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INTERAKSI ANTAR KOMPONEN DALAM EKOSISTEM  

DAN KEPADATAN POPULASI MANUSIA 

 

A. PENGANTAR 

Pada dasarnya kehidupan yang berlangsung di dalam ekosistem tidak lepas dari saling 

ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya baik antara biotik dengan 

biotik maupun biotik dengan abiotik. Hubungan antar makhluk hidup ini menunjukkan 

adanya interaksi, sebagai  misalnya pada tanaman yang sedang berbunga dan kupu-kupu. 

Demikian pula hubungan makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, seperti kebutuhan 

akan lahan dan air.  Jika mahluk hidup atau populasi manusia bertambah maka kebutuhan 

akan Sumber Daya Alam (SDA) seperti lahan  dan air akan  semakin meningkat pula. 

Hubungan interaksi perlu dipahami dalam kehidungan agar kelangsungan hidup tetap 

terjaga dan keseimbangan ekosistem dapat bertahan lama. Oleh karena itu materi ini 

menjadi penting untuk dipelajari jika tidak maka akan terjadi perubahan ekosistem yang 

pada akhirnya akan membawa bencana pada kehidupan di dunia. Agar  materi interaksi 

antar komponen dalam Ekosistem dan pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap 

lingkungan dapat dipahami dengan baik, maka  Kompetensi Dasar yang harus dikuasai 

adalah: 

3.1  Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika 

populasi akibat interaksi tersebut. 

4.1  Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan 

sekitarnya. 

SKL UN SMP yang terkait dengan materi Interaksi Antar Komponen dalam Ekosistem Dan 

Kepadatan Populasi Manusia adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dapat memahami materi tentang interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya serta kepadatan populasi manusia 

2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang materi interaksi antara makhluk 

hidup dan lingkungannya serta kepadatan populasi manusia  

3. Siswa dapat bernalar tentang materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya 

serta kepadatan populasi manusia 

 

B. TUJUAN 

1. Peserta Diklat mampu memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya 

serta dinamika populasi akibat interaksi 

2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan ininteraksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta 

dinamika populasi akibat interaksi 
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3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan 

indikator.  

 

C. URAIAN MATERI 

1. Interaksi Antar Komponen dalam Ekosistem  

Pernakah Kalian melihat kupu-kupu hinggap pada bunga yang sudah mekar? Apa 

yang bisa Kalian amati? Adakah interaksi diantara kedua spesies tersebut?  Sebenarnya 

kupu-kupu tersebut sedang membantu bunga melakukan penyerbukan, sehingga bunga 

tersebut tetap dapat berkembang biak. Sebagai timbal baliknya, kupu-kupu 

mendapatkan madu dari bunga. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat interaksi 

antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Begitu pula kita yang tidak 

dapat bertahan hidup tanpa air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup juga 

memiliki ketergantungan terhadap faktor abiotik dalam lingkungan. Ada beberapa jenis 

pola interaksi dalam ekosistem. 

a. Hubungan Netral 

Hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi.Misalnya kelinci 

dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Kedua hewan 

tersebut memiliki makanan dan cara hidup yang berbeda, sehingga tidak terjadi 

hubungan ketergantungan apapun diantara keduanya. Namun sebenarnya hubungan 

yang benar-benar netral tidak ada, karena semua makhluk hidup memerlukan 

komponen abiotik seperti udara, air, tanah, dan sebagainya sehingga pasti terjadi 

persaingan antar makhluk hidup, meskipun bentuk persaingan tersebut tidak terlalu 

Nampak. 

b. Hubungan Simbiosis 

Pada beberapa kasus, interaksi yang terjadi antara anggota dari dua spesies yang 

berbeda sangat erat disebut hubungan simbiotik. Satu psangan tersebut membentuk 

asosiasi dikenal sebagai host dan yang lainnya sebagai simbion. Jenis host lebih besar 

dan lebih bebas (host dapat hidup sendiri) daripada simbion (yang sering tergantung 

daripada host). Terdapat tiga tipe hubungan simbiotik. 

1) Simbiosis Parasitisme 

Pada parasitisme, simbiosisnya disebut sebagai parasit; parasit mendapat 

keuntungan dari hubungan host yang ditempati. Pada istilah pertumbuhan populasi, 

hubungan ini lebih banyak dikenal sebagai predator dan pemangsanya. Peningkatan 

dalam populasi host membuat jumlah parasit juga meningkat.  

Gambar 1, merupakan contoh parasit. Hubungan simbiosis yang salah satu anggota 

mendapat keuntungan dari spesies lain (inang) disebut parasitisme. Parasit dalam 

beberapa cara merugikan, tetapi biasanya tidak sampai membunuh spesies inang. 

Bila inang mati, parasit juga akan mati apabila tidak langsung menemukan inang 



MODUL PPMG – IPA – SMP  | 3 dari 12 

 

pengganti. Beberapa parasit, misal bakteri tertentu, cacing pita atau cacing kremi, 

hidup dalam organisme lainnya. Pada kasus tertentu, parasit dapat dimanfaatkan 

sebagai agen pengendali biologi dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi 

ledakan  populasi serangga (inang). Berikut adalah contoh tali putri  sebagai parasit 

pada tanaman lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tali putri merupakan parasit yang hidup pada tanaman beluntas 

 

2) Simbiosis Mutualisme 

Tipe hubungan simbiotik kedua adalah mutualisme, kedua spesies mendapat 

keuntungan dari hubungan ini dan pertumbuhan satu populasi menyebabkan 

peningkatan populasi lainnya.  Sebagai contoh, kedua spesies mendapat keuntungan 

dari kedua hubungan ini, pertumbuhan positif dari satu populasi menyebabkan 

pertumbuhan positif populasi lainnya. Sebagai contoh, pada bintil akar tanaman 

kacang-kacangan (Legum) terdapat bakteri Rhizobium sp yang melangsungkan hidup 

di dalamnya. Bintil akar tanaman kacang memberikan keuntungan berupa tempat 

hidup dan nutrisi hasil fotosintesis bagi bakteri tersebut sedangkan bakteri 

Rhizobium sp ini dapat mengikat nitrogen bebas di lingkungan yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman kacang-kacangan. 
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Gambar 2. Simbiosis mutualisme: terdapat bakteri pengikat nitrogen pada bintil akar kacang 

 

3) Simbiosis Komensalisme 

Pada simbiosis komensalisme, satu spesies mendapat keuntungan dan spesies 

lain tidak terpengaruh. Ikan remora mengikuti ikan hiu selagi hiu mencari mangsa. 

Saat hiu sudah mendapatkan mangsa dan mengoyak tubuh mangsanya, ikan-ikan 

kecil tersebut mengambil potongan-potongan makanan hiu. Ikan–ikan kecil tersebut 

mendapatkan keuntungan pada proses ini, sedangkan hiu tidak terpengaruh (tidak 

dirugikan) apapun dari ikan-ikan kecil yang mengikutinya.  

 

 
Gambar 3. Hubungan komensalisme antara hiu dan remora 

 

c. Predasi  

Predasi ialah peristiwa memangsa yang ditemukan pada semua ekosistem termasuk 

didalamnya adalah organime yang makan tumbuhan dan hewan. Predator adalah satu 

jenis konsumen. Predator makan organisme lain. Predator memakan organisme lain 

dengan cara memangsa atau dengan kata lain predator adalah pemangsa. Predator 

berupa hewan seperti singa dan burung pemakan serangga. Hewan-hewan yang 
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dimakan predator disebut mangsa. Hubungan predator-mangsa seperti di antara kucing 

dan tikus melibatkan perkelahian untuk dapat melangsungkan hidup. 

 
Gambar 4. Hubungan predasi antara ular dan tikus 

 

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan keseimbangan populasi 

predator dengan mangsa. 

 
Gambar 5. Keseimbangan populasi predator-mangsa 

 

d. Hubungan Kompetisi 

Hubungan kompetisis merupakan hubungan antar makhluk hidup untuk 

memperebutkan suatu komponen tertentu dalam ekosistem. Hubungan ini terjadi 

karena adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem. Misalnya kambing dan kerbau yang 

digembala di padang rumput yang sama akan mengalami persaingan untuk 

memperebutkan makanan berupa rumput. Kompetisi untuk merebutkan makanan 

maupun sumber daya alam lainnya juga dapat terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. 

Misalnya persaingan antar kambing terhadap makanan yang jumlahnya sangat terbatas. 

Kompetisi pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu kompetisi intraspesies dan 

kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies terjadi pada sesama spesies karena 

adanya kesamaan kebutuhan sumber daya (contest competition), sedangkan kompetisi 

interspesies terjadi pada spesies yang berbeda yaitu dengan cara membagi sumber 

daya. 
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Gambar 6. Kompetisi antar kambing untuk memperoleh makanan 

 

Berikut adalah contoh grafik pertumbuhan akibat adanya kompetisi yang terjadi pada 

dua spesies Paramaecium. 

 
Gambar 7. Kompetisi dua spesies Paramaecium pada makanan yang sama 

 

e. Alelopati 

Alelopati merupakan interaksi antar populasi, bila populasi yang satu menghasilkan 

zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, di sekitar pohon 

kamboja jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang 

bersifat toksik. Pada mikroorganime istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contoh, 

tanaman pinus dapat menyekresikan zat yang menyebabkan tanah disekitarnya menjadi 

asam, sehingga tidak memungkinkan tumbuhan lain hidup disekitarnya. 
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Gambar 8. Alelopati pada pinus 

 

 

2. Kepadatan Populasi Manusia 

 Jumlah penduduk di bumi selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya 

sehingga populasi manusia di bumi akan mengalami kepadatan 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk suatu daerah atau 

negara sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan 

penduduk. 

 Populasi manusia tumbuh mendekati pertumbuhan eksponensial selama beberapa 

abad, tetapi tidak bisa demikian terus untuk jangka waktu yang tidak terbatas  

 Sejak Revolusi lndustri, pertumbuhan populasi manusia telah didukung oleh faktor-

faktor seperti perbaikan nutrisi, pemeliharaan kesehatan, dan sanitasi, yang telah 

menurunkan angka kematian. 

 Kita tidak mengetahui daya tampung Bumi bagi manusia atau faktor apa yang 

akhirnya membatasi pertumbuhan manusia.  

 Struktur umur populasi merupakan suatu faktor dalam laju pertumbuhan yang 

berbeda pada negara-negara yang berbeda. Spesies manusia bersifat unik karena 

memiliki kemampuan untuk secara sadar mengontrol pertumbuhan populasinya 

sendiri 

 Ledakan pertumbuhan populasi manusia dan penggunaan sumberdaya secara besar-

besaran oleh negara-negara maju merupakan penyebab utama kerusakan 

lingkungan.  
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 Kurva pertumbuhan eksponensial 

 

 
Gambar 9. Kurva Pertumbuhan Eksponensial (Kurva berbentuk huruf J) 

 

 
Gambar 10. Pertumbuhan Populasi Manusia 
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 Daya dukung (Carrying capasity) Lingkungan 

Daya Dukung Lingkungan adalah jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung 

oleh habitat 

 
 

 

 

dN/dt = perubahan ukuran populasi per satuan waktu 

r   = laju pertumbuhan populasi 

N   = ukuran populasi saat ini 

K   = daya dukung lingkungan 

“Kondisi ideal tanpa faktor pembatas, jarang terjadi di alam. Faktor pembatas 

berupa makanan, ruang, hama/penyakit, predator, dll.” 

 

 Pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatnya kebutuhan makanan dan air bersih. 

b. Berkurangnya lahan pertanian untuk permukiman. 

c. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan pencemaran. 

d. Berkurangnya lapangan pekerjaan. 

e. Menurunnya kualitas lingkungan. 
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D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Penyelesaian: 

Penyelesaian: 

 Tanaman tali putri merupakan parasit yang mendapat keuntungan dari hubungan host 

(tanaman beluntas) yang ditempati. Hubungan simbiosis yang salah satu anggota mendapat 

keuntungan dari spesies lain (inang) disebut parasitisme. Keuntungan yang diperoleh parasit 

adalah mendapatkan hara dari tubuh host sehingga host menjadi kekurangan hara. Parasit 

dalam beberapa cara merugikan, tetapi biasanya tidak sampai membunuh spesies inang. 

Bila inang mati, parasit juga akan mati apabila tidak langsung menemukan inang pengganti. 

 

E. SOAL-SOAL LATIHAN 

Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

1. Diberi contoh tentang 

hubungan makhluk hidup yang 

berinteraksi, peserta didik 

dapat menentukan jenis 

interaksinya dengan benar 

 

 

 

1. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan tali putri 

hidup subur pada tanaman beluntas. Hal ini 

menunjukkan ada interaksi antar keduanya. Hubungan 

interaksi tersebut adalah...  

 a. simbiosis mutualisme 

b. simbiosis komensalisme 

c. simbiosis parasitisme 

d. predasi 

Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

1. Diberi soal tentang 

konsep simbiosis 

komesalisme, peserta 

didik dapat memberikan 

contoh makhluk hidup 

yang berinteraksi dengan 

benar 

 

 

2. Diberikan sebuah grafik 

yang menunjukkan 

pertumbuhan penduduk 

dunia, peserta didik dapat 

melakukan analisis terkait 

dampak pertumbuhan 

1. Organisme berikut ini yang saling bersimbiosis 

komensalisme adalah.... 

 A. anggrek dan pohon mangga 

 B. tali putri dan tanaman beluntas 

 C. benalu dan tanaman akasia 

 D. kerbau dan burung jalak 

 

 

 

2. Perhatikan grafik perkiraan pertumbuhan penduduk 

dunia berikut. 
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F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Berdasarkan SKL materi Interaksi Antar Komponen dalam Ekosistem dan Kepadatan Populasi 

Manusia yang dicantumkan pada bagian Pengantar di atas, rumuskan indikator dan 

kembangkan butir soal untuk mengukur indikator tersebut. 

 

  

penduduk terhadap 

permasalahan lingkungan 

dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diberikan sebuah kasus 

wabah ulat bulu, peserta 

didik dapat 

mengaplikasikan konsep 

dari interaksi hubungan 

predasi untuk mengatasi 

masalah dengan benar 

 

 

 
Kecenderungan pertumbuhan penduduk seperti pada 

grafik tersebut menyebabkan ketersediaan lahan 

semakin terbatas sehingga mengakibatkan... 

A. kurangnya daerah resapan air 

B. meningkatnya kebutuhan perumahan 

C. menurunnya polusi udara 

D. meningkatnya persediaan pangan 

 

 

3. Beberapa waktu lalu terjadi wabah ulat bulu yang 

melekat pada pohon di beberapa daerah. Hal ini 

mengakibatkan warga sekitar menjadi resah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat 

dilakukan berdasarkan prinsip interaksi adalah: 

A. melakukan pembasmian secara hayati dengan 

memanfaatkan burung 

B. membasmi ulat bulu dengan cara membakarnya  

C. membasmi ulat bulu dengan memberi minyak 

tanah 

D. memangkas pohon dan membakarnya 
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