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EKOSISTEM DAN PELESTARIAN SUMBER 

DAYA HAYATI 
 

Komponen Penyusun Ekosistem 
1. Komponen Biotik 

Dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu produsen, 
konsumen, dan dekomposer (pengurai). 
 

2. Komponen Abiotik 
a. Air 
b. Tanah  
c. Suhu 
d. Cahaya matahari 
e. Udara 

 
Tingkat Organisasi dalam Ekosistem 

Organisasi terkecil dalam ekosistem disebut 
individu. Individu-individu sejenis berkumpul dan 
berinteraksi membentuk organisasi yang lebih besar 
yang disebut populasi. 
 

Beberapa populasi makhluk hidup dalam suatu 
lingkungan berinteraksi membentuk komunitas. 
Komunitas dan lingkungannya selalu berhubungan 
timbal balik membentuk ekosistem. Beberapa 
ekosistem membentuk bioma dan keseluruhan 
ekosistem yang ada di bumi merupakan biosfer. 
 
1. Individu 

Seekor kerbau, seekor rusa, sebatang pohon 
meranti, sebatang pohon kelapa, dan seorang 
manusia merupakan individu dalam ekosistem 

2. Populasi 
Jadi rusa-rusa di padang rumput, pohon-pohon 
kelapa di perkebunan, dan penduduk (manusia) 
di suatu kelurahan merupakan populasi 
 

ditempatiyangdaerahLuas
sejenisIndividujumlahPopulasiKepada =tan  

3. Komunitas 
kumpulan beberapa populasi yang berbeda 
yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu 
tertentu. Misalnya populasi ikan nila, populasi 
ikan mujair, populasi eceng gondok, populasi 
plankton, dan populasi Hydrilla merupakan 
anggota komunitas kolam 

 
4. Ekosistem 

Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk 
hidup dengan lingkungan abiotiknya 
a.  Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang 

terbentuk secara alamiah. Misalnya 
ekosistem hutan, laut, sungai, dan rawa. 

b.  Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang 
dibentuk secara sengaja oleh manusia. 
Misalnya ekosistem sawah, kolam, 
perkebunan, dan hutan budidaya. 

 
5. Bioma dan Biosfer 

Di bumi terdapat 6 bioma utama yaitu bioma 
gurun, padang rumput, hutan basah, hutan 
gugur, taiga, dan tundra. 

 
Keseimbangan Ekosistem 
· Perkembangan ekosistem dari ekosistem yang 

sederhana menjadi ekosistem yang kompleks 
dan seimbang disebut suksesi. 

· Ekosistem yang seimbang adalah ekosistem 
yang komponen penyusunnya memiliki 
komposisi yang seimbang. Komposisi 
seimbang bukan berarti jumlahnya sama. 
Misalnya pada waktu musim hujan, jumlah 
rumput (produsen) di suatu padang rumput 
meningkat sehingga dapat mencukupi 
kebutuhan makan populasi rusa 

· Daya lenting ekosistem adalah kemampuan 
ekosistem untuk pulih kembali dalam keadaan 
seimbang 
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Hubungan Saling Ketergantungan 
contoh hubungan saling ketergantungan antara 
sesama komponen biotik adalah sebagai berikut. 
1.  Saling ketergantungan intraspesies (makhluk 

hidup sejenis).  
Contohnya sekumpulan lebah saling bekerja 
sama mengumpulkan madu sebagai cadangan 
makanan di sarangnya. 

2.  Saling ketergantungan antarspesies (makhluk 
hidup tidak sejenis). 
Contohnya tanaman kacang-kacangan 
memerlukan bakteri Rhizobium untuk 
membantu menambat nitrogen bebas dari udara, 
sedangkan bakteri Rhizobium memerlukan 
media atau substrat dan makanan untuk hidup 

 
Contoh hubungan saling ketergantungan antara 
komponen biotik dan komponen abiotik 
1.  Komponen biotik memengaruhi komponen 

abiotik.  
Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses 
fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga 
kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan 
menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau (komponen 
biotik) mampu memengaruhi komposisi udara 
dan suhu lingkungan (komponen abiotik). 

2.  Komponen abiotik memengaruhi komponen 
biotik.  
Contohnya adalah cahaya, tanah, air, udara, dan 
unsur hara (komponen abiotik) memengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan 
(komponen biotik). 

 
Istilah dalam Ekosistem 
1. Rantai Makanan 

Rumput à belalang à ayam à ular à elang 
 
2. Jaring-Jaring Makanan 

Ular tidak hanya makan ayam, dan ayam juga 
tidak hanya makan belalang saja. Di alam, 
beberapa proses makan dan dimakan (rantai 
makanan) saling berkaitan membentuk sebuah 
jaring-jaring makanan 

 
3. Piramida Makanan 

Piramida makanan adalah suatu piramida yang 
menggambarkan perbandingan komposisi 
jumlah biomassa dan energi dari produsen 
sampai konsumen puncak dalam suatu 
ekosistem 

 
 
 
 

4. Jenis-Jenis Interaksi Antarorganisme 
1. Hubungan Netral 

Hubungan netral yaitu hubungan yang tidak 
saling memengaruhi Contoh hubungan 
netral ini adalah hubungan antara kambing 
dan ayam yang dipelihara manusia dalam 
kandang yang berdekatan 

 
2. Hubungan Simbiosis 

a. Simbiosis Mutualisme 
Simbiosis mutualisme yaitu hubungan 
antara dua jenis organisme yang saling 
menguntungkan. Contohnya adalah 
kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga 

 
b. Simbiosis Komensalisme 

Simbiosis komensalisme yaitu 
hubungan antara dua jenis organisme 
di mana yang satu diuntungkan dan 
yang lain tidak dirugikan saat saling 
berinteraksi. Contohnya adalah 
tanaman anggrek dengan pohon yang 
ditumpanginya. 

 
c. Simbiosis Parasitisme 

Simbiosis parasitisme yaitu hubungan 
antara dua jenis organisme yang 
merugikan salah satu pihak, sedangkan 
pihak yang lain diuntungkan saat 
berinteraksi. Contohnya adalah 
tumbuhan tali putri dan benalu dengan 
inangnya 

 
3. Hubungan Kompetisi 

Hubungan kompetisi terjadi jika dalam 
suatu ekosistem terdapat 
ketidakseimbangan, misalnya kekurangan 
air, makanan, pasangan kawin, dan ruang 
Contoh hubungan kompetisi dalam satu 
jenis adalah persaingan antara pejantan 
kumbang badak untuk memperebutkan 
betina ketika musim kawin tiba 

 
4. Hubungan Predasi 

Hubungan antara organisme yang 
memangsa dan organisme yang dimangsa 
Contohnya adalah hubungan antara rusa 
dengan singa 
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Pentingnya Menjaga Kelestarian 
Keanekaragaman Tumbuhan dan Hewan 
1. Peranan Tumbuhan dan Hewan Bagi Manusia 

a. Sumber Pangan, Pakaian, Perumahan, dan 
Kesehatan 

b. Sumber Ekonomi 
c. Manfaat Ekosistem (keseimbangan) 
d. Manfaat Keilmuan 

 
2. Usaha Pelestarian Keanekaragaman Makhluk 

Hidup 
a.  Membuat aturan perundangan yang dapat 

melindungi kelestarian makhluk hidup. 
b.  Melakukan penyuluhan dan kampanye 

pentingnya pelestarian keanekaragaman 
makhluk hidup. 

c.  Pembuatan taman nasional. Fungsi taman 
nasional adalah perlindungan terhadap 
makhluk hidup dan ekosistemnya. Beberapa 
contoh taman nasional yang telah dibentuk 
adalah sebagai berikut. 
1)  Taman Nasional Gunung Leuser di 

Nangroe Aceh Darussalam. 
2)  Taman Nasional Bukit Barisan di 

Bengkulu. 
3)  Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa 

Barat. 
4)  Taman Nasional Baluran di Jawa 

Timur. 
d.  Pembuatan cagar alam. Fungsi cagar alam 

adalah untuk menjaga kondisi alam suatu 
wilayah tetap dalam keadaan alami. 
Beberapa contoh cagar alam adalah sebagai 
berikut. 
1) Cagar alam Pangandaran Jawa Barat. 
2) Cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur. 

3) Cagar alam Rafflesia di Bengkulu 
e.  Penetapan hutan lindung, yang berfungsi 

sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, 
melindungi habitat berbagai jenis makhluk 
hidup, dan menjaga tata guna air. 

f.  Hutan wisata, merupakan hutan produksi 
guna diambil manfaatnya dan dapat 
digunakan untuk objek wisata. 

g.  Taman laut, didirikan untuk menjaga 
wilayah laut yang memiliki 
keanekaragaman tinggi dan unik, misalnya 
taman laut Bunaken di Sulawesi Utara. 

h.  Pembuatan kebun raya. Fungsi kebun raya 
tempat koleksi tanaman dari berbagai 
wilayah untuk dilestarikan, untuk penelitian, 
dan tempat rekreasi. Contohnya adalah 
kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, dan 
kebun raya Purwodadi. 

i.  Pemeliharaan dan penangkaran hewan baik 
secara in situ maupun ex situ. Hewan 
dipelihara di habitat aslinya disebut 
pemeliharaan in situ, sedangkan secara ex 
situ, hewan dipelihara di luar habitat 
aslinya. 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Makhluk hidup yang mampu menggunakan 

sinar matahari untuk mengolah makanan 
adalah .... 

 a. tumbuhan     
 b. hewan 
 c. manusia      
 d. jamur 
 
2.  Berikut ini adalah contoh individu, kecuali .... 
 a. sekumpulan bebek   
 b. sekandang ayam 
 c. sepotong paha ayam  
 d. seekor monyet 
 
3. Makhluk hidup yang berperan sebagai 

produsen pada ekosistem air laut adalah .... 
 a. hiu       
 b. tumbuhan laut 
 c. paus      
 d. ikan kecil 
 
4.  Yang berperan sebagai produsen air tawar 

adalah .... 
 a. alga      
 b. serangga 
 c. jamur      
 d. ikan kecil 
 
5.  Berikut ini adalah jenis-jenis simbiosis, 

kecuali .... 
 a. mutualisme     
 b. komensalisme 
 c. parasitisme 
 d. netral 
 
6.  Gabungan sekelompok kuda, sekelompok 

singa dan sekelompok rusa di padang rumput, 
membentuk .... 

 a. ekosistem     
 b. populasi 
 c. komunitas     
 d. individu 
 
7.  Faktor abiotik yang berpengaruh pada 

tersedianya oksigen pada lautan adalah .... 
 a. cahaya matahari    
 b. angin 
 c. suhu      
 d. air 
 
 
 

8.  Manfaat tumbuhan air dalam akuarium bagi 
komponen biotik lain adalah .... 

 a. keindahan    
 b. menjernihkan air 
 c. suplai oksigen    
 d. membuat teduh 
9.  Ekosistem yang paling mudah mengalami 

perubahan rantai makanan setiap tahun 
adalah .... 

 a. laut       
 b. sungai 
 c. sawah      
 d. hutan 
 
10.  Jatuhnya daun pada tanah dapat 

mengakibatkan .... 
 a. kesuburan tanah bertambah 
 b. kesuburan tanah menurun 
 c. kematian tumbuhan lain 
 d. kandungan mineral berkurang 
 
11.  Hutan memiliki keanekaragaman hayatinya 

yang sangat tinggi, karena di hutan dapat 
ditemukan berbagai jenis makhluk hidup. 
Karena itu hutan disebut gudang .... 

 a. tumbuhan    
 b. hewan 
 c. mikroorganisme   
 d. plasma nutfah 
 
12.  Berikut ini hewan endemik yang ada di 

Indonesia adalah .... 
 a. maleo di Sulawesi   
 b. anoa di Papua 
 c. badak bercula satu di Sulawesi 
 d. jalak putih di Kalimantan 
 
13.  Usaha manusia yang dapat menurunkan  

keanekaragaman hayati adalah .... 
 a. penanaman monokultur 
 b. reboisasi 
 c. tebang pilih Indonesia 
 d. rotasi tanaman 
 
14.  Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat 

melindungi hewan endemik …. 
 a. babi hutan     
 b. badak bercula satu 
 c. harimau jawa     
 d. jerapah 
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15.  Berikut ini taman laut yang dilindungi di 
Indonesia, kecuali … 

 a. TL Bunaken     
 b. TL Karimunjawa 
 c. TL Pulau Seribu    
 d. TL Selat Karimata 
 
16.  Pada awalnya membudidayakan tumbuhan 

dan hewan dilakukan manusia karena adanya 
.... 

 a. pangan, keindahan, dan kesehatan 
 b. pangan, sandang, dan papan 
 c. sandang, nilai ilmiah, dan perumahan 
 d. sandang, keindahan, dan kesehatan 
 
17.  Pada perkembangan berikutnya 

membudidayakan tumbuhan dan hewan itu 
dapat dimanfaatkan untuk .... 

 a.  nilai ekonomi, ilmiah, dan mental 
spiritual 

 b.  nilai ekonomi, sandang, papan, dan 
pangan 

 c.  nilai ilmiah, sandang, papan, dan pangan 
 d.  nilai ilmiah, ekonomi, papan, dan pangan 
 
18.  Belajar mencari ilmu tidak hanya di dalam 

kelas atau di dalam laboratorium, tetapi 
memperoleh ilmu, sains, dan teknologi juga 
dapat dilakukan di alam terbuka yang 
mengandung tumbuhan, hewan dan 
lingkungannya. 

 Hal ini berarti pembudidayaan tumbuhan dan 
hewan memiliki nilai .... 

 a. ekonomi 
 b. keindahan dan keseimbangan 
 c. kebanggaan berbangsa 
 d. mental dan spiritual 
 
19.  Pembudidayaan hutan sehingga dapat diambil 

hasilnya berupa rotan, kayu, dan objek wisata 
yang menghasilkan uang merupakan suatu 
nilai dari pentingnya membudidayakan 
tumbuhan dan hutan, nilai yang dimaksud 
adalah .... 

 a. ekonomi 
 b. keindahan dan keseimbangan 
 c. kebanggaan berbangsa 
 d. mental dan spiritual 
 
20.  Dengan membudidayakan tumbuhan dan 

hewan di alam, maka akan nampak 
Kebesaran Tuhan Sang Pencipta. 

 Pernyataan ini merupakan nilai .... 
 a. ekonomi 

 b. keindahan dan keseimbangan 
 c. kebanggaan berbangsa 
 d. mental dan spiritual 
 
21.  Tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia 

memiliki kekhasan yang berbeda dengan 
bangsa lainnya, maka nilai yang terkandung 
dari pernyataan ini adalah .... 

 a. ekonomi 
 b. keindahan dan keseimbangan 
 c. kebanggaan berbangsa 
 d. mental dan spiritual 
 
22.  Dengan membudidayakan tumbuhan dan 

hewan akan terbentuk keindahan dan 
keseimbangan alam, sehingga 
membudidayakan ini sebagai nilai .... 

 a. ekonomi 
 b. keindahan dan keseimbangan 
 c. kebanggaan berbangsa 
 d. estetika dan keselarasan 
 
23.  Alam yang indah dan seimbang ini rusak oleh 

adanya .... 
 a.  tangan manusia yang mengeksplorasi 

alam secara berlebihan 
 b.  tangan manusia yang memanfaatkan 

sumber alam dengan bijaksana 
 c.  saling memakan antara hewan buas 

dengan hewan lainnya 
 d.  saling perebutan makanan di antara 

hewan-hewan buas 
 
24.  Tumbuhan dan hewan mengalami 

kelangkaan, penyebabnya oleh hal-hal berikut 
ini, kecuali .... 

 a.  tingkat reproduksi rendah 
 b.  tingkat reproduksi tinggi 
 c.  kegiatan manusia yang memanfaatkan 

alam secara berlebihan 
 d.  kegiatan manusia dengan penebangan 

hutan secara bebas 
 
25.  Mengingat akan kelangkaan jenis hewan, 

maka yang dijadikan sebagai Hewan 
Nasional adalah .... 

 a.  komodo, ikan solera merah, dan elang 
Jawa 

 b.  komodo, cendrawasih, dan elang Jawa 
 c.  ikan solera merah, ikan paus biru, dan 

komodo 
 d.  elang Jawa, ikan paus baru, dan hiu 
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26.  Mengingat akan kelangkaan jenis tumbuhan, 
maka yang dijadikan sebagai Bunga nasional 
adalah .... 

 a.  mawar, anggrek bulan, dan Raflesia 
Arnoldi 

 b.  Raflesia Arnoldi, anggrek bulan, dan 
melati 

 c.  Raflesia Arnoldi, anggrek hitam, dan 
anggrek bulan 

 d.  Melati, mawar, dan anggrek 
 
27.  Tumbuhan yang sudah langka di Indonesia 

di antaranya .... 
 a. kepuh, kemang, dan cendana 
 b. kepuh, kemang, dan tali putri 
 c. cendana, anggrek, dan melati 
 d. kayu ulin, cendana, dan kamper 
 
28.  Hewan yang sudah langka di Indonesia di 

antaranya .... 
 a. ikan, belalang, dan burung 
 b. badak bercula satu, harimau, dan gajah 
 c. cendrawasih, bangau, dan merpati 
 d. kuda, anoa, dan tapir 
 
29.  Hewan dan tumbuhan yang sudah langka 

perlu kita .... 
 a.  pelihara di rumah masing-masing 
 b.  pelihara dan dilestarikan di dalam kebun 

binatang 
 c.  pelihara dan dilestarikan ke habitat 

aslinya 
 d.  pelihara dan dikembangbiakkan di kebun 

raya 
 
30.  Para petani di pegunungan telah membuat 

terasering di lahan pertaniannya, berarti 
petani telah melakukan .... 

 a. konservasi tanah, air dan udara 
 b. konservasi air dan tanah 
 c. konservasi air 
 d. konservasi tanah 
 
31.  Organisme yang tidak dapat dibagi-bagi lagi 

disebut individu. Contoh individu adalah … . 
 a. seekor ayam 
 b. sekelompok ayam di kandang 
 c. beberapa ekor kambing 
 d. sekumpulan lebah 
 
32.  Antara makhluk hidup dan lingkungan saling 

berinteraksi membentuk suatu sistem 
kesatuan, yaitu … . 

 a. individu  

 c. komunitas 
 b. populasi  
 d. ekosistem 
 
33.  Lingkungan abiotik yang tidak dapat 

dipengaruhi manusia adalah … . 
 a. tanah  
 b. gravitasi bumi 
 c. air  
 d. kandungan mineral 
 
34.  Roti apabila dibiarkan lama-kelamaan akan 

membusuk karena adanya … sebagai 
dekomposer. 

 a. jamur dan bakteri  
 b. jamur dan manusia 
 c. manusia dan protozoa  
 d. ulat dan cacing 
 
35.  Proses pemasakan makanan pada tumbuhan 

disebut … . 
 a. respirasi  
 b. ekskresi 
 c. fotosintesis  
 d. reproduksi 


