, maka akan terjadi
kerusakan lingkungan. Artinya kualitas lingkungan hidup akan terus menurun.
Dalam lingkungan yang normal atau alami, antar komponen menjalin interaksi.
Interaksi tersebut terjadi antara komponen abiotik dengan biotik maupun antar
komponen yang ada dalam kedua komponen tersebut.
1. Interaksi Komponen Abiotik dengan Komponen Biotik
Komponen biotik banyak dipengaruhi oleh komponen abiotik. Tumbuhan sangat
bergantung keberadaan dan pertumbuhannya dari tanah, air, udara tempat hidupnya.
Jenis tanaman tertentu dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah tertentu.
Sebaran tumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Misalnya, di pantai
tanaman kelapa dapat tumbuh subur, tetapi tidak demikian di daerah pegunungan.
Sebaliknya, komponen abiotik juga dipengaruhi oleh komponen biotik. Keberadaan
tumbuhan mempengaruhi kondisi tanah, air dan udara disekitarnya. Banyaknya
tumbuhan membuat tanah menjadi gembur dan dapat menyimpan air lebih banyak
serta membuat udara menjadi sejuk. Organisma lainnya, seperti cacing juga mampu
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menggemburkan tanah, menghancurkan sampah atau seresah daun, dan menjadikan
pengudaraan tanah menjadi lebih baik, sehingga semua itu dapat menyuburkan tanah.
a. Interaksi antarkomponen abiotik
Di alam antarkomponen abiotik juga saling berinteraksi. Proses pelapukan batuan
dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi keberadaan air
di suatu wilayah. Suhu udara di suatu tempat, dalam kadar tertentu, dipengaruhi oleh
warna batuan, keberadaan tubuh-tubuh air dan sebagainya. Kandungan mineral dalam
air juga dipengaruhi oleh batuan dan tanah yang dilaluinya.
b. Interaksi antarkomponen biotik
Antarkomponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antar
organisma, populasi maupun komunitas.
2. Interaksi antarorganisma
Organisma secara individu melakukan berbagai bentuk interaksi dengan sesama
jenisnya maupun dengan jenis yang lain. Interaksi antarorganisma dapat dibedakan
menjadi:
1) Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antarorganisma dalam habitat
yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah
pihak. Contohnya, interaksi yang netral adalah antara kambing dengan kupu-kupu.
2) Predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator). Pemangsa tidak
bisa hidup tanpa hewan yang dimangsanya. Itulah sebabnya jika hewan yang
dimangsanya habis, maka pemangsa juga akan pergi atau punah. Pemangsa
berperan sebagai pengontrol jumlah dari suatu populasi. Jika jumlah pemangsa
berkurang maka jumlah hewan yang dimangsanya akan bertambah. Contohnya,
jika ular banyak yang dibunuh oleh manusia, maka populasi tikus akan bertambah.
3) Parasitisme adalah hubungan antarorganisma yang berbeda spesies yang bersifat
merugikan salah satu spesies. Contohnya adalah antara benalu dengan pohon
inangnya, lintah dengan organisma yang diambil darahnya, kutu, jamur, cacing
pita dan lain-lain.
4) Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisma yang berbeda spesies
yang salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan.
Contohnya adalah tumbuhan epifit yang hidup menempel pada batang atau cabang
pohon. Tumbuhan epifit dapat memperoleh cahaya karena menempel di pohon
yang tinggi, sedangkan pohon yang ditumpanginya tidak diuntungkan maupun
dirugikan.
5) Mutualisme adalah hubungan antara dua organisma yang berbeda spesies yang
saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah antara bakteri
Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Bakteri tersebut hidup
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pada akar tanaman dan memfiksasi N2 (gas) dan mengubahnya menjadi nitrat dan
amonium sebagai nutrien untuk bakteri itu sendiri dan tanaman kacang-kacangan.
3. Interaksi antarpopulasi
Interaksi antarpopulasi terjadi antara populasi yang satu dengan populasi lain.
Interaksi tersebut dapat bersifat alelopati maupun kompetisi. Interaksi alelopati adalah
interaksi antarpopulasi yang terjadi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang
dapat menghambat tumbuhnya populasi lain. Kompetisi yaitu interaksi antarpopulasi
yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk
mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh alelopati adalah jamur Penicillium sp.
yang dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan
bakteri tertentu, sedangkan contoh kompetisi adalah antara populasi kuda dengan
populasi kijang dalam memperoleh rumput.
4. Interaksi Antarkomunitas
Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di
suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang
dihuni oleh beberapa populasi diantaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan,
srigala dan lain-lain. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai yang di
dalamnya terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton
dan lain-lain. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa
peredaran organisma hidup dari kedua komunitas tersebut. Kuda, banteng dapat
menjadi sumber makanan bagi buaya. Demikian sebaliknya, ikan dapat menjadi
makanan bagi macan.
E. JENIS EKOSISTEM
Istilah lain untuk ekosistem tersebut adalah bioma. Walaupun kelihatannya bioma
merupakan bagian dari ekosistem tetapi bioma dapat pula diartikan sebagai ekosistem.
Bioma dapat diartikan sebagai suatu satuan komunitas pada suatu ekosistem sebagai
hasil interaksi iklim regional dengan biota dan substratnya. Iklim dan subtrat atau lahan
menentukan jenis biota yang hidup di suatu wilayah. Contohnya, vegetasi padang
rumput tumbuh pada wilayah dengan curah hujan terbatas.
Berdasarkan jenisnya ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem
perairan. Ekosistem darat dapat dibedakan menjadi sejumlah bioma, sedangkan
ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air Laut.
1. Ekosistem darat
Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan disebut ekosistem darat. Dalam
ekosistem darat terdapat sejumlah bioma, yaitu:
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a. Bioma gurun
Bioma gurun terdapat di daerah dengan curah hujan kurang dari 25 cm/tahun. Daerah
tersebut terdapat di sepanjang garis balik utara maupun selatan yang udaranya
mengalami subsidensi atau turun, sehingga terjadi pemampatan udara. Selain itu,
bioma gurun juga dapat ditemukan di daerah dekat arus laut dingin dan daerah
bayangan hujan. Selain ciri hujannya yang rendah, daerah gurun juga memiliki suhu
yang tinggi pada siang hari (bisa mencapai 450 C) dan suhu yang rendah pada malam
hari (bisa mencapai 00 C). Kondisi ini hanya mampu diadaptasi oleh tumbuhan tertentu
saja seperti kaktus. Hewan yang hidup di gurun juga sangat terbatas seperti ular,
kadal, katak, dan kalajengking.

Gambar 3.2: Bioma gurun dan sejumlah organisma penguhuninya
Sumber: http://www.geog.ucsb.edu

b. Bioma padang rumput
Bioma padang rumput terbentuk di daerah dengan curah hujan yang terbatas (25-30
cm/tahun), sehingga tidak mampu mendukung terbentuknya hutan. Bioma ini dapat di
jumpai di wilayah tropis maupun sub tropis. Tumbuhan utama adalah terna (herbs) dan
rumput, karena itu di wilayah ini banyak hidup hewan pemakan rumput seperti zebra,
bison, jerapah dan lain-lain. Di samping itu, banyak pula ditemukan hewan pemangsa
seperti singa, anjing liar, srigala, ular dan lain-lain.
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Gambar 3.3: Bioma Padang Rumput
Sumber: http://www.paesieimmagini.it

c. Bioma Hutan Basah
Bioma ini terbentuk di wilayah dengan
curah hujan yang cukup tinggi (200-225
cm/tahun) dan dapat dijumpai di daerah
tropika dan subtropika. Curah hujan yang
tinggi sangat mendukung tumbuhnya
berbagai
jenis
tumbuhan
dengan
keragaman yang tinggi. Ketinggian pohon
dapat mencapai 20-40 m dan berdaun
lebat hingga membentuk kanopi. Suhu
sepanjang hari sekitar 250 C dengan
variasi yang cukup besar. Tumbuhan khas
yang tumbuh di wilayah ini diantaranya
anggrek sebagai epifit dan liana (rotan).
Selain tumbuhannya yang beragam
jenisnya, hewan yang hidup di bioma ini
juga sangat beragam seperti burung,
kera, harimau, badak, babi hutan, dan
lain-lain.
Gambar 3.4: Bioma hutan basah
Sumber: http://tigerbear.files.wordpress.com
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d. Bioma hutan gugur
Bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang atau di daerah dengan empat
musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon yang
dapat dijumpai di bioma ini tidak serapat dan seberagam seperti di bioma hutan basah.
Hewannya dapat dijumpai diantaranya burung pelatuk, beruang, rubah, bajing, dan
rakoon.

Gambar 3.5: Bioma hutan gugur
Sumber: image57.webshots.com

e. Bioma taiga
Sebelah selatan dari Tundra adalah suatu formasi hutan yang terutama terdiri dari
anggota-anggota kelompok pohon jarum, sehingga taiga sering disebut hutan berdaun
jarum (konifer). Batas antara kedua wilayah tersebut sering disebut batas pohon
karena merupakan batas antara lingkungan yang masih memungkinkan tumbuhnya
pohon dan yang tidak. Taiga merupakan hutan yang hijau sepanjang tahun
(evergreen), walaupun suhu pada musim dingin dapat mencapat puluhan derajat di
bawah nol. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti
konifer, pinus, dap sejenisnya. Hanya sedikit dijumpai semak dan tumbuhan basah.
Kayu yang dihasilkan dari hutan ini terutama dimanfaatkan untuk pembuatan kertas,
korek api, dan lain-lain. Hewan yang dapat dijumpai antara lain moose, beruang hitam,
ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Taiga tersebar
di Semenanjung Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska dan Kanada.
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Gambar 3.6: Bioma Taiga
Sumber: http://www.wildnatureimages.com

f.

Bioma tundra

Tundra berarti daratan tanpa pohon. Wilayah ini terletak di sekitar kutub utara dengan
suhu yang sangat dingin. Tumbuhan yang mampu hidup di daerah ini hanya terdiri
dari tumbuhan gulma terutama berbagai tumbuhan sejenis rumput dan lumut kerak.
Tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum, liken, tumbuhan biji semusim, tumbuhan
kayu yang pendek, dan rumput. Keadaan vegetasi tersebut mirip dengan vegetasi
gurun tetapi terdapat di daerah iklim dingin. Karena itulah, tundra sering disebut gurun
dingin (cold desert). Hewan yang menghuni bioma ini diantaranya muscox, rusa kutub,
beruang kutub, dan insekta terutama nyamuk dan lalat hitam. Wilayah persebaran
tundra terdapat di bagian utara Skandinavia, Finlandia, Rusia, Siberia, dan Kanada.

Gambar 3.6: Bioma Tundra
Sumber:http://teachers.sduhsd.k12.ca.us
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2. Ekosistem Air Tawar
Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi
cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang umumnya
dijumpai adalah ganggang dan tumbuhan biji.
Ekosistem air tawar dapat dikelompokkan menjadi air tenang dan air mengalir. Danau
dan rawa termasuk ekosistem air tenang, sedangkan sungai termasuk ekosistem air
mengalir .
a. Danau
Danau merupakan suatu badan air yang menggenang pada wilayah depresi atau
cekungan dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter
persegi. Kondisi danau berbeda dilihat dari kedalamannya. Karena itu, terdapat
perbedaan komunitas tumbuhan dan hewan berdasarkan kedalaman dan jaraknya dari
tepi. Danau dibagi menjadi 4 daerah yang berbeda yaitu:
1) Daerah litoral
Daerah litoral merupakan daerah dangkal, sehingga cahaya matahari menembus
sampai ke dasar danau secara optimal. Tumbuhan yang hidup di daerah ini merupakan
tumbuhan air yang berakar dan ada daun yang mencuat ke atas permukaan air.
Berbagai jenis ganggang, siput dan remis, ikan, amfibi, itik, angsa, kura-kura, dapat
ditemukan di wilayah ini.
2) Daerah limnetik
Lebih jauh dari daerah litoral, terdapat daerah limnetik yang masih dapat ditembus oleh
sinar matahari. Fitoplankton, termasuk ganggang dan sianobakteri dapat ditemukan di
daerah ini. Sementara itu, Rotifera dan udang-udangan kecil memangsa fitoplankton.
Zooplankton tersebut kemudian menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Ikan
tersebut menjadi sumber makanan bagi ikan yang lebih besar dan kemudian ikan yang
lebih besar dimangsa oleh ular, kura-kura, dan burung pemakan ikan.
3) Daerah profundal
Daerah profundal merupakan daerah yang dalam dan merupakan daerah afotik danau.
Cacing dan mikroba menghuni daerah ini.
4) Daerah bentik
Daerah bentik merupakan daerah dasar danau. Di daerah ini dapat dijumpai
organisma mati dan bentos.
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Gambar 3.7: Empat Daerah Utama Pada Danau Air Tawar
Sumber: google.image

Selain berdasarkan jarak dan kedalaman, danau juga dapat dibedakan berdasarkan
produksi materi organiknya, yaitu:
1) Danau Oligotropik
Danau oligotropik merupakan danau yang dalam dan memiliki fitoplankton yang tidak
produktif, sehingga kekurangan makanan. Airnya yang jernih sekali, dihuni oleh sedikit
organisma, dan terdapat oksigen sepanjang tahun di dasar danau merupakan ciri
danau ini.
2) Danau Eutropik
Lain halnya dengan oligotropik, danau eutropik merupakan danau yang dangkal
memiliki fitoplankton yang produktif, sehingga kaya akan kandungan makanan. Airnya
keruh, terdapat bermacam-macam organisma, dan oksigen terdapat di daerah
profundal merupakan ciri dari danau eutropik.
b. Sungai
Ekosistem sungai dapat merupakan sebuah bioma dari sebuah ekosistem daratan yang
besar. Tidak seperti danau yang relatif diam, air sungai mengalir, sehingga tidak
mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri. Namun demikian,
terjadi pula fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar, sehingga
dapat mendukung rantai makanan.
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Ekosistem sungai banyak mengalami gangguan karena pembangunan waduk atau
bendungan. Waduk dapat memutus jalan bagi sejumlah ikan yang biasa bergerak dari
hilir ke hulu untuk bertelur. Akibatnya, sejumlah spesies ikan hilang dari aliran sungai
tersebut. Contoh, di daerah tropis seperti Indonesia adalah ikan pelus dan ikan sidat.
Ikan pelus hidup di dekat hulu sungai, tetapi bertelur di laut. Karena jalannya terputus,
maka aktivitas perkembangbiakannya terganggu. Di daerah subtropis, terdapat ikan
salmon yang hidup di laut. Pada saat musim bertelur, ikan-ikan tersebut bergerak ke
hulu untuk bertelur di sana.Setelah telur menetas, ikan salmon yang masih kecil hidup
di sungai dan pada saat sudh besar kembali ke laut.

Gambar 3.8: Ikan salmon dan sidat
Sumber: http://wildernessclassroom.com

3. Ekosistem air laut
Sebagaimana ekosistem daratan, ekosistem air laut juga dapat dibedakan menjadi
lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang.
a. Laut
Sebagian besar permukaan bumi merupakan lautan. Air laut memiliki kadar garam yang
tinggi dengan suhu air laut bervariasi. Di daerah tropik, suhu air laut dapat mencapai
250 C dan antara suhu bagian permukaan dengan bagian bawah laut berbeda cukup
besar. Batas antara lapisan air yang hangat di bagian atas dan yang dingin di bagian
bawah dinamakan termoklin.
Berdasarkan kedalamannya, ekosistem air laut dapat dibedakan menjadi:
1) Wilayah pasang (littoral)
Wilayah pasang berupakan bagian dari laut yang dasarnya kering ketika terjadi surut.
Ikan tidak bisa hidup pada wilayah ini, tetapi beberapa jenis binatang dapat dijumpai
pada wilayah ini.
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2) Wilayah laut dangkal (neritic)
Sesuai dengan namanya, wilayah ini relatif dangkal sehingga masih dimungkinkan sinar
matahari masuk sampai ke dasar laut. Indonesia memiliki wilayah laut dangkal yang
cukup luas seperti landas kontinen sunda (Laut Jawa, Laut Natuna, Riau Kepulauan,
Selat Malaka) dan landas kontinen sahul (Laut Arafuru). Wilayah-wilayah tersebut
tentunya menyimpan kekayaan berupa flora dan fauna. Ciri-ciri wilayah ini adalah:




paling dalam mencapai 150 meter.
sinar matahari masih tembus sampai ke dasar laut
paling banyak dihuni oleh binatang dan tumbuhan laut

3) Wilayah Lautan Dalam (bathyal)
Wilayah ini berada pada kedalaman antara 150 – 800 meter. Sinar matahari tidak mampu
menembus sampai ke dasar laut seperti pada wilayah laut dangkal. Dengan demikian, jumlah
dan jenis binatang yang hidup pada wilayah ini lebih sedikit dibanding wilayah laut dangkal.
4) Wilayah Lautan Sangat Dalam (abyssal)
Wilayah ini berada pada kedalaman di atas 1800 meter. Dengan kedalaman tersebut,
tumbuhan tidak mampu lagi bertahan karena tidak ada sinar matahari. Karena itu jumlah dan
jenis hewan pun terbatas, kecuali hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut.

Gambar 3.9: Pembagian wilayah laut berdasarkan kedalamannya

b. Pantai
Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang letaknya berada diantara ekosistem darat
dan laut. Karena letaknya tersebut, ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan
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ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Karena letaknya pula ekosistem pantai
dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut..
Organisma dominan yang hidup di pantai berbeda dilihat dari lokasinya. Ganggang,
moluska, dan remis banyak dijumpai di bagian paling atas pantai yang hanya terendam
saat pasang naik tinggi. Organisma tersebut menjadi makanan bagi kepiting dan
burung pantai. Bagian tengah pantai banyak dijumpai ganggang, porifera, anemon
laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang
laut, dan ikan-ikan kecil. Daerah tersebut terendam saat pasang tinggi dan pasang
rendah. Semenetara itu, beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut banyak
ditemui di daerah pantai terdalam yang terendam saat air pasang maupun surut.
c.

Estuari

Estuari atau lebih dikenal dengan istilah muara merupakan tempat pertemuan antara
sungai dengan laut. Karena itu, nutrien sungai yang dibawa melalui proses erosi oleh
sungai dari daratan dapat memperkaya estuari.
Salinitas di estuari dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Pada
saat pasang, air laut masuk ke badan sungai dan meningkatkan salinitasnya.
Sebaliknya, pada saat surut atau pada saat air sungai mengalir dengan volume yang
besar, salinitasnya berubah menjadi rendah sampai menjorok ke arah laut.
Estuari menjadi habitat bagi sejumlah organisma seperti rumput rawa garam,
ganggang, fitoplankton, cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Estuari juga menjadi tempat
kawin bagi sejumlah invertebrata laut dan ikan laut serta menjadi tempat makan bagi
unggas air.

Gambar 3.10: Estuari
Sumber: http://www.arpa.veneto.it
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d. Terumbu karang
Terumbu karang adalah sebuah tipe ekosistem yang khas tropis. Ekosistem ini dapat
dijumpai pada laut di daerah tropis yang airnya jernih, sehingga cahaya matahari dapat
menembus air dan memungkinkan terjadinya fotosintesis. Komunitas ini didominasi
oleh karang (koral) yang merupakan kelompok Cnidaria. Terumbu karang juga sangat
dikenal akan keragaman jenisnya, termasuk ikan hias yang bernilai ekonomi tinggi.
Karena itulah, terumbu karang sangat rawan akan kerusakan.
Karang atau koral mensekresikan kalsioum karbonat dan rangka dari kalsium karbonat
memiliki bentuk yang unik dan bermacam-macam.Karang juga menjadi organisma
lainnya, termasuk ganggang. Berbagai jenis invertebrata, mikroorganisma, ikan, siput,
landak laut, gurita, bintang laut dan lain-lain banyak dijumpai di terumbu karang.
Selain menjadi habitat bagi banyak organisma, terumbu karang memiliki banyak fungsi
lainnya. Kekuatan ombak menjadi berkurang dengan adanya terumbu karang, sehingga
pantai relatif aman dari kerusakan.
Saat ini kerusakan terumbu karang terus terjadi, baik sebagai bahan bangunan maupun
sebagai barang-barang hiasan. Pengambilan ikan hias juga cenderung berlebihan
(overfishing) dan menggunakan bahan peledak, sehingga menghancurkan terumbu
karang secara keseluruhan.

Gambar 3.11: Terumbu Karang
Sumber: http://www.reefnutrition.com

F. PERUBAHAN EKOSISTEM DAN DAMPAKNYA
Ekosistem tidaklah statis tetapi bersifat dinamis. Perubahan ekosistem dapat terjadi
karena faktor alam, misalnya letusan gunungapi, gempa dan lain-lain, Perubahan
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tersebut memaksa ekosistem melakukan adaptasi dan membangun kembali
keseimbanganya yang baru. Namun, perubahan lainnya saat ini lebih dominan, yaitu
karena ulah manusia. Perubahan karena faktor manusia semakin kuat dan ekosistem
sulit untuk dipulihkan seperti sediakala.
1. Perubahan ekosistem daratan dan dampaknya
Ekosistem daratan saat ini telah mengalami perubahan besar-besaran, terutama oleh
manusia. Ekosistem hutan, misalnya telah mengalami perubahan yang sangat berarti
dari tahun ke tahun. Dari tahun 1980 sampai 1995 negara-negara berkembang telah
kehilangan 200 juta hektar hutannya. World Resource Institute melakukan estimasi
bahwa dari tahun 1960 sampai 1990 sebesar 1/5 luas hutan hujan tropis telah
berkurang. Hilangnya habitat hutan diprediksikan memicu 89 persen jenis burung
dunia terancam punah, diikuti 83 persen jenis mamalia, dan 91 persen jenis tumbuhtumbuhan dunia masuk daftar kepunahan berikutnya.
Perubahan ekosistem daratan, baik berupa hutan, padang rumput dan lain-lain
berdampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak tersebut
diantaranya adalah:
1) Munculnya ledakan populasi pada spesies tertentu karena hilang atau punahnya
hewan pemangsa. Spesies yang bertambah jumlahnya dapat mengganggu aktivitas
manusia, khususnya aktivitas pertanian. Contoh, berkurangnya jumlah ular
mengakibatkan meledaknya populasi tikus.
2) Munculnya hama dan penyakit karena adanya spesies yang mengalami ledakan
populasi. Besarnya spesies membutuhkan sumber makanan yang sebagian
diperolehnya dari ladang atau kebun petani.
3) Semakin seringnya terjadi bencana alam, baik berupa banjir, longsor, kekeringan
dan lain-lain. Rusaknya ekosistem hutan mengakibatkan banjir pada musim hujan
dan kekeringan pada musim kemarau.
4) Punahnya sejumlah spesies tertentu karena sumber makanannya hilang terutama
akibat perburuan oleh manusia.
5) Semakin terbatasnya sumber pangan dan obat-obatan dilihat dari jumlah dan
jenisnya.
2. Perubahan ekosistem perairan dan dampaknya
Sebagaimana ekosistem dataran, ekosistem perairan, baik laut, danau, sungai, estuari
dan lain-lain juga sedang mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena
campur tangan manusia, sehingga mengubah tatanan yang ada. Akibatnya, terjadi
kerusakan yang berdampak pada manusia dan makhluk hidup lainnya.
a. Perubahan ekosistem laut
Perubahan ekosistem laut terjadi karena beberapa hal. Pertama, eksploitasi sumber
daya laut, khususnya ikan secara berlebihan (overfishing). Kemajuan IPTEK telah
- 39 -

memungkinkan manusia untuk meningkatkan hasil tangkapan secara luar biasa
termasuk ikan yang masih kecil. Kedua, masuknya sumber-sumber bahan pencemar ke
laut. Laut dijadikan tempat pembuangan akhir bagi seluruh sampah atau limbah yang
dihasilkan manusia. Limbah tersebut mengubah komponen fisik air laut (salinitas,
kekeruhan, suhu) dan akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan
mematikan sejumlah spesiesnya. Ketiga, teknologi penangkapan ikan yang cendrung
merusak masih diterapkan di sejumlah wilayah misalnya penggunaan bahan peledak.
Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut, diantaranya adalah:
1) Berkurangnya populasi sejumlah spesies tertentu akibat eksploitasi berlebihan,
maupun akibat pencemaran, sehingga semakin lama hasil tangkapan nelayan juga
berkurang.
2) Berubahnya komponen fisik air laut seperti salinitas, kekeruhan, transparansi, suhu
air laut berdampaknya pada hilangnya sejumlah spesies, perubahan pola perilaku
sejumlah spesies, baik dalam bermigrasi, berkembangbiak, mencari makanan dan
lain-lain.
3) Hancurnya habitat akibat cara eksploitasi sumber daya laut yang cenderung
merusak.
b. Perubahan ekosistem pantai
Pantai memiliki daya tarik tertentu bagi manusia. Morfologinya yang datar dan akses
yang luas ke dunia luar menjadi daya tarik bagi manusia untuk dijadikan sebagai
pusat-pusat permukiman. Karena itulah, sebagian besar kota di dunia terletak di daerah
pantai dan pesisir.
Kondisi tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai. Pembangunan
permukiman atau kota, secara langsung telah mengubah ekosistem pantai. Limbah
buangan dari aktivitas perkotaan juga telah mencemari pantai. Hilangnya tumbuhan
pantai seperti mangrove, berkibat pada tingginya laju abrasi, sehingga banyak pantai
yang telah bergeser ke arah daratan. Sedimentasi juga terjadi di pantai yang
mengakibatkan terjadinya akresi.
Dampak dari perubahan ekosistem pantai diantaranya adalah:
1) Pencemaran di pantai oleh sedimentasi maupun limbah dapat mengakibatkan
terganggunya proses fotosintesis pada fitoplankton, sehingga berdampak negatif
bagi perikanan.
2) Abrasi di pantai mengakibatkan bergesernya pantai ke arah daratan dan
mengancam keberadaan sarana dan prasarana permukiman dan perkotaan.
3) Rusaknya ekosistem pantai juga mengurangi estetika, sehinga merugikan sektor
pariwisata.
4) Akresi mengakibatkan terjadinya pelumpuran, sehingga mengurangi keindahan
pantai dan menghambat fotosintesis.
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c. Estuaria
Ekosistem merupakan salah satu ekosistem yang juga rentan terhadap perubahan.
Lokasinya yang berada pada pertemuan antara sungai dan lautan menjadi tempat yang
dilalui oleh berbagai jenis kapal yang dapat mengganggu kehidupan organisma.
Ekosistem estuaria juga mendapat pengaruh dari lingkungan yang ada di daratan.
Tingginya erosi dan besarnya pencemaran limbah industri sangat mempengaruhi
ekosistem estuaria.
Dampak dari perubahan tersebut, diantaranya adalah:
1) Berkurangnya jumlah dan jenis spesies yang hidup di estuaria karena perubahan
komponen-komponen fisik yang mendukungnya.
2) Berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan karena sebagian ikan tidak bisa
berkembangbiak di estuaria.
d. Perubahan ekosistem terumbu karang
Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat rawan dari kerusakan.
Hal tersebut bisa dipahami mengingat nilai ekonominya yang sangat besar, baik dari
terumbu karangnya, ikan maupun biota lainnya. Ikan hias banyak hidup di terumbu
karang, sehingga terjadi penangkapan yang berlebihan (overfishing). Berbagai jenis
Gastropoda dan Bivalvia (anggota kelompok moluska) memiliki warna cangkang yang
indah-indah, sehingga banyak diminati dan dikoleksi. Terumbu karangnya bsendiri
banyak dipakai sebagai bahan bangunan untuk pengganti batu kali. Untuk
mendapatkannya, seringkali terumbu karang diledakkan, sehingga ekosistemnya
hancur.
Dampak dari perubahan ekosistem terumbu karang diantaranya adalah:
1) Semakin terbatasnya jenis dan jumlah ikan yang berdampak pada berkurangnya
hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.
2) Fungsi terumbu karang sebagai pelindung pantai menjadi hilang, sehingga terjadi
abrasi.
3) Terumbu karang sebagai salah satu obyek wisata bahari menjadi hilang dan
akibatnya mengurangi devisa dari sektor pariwisata.
G. DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN TATA RUANG TERHADAP EKOSISTEM
Kebutuhan akan ruang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Kebutuhan yang meningkat tersebut menuntut perubahan fungsi lahan.
Sebagian lahan yang seharusnya tetap sebagai hutan, kemudian diubah menjadi lahan
pertanian dan permukiman. Wilayah yang seharusnya dijadikan sebagai wilayah
konservasi kemudian diubah menjadi lahan budidaya. Begitu pula lahan yang tadinya
sebagai lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan menjadi permukiman dan industri.
- 41 -

Perubahan tata ruang tersebut berdampak pada ekosistem. Dampak negatif yang
ditimbulkan akibat perubahan tata ruang tersebut adalah:
1) Hilangnya sejumlah spesies karena tidak adanya tempat hidup atau habitathya
telah berubah.
2) Spesies pemangsa tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tata ruang
yang ada atau sengaja dibunuh manusia karena berbahaya. Akibatnya, mereka
berkurang jumlahnya, bermigrasi ke tempat lain dan bahkan mengalami
kepunahan.
3) Hilangnya spesies pemangsa berdampak pada meningkatnya populasi spesies yang
dimangsa. Sebagian diantaranya sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan
manusia.
4) Perubahan tata ruang juga mempengaruhi komponen fisik lainnya seperti
perubahan tata air, udara, dan tanah, sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai
organisma.

RANGKUMAN
Ekosistem adalah tatanan atau kesatuan ruang yang di dalamnya terjadi interaksi
antara makhluk dengan makhluk serta makhluk dengan komponen biogeofisikimia,
sehingga membentuk keseimbangan antara input dan out-put.
Dilihat dari fungsinya, suatu ekosistem itu terdiri atas dua komponen besar yaitu
komponen autotrofik dan heterotrofik. Sementara itu, dilihat dari struktur trofiknya
(yaitu suatu komunitas yang menggambarkan kedudukan organisma-organisma dalam
memperoleh makanan), komponen biotik suatu ekosistem terdiri atas beberapa strata
atau tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai.
Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem
perairan. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan.
Berdasarkan letak geografisnya (garis lintangnya), ekosistem darat dibedakan menjadi
beberapa bioma yaitu bioma bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur,
bioma taiga, dan bioma tundra
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. Ekosistem air laut dibedakan
atas lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang.

TUGAS
1. Lakukanlah pengamatan pada sebuah ekosistem yang ada di dekat tempat tinggal
kalian masing-masing! Isilah tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu!
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Nama Ekosistem
Tanggal pengamatan
Waktu pengamatan
No

:
:
:

Jenis makhluk hidup

Posisi dalam ekosistem

2. Buatlah skema atau bagan yang menggambarkan jejaring makanan dari ekosistem
yang kalian amati!

LATIHAN
1.
2.
3.
4.
5.

Apa yang dimaksud dengan ekosistem?
Sebutkan komponen-komponen yang ada dalam ekosistem?
Bagaimanakah aliran materi dan energi terjadi dalam ekosistem?
Sebutkan tiga macam ekosistem darat!
Dampak apa yang akan terjadi jika ekosistem mengalami kerusakan?
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