
Pada ekosistem kolam air tawar terdapat berbagai macam tumbuhan 

dan hewan yang hidup bersama. Ekosistem tersusun atas populasi 

makhluk hidup dan lingkungan tidak hidup. Hubungan antar populasi 

tersebut akan menyusun komunitas dan seterusnya.  

A. Individu 

Ada seekor domba yang tinggal di padang rumput. Domba 

tersebut memakan rerumputan yang di padang rumput tersebut. 

Domba tersebut merupakan suatu individu yang tinggal di padang 

rumput.  

B. Populasi  

Beberapa ekor ikan mujair berada dalam suatu kolam yang 

terdapat kumpulan tanaman enceng gondok. Beberapa ekor ikan 

mujair tersebut merupakan individu-individu. Individu-individu 

dari spesies yang sama tinggal tempat yang sama kan membentuk 

populasi. Jadi, ada dua populasi yaitu populasi ikan mujair dan 

populasi enceng gondok.  

C. Komunitas 

Diantara populasi yang satu akan memiliki interaksi dengan 

populasi yang lainnya. Misalnya, populasi ikan mujair dengan 

populasi enceng gondok. Interaksi antara populasi didalam suatu 

daerah pada suatu waktu membentuk komunitas. Jadi, komunitas 

merupakan keseluruhan makhluk hidup yang mengadakan 

interaksi di suatu tempat pada waktu tertentu. 

D. Ekosistem 

Pada kolam tang terdapat enceng gondok dan beberapa ikan 

mujair, terdapat benda tak hidup, misalnya tanah, air, udara, dan 

cahaya matahari. Hubungan antara komunitas dan benda tak 

hidup tersebut berinteraksi membentuk suatu ekosistem.  

E. Ekosfer 

Semua ekosistem yang kecil akan membentuk ekosistem yang 

lebih besar lagi dipermukaan bumi disebut ekosfer. Lapisan bumi 

yang melapisi permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh 

seluruh makhluk hidup disebut biosfer. 



Setiap individu yang tinggal dalam suatu tempat berbeda-beda. 

Seperti seekor rusa tinggal di suatu hutan hujan tropis. Tempat hidup 

suatu individu atau organisme tertentu disebut habitat. Ada 

sekumpulan rayap yang tinggal di hutan hujan tropis dan memakan 

pepohonan yang sudah rapuh. Peranan makhluk hidup di habitatnya 

tersebut di sebut nisia. Suatu ekosistem tersusun atas komponen hidup 

(abiotik)  dan komponen tak hidup (abiotik). Kedua komponen tersebut 

saling berinteraksi dan memliki pengaruh.  

 

Komponen Biotik 

Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup di dalm 

ekosistem dibedakan menjadi tiga macam, yaitu produser, konsumer, 

dan dekomposer.  

• Produser 

Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui 

fotosintesis yang di lakukan di dalam daun. Tumbuhan 

memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. 

Namun, selain itu ada unsure lain seperti karbondioksida, 

air, cahaya matahari juga mendukung fotosintesis. Hasil 

dari fotosintesis berupa zat tepung. Semua organisme yang 

berklorofil tergolong produser. Produser adalah makhluk 

hidup yang mampu menghasilkan bahan organic dari bahn 

anorganik. Produser dapat mengubah energi cahaya manjadi 

energi kimia pada makanan. Makanan itu akan menjadi 

simber energi bagi produser dan makhluk hidup lainya.  

• Konsumer 

Semua hewan merupakn konsumer, konsumer memakan 

bahan organik yang dihasilkan oleh produser. Konsumer 

berarti pemakan, sehingga konsumer memliki 

keteragntungan dengan produser. Bahan organik yang ada 

dalam tubuh konsumer akan terjadi proses pencernaan  dan 

hasil akhir pencernaan tersebut akan menjadi bahan 



anorganik yang digunakan kembali produser untuk mengolah 

makanan.  

• Dekomposer 

Sampah atau bangkai yang telah membusuk karena adanya 

proses pembusukan dan penguraian oleh dekomposer. 

Dekomposer merupakan organism pengurai bahan organik 

menjadi bahan anorganik yang lebih sederhana lagi. 

Organisme yang tergolong dekomposer adalah bakteri 

pembusuk dan jamur. Selanjutnya, hasil penguraian 

tersebut dimanfaatkan lagi oleh produser.  

 

Komponen Abiotik 

Komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotic yang 

ada dalam suatu ekosistem. Kompomen abiotik ekosistem meliputi  gas 

oksigen, karbondioksida, air, udara, tanah, suhu, kelembapan, cahaya 

matahari, dan ruangan.  

 

� Gas Oksigen dan Karbondioksida 

Jumlah gas oksigen yang ada di udara mencapai 21%, dan 

gas krbondioksiada sekitar 0.3%. Gas karbondioksida 

diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Gas 

oksigen dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan 

untuk bernapas.  

� Air 

Air merupakan suatu bahan yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Tubuh organisme terdiri dari 90% air. 

Tumbuhan memerlukan air untuk melangsungkan 

fotosintesis. Hewan membutuhkan air juga, jika kekurangan 

air akan mati. Terlebih manusia air memilki peran yang 

sangat penting sebagai pelarut dan bahan baku dalam 

proses di dalam tubuh.  

 



� Tanah 

Tanah menyediakan habitat dan sumber makanan bagi 

tumbuhan dan hewan. Tanah mengandung air tanah, udara, 

garam mineral, dan humus. Tanah yang tandus memiliki 

keanekaragaman organisme rendah. Sebaliknya, tanah yang 

subur memiliki keanekaragaman organisme yang tinggi.  

� Suhu 

Suhu permukaan bumi dipengaruhi oleh intensitas lama 

penyinaran matahari terhadap bumi ini. Suhu lingkungan 

dipengaruhi oleh adanya tumbuhan. Suhu lingkungan 

berpengaruh terhadap jenis makhluk hidup yang menghuni 

lingkungan tersebut.  

� Cahaya Matahari 

Cahaya matahari merupakan sumber energi ekosistem. Hasil 

fotosintesis berguna bagi tumbuhan dan hewan, dengan 

adanya cahaya matahari yang cukup maka fotosintesis 

dapat terjadi. Cahaya juga mempengaruhi tingkah laku dan 

kegiatan hewan, Seperti kekelawar yang beraktifitas di 

malam hari  (hewan noktural), dan ada hewan yang 

keraltifitas di sisang hari (hewan diural).  

 

Organisme Autotrof dan Heterotrof 

Berdasarkan kemampuan menyusun bahan organik, organisme 

penyusun ekosistem dibedakan menjadi organisme autotrof dan 

heterotrof.  

 

� Organisme Autotrof 

Organisme aututrof adalah organisme yang mampu 

menyusun zat anorganik menjadi zat organik melalui 

fotosintesis atau kemosintesis. Semua organisme 

berklorofil merupakan organisme autotrof.  

� Organisme Heterotrof 



Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak 

mampu menyusun zat anorganik menjadi zat organik 

sehingga membutukan organisme lain untuk mendapatkan 

makanannya. Berdasarkan jenis makanannya organisme 

heterotrof dibedakan menjadi herbivora (pemakan 

tumbuhan), karnivora (pemakan daging), omnivora 

(pemakan tumbuhan dan daging/ segalanya), scavenger 

(pemakan bangkai hewan yang sudah mati), dan detrivor ( 

pemakan serpihan organisme  berupa daun, batang, atau 

potongan hewan).  

 

 

 

 


