
A. Satuan dalam Ekosistem 

Antara makhluk hidup satu dengan yang lain akan selalu terjadi interaksi. 

Ekosistem tersusun atas komponen-komponen yang saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya. Komponenitu membentuk satuan-satuan organisme 

kehidupan. Antara individu yang satu dengan lainnya dalam satu daerah akan 

membentuk populasi. Selanjutnya, antara populasi yang satu dengan yang lainnya 

dalam satu daerah akan terjadi interaksi membentuk komunitas. Selanjutnya, 

komunitas ini juga akan selalu beriteraksi dengan tempat hidupnya. Misalnya, 

rumput hidup di tanah, belalang hidup di rerumputan, dan ikanikan hidup di air. 

Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk 

ekosistem. Kumpulan ekosistem di dunia akan membentuk biosfer. Urutan satuan-

satuan makhluk hidup dalam ekosistem dari yang kecil sampai yang besar adalah 

sebagai berikut: 

  Individu 

  

populasi  komunitas   ekosistem  biosfer 

 

1. Individu 

Istilah individu berasal dari bahasa Latin individum yang berarti tidak dapat 

dibagi. Di dalam ekologi, individu dapat diartikan sebagai sebutan untuk 

makhluk tunggal. Beberapa pengertian individu antara lain: 

a. Suatu individu selalu menggambarkan sifat tunggal 

b. Dalam diri yang tunggal terjadi proses hidup sendiri 

c. Proses hidup yang satu dengan lainnya berbeda 

2. Populasi 

Populasi adalah semua individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. 

Suatu organisme disebut sejenis bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 



a. Menempati daerah atau habitat yang sama 

b. Mempunyai persamaan bentuk, susunan tubuh, dan aktifitas 

c. Mampu menghasilkan keturunan yang subur, yaitu yang mampu 

berkembang biak. 

Sebagai contoh, pada suatu lahan seluas 200 m² terdapat  500 batang tanaman 

jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang 

tanaman turi. Berdasarkan data tersebut maka di dalam lahan atau daerah 

tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, 

populasi jangkrik, populasi burung dan populasi turi. 

3. Komunitas 

Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah 

yang sama. Di daerah tersebut, antarjenis makhluk hidup yang satu dengan 

yang lainnya akan terjadi interaksi. Kemudian interaksi itu membentuk suatu 

kumpulan, di mana di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kumpulan tersebut terdapat 

suatu kerukunan untuk hidup bersama, toleransi kebersamaan, dan hubungan 

timbal balik yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. 

4. Ekosistem 

Ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan 

hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai 

hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan 

lingkungannya. Berdasarkan sejarah terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Ekosistem Alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa 

adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Misalnya, ekosistem gurun 

pasir, ekosistem hutan tropis, dan ekosistem hutan gugur. Setiap ekosistem 



mempunyai ciri khas. Ciri itu sangat ditentukan oleh faktor suhu, curah 

hujan, iklim, dan lain-lain. 

b. Ekosistem Buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. 

Misalnya, kolam, waduk, sawah, ladang, dan tanam. Pada umumnya, 

ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang 

diinginkan pembuatnya. Pada ekosistem sawah, komponen biotik yang 

banyak, yaitu padi dan kacang. 

c. Ekosistem Suksesi, yaitu ekosistem yang merupakan hasil suksesi 

lingkungan yang sebelumnya didahului oleh kerusakan. Pada lingkungan 

demikian, jenis tumbuhan yang berkembang ditentukan oleh jenis 

organisme yang hidup di sekitarnya. 

5. Biosfer 

Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan 

bumi ini. Ada pula ahli yang menyatakan bahwa biosfer adalah tempat 

beroperasinya ekosistem. Bagian bumi yang dihuni organisme hanya beberapa 

meter di bawah permukaan tanah hingga 9.000 meter di atas permukaan bumi, 

serta beberapa meter di bawah permukaan laut. Jadi, tidak di seluruh bagian 

bumi ini terdapat ekosistem sebab hanya daerah yang terdapat kehidupanlah 

yang dapat disebut ekosistem. 

 

 


