
I. I. SEJARAH DAN PERKEMBANGANSEJARAH DAN PERKEMBANGAN
EKOLOGI TUMBUHANEKOLOGI TUMBUHAN



1.1. 1.1. Sejarah Perkembangan EkologiSejarah Perkembangan Ekologi

� Ekologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk beluk 
ekonomi alam, sesuatu kajian mengenai hubungan 
anorganik serta lingkungan organik di sekitarnya Ernst 
Haeckel (1866), diperluas menjadi: kajian mengenai 
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya.lingkungannya.

� Para ahli geografi tumbuhan seperti Humboldt, de 
Condolle, Engler, Gray dan Kerner, dianggap sebagai 
pemula dan mengarah pada kajian ekologi yang bersifat 
modern 

� Gerakan-gerakan mengenai konservasi mulai dibentuk 
pada tahun 1930-an (Surana, 1995).

� Pada tahun 1970-an tumbuh kesadaran akan lingkungan, 
menyebabkan munculnya revolusi ekologi.



1.2. Perkembangan Ekologi Tumbuhan1.2. Perkembangan Ekologi Tumbuhan

� Tahun 1305, Petrus de Crescetius sudah menulis suatu 
karangan mengenai adanya sifat persaingan hidup dalam 
tumbuhan. 

� Tahun 1685, King merupakan orang pertama yang 
menguraikan tentang konsep suksesi dalam komunitas menguraikan tentang konsep suksesi dalam komunitas 
tumbuhan. 

� Tahun 1891 Warming, mulai pula menguraikan tentang 
proses suksesi tumbuhan yang terjadi di bukit pasir 
sepanjang pantai Denmark. 



� Pelopor dalam mengembangkan kajian ekologi 
tumbuhan:

� Clements, sejak tahun 1905 sedah menulis buku teks 
ekologi yang menerangkan tentang metoda 
pengukuran dan pemasangan kuadrat dalam kajian 
ekologi lapangan.

� Cowles, terpengaruh oleh karya Warming 
mengadakan kajian dan menulis tentang suksesi mengadakan kajian dan menulis tentang suksesi 
tumbuhan di bukit sepanjang pesisir danau Michigan, 
bahkan menguraikan pula peranan iklim, fisiografi 
dan biota lainnya dalam suksesi ini. Seri bukunya 
telah dimulai sejak 1899.

� Dalam buku yang berjudul ”The British Isles and 
Their Vegetation”, Tansley menyumbangkan karya 
ilmiah klasiknya yang tidak tertandingi sampai 
sekarang.



1.3. 1.3. Tingkat Integrasi dan Pendekatan Tingkat Integrasi dan Pendekatan 
Ekologi TumbuhanEkologi Tumbuhan

� Ekologi tumbuhan berusaha menerangkan rahasia 
kehidupan pada tahapan individu, populasi dan 
komunitas. 

� Masing-masing tingkatan bersifat nyata, tidak bersifat � Masing-masing tingkatan bersifat nyata, tidak bersifat 
hipotetik seperti species, jadi dapat diukur dan 
diobservasi struktur dan operasionalnya.

� Berdasarkan tingkat integrasinya maka secara ilmu, 
kajian ekologi tumbuhan dapat dibagi dalam dua 
pendekatan, yaitu sinekologi dan autekologi.



SINEKOLOGISINEKOLOGI

� Berdasarkan falsafah dasar bahwa tumbuhan secara 
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang dinamis

� Tumbuhan dipengaruhi oleh dua hal

� keluar masuknya unsur-unsur tumbuhan 

� turun naiknya berbagai variabel lingkungan hidup� turun naiknya berbagai variabel lingkungan hidup

� Dalam sinekologi komunitas tumbuhan atau vegetasi 
mempunyai perilaku sebagai suatu organisma utuh

� Kajian utama dalam sinekologi adalah:

�bidang kajian tentang klasifikasi komunitas tumbuhan

�bidang kajian tentang analisis ekosistem



AUTEKOLOGIAUTEKOLOGI

� Falsafah yang mendasarinya adalah dengan memandang 
tumbuhan sebagai ukuran yang menggambarkan kondisi 
lingkungan sekitarnya

� Clements menyatakan bahwa setiap tumbuhan adalah 
alat pengukur bagi keadaan lingkungan hidup tempat ia alat pengukur bagi keadaan lingkungan hidup tempat ia 
tumbuh. Dalam hal ini paling sedikit yang dimaksud 
dengan alam lingkungannya adalah iklim dan tanah. 

� Dari kajian ini lahir bidang kajian yang menilai bahwa 
tumbuhan adalah sebagai indikator alam atau indikator 
lingkungan hidup. Bidang kajian ini dikenal dengan 
ekologi fisiologi.



SINEKOLOGISINEKOLOGI AUTEKOLOGIAUTEKOLOGI

Bersifat filosofisBersifat filosofis Bersifat ekperimentalBersifat ekperimental

DeduktifDeduktif InduktifInduktif

Deskriptif (umumnya)Deskriptif (umumnya) KuantitatifKuantitatifDeskriptif (umumnya)Deskriptif (umumnya) KuantitatifKuantitatif

Sulit dengan Sulit dengan 
pendekatan pendekatan 
rancangan  rancangan  
percobaan atau percobaan atau 
eksperimental eksperimental 
designdesign

Dapat dilakukan Dapat dilakukan 
berdasar rancangan berdasar rancangan 
percobaan atau percobaan atau 
”eksperimental ”eksperimental 
design”design”



EKOLOGI EKOLOGI 
TUMBUHANTUMBUHAN

SINEKOLOGISINEKOLOGI AUTEKOLOGIAUTEKOLOGI

PALEO EKOLOGIPALEO EKOLOGI
(Sosiologi (Sosiologi 

tumbuhan zaman tumbuhan zaman 
geologi purba)geologi purba)

EVOLUSIEVOLUSI
(Stabilitas (Stabilitas 
komunitas, komunitas, 
diversitas species)diversitas species)

EKOLOGI POPULASIEKOLOGI POPULASI
(Ukuran Populasi)(Ukuran Populasi)

SOSIOLOGI TUMBUHANSOSIOLOGI TUMBUHAN
(Klasifikasi komunitas, (Klasifikasi komunitas, 
peta vegetasi)peta vegetasi)

EKOLOGI FISIOLOGIEKOLOGI FISIOLOGI
(Distribusi, batas (Distribusi, batas 
toleransi, interaksi toleransi, interaksi 
biotik, fenologi, biotik, fenologi, 
adaptasi)adaptasi)

DINAMIKA KOMUNITASDINAMIKA KOMUNITAS

SISTEM EKOLOGISISTEM EKOLOGI



II. POPULASIII. POPULASI

”Populasi merupakan sekelompok organisma ”Populasi merupakan sekelompok organisma 
dari spesies yang sama yang menempati suatu dari spesies yang sama yang menempati suatu dari spesies yang sama yang menempati suatu dari spesies yang sama yang menempati suatu 

ruang tertentu, dan mampu melakukan ruang tertentu, dan mampu melakukan 
persilangan diantaranya dengan menghasilkan persilangan diantaranya dengan menghasilkan 

keturunan yang fertil. ”keturunan yang fertil. ”



2.1. Populasi Lokal dan Ras Ekologi2.1. Populasi Lokal dan Ras Ekologi

POPULASI LOKALPOPULASI LOKAL

� Dalam situasi tertentu sekelompok individu ada 
kemungkinan secara genetika terisolasi, persilangan 
hanya memungkinkan terjadi diantara anggota kelompok 
itu sendiri. Kelompok organisma-organisma yang 
terisolasi tersebut biasanya disebut ”populasi lokal.”terisolasi tersebut biasanya disebut ”populasi lokal.”

� Hubungan antara organisma satu dengan organisma 
lainnya dalam populasi dapat melalui dua jalan yaitu 
hubungan genetika dan hubungan ekologi.

� Populasi lokal merupakan unit dasar dalam proses 
evolusi, pertukaran gen terjadi secara terus-menerus 
dalam waktu yang relatif lama shingga terjadi struktur 
gen yang khusus untuk kelompok tersebut dan akan 
berbeda dengan struktur gen populasi lokal lainnya meski 
untuk species yang sama



� Kehetrogenan struktur gen merupakan cara dalam 
mempertahankan hidup atau kelulusan hidup, dan ini 
sebagai mekanisma teradaptasinya suatu populasi akibat 
seleksi alami.

POPULASI POPULASI 
LOKALLOKAL

ADAPTASI ADAPTASI 
GENETIKAGENETIKA

SeleksiSeleksi

AlamiAlami

Dalam Dalam 
lingkungan lingkungan 
yang khususyang khusus

Melalui individuMelalui individu--
individu yang tahan individu yang tahan 
berdasarkan berdasarkan 
gen/kombinasi gen gen/kombinasi gen 
tertentutertentu



RAS EKOLOGIRAS EKOLOGI

Dalam suatu kawasan yang secara umum 
mempunyai kondisi yang relatif sama, populasi lokal dari 
species yang ada berkecenderungan untuk 
memperlihatkan toleransi terhadap lingkungan yang 
relatif sama pula, tetapi akan berbeda toleransinya relatif sama pula, tetapi akan berbeda toleransinya 
dengan species lokal lainnya (dari species yang sama) 
yang berada pada kondisi iklim yang berbeda. Populasi 
lokal seperti ini biasa dikenal dengan ras ekologi.



Contoh yang terkenal dari ras ekologi adalah di Skandinavia 
dimana terdapat dua populasi yang secara sistematik 
dimasukkan dalam satu species yang sama meskipun kedua 
populasi ini mempunyai karakteristika yang berbeda. Populasi 
di daerah pegunungan mempunyai karakteristika bentuk 
morfologi yang kerdil dan berbunga cepat, sedangkan 
populasi di daerah pantai bentuk morfologinya tinggi tetapi 
berbunga lambat. Orang semula memperkirakan bila individu 
dari populasi di pegunungan dipindahkan atau ditumbuhkan 
di pantai maka akan tumbuh dengan karakteristika populasi di pantai maka akan tumbuh dengan karakteristika populasi 
pantai, demikian pula sebaliknya.

Akan tetapi setelah Goete Turesson mencobanya, yaitu 
individu dari populasi pegunungan ditumbuhkan di pantai, 
dan individu dari populasi pantai ditumbuhkan di 
pegunungan, ternyata masing-masing tumbuh sesuai dengan 
karakteristik  asalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masing-
masing anggota populasi sudah sedemikian rupa terseleksi 
oleh alam lingkunganya dalam waktu yang cukup lama, 
sehingga karakterisktik susunan gennya bersifat khusus.



EKOKLINEKOKLIN

� Apabila perubahan lingkungan pada suatu kawasan yang 
luas berubah secara teratur, maka adaptasi genetikanya 
akan terjadi secara teratur pula, dan dengan demikian 
sebagai hasilnya akan terjadi perbedaaan yang nyata 
seperti pada ras yang terbentuk adalah suatu seri 
tumbuhan, yang berurutan, yang memperlihatkan tumbuhan, yang berurutan, yang memperlihatkan 
keteraturan secara terus-menerus atau kontinu dalam 
sifat genetikanya sebagai penentu dalam toleransi 
terhadap lingkunganya. Populasi-populasi dari 
sekelompok organisma-organisma dengan karakteristika 
yang berbeda secara teratur atau berurutan ini disebut 
ekoklin.



EKOLOGI GEN ATAU EKOLOGI FISIOLOGI PERBANDINGAN

Pendekatan selain autekologi dan sinekologi yaitu 
mempelajari satu atau lebih populasi lokal dari suatu 
species dalam usaha untuk mempelajari genetika species 
sebagai penentu toleransinya terhadap kondisi sebagai penentu toleransinya terhadap kondisi 
lingkungannya, kajian ini disebut ekologi gen atau 
ekologi fisiologi perbandingan.



EKOLOGI POPULASIEKOLOGI POPULASI

� Besarnya suatu populasi di suatu kawasan tertentu 
biasanya dinyatakan dalam suatu peristilahan kerapatan 
atau kepadatan populasi

� Kerapatan populasi dapat dinyatakan dalam: jumlah 
individu persatuan luas, atau dapat pula dinyatakan 
dalam biomasa persatuan luas (bila populasi tersebut 
dibentuk oleh individu-individu dengan ukuran berbeda, 
ada kecambah, ada anakan dan tumbuhan dewasa serta 
tumbuhan tua).tumbuhan tua).

� Seiring waktu suatu populasi besarannya akan 
mengalami perubahan, pengertian kecepatan memegang 
peranan penting dalam mempelajarinya

� Perubahan populasi ini sangat ditentukan oleh berbagai 
faktor (kelahiram atau regenerasi: kematian, perpindahan 
masuk, dan perpindahan keluar). 

� Dalam ekologi tumbuhan dinamika populasi ini 
merupakan kajian yang menarik dikaitkan dengan kajian 
suksesi



� Besarnya populasi tumbuhan di alam sangat ditentukan 
oleh kapasitas tampungnya, yaitu jumlah terbanyak 
individu yang dapat ditampung dalam suatu ekosistem 
dimana organisma itu masih dapat hidup. 

� Dalam keadaan ini persaingan intra species adalah dalam 
keadaan maksimal yang dapat ditanggung oleh 
organisma tersebut.

� Kapasitas tampung populasi cenderungan berfluktuasi

� Berbagai faktor pendorong terjadinya fluktuasi ini, yaitu 
perubahan musim yang menyebabkan perubahan faktor 
fisika dan mungkin juga kimia lingkungannya. fisika dan mungkin juga kimia lingkungannya. 

� Contoh yang menarik adalah kenaikan jumlah plankton 
yang sangat menyolok pada musim tertentu, disebut  
”plankton bloom”.

� Fluktuasi tahunan yang disebabkan:

�Faktor dalam, misalnya karakteristika atau toleransi 
yang berbeda antara tumbuhan dewasa dengan 
kecambah dan anakan pohonnya.

�Faktor luar, misalnya interaksi dengan populasi lain, 
baik tumbuhan maupun hewan.



2.2. Pola Penyebaran Individu2.2. Pola Penyebaran Individu

� Umumnya terdapat tiga pola penyebaran, yaitu: 

� penyebaran acak

� penyebaran merata 

� penyebaran berkelompok

PENYEBARAN ACAK jarang terdapat di alam, biasanya 
terjadi apabila faktor lingkungannya sangat seragam terjadi apabila faktor lingkungannya sangat seragam 
untuk seluruh daerah dimana populasi berada, selain itu 
tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisma 
tersebut, ingat dalam tumbuhan ada bentuk-bentuk organ 
tertentu yang menunjang untuk terjadinya 
pengelompokan tumbuhan 



PENYEBARAN MERATA umum terdapat pada tumbuhan. 
Penyebaran ini terjadi apabila ada persaingan yang kuat 
di antara individu-individu dalam populasi tersebut. Pada 
tumbuhan misalnya persaingan untuk mendaptkan nutrisi 
dan ruang.

PENYEBARAN BERKELOMPOK adalah yang paling 
umum terdapat di alam, terutama untuk hewan, terutama 
disebabkan oleh berbagai hal:

� Respons dari organisma terhadap perbedaan habitat 
secara lokal

� Respons dari organisma terhadap perubahan cuaca 
musiman

� Akibat dari cara atau proses reproduksi/regenerasi

� Sifat-sifat organisma dengan organ vegetatifnya yang 
menunjang untuk terbentuknya kelompok atau koloni.



MERATA ACAK BERKELOMPOK

Gambar 1. Pola Penyebaran IndividuGambar 1. Pola Penyebaran Individu



� Dalam ekologi populasi, dikembangkan suatu cara untuk 
memahami pola distribusi dari individu dalam 
populasinya, diantaranya yaitu dengan memanfaatkan 
penyebaran Poisson dengan asumsi pertama individu-
individu menyebar secara acak. Perlu diingat cara ini 
akan memberikan hasil yang baik apabila jumlah individu 
setiap satu meter perseginya adalah rendah.

� Berdasarkan asumsi penyebaran individu-individu adalah 
acak maka dapat didefenisikan bahwa varians (V) adalah 
sama dengan harga rata-rata (X), jadi apabila varians 
lebih besar dari harga rata-rata maka penyebaran individu 
adalah berkelompok, dan sebaliknya apabila varians lebih 
kecil dari harga rata-rata maka penyebarannya merata. 



III. EKOSISTEMIII. EKOSISTEM

� Hubungan trofik menentukan lintasan aliran energi dan 
siklus kimia suatu ekosistem

� Produsen primer meliputi tumbuhan hijau, alga, dan � Produsen primer meliputi tumbuhan hijau, alga, dan 
beberapa jenis bakteri. 

� Banyak konsumen primer dan konsumen tingkat lebih 
tinggi merupakan pencari makan yang oportunis

� Penguraian menghubungkan semua tingkat trofik



ALIRAN ENERGI DALAM EKOSISTEMALIRAN ENERGI DALAM EKOSISTEM

� Penguraian energi suatu ekosistem bergantung pada 
produktivitas primer

� Ketika energi mengalir melalui suatu ekosistem, banyak 
enegi yang hilang di setiap,tingkat trofik.

SIKLUS UNSUR KIMIA DALAM EKOSISTEMSIKLUS UNSUR KIMIA DALAM EKOSISTEM

� Prose-proses bioiogis dan geologis menggerakkan 
nutrien di antara kompartemen-kompartemen organik dan nutrien di antara kompartemen-kompartemen organik dan 
anorganik

� Laju penguraian sangat sangat menentukan laju siklus 
nutrien

� Percohaan lapangan menjeiaskan bagaimana vegetasi 
mengatur siklus kimia : sain sebagai proses.



DAMPAK MANUSIA TERHADAP EKOSISTEMDAMPAK MANUSIA TERHADAP EKOSISTEM

� Populasi manusia mengganggu siklus kimia di seluruh 
biosfer

� Racun dapat terkonsentrasi pada tingkat-tingkat tropic 
yang berurutan dalam jarring- jaring makanan

� Aktitivaas manusia menyebabkan perubahan mendasar 
dalam komposisi atmosfer

� Ledakan populasi manusia mengubah habitat dan 
mengurangi keanekaaragaman bi,oogis di seluruh duniamengurangi keanekaaragaman bi,oogis di seluruh dunia

� Suatu ekosistem terdiri dari semua organisme yang hidup 
dalam suatu komunitas dan juga semua faktor faktor 
abiotik  yang berinteraksi dengan organisme tersebut. 
Seperti populasi dan komunitas, batas ekosistem 
umumnya tidak jelas. Ekosistem dapat berkisar dari suatu 
mikrokosmos laboratorium, seperti terarium hingga 
danau dan hutan. 



� Biosfer sebagai suatu ekosistem global, suatu gabungan 
semua ekosistem lokal di Bumi.

� Sebagai tingkatan yang paling inklusif dalam hirarki 
organisasi biologis, suatu ekosistem melibatkan dua 
proses yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya pada 
tingkat yang lebih rendah: aliran energi dan siklus kimia

� Pergerakan energi dan materi melalui ekosistem saling 
berhubungan karena keduanya berlangsung melalui berhubungan karena keduanya berlangsung melalui 
transfer zat-zat melewati hubungan makan-memakan. 
Energi, berbeda dengan materi, tidak dapat didaur ulang 
(disiklus ulang), sehingga suatu ekosistem harus diberi 
energi baru terus-menerus dari suatu sumbereksternal 
(matahari). Dengan demikian, energi mengalir melewati 
ekosistem, sementara materi bersiklus di dalam 
ekosistem tersebut.



HUBUNGAN TROFIK DALAM EKOSISTEMHUBUNGAN TROFIK DALAM EKOSISTEM

� Setiap ekosistem memiliki suatu struktur trofik (trophic 
structure) dari hubungan makan-memakan. Para ahli 
ekologi membagi spesies dalam suatu komunitas atau 
ekosistem ke dalam tingkat--tingkat trofik (trophic levels) 
berdasarkan nutriennya: Produsen Primer, Konsumen 
Primer, Konsumen Sekunder, Konsumen Tersier Dan Primer, Konsumen Sekunder, Konsumen Tersier Dan 
Konsumen Kuaterner 

� Hubungan trofik menentukan lintasan aliran energi dan 
siklus kimia suatu ekosistem

� Struktur trofik suatu ekosistem menentukan lintasan 
aliran energi dan siklus kimia. Jalur di sepanjang 
perpindahan makanan dari tingkat trofik satu ke tingkat 
trofik yang lain, yang dimulai dengan produsen primer, 
dikenal sebagai rantai makanan (food chain)



Gambar 2. Rantai Makanan Di Ekosistem Gambar 2. Rantai Makanan Di Ekosistem 
Terrestrial Dan Di Ekosistem MarinTerrestrial Dan Di Ekosistem Marin



� Panjang rantai makanan dibatasi oleh jumlah energi yang 
dipindahkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. 

� Hubungan makan-memakan dalam suatu ekosistem 
umumnya saling berhubungan membentuk jaring-jaring 
makanan (food web)

� Penguraian (decomposition) menghubungkan semua � Penguraian (decomposition) menghubungkan semua 
tingkat trofik



ALIRAN ENERGI DALAM EKOSISTEMALIRAN ENERGI DALAM EKOSISTEM

Pengaturan energi suatu ekosistem bergantung pada 
produktivitas primer

Sebagian besar produsen primer menggunakan energi 
cahaya untuk mensintesis molekul organik yang kaya 
energi, yang se-lanjutnya dapat dirombak untuk membuat energi, yang se-lanjutnya dapat dirombak untuk membuat 
ATP. Konsumen mendapatkan bahan bakar organiknya 
dari tangan kedua (atau bahkan tangan ketiga atau tangan 
keempat) melalui jaring-jaring makanan. Dengan 
demikian, keadaan aktivitas fotosintetik menentukan 
batas pengeluaran bagi pengaturan energi keseluruhan 
ekosistem.



PENGATURAN ENERGI GLOBALPENGATURAN ENERGI GLOBAL

� Setiap hari, Bumi dibombardir oleh sekitar 1022 joule (J) 
radiasi matahari (1 J = 0,239 kalori). 

� Intensitas energi matahari yang mencapai Bumi dan 
atmosfernya bervariasi pada garis lintang. 

� Daerah tropis menerima masukan yang paling tinggi. 

� Sebagian besar radiasi matahari diserap, terpencar, atau 
dipantulkan oleh atmosfer dalam suatu pola asimetris dipantulkan oleh atmosfer dalam suatu pola asimetris 
yang ditentukan oleh variasi dalam tutupan awan dan 
jumlah debu di udara di sepanjang wiiayah yang berbeda-
beda. 

� Jumlah radiasi matahari yang mencapai Bumi akhirnya 
membatasi basil foto-sintesis ekosistem tersebut, 
meskipun produktivitas fotosintetik juga dibatasi oleh air, 
suhu, dan ketersediaan nutrien.



� Banyak radiasi matahari yang mencapai biosfer sampai di 
lahan gundul dan badan air yang dapat menyerap atau 
meman-tulkan energi yang datang itu. Hanya sebagian 
kecil yang akhir-nya mengenai alga, bakteri fotosintetik, 
dan daun tumbuhan, dan hanya sebagian cahaya yang 
memiliki panjang gelombang yang sesuai untuk 
fotosintesis. 

� Di antara cahaya tampak, yang mencapai organisme 
fotosintetik, hanya sekitar 1 % sampai 2% yang diubah fotosintetik, hanya sekitar 1 % sampai 2% yang diubah 
menjadi energi kimia melalui fotosintesis, dan efisiensi ini 
bervariasi menurut jenis oiganisme, tingkat cahaya, dan 
faktor-faktor lainnya. 

� Meskipun fraksi dari total radiasi matahari yang sampai 
ke Bumi yang tertangkap oleh fotosintesis sangat kecil, 
produsen primer di Bumi secara keseluruhan 
menghasilkan sekitar 170 miliar ton bahan organik per 
tahun 



PRODUKTIVITAS PRIMERPRODUKTIVITAS PRIMER

� Produktivitas Primer adalah laju di mana organisme-
organisme mensintesis biomassa baru

� Jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia 
(senyawa organik) oleh autotrof suatu ekosistem selama 
suatu periode waktu tertentu disebut produktivitas 
primer. 

� Total produktifitas primer dikenal sebagai produktivitas 
primer kotor (gross pri-mary productivity, GPP). primer kotor (gross pri-mary productivity, GPP). 

� Tidak semua produktivitas ini disimpan sebagai bahan 
organik pada tumbuhan yang sedang tumbuh, karena 
tumbuhan menggunakan sebagian molekul tersebut 
sebagai bahan bakar dalam respirasi selulernya. Dengan 
demikian, produktivitas primer bersih (net primary 
productivity, NPP) sama dengan produktivitas primer 
kotor dikurangi energi yang di-gunakan oleh produsen 
untuk respirasi (Rs):

NPP = GPP - Rs



� Kita juga bisa memandang hubungan ini dalam pengertian 

per-samaan umum untuk fotosintesis dan respirasi:

� Produktivitas primer kotor dihasilkan oleh fotosintesis, 

produktivitas primer bersih adalah selisih antara hasil 

fotosintesis dan konsumsi bahan bakar organik dalam respirasi.

� Antara 50% dan 90% dari produktivitas primer kotor pada � Antara 50% dan 90% dari produktivitas primer kotor pada 
sebagian besar produsen primer tersisa sebagai produktivitas 

primer bersih setelah kebutuhan energinya terpenuhi. 

� Rasio NPP terhadap GPP umumnya lebih kecil bagi produsen 
besar dengan struktur nonfotosintetik yang rumit, seperti pohon, 

yang men-dukung sistem batang dan akar yang besar dan secara 

metabolik aktif.

� Produktivitas primer dapat dinyatakan dalam energi per satuan 
luas per satuan waktu (J/mr/tahun), atau sebagai bio-massa 
(berat) vegetasi yang ditambahkan ke ekosistem per satuan 
luasan per satuan waktu (g/m2/tahun).



� Biomassa umumnya dinyatakan sebagai berat kering 
bahan organik, karena molekul air tidak mengandung 
energi yang dapat digunakan, dan karena kandungan 
air tumbuhan bervariasi dalam jangka waktu yg singkat. 

� Produktivitas primer suatu ekosistem hendaknya tidak 
dikelirukan dengan total biomassa dari autotrof 
fotosintetik yg terdapat pada suatu waktu tertentu, yang 
disebut biomassa tanaman tegakan (standing crop 
biomass).biomass).

� Ekosistem yang berbeda sangat bervariasi dalam 
produktivitasnya dan juga dalam sumbangannya 
terhadap produktivitas total di Bumi

� Hutan hujan tropis merupakan  salah satu ekosistem 
terestrial yang paling produktif, dan karena hutan hujan 
tropis menutupi sebagian besar Bumi



Gambar 3. ProduktivitasGambar 3. Produktivitas



� Faktor yang paling penting dalam pembatasan 
produktivitas bergantung pada jenis ekosistem dan pada 
perubahan musim dalam lingkungan

� Produktivitas dalam ekosistem terestrial umumnya 
berkorelasi dengan presipitasi (curah hujan), suhu, dan 
intensitas cahaya. Misalnya, para petani seringkali 
mengairi ladangnya, untuk meningkatkan produktivitas 
dalam habitat di mana ketersediaan air membatasi 
aktivitas fotosintetik

� Umumnya produktivitas semakin mendekati ekuator � Umumnya produktivitas semakin mendekati ekuator 
(katulistiwa) semakin meningkat karena air, panas, dan 
cahaya lebih mudah tersedia di daerah tropis.

� Nutrien anorganik juga bisa merupakan faktor penting 
dalam pembatasan produktivitas pada banyak ekosistem 
terestrial. Tumbuhan membutuhkan berbagai ragam 
nutrien anorganik, beberapa dalam jumlah yang relatif 
besar dan yang lain hanya dalam jumlah sedikit akan 
tetapi semuanya penting. 



� Produktivitas primer mengeluarkan nutrien dari suatu 
ekesistem, kadang-kadang lebih cepat dibandingkan 
dengan pengembaliannya. 

� Pada titik tertentu, produktivitas bisa melambat atau 
berhenti karena suatu nutrien spesifik tidak lagi terdapat 
dalam jumlah yang mencukupi. Tidak mungkin semua 
nutrien akan habis secara bersamaan, sehingga 
produktivitas selanjutnya dibatasi oleh sebuah nutrien 
tunggal-yang disebut nutrien pem-batas (limiting nutrien) 
yang tidak lagi tersedia dalam persediaan yang 
mencukupi. mencukupi. 

� Menambahkan nutrien lain ke sistem tersebut tidak akan 
merangsang produktivitas yang diperbarui, karena 
sebelumnya nutrien tersebut telah ada dalam jumlah yang 
mencukupi. Akan tetapi, penambahan nutrien pembatas 
akan merangsang sistem itu untuk memulai penumbuhan 
sampai beberapa nutrien lain atau nutrien yang sama 
menjadi terbatas. Pada banyak ekosistem, baik nitrogen 
atau fosfor merupakan nutrien pembatas utama. 
Beberapa bukti juga menyatakan bahwa CO2 kadang-
kadang membatasi produktivitas. 



� PRODUKTIVITAS DI LAUT, 

�Umumnya terdapat paling besar di perairan dangkal 
dekat benua dan di sepanjang terumbu karang, di mana 
cahaya dan nutrien berlimpah. 

�Di lautan terbuka, intensitas cahaya mempengaruhi 
produktivitas komunitas fito-plankton. Produktivitas 
secara umum paling besar dekat per-mukaan dan 
menurun secara tajam dengan bertambahnya 
ke-dalaman, karena cahaya secara cepat diserap oleh air 
dan plankton.

�Produktivitas primer per satuan luas laut terbuka relatif �Produktivitas primer per satuan luas laut terbuka relatif 
rendah karena nutrien anorganik, khususnya nitrogen 
dan fosfor, tersedia dalam jumlah terbatas di dekat 
permukaan; di tempat yang sangat dalam, di mana 
nutrien berlimpah, cahaya yang masuk tidak mencukupi 
untuk mendukung fotosintesis

�Komunitas fitoplankton berada pada kondisi paling 
produktif ketika arus yang naik ke atas membawa 
nitrogen dan fosfor ke permukaan. Fenomena ini terjadi 
di laut Antarktik, yang meskipun airnya dingin dan 
intensitas cahayanya rendah, sesungguh-nya lebih 
produktif dibandingkan dengan sebagian besar laut 
tropis. 



� EKOSISTEM KEMOAUTOTROF di dekat celah air panas 
dasar laut juga sangat produktif, tetapi komunitas ini 
tidak luas penyebarannya, dan sumbangan 
keseluruhannya terhadap produk-tivitas laut adalah kecil.

� DALAM EKOSISTEM AIR TAWAR, seperti pada laut 
terbuka, inten-sitas cahaya dan variasi kedalaman 
kelihatannya merupakan penentu penting produktivitas. kelihatannya merupakan penentu penting produktivitas. 
Ketersediaan nutrien anorganik bisa juga membatasi 
produktivitas dalam ekosistem air tawar, seperti halnya di 
lautan, tetapi perputaran air (turnover) dua kali setahun 
pada danau akan mengaduk air, membawa nutrien ke 
lapisan permukaan yang cukup mendapatkan cahaya.



KETIKA ENERGI MENGALIR MELEWATI SUATU 
EKOSISTEM, BANYAK ENERGI YANG HILANG DI SETIAP 
TINGKAT TROFIK

Ketika energi mengalir melewati suatu ekosistem, banyak 
energi yang hilang sebelum dapat dikonsumsi oleh 
organisme pada tingkat beiikutnya. Jika semua tumbuhan 
di sebuah padang rumput ditumpuk menjadi suatu 
tumpukan yang besar sekali, tumpukan seluruh herbivora tumpukan yang besar sekali, tumpukan seluruh herbivora 
akan tampak kecil di sebelah tumpukan tumbuhan 
tersebut. Akan tetapi, tumpukan herbivora akan jauh lebih 
besar dibandingkan dengan suatu tumpukan konsumen 
sekunder. Jumlah energi yang tersedia bagi masing-
masing tingkat trofik ditentukan oleh produktivitas primer 
bersih dan efisiensi pengubahan energi makanan menjadi 
biomassa di setiap mata rantai pada rantai makanan. 
Efisiensi ini tidak pernah mencapai 100%.



PRODUKTIVITAS SEKUNDERPRODUKTIVITAS SEKUNDER

Laju pengubahan energi kimia pada makanan yang 
dimakan oleh konsumen ekosistem menjadi biomassa 
baru mereka sendiri disebut produktivitas sekunder 
ekosistem tersebut. 

Misalnya perpindahan bahan organik dari produsen ke 
herbivora, yang merupakan konsumen primer. Di 
sebagian besar ekosistem, herbivora hanya mampu sebagian besar ekosistem, herbivora hanya mampu 
memakan sebagian kecil bahan tumbuhan yang 
dihasilkan, dan herbivora tidak dapat mencerna seluruh 
senyawa organik yang ditelannya.



Gambar 4. Pembagian energi dalam suatu rantai makananGambar 4. Pembagian energi dalam suatu rantai makanan



� Gambar di atas adalah suatu diagram yang 
disederhanakan mengenai bagaimana energi yang 
diperoleh konsumen dalam bentuk makanan dapat dibagi. 
Dari 200 J (48 kalori) yang dikonsumsi oleh seekor ulat, 
hanya sekitar 33 J (seperenam) yg digunakan untuk 
pertumbuhan. Sisanya dibuang sebagai feses atau 
digunakan untuk respirasi seluler.

� Tentunya, energi yang terkandung dalam feses tidak 
hilang dari ekosistem; energi itu masih dapat dikonsumsi 
oleh detritivora. Akan tetapi, energi yang digunakan untuk oleh detritivora. Akan tetapi, energi yang digunakan untuk 
respirasi hilang dari ekosistem; dengan demikian, jika 
radiasi matahari merupakan sumber utama energi untuk 
sebagian besar ekosistem, maka kehilangan panas pada 
respirasi adalah tempat pembuangan utama. Hal inilah 
yang menyebabkan energi dikatakan mengalir melalui, 
bukan didaur di dalam ekosistem. 

� Hanya energi kimia yang disimpan sebagai pertum-buhan 
(atau produksi keturunan) oleh herbivora yang tersedia 
sebagai makanan bagi konsumen sekunder. 



EFISIENSI EKOLOGIS DAN PIRAMID EKOLOGIS

� Efisiensi ekologis (ecological efficiency) adalah 
persentase energi yang ditransfer dari satu tingkat trofik 
ke tingkat trofik berikutnya, atau rasio produktivitas 
bersih pada satu tingkac trofik terhadap produktivitas 
bersih pada tingkat trofik di bawahnya. 

� Efisiensi ekologis sangat bervariasi pada organisme, 
yang umum-nya berkisar mulai dari 5% sampai 20%. 
Dengan kata lain 80% sampai 95% energi yang tersedia 
pada satu tingkat trofik tidak pernah ditransfer ke tingkat 
berikutnya. 
pada satu tingkat trofik tidak pernah ditransfer ke tingkat 
berikutnya. 

� Hilangnya energi secara multiplikatif dari suatu rantai 
makanan dapat digambarkan sebagai diagram piramida 
produktivitas (pyramid of productivity), di mana tingkat 
trofik ditumpuk dalam balok-balok, dengan produsen 
primer sebagai dasar piramida itu. Ukuran setiap balok itu 
sebanding dengan produktivitas masing-masing tingkat 
trofik (per satuan waktu). Piramida produktivitas 
berbentuk khusus, yaitu sangat berat di bagian dasar 
karena efisiensi ekologis yang rendah. 



Gambar 5. Suatu piramida produktivitas bersih yang idealGambar 5. Suatu piramida produktivitas bersih yang ideal



� Satu konsekuensi ekologis yang penting dari penurunan 
transfer energi melalui suatu jaring-jaring makanan dapat 
di-gambarkan dalam piramida biomassa, di mana setiap 
tingkat menggambarkan biomassa tanaman tegakan 
(standing crop biomass) dalam suatu tingkat trofik.

� Akan tetapi, beberapa ekosistem akuatik memiliki 
pira-mida biomassa yang terbalik, dengan konsumen 
primer me-lebihi produsen. Di perairan Terusan Inggris, primer me-lebihi produsen. Di perairan Terusan Inggris, 
misalnya, bio-massa zooplankton (konsumen) lima kali 
berat fitoplankton (produsen) (Gambar  3b). Piramida 
biomassa yang terbalik seperti itu terjadi karena 
zooplankton mengkonsumsi fito-plankton sedemikian 
cepatnya, sehingga produsen tersebut tidak pernah 
membentuk suatu populasi berukuran besar atau 
standing crop



� Fitoplankton tumbuh, berproduksi, dan dikonsumsi 
secara cepat. Fitoplankton memiliki suatu waktu 
pergantian (turnover time) yang singkat, atau biomassa 
tanaman tegakan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan produktivitas-nya:

� Kehilangan energi secara multiplikatif pada rantai 
makanan sangat membatasi biomassa keseluruhan makanan sangat membatasi biomassa keseluruhan 
karnivora tingkat atas yang dapat didukung oleh setiap 
ekosistem. Hanya sekitar satu seperseribu energi kimia 
yang disediakan melalui fotosintesis yang dapat 
mengalir melalui semua jaring-jaring makanan hingga 
mencapai konsumen tersier, seperti burung elang dan 
hiu. Hal ini menjelaskan mengapa jaring-jaring makanan 
umumnya me-liputi hanya tiga sampai lima tingkat trofik; 
hal tersebut di-karenakan tidak ada energi yang 
mencukupi dalam jaring-jaring makan tersebut untuk 
mendukung tingkat trofik lainnya.



� Karena pemangsa pada tingkat trofik atas cenderung 
me-rupakan hewan yang cukup besar, biomassa yang 
terbatas pada puncak suaru piramida ekologi 
terkonsentrasi dalam jumlah individu yang relatif sedikit. 
Peristiwa ini tercermin dalam piramida jumlah (pyramid of 
numbers), di mana ukuran masing-masing balok itu 
sebanding dengan jumlah individu organisme yang 
terdapat pada masing-masing tingkat trofik (Gambar 7)terdapat pada masing-masing tingkat trofik (Gambar 7)

� Populasi pemangsa pada umumnya sangat sedikit, dan 
hewan tersebut sangat jarang di dalam habitat tersebut. 
Sebagai akibat-nya, banyak pemangsa sangat rentan 
terhadap kepunahan, dan juga terhadap konsekuensi 
evolusioner akibat ukuran populasi yang kecil.



� Dinamika aliran energi memiliki implikasi penting bagi 
populasi manusia. Memakan daging merupakan suatu 
cara mem-peroleh produktivitas fotosintetik yang relatif 
tidak efisien. Seorang manusia akan mendapatkan jauh 
lebih banyak kalau dengan memakan biji-bijian secara 
langsung sebagai konsumen primer, dibandingkan 
dengan mengolah sejumlah biji-bijian yang sama melalui 
tingkat trofik lainnya dan memakan sapi pemakan biji-
bijian tersebut. Pada kenyataanya, pertanian di seluruh 
dunia dapat berhasil memberi makan lebih banyak orang dunia dapat berhasil memberi makan lebih banyak orang 
dibandingkan dengan yang saat ini dilakukan jika semua 
yang kita konsumsi hanya tumbuh-tumbuhan, sebagai 
konsumen primer yang lebih efisien.





SIKLUS UNSUR KIMIA DALAM EKOSISTEMSIKLUS UNSUR KIMIA DALAM EKOSISTEM

� Meskipun ekosistem menerima masukan energi matahari 
yang pada prinsipnya tidak akan habis, unsur kimia 
hanya tersedia dalam jumlah terbatas. (Meteorit yang 
kadang-kadang menubruk Bumi adalah satu-satunya 
sumber materi dari luar Bumi.) Dengan demikian 
kehidupan di Bumi bergantung pada siklus ulang (daur 
ulang) unsur-unsur kimia yang penting. 

� Bahkan ketika suatu individu organisme masih hidup, � Bahkan ketika suatu individu organisme masih hidup, 
banyak persediaan zar kimianya berputar secara terus-
menerus, ketika nutrien diserap dan hasil buangan 
dilepaskan. Pada saat suatu orga-nisme mati, atom-atom 
yang terdapat dalam molekul kompleks organisme 
tersebut dikembalikan sebagai senyawa-senyawa yang 
lebih sederhana ke atmosfer, air, atau tanah melalui 
penguraian oleh bakteri dan fungi. 



� Penguraian ini-melengkapi kumpulan nutrien anorganik 
yang digunakan oleh tumbuhan dan organisme autotrof 
lainnya untuk membentuk suatu bahan organik baru. 
Karena perputaran nutrien melibatkan komponen biotik 
dan abiotik suatu ekosistem, perputaran itu juga disebut 
siklus biogeokimia (biogeochemical cycle).

Proses-proses biologis dan geologis menggerakkan 
nutrien di antara kompartemen-kompartemen organik dan 
anorganikanorganik



� Lintasan spesifik suatu bahan kimia melalui suatu siklus 
bio-geokimia bervariasi menurut unsur yang dimaksud 
dan pada struktur trofik suatu ekosistem. Akan tetapi kita 
dapat mengenali dua kategori umum siklus biogeokimia. 
Bentuk gas dari unsur karbon, oksigen, sulfur, dan 
nitrogen, ditemukan dalam atmosfer, dan siklus unsur-
unsur ini pada dasarnya adalah global. Sebagai contoh, 
sejumlah atom karbon dan oksigen yang diperoleh 
tum-buhan dari udara sebagai CO2, kemungkinan telah 
dilepaskan ke atmosfer melalui respirasi seekor hewan 
yang berada tidak jauh dari tumbuhan tersebut. Unsur 
lain yang kurang aktif dalam lingkungan, yang meliputi lain yang kurang aktif dalam lingkungan, yang meliputi 
fosfor, kalium, kalsium, dan unsure--unsur yang ada 
dalam jumlah kecil, umumnya bersiklus dalam skala yang 
lebih lokal, paling tidak dalam jangka waktu yang pendek. 
Tanah adalah reservoir abiotik utama unsur-unsur 
ter-sebut, yang diserap oleh akar tumbuhan dan akhirnya 
dikem-balikan ke tanah oleh pengurai, umumnya di 
sekitar lokasi yang sama.

� Model umum siklus nutrient yg menunjukkan reservoir
atau kompartemen utama unsure-unsur dan proses yg 
mentransfer unsure-unsur diantara reservoir- reservoir
tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Siklus NutrienGambar 8. Siklus Nutrien



� Sebagian besar nutrien terakumulasi dalam empat 
reservoir, yang masing-masing ditentukan oleh dua 
karakteristik: apakah reservoir itu mengandung bahan 
organik atau anorganik, dan apakah bahan-bahan (materi) 
tersedia secara langsung atau tidak langsung untuk 
digunakan oleh organisme

� Satu kompartemen bahan organik terdiri dari organisme 
hidup itu sendiri dan detritus; nutrien ini tersedia bagi 
organisme lain ketika konsumen itu saling memakan satu 
sama lain dan ketika detri-tivora mengkonsumsi bahan sama lain dan ketika detri-tivora mengkonsumsi bahan 
organik tak hidup. Kompartemen organik kedua termasuk 
deposit organisme-organisme yang suatu waktu pernah 
hidup (batu bara, minyak, dan gambut) yang "terfosilkan", 
di mana nutrien tidak dapat diasimilasi secara langsung. 
Bahan-bahan dipindahkan dari kompartemen organik 
hidup ke kompartemen organik yang terfosilkan pada 
masa silam, ketika organisme itu mati dan terkubur oleh 
sedimentasi selama jutaan tahun untuk menjadi batu bara 
dan minyak.



� Nutrien juga ditemukan dalam dua kompartemen 
anorganik

�kompartemen di mana nutrien-nutrien tersebut 
tersedia untuk digunakan oleh organisme 

�kompartemen di mana nutrien-nutrien tersebut tidak 
tersedia untuk digunakan oleh organisme lain. 

� Kompartemen anorganik yang tersedia meliputi zat-zat 
(unsur dan senyawa) yang larut dalam air atau 
terdapat di tanah atau udara. Organisme 
mengasimilasi bahan-bahan dari kompartemen itu 
secara langsung dan mengembalikan nutrien ke 
dalamnya melalui proses respirasi, ekskresi, dan 
dekomposisi (penguraian) yang cukup cepat. 



� Unsur--unsur pada kompartemen anorganik yang 
tidak tersedia terikat dalam bebatuan. Meskipun 
organisme tidak dapat masuk ke dalam kompartemen 
ini secara langsung, nutrien secara perlahan-lahan 
akan menjadi tersedia untuk digunakan melalui 
pelapukan dan erosi. Dengan cara serupa, bahan-pelapukan dan erosi. Dengan cara serupa, bahan-
bahan organik yang tidak tersedia berpindah ke dalam 
kompartemen nutrien anorganik yang tersedia melalui 
erosi atau ketika bahan bakar fosil dibakar dan unsur-
unsurnya menjadi uap.



SIKLUS AIR (H2O)

� Meskipun hanya sebagian kecil air di Bumi yang terdapat 
pada materi hidup, air sangat penting bagi organisme 
hidup. Selain kontribusi air secara langsung bagi 
kelestarian hidup lingkungan, pergerakannya di dalam 
dan antar ekosistem juga mentransfer zat-zat lain dalam 
beberapa siklus biogeokimia. 

� Siklus air digerakkan oleh energi matahari, dan sebagian 
besar terjadi di antara lautan dan atmosfer melalui 
penguapan (evaporasi) dan curah hujan (presipitasi)penguapan (evaporasi) dan curah hujan (presipitasi)

� Jumlah air yang menguap dari lautan melebihi presipitasi 
di atas lautan, dan kelebihan uap air dipindahkan oleh 
angin ke daratan.

� Di atas permukaan daratan, presipitasi melebihi evaporasi 
dan trans-pirasi, yaitu hilangnya air melalui evaporasi 
pada tumbuhan. 

� Aliran permukaan dan air tanah dari darat akan 
menyeimbangkan aliran bersih uap air dari lautan ke 
daratan. 



� Siklus air berbeda dari siklus lainnya karena sebagian 
besar aliran air melalui ekosistem terjadi melalui proses 
fisik, bukan proses kimia; selama evaporasi, transpirasi, 
dan presipitasi, air mempertahankan bentuknya sebagai 
H2O. 

� Suatu pengecualian yang penting secara ekologis 
(meskipun tidak secara kuantitatif) adalah perubahan air (meskipun tidak secara kuantitatif) adalah perubahan air 
secara kimia selama proses fotosintesis.



Gambar 9. Siklus AirGambar 9. Siklus Air



SIKLUS KARBON

� Karbon adalah bahan penyusun dasar semua senyawa 
organik. 

� Pergerakannya melalui suatu ekosistem ber-barengan 
dengan pergerakan energi, melebihi zat kimia lain; 
karbohidrat dihasilkan selama fotosintesis, dan CO2 
dibebaskan  bersama energi selama respirasi. 

� Dalam siklus karbon, proses timbal balik fotosintesis dan 
respirasi seluler menyediakan suatu hubungan antara 
lingkungan atmosfer dan lingkungan terestrial. 

� Tumbuhan mendapatkan karbon, dalam bentuk C02, dari 
atmosfer melalui stomata daunnya dan 
menggabung-kannya ke dalam bahan organik 
biomassanya sendiri melalui proses fotosintesis

� Sejumlah bahan organik tersebut kemudian menjadi 
sumber karbon bagi konsumen. Respirasi oleh semua 
organisme mengembalikan CO2 ke atmosfer.



� Meskipun CO2  terdapat di atmosfer dengan konsentrasi 
yang relatif rendah (sekitar 0,03%), karbon bersiklus 
ulang dengan laju yang relatif cepat, karena tumbuhan 
mempunyai kebutuhan yang tinggi akan gas ini. 

� Setiap tahun, tumbuhan mengeluarkan sekitar sepertujuh 
dari keseluruhan CO2 yang terdapat di atmosfer; jumlah 
ini kira-kira (akan tetapi tidak tepat betul) diseimbangkan 
melalui respirasi. melalui respirasi. 

� Sejumlah karbon bisa dipindah-kan dari siklus tersebut 
dalam waktu yang lebih lama. Hal ini terjadi, misalnya, 
ketika karbon terakumulasi di dalam kayu dan bahan 
organik yang tahan lama lainnya. 

� Perombakan metabolik oleh detritivora akhirnya mendaur 
ulang karbon ke atmosfer sebagai CO2 



� Meskipun api dapat mengoksidasi bahan organik seperti 
itu menjadi CO2 jauh lebih cepat, akan tetapi, beberapa 
proses dapat mengeluarkan karbon dari siklus jangka 
pendeknya selama jutaan cahun; dalam beberapa 
lingkungan, detritus terakumulasi jauh lebih cepat 
dibandingkan dengan kecepatan detritivora merombak 
detritus. Dalam kondisi tertentu, deposit tersebut 
akhirnya membentuk batu bara dan minyak bumi yang 
menjadi terkunci sebagai nutrien organik yang tidak 
tersedia.tersedia.

� Jumlah CO2 dalam atmosfer sedikit bervariasi tergantung 
musim. Konsentrasi CO2 paling rendah terjadi selama 
musim panas di Belahan Bumi Utara dan paling tinggi 
selama musim dingin. 

� Naik turunnya konsentrasi CO2 secara musiman ini 
terjadi karena terdapat lebih banyak daratan di Belahan 
Bumi Utara dibandingkan dengan di Belahan Bumi 
Selatan, sehingga juga terdapat lebih banyak vegetasi



� Vegetasi tersebut mempunyai aktivitas fotosintesis 
maksimum selama musim panas, sehingga mengurangi 
jumlah CO2 global di atmosfer. 

� Selama musim dingin, tumbuhan melepaskan lebih 
banyak CO2 melalui respirasi tetapi menggunakannya 
untuk fotosintesis, sehingga menyebabkan terjadinya 
peningkatan global gas CO2 tersebut.

� Yang bertumpang-tindih pada fluktuasi musiman ini 
adalah peningkatan terus-menerus konsentrasi 
keseluruhan CO2 at-mosfer yang disebabkan oleh keseluruhan CO2 at-mosfer yang disebabkan oleh 
pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia. 

� Dari sudut pandang jangka panjang, hal ini dapat 
dipandang sebagai kembalinya CO2 ke atmosfer yg 
sebelumnya telah dikeluarkan melalui fotosintesis 
beberapa waktu silam. Akan tetapi selama jutaan tahun 
ketika bahan ini secara efektif berada di luar sirkulasi, 
berkembang suatu kesetimbangan dalam siklus karbon 
global. Sekarang keseimbangan tersebut sedang 
ter-ganggu, dengan konsekuensi yang tidak pasti.



Gambar 10. Siklus KarbonGambar 10. Siklus Karbon



� Siklus karbon diperumit lagi dalam lingkungan akuatik 
me-lalui interaksi CO2 dengan air dan batu kapur. Karbon 
dioksida yang terlarut bereaksi dengan air membentuk 
asam karbonat (H2CO3). Asam karbonat selanjutnya 
bereaksi dengan batu kapur (CaC03) yang sangat 
berlimpah pada kebanyakan perairan, termasuk lautan, 
untuk membentuk ion bikarbonat dan karbonat

� Ketika CO2 digunakan dalam fotosintesis di lingkungan 
akuatik dan laut, kesetimbangan urutan reaksi ini 
bergeser ke arah kiri, yang mengubah bikarbonat kembali 
menjadi CO2. Dengan demikian, bikarbonat akan 
berfungsi sebagai reservoir CO2. 



� Autotrof akuatik bisa juga menggunakan bikarbonat 
terlarut secara langsung sebagai sumber karbon. 

� Secara keseluruhan, jumlah karbon yang terdapat dalam 
berbagai bentuk anorganik di lautan, tidak termasuk 
sedimen, adalah sekitar 50 kali yang tersedia di atmosfer. 
Karena reaksi anorganik CO2 ini dalam air, dan juga 
pengambilannya oleh fitoplankton laut, lautan bisa 
berfungsi sebagai suatu "penyangga (buffer)" penting 
yang dapat menyerap sejumlah CO2, yang ditambahkan 
ke atmosfer dengan cara pembakaran bahan bakar fosil.ke atmosfer dengan cara pembakaran bahan bakar fosil.



SIKLUS NITROGEN

� Nitrogen adalah salah satu unsur kimia utama lain dalam 
ekosistem. 

� Nitrogen ditemukan pada semua asam amino, yang 
merupakan penyusun protein organisme-organisme. 

� Nitrogen tersedia bagi tumbuhan hanya dalam bentuk 
mineral: NH4+ (amonium) dan NO3

- (nitrat). 

� Meskipun atmosfer Bumi hampir 80%-nya terdiri atas 
nitrogen, unsur ini sebagian besar terdapat dalam bentuk 
gas nitrogen (N2, yang tidak tersedia bagi tumbuhan.



� Nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alamiah, 
yang keutamaan relatifnya sangat bervariasi dari satu 
ekosistem ke ekosistem yang lain. 

�Yang pertama, deposit pada atmosfer, merupakan 
sekitar 5% sampai 10% dari nitrogen yang dapat 
digunakan, yang memasuki sebagian besar ekosistem. 
Dalam proses ini, NH4+ dan N03- , kedua bentuk 
nitrogen yang tersedia bagi tumbuhan, ditambahkan 
ke tanah melalui kelarutannya dalam air hujan atau 
melalui pengendapan debu-debu halus atau butiran-
butiran lainnya. Beberapa tumbuhan, seperti 
bromeliad epifit yang ditemukan pada kanopi hutan bromeliad epifit yang ditemukan pada kanopi hutan 
hujan tropis, memiliki akar udara yang dapat 
mengambil NH4+  dan N03-, secara langsung dari 
atmosfer.

�Jalur lain untuk masuknya nitrogen ke ekosistem 
adalah melalui fiksasi nitrogen (nitrogen fixation). 
Hanya prokariota tertentu yang dapat memfiksasi 
nitrogen yaitu, mengubah N2 menjadi mineral yang 
dapat digunakan untuk mensintesis se-nyawa organik 
bernitrogeti seperti asam amino. Sesungguhnya, 
prokariota merupakan mata rantai yang penting pada 
beberapa titik dalam siklus nitrogen 



� Nitrogen difiksasi dalam ekosistem terestrial oleh bakteri 
tanah yang hidup bebas (nonsimbiotik) clan juga oleh 
bakteri simbiotik (Rhizobium) dalam nodul akar legum 
dan tumbuhan tertentu lainnya. 

� Beberapa sianobakteri memfiksasi nitrogen dalam 
ekosistem akuatik. Organisme yang memfiksasi nitrogen, 
tentu-nya sedang memenuhi kebutuhan metaboliknya 
sendiri, tetapi kelebihan amonia yang dibebaskan oleh 
organisme tersebut men-jadi tersedia bagi organisme lain

� Selain dari sumber alami nitrogen yang dapat digunakan � Selain dari sumber alami nitrogen yang dapat digunakan 
ini, fiksasi nitrogen secara industri dapat digunakan 
untuk pembuatan pupuk, yang sekarang ini memberikan 
sumbangan utama dalam pool mineral bernitrogen dalam 
ekosistem terestrial dan akuatik.



Gambar 10. Siklus NitrogenGambar 10. Siklus Nitrogen



� Produk langsung fiksasi nitrogen adalah amonia (NH3). 

� Akan tetapi, paling tidak sebagian besar tanah menjadi 
sedikit bersifat asam, dan NH3 yang dibebaskan ke dalam 
tanah akan me-nangkap sebuah ion hidrogen (H+) untuk 
membentuk amonium, NH4+, yang dapat digunakan 
secara langsung oleh tumbuhan. NH3 adalah gas, 
sehingga dapat menguap kembali ke atmosfer dari tanah 
yang mempunyai pH mendekati 7. 

� NH3 yang hilang dari tanah ini kemudian dapat 
membentuk NH4+ di atmosfer. Sebagai akibatnya, membentuk NH4+ di atmosfer. Sebagai akibatnya, 
konsentrasi NH4+  dalam curah hujan berkorelasi dengan 
pH tanah dalam kisaran wilayah yang luas. 

� Pendaurulangan nitrogen secara lokal melalui 
peng-endapan atmosfer ini bisa sangat jelas di daerah 
pertanian, di mana baik pemupukan nitrogen dan kapur 
(suatu basa yang menurunkan keasaman tanah) 
digunakan secara luas.



� Meskipun tumbuhan dapat menggunakan amonium 
secara langsung, sebagian besar amonium dalam tanah 
digunakan oleh bakteri aerob tertentu sebagai sumber 
energi; aktivitasnya mengoksidasi amonium menjadi nitrit 
(N02-) dan kemudian menjadi nitrat (N03-), suatu proses 
yang disebut nitrifikasi. 

� Nitrat yang dibebaskan dari bakteri ini kemudian dapat 
diasimilasi oleh tumbuhan dan diubah menjadi bentuk 
organik, seperti asam amino dan protein. 

� Hewan hanya dapat mengasimilasikan nitrogen organik, � Hewan hanya dapat mengasimilasikan nitrogen organik, 
dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. 

� Beberapa bakteri dapat memperoleh oksigen yang 
mereka perlukan untuk metabolisme dari nitrat bukan dari 
O2, dengan kondisi anaerob. 

� Sebagai akibat dari proses denitrifikasi ini, beberapa 
nitrat diubah kembali menjadi N2, yang kembali ke 
atmosfer



� Perombakan dan penguraian nitro-gen organik kembali ke 

amonium, merupakan suatu proses yang disebut amonifikasi, 
yang sebagian besar dilakukan oleh bakteri dan fungi pengurai. 
Proses ini akan mendaur ulang sejumlah besar nitrogen ke 

dalam tanah.

� Secara keseluruhan, sebagian besar siklus bernitrogen dalam 
sistem alamiah melibatkan senyawa bernitrogen dalam tanah 

dan air, bukan N2 atmosfer. 

� Meskipun fiksasi nitrogen penung dalam pembentukan pool 

nitrogen yang tersedia, fiksasi nitrogen hanya menyumbangkan 

sebagian kecil dari nitrogen yang diasimilasikan setiap tahun 
oleh total vegetasi. oleh total vegetasi. 

� Namun demikian, banyak spesies umum tumbuhan bergantung 

pada asosiasi mereka dengan bakteri pemfiksasi nitrogen untuk 

menyediakan nutrien yang esensial tersebut dalam bentuk yang 
dapat mereka asimilasikan. 

� Jumlah N2 yang kembali ke atmosfer melalui denitrifikasi juga 

relatif kecil. Pokok yang penting adalah bahwa meskipun 
pertukaran nitrogen antara tanah dan atmosfer sangat berarti 

dalam jangka panjang, sebagian besar nitlogen pada sebagian 
besar ekosistem didaur ulang secara lokal melalui penguraian 
dan reasimilasi.



SIKLUS FOSFORSIKLUS FOSFOR

� Organisme memerlukan fosfor sebagai bahan penyusun 
utama asam nukleat, fosfolipid, ATP dan pembawa energi 
lainnya, serta sebagai salah satu mineral penyusun 
tulang dan gigi.

� Dalam beberapa hal, siklus fosfor lebih sederhana 
diban-dingkan dengan siklus karbon atau siklus nitrogen. 
Siklus fosfor tidak meliputi pergerakan melalui atmosfer, 
karena tidak ada gas yang mengandung fosfor secara 
signifikansignifikan

� Selain itu, fosfor hanya ditemukan dalam satu bentuk 
anorganik penting, fosfat (P043-), yang diserap oleh 
tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. 
Pelapukan bebatuan secara perlahan-lahan me-nambah 
fosfat ke dalam tanah 



Gambar 11. Siklus Pospor Gambar 11. Siklus Pospor 



� Setelah produsen menggabungkan fosfor ke dalam 
molekul biologis, fosfor dipindahkan ke konsumen dalam 
bentuk organik, dan ditambah-kan kembali ke tanah 
melalui ekskresi fosfat tersebut oleh hewan dan oleh 
kerja pengurai bakteri dan fungi pengurai pada detritus. 

� Humus dan partikel tanah mengikat fosfat, sedemikian 
rupa sehingga siklus fosfor cenderung menjadi cukup 
terlokalisir dalam ekosistem. Akan tetapi, fosfor benar-
benar tergelontor ke dalam badan air, yang secara 
perlahan-lahan mengalir dari ekosistem terestrial ke laut. perlahan-lahan mengalir dari ekosistem terestrial ke laut. 

� Erosi hebat dapat mempercepat pengurasan fosfat, tetapi 
pelapukan bebatuan umumnya sejalan dengan hilangnya 
fosfat. Fosfat yang mencapai lautan secara perlahan--
lahan terkumpul dalam endapan, kemudian tergabung ke 
dalam batuan, yang kemudian dapat menjadi bagian dari 
ekosistem terestrial sebagai akibat proses geologis yang 
meningkatkan dasar laut atau menurunkan permukaan 
laut pada suatu lokasi tertentu. 



� Dengan demikian, sebagian besar fosfat bersiklus ulang 
secara lokal di antara tanah, tumbuhan, dan konsumen 
atas dasar skala waktu ekologis, sementara suatu siklus 
sedimentasi secara bersamaan mengeluarkan dan 
memulihkan fosfor terestrial selama waktu geologis. Pola 
umum yang sama berlaku juga bagi nutrien lain yang 
tidak memiliki bentuk yang terdapat di atmosfer.

� Dalam suatu ekosistem akuatik yang belum secara serius 
diubah oleh aktivitas manusia, rendahnya fosfat terlarut 
sering kali membatasi produktivitas primer. sering kali membatasi produktivitas primer. 

� Akan tetapi, pada banyak kasus, kelebihan (bukan 
keterbatasan) fosfat adalah permasalahan juga.  
Penambahan fosfat dalam bentuk limbah kotoran cair dan 
aliran permukaan dari ladang pertanian yang dipupuk 
merang-sang pertumbuhan alga dalam ekosistem akuatik, 
yang seringkali memiliki akibat negatif, seperti eutrofikasi



Gambar 12. Eutrofikasi Gambar 12. Eutrofikasi 



LAJU PENGURAIAN SANGAT MENENTUKAN LAJU PENGURAIAN SANGAT MENENTUKAN 
LAJU SIKLUS NUTRIENLAJU SIKLUS NUTRIEN

� Laju di mana nutrien bersiklus dalam ekosistem yang 
berbeda--beda sungguh sangat beragam, yang sebagian 
besar disebabkan oleh perbedaan dalam laju penguraian. 

� Dalam hutan hujan tropis, sebagian besar bahan organik 
mengalami penguraian dalam tempo beberapa bulan 
sampai beberapa tahun, sementara pada hutan beriklim 
sedang, penguraian berlangsung dalam tempo rata-rata 4 
sampai 6 tahun. sampai 6 tahun. 

� Di daerah tundra, penguraian membutuhkan waktu 
sampai 50 tahun, dan dalam suatu eko-sistem akuatik, di 
mana sebagian besar penguraian terjadi di dasar lumpur 
anaerob, proses itu bahkan bisa terjadi lebih lambat lagi. 

� Suhu dan ketersediaan air serta O2, mempengaruhi 
seluruh laju penguraian, dan demikian juga waktu siklus 
nutrien. 

� Faktor lain yang dapat mempengaruhi siklus nutrien 
adalah keadaan kimiawi tanah lokal dan frekuensi 
peristiwa kebakaran.



� Di beberapa bagian hutan hujan tropis, nutrien pokok 
seperti fosfor ditemukan dalam tanah pada kedalaman 
jauh di bawah kedalaman khas suatu hutan temperat

� Pertama kali hal ini mungkin terlihat sebagai suatu 
paradoks, karena hutan tropis umumnya memiliki 
produktivitas yang sangat tinggi. 

� Kunci untuk memecahkan teka-teki ini adalah penguraian 
yang cepat di daerah tropis yang disebabkan oleh suhu 
yang hangat dan presipitasi yang berlimpah

� Selain itu, biomassa yang sangat besar dalam hutan 
tersebut menyebabkan adanya kebutuhan yang tinggi 
akan nutrien, yang diserap hampir secepat pembentukan 
nutrien tersebut melalui penguraian. 

� Sebagai akibat penguraian yang cepat, relatif sedikit 
bahan organik yang terakumulasi sebagai lapisan daun 
pada bagian dasar hutan hujan tropis; sekitar 75% nutrien 
dalam ekosistem ditemukan dalam batang pohon yang 
berkayu, dan sekitar 10% terkandung dalam tanah.



� Konsentrasi beberapa nutrien yang relatif rendah dalam 
tanah hutan hujan tropis disebabkan oleh waktu siklus 
yang cepat, bukan akibat kelangkaan unsur-unsur ini 
secara keseluruhan dalam ekosistem.

� Dalam hutan temperat, di mana penguraian jauh lebih 
lambat, tanah bisa mengandung 50% dari semua bahan 
organik dalam ekosistem tersebut. Nutrien yang 
ditemukan dalam de-tritus hutan temperat dan dalam 
tanah bisa tetap berada di sana, selama periode waktu 
yang cukup lama sebelum diasimilasikan oleh tumbuhan.

� Dalam suatu ekosistem akuatik, sedimen dasar � Dalam suatu ekosistem akuatik, sedimen dasar 
sebanding dengan lapisan detritus dalam ekosistem 
terestrial, namun berbeda dalam hal laju penguraian yang 
sangat lambat dan fakta bahwa alga dan tumbuhan 
akuatik umumnya mengasimilasikai nutrien secara 
langsung dari air. 

� Dengan demikian, sedimen seringkali merupakan suatu 
buangan nutrien, dan ekosisten akuatik hanya dapat 
sangat produktif jika di sana terdapat pertukaran antara 
lapisan dasar air dengan lapisan permukaan.



DAMPAK MANUSIA TERHADAP EKOSISTEMDAMPAK MANUSIA TERHADAP EKOSISTEM

� Ketika populasi manusia tumbuh hingga mencapai suatu 
jumlah yang sangat besar, aktivitas dan kemampuan 
teknologi kita dalam satu dan lain hal telah mengganggu 
dinamika sebagian besar ekosistem 

� Bahkan saat kita masih belum secara sempurna me-rusak 
suatu sistem alamiah, tindakan kita telah mengganggu 
struktur trofik, aliran energi, dan siklus kimia ekosistem struktur trofik, aliran energi, dan siklus kimia ekosistem 
pada sebagian besar wilayah dan daerah di dunia ini. 

� Pengaruh itu kadang-kadang bersifat lokal atau regional, 
akan tetapi dampak ekologis manusia dapat menyebar 
luas atau bahkan secara global. Sebagai contoh, 
presipitasi asam bisa dibawa oleh angin dan jatuh 
ratusan atau bahkan ribuan mil dari cerobong yang 
menge-luarkan bahan kimia yang menghasilkannya.



POPULASI MANUSIA MENGGANGGU SIKLUS KIMIA DI POPULASI MANUSIA MENGGANGGU SIKLUS KIMIA DI 
SELURUH BIOSFERSELURUH BIOSFER

� Aktivitas manusia seringkali mengganggu siklus nutrien 
dengan cara mengeluarkan nutrien dari satu bagian 
biosfer dan menam-bahkannya ke bagian biosfer lainnya

� Keadaan ini bisa mengakibatkan kehabisan nutrien pokok 
dalam satu daerah, kelebihan di daerah lain, dan 
gangguan pada keseimbangan alamiah siklus kimia pada 
kedua lokasi tersebut. 

� Manusia telah mengganggu siklus nutrien sampai suatu 
derajat tertentu sehingga tidak mungkin lagi memahami 
setiap siklus tanpa harus memasukan pengaruh manusia 
di dalamnya. 

� Selain dari pengangkutan nutrien dari satu lokasi ke 
lokasi lain, kita telah menambahkan bahan yang 
keseluruhan baru, banyak di antaranya bersifat toksik 
bagi ekosistem. 



DAMPAK PERTANIAN TERHADAP SIKLUS NUTRIEN

� Produksi pangan bagi populasi manusia Bumi yang 
semakin meningkat mempunyai banyak pengaruh pada 
dinamika ekosistem, yang dimulai dari banyaknya 
spesies ikan yang hampir punah di beberapa daerah 
akibat penangkapan yang berlebihan, sampai ke 
penyebaran senyawa beracun untuk pengendalian hama 
di lahan-lahan pertanian, sampai habisnya persediaan air 
permukaan dan air tanah oleh irigasi. 

� Setelah vegetasi alamiah dibersihkan dari suatu daerah, 
tanaman bisa ditanam untuk beberapa waktu tanpa 
menam-bahkan nutrien tambahan karena adanya 
cadangan nutrien di dalam tanah. Akan tetapi, dalam 
suatu ekosistem pertanian, suatu fraksi yang cukup besar 
dari nutrien-nutrien ini tidak didaur ulang, akan tetapi 
diekspor dari daerah itu dalam bentuk biomassa tanaman. 



� Periode "bebas" untuk produksi tanaman- ketika tidak 
ada kebutuhan untuk menambahkan nutrien ke dalam 
tanah sangat bervariasi. Sebagai contoh, ketika beberapa 
lahan padang rumput (prairie) di Amerika Utara pertama 
kali ditanami, produksi tanaman yang baik dapat 
dihasilkan selama beberapa tahun karena cadangan 
bahan organik dalam jumlah besar dalam tanah tersebut 
terus mengalami penguraian dan menyediakan nutrien. 
Sebaliknya, beberapa lahan yang dibersih-kan di daerah 
tropis dapat ditanami hanya selama satu atau dua tahun tropis dapat ditanami hanya selama satu atau dua tahun 
karena sangat sedikit nutrien yang terkandung dalam 
tanah di ekosistem tersebut. Akhirnya, di banyak daerah 
dengan pertanian intensif, cadangan alamiah nutrien 
menjadi menipis. Ketika hal ini terjadi, pupuk harus 
digunakan. Pupuk yang disintesis secara industri yang 
digunakan secara luas saat ini dihasilkan dengan biaya 
yang sangat besar dari segi uang dan energi.



� Pertanian mempunyai suatu dampak yang sangat besar 
terhadap siklus nitrogen. Pengolahan, penghancuran dan 
pen-campuran tanah meningkatkan laju penguraian 
bahan organik, yang membebaskan nitrogen yang dapat 
digunakan yang ke-mudian dikeluarkan dari ekosistem 
tersebut ketika tanaman itu dipanen. 

� Kajian baru-baru ini menunjukkan bahwa aktivitas 
manusia telah melipatgandakan persediaan nitrogen 
terfiksasi di bumi yang tersedia bagi produsen primer. 
Penyebab utamanya adalah fiksasi nitrogen industri Penyebab utamanya adalah fiksasi nitrogen industri 
untuk pupuk, akan tetapi peningkatan penanaman 
tumbuhan polong-polongan dan pembakaran juga 
penting. (Kebakaran membebaskan senyawa nitrogen 
yang tersimpan dalam tanah dan vegetasi, dengan 
demikian meningkatkan siklus senyawa nitrogen yang 
tersedia bagi organisme. fotosintesis.) Sebagian nitrogen 
yang berlebihan dalam tanah akan tercuci ke bawah



� Peningkatan Fiksasi nitrogen juga dihubungkan dengan 
pembebasan senyawa nitrogen (N2 dan nitrogen oksida) 
yang lebih besar ke udara oleh organisme denitrifikasi 

� Nitrogen oksida dapat menyebabkan pemanasan 
atmosfer, penipisan ozon atmosfer, dan dalam beberapa 
ekosistem menyebabkan hujan asam. Banyak nitrogen 
dalam pupuk juga berakhir dalam air permukaan di mana 
nitrogen tersebut dapat merangsang pertumbuhan alga 
dan bakteri.

EUTROFIKASI DANAU YANG DIPERCEPAT

� Danau digolongkan berdasarkan derajat peningkatan 
ketersediaan nutrien sebagai oligotrofik, mesotrofik, atau 
eutrofik. 

� Dalam sebuah danau oligotrofik, produktivitas primernya 
relatif rendah karena nutrien mineral yang diperlukan oleh 
fitoplankton sangat langka. 



� Pada danau lain, karakteristik lembah sungai dan daerah 
aliran sungai menyebabkan penambahan lebih banyak 
nutrien. Nutrien ini ditangkap oleh produsen primer dan 
kemudian secara terus -menerus didaur ulang di seluruh 
jaring jaring makanan danau tersebut. Dengan demikian, 
keseluruhan produktivitas lebih tinggi dalam danau 
mesotrofik dan paling tinggi dalam danau eutrofik 
(Bahasa Yunani "diberi makan dengan baik").

� Gangguan manusia telah mengganggu ekosistem air 
tawar melalui apa yang disebut eutrofikasi kultural.tawar melalui apa yang disebut eutrofikasi kultural.

� Pembuangan limbah cair dari pabrik; aliran permukaan 
buangan ternak dari padang penggembalaan dan tempat 
penyimpanan hewan ternak; dan penggelontoran pupuk 
dari daerah-daerah pertanian, rekreasi, dan perkotaan 
telah membebani aliran air, sungai, dan danau secara 
berlebihan dengan nutrien anorganik.

� Pengayaan ini seringkali mengakibatkan peningkatan 
kepadatan organisme fotosintetik secara eksplosif 



RACUN DAPAT TERKONSENTRASI PADA TINGKAT-
TINGKAT TROFIK YANG BERURUTAN DALAM JARING-
JARING MAKANAN

� Manusia menghasilkan berbagai ragam jenis zat kimia 
beracun yang sangat banyak jenisnya, termasuk ribuan 
zat kimia sintetik yang sebelumnya tidak dikenal di alam, 
yang dibuang ke ekosistem dengan sedikit pertimbangan 
akan akibatnya pada ekologi. 

� Banyak zat beracun tersebut tidak dapat dirombak oleh 
mikroroganisme dan akibatnya zat tersebut bertahan mikroroganisme dan akibatnya zat tersebut bertahan 
dalam ling-kungan selama bertahun-tahun atau bahkan 
berabad-abad.

� Pada kasus lain, zat kimia yang dilepaskan ke lingkungan, 
relatif tidak membahayakan, tetapi diubah menjadi produk 
yang lebih beracun oleh reaksi dengan zat-zat lain atau 
melalui metabolisme mikroorganisme



� Sebagai contoh, merkuri, suatu hasil samping produksi 
plastik, merupakan limbah yang secara rutin dibuang ke 
dalam sungai dan laut dalam bentuk yang tidak larut. 
Bakteri di dasar lumpur mengubah limbah tersebut 
menjadi metil merkuri, suatu senyawa beracun yg dapat 
larut, yang kemudian akan terakumulasi dalam jaringan 
organisme, termasuk manusia yang mengkonsumsi ikan 
dari perairan yang terkontaminasi tersebut.

� Organisme memperoleh zat-zat beracun dari lingkungan 
bersama-sama dengan nutrien dan air. Beberapa racun bersama-sama dengan nutrien dan air. Beberapa racun 
tersebut dimetabolisme dan diekskresikan, tetapi yang 
lain terakumulasi dalam jaringan khusus, terutama lemak

� Contoh golongan senvawa yang disintesis secara industri 
yang terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup adalah 
hidrokarbon berklorin, termasuk banyak pestisida, seperti 
DDT, dan zat kimia industri yang disebut PCB 
(polychlorinated biphenol).



� Salah satu alasan mengapa racun tersebut sangat 
berbahaya adalah karena racun tersebut lebih 
terkonsentrasi dalam tingkat-tingkat trofik yang berurutan 
pada suatu jaring-jaring makanan, suatu proses yang 
disebut magnifikasi (perbesaran) biologis (biological
magnification). Magnifikasi tersebut terjadi karena 
biomassa pada setiap tingkat trofik tertentu dihasilkan 
dari suatu biomassa yang jauh lebih besar yang ditelan 
dari tingkat trofik di bawahnya. Dengan demikian, 
karnivora tingkat atas cenderung menjadi organisme 
yang paling parah dipengaruhi oleh senyawa beracun yang paling parah dipengaruhi oleh senyawa beracun 
yang telah dibebaskan ke lingkungan. contoh magnifikasi 
biologis yang paling terkenal me-libatkan DDT



Gambar 12. Eutrofikasi Gambar 12. Eutrofikasi 



AKTIVITAS MANUSIA MENYEBABKAN PERUBAHAN 
MENDASAR DALAM KOMPOSISI ATMOSFER

� Banyak aktivitas manusia menghasill:an berbagai ragam 
produk limbah gas

� Volume atmosfer yang terbatas memiliki arti bahwa 
gangguan manusia dapat menyebab-kan perubahan 
mendasar dalam komposisi atmosfer dan dalam 
interaksinya dengan bagian lain biosfer. 

EMISI KARBON DIOKSIDA DAN EFEK RUMAH KACAEMISI KARBON DIOKSIDA DAN EFEK RUMAH KACA

� Sejak Revolusi Industri, konsentrasi CO2 di atmosfer 
meningkat sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar 
fosil dan pemba-karan sejumlah besar kayu yang diambil 
dari penebangan hutan. Berbagai metode menaksir 
bahwa konsentrasi rata-rata karbon dioksida di atmosfer 
sebelum 1850 adalah sekitar 274 ppm. 



� Pengaruh peningkaran konsentrasi CO2 dalam skala 
global kemungkinan adalah penyebaran spesies 
tumbuhan C3 ke dalam habitat terestrial yang 
sebelumnya lebih sesuai untuk tumbuhan C4.  Hal ini bisa 
mempunyai dampak yang penting pada pertanian.

� Salah satu faktor yang memperumit prediksi mengenai 
pengaruh jangka panjang peningkatan konsentrasi CO2 
atmosfer adalah kemungkinan pengaruhnya pada neraca 
panas bumi

� Banyak radiasi matahari yang mencapai planet ini 
dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Meskipun CO2 dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Meskipun CO2 
dan uap air di atmosfer tembus terhadap cahaya tampak, 
CO2 dan uap air menangkap dan menyerap banyak 
radiasi inframerah yang dipantulkan, yang kemudian 
memantulkannya kembali ke arah Bumi. Proses ini 
menahan sebagian panas matahari. Jika bukan karena 
efek rumah kaca (greenhouse effect) ini, rata-rata suhu 
udara pada permukaan Bumi akan menjadi -18°C. 
Peningkatan berarti dalam konsentrasi CO2 atmosfer 
selama 150 tahun terakhir mengkhawatir-kan para ahli 
ekologi dan ahli lingkungan karena pengaruh 
potensialnya pada suhu global.



Gambar 13. Peningkatan Konsentrasi COGambar 13. Peningkatan Konsentrasi CO22 di Atmosfer di Atmosfer 



IV. IV. KONSEP FAKTOR LINGKUNGANKONSEP FAKTOR LINGKUNGAN

Setiap faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan dari 
suatu organisme dalam proses perkembangannya 

disebut faktor lingkungan. disebut faktor lingkungan. 



� Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem merupakan 
bagian hidup atau komponen biotik, komponen ini akan 
menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tertentu, 
dalam hal ini tidak ada organisme hidup yang mampu 
untuk berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan yang ada, dan harus ada kondisi lingkungan 
tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan 
kondisi kehidupannya.

� Lingkungan mempunyai tiga dimensi ruang dan 
berkembang sesuai dengan waktu. Ini berarti bahwa berkembang sesuai dengan waktu. Ini berarti bahwa 
lingkungan adalah tidak mungkin seragam baik dalam arti 
ruang maupun waktu. Pada dasarnya faktor lingkungan 
alami ini selalu memperhatikan perbedaan atau 
perubahan baik secara vertical maupun lateral, dan bila 
dikaitkan dengan waktu mereka juga akan bervariasi baik 
secara harian, bulanan, tahunan, dan musiman. Dengan 
demikian waktu dan ruang lebih tepat dikatakan sebagai 
dimensi dari lingkungan, jadi bukan merupakan faktor 
atau komponen lingkungan.



� Untuk memberikan gambaran yang jelas, bagaimana 
variasi lingkungan di dalam suatu ekosistem, ambillah 
contoh di suatu hutan. Secara vertical akibat adanya 
stratifikasi hutan maka akan kita ketahui bahwa terlihat 
perbedaan yang nyata adanya gradiasi dari suhu, cahaya, 
kelembaban, dan lain-lain. Suhu pada permukaan tanah 
akan berbeda dengan dengan suhu udara sekitarnya, 
demikian juga secara vertical baik ke atas maupun ke demikian juga secara vertical baik ke atas maupun ke 
dalam permukaan tanah akan terlihat adanya gradiasi 
suhu ini.

� Demikian juga secara lateral, meskipun gambarannya 
tidak sejelas perubahan vertical tadi, akibat perbedaan 
stratifikasi dan mungkin topografi berbagai faktor 
lingkungannya akan berbeda dari suatu tempat ke tempat 
lainnya.



Komponen LingkunganKomponen Lingkungan

� Lingkungan merupakan kompleks dari berbagai faktor 
yang saling berinteraksi satu sama lainnya, tidak saja 
antara faktor-faktor biotik dan abiotik, tetapi juga antara 
biotik itu sendiri dan juga antara abiotik dengan abiotik. 

� Dengan demikian secara operasional adalah sulit untuk 
memisahkan satu faktor terhadap faktor-faktor lainnya 
tanpa mempengaruhi kondisi keseluruhannya. tanpa mempengaruhi kondisi keseluruhannya. 

� Secara abstrak kita bisa membagi factor-faktor 
lingkungan ini ke dalam komponen-komponennya



� Faktor iklim, meliputi parameter iklim utama seperti 
cahaya, suhu, ketersediaan air, dan angin.

� Faktor tanah, merupakan karakteristika dari tanah 
seperti nutrisi tanah, reaksi tanah, kadar air tanah, 
dan kondisi fisika tanah.

� Faktor topografi, meliputi pengaruh dari terrain 
seperti sudut kemiringan lahan, aspek kemiringan 
lahan dan ketinggian tempat dari permukaan laut.

� Faktor biotik, merupakan gambaran dari semua 
interaksi dari organisme hidup seperti kompetesi, 
peneduhan, dan lain-lain.102

� Cara lain untuk menggambarkan pembagian komponen 
lingkungan ini seperti yang diungkapkan oleh Billings 
(1965), ia membaginya dalam dua komponen utama  yaitu 
komponen fisik atau abiotik dengan komponen hidup 
atau biotik, yang kemudian masing-masing komponen 
dijabarkan lagi dalam berbagai faktor-faktornya. 



FAKTOR FISIK/ ABIOTIK FAKTOR HIDUP/ BIOTIK

E n e r g i 

• Radiasi 

• Suhu 

• Aliran panas

Tumbuhan hijau

A i  r Tumbuhan tidak hijau

Atmosfer dan Angin Pengurai

A p i Parasit

Gravitasi H e w a n

Geologi dan Tanah M a n u s i a



Hubungan Antar Faktor LingkunganHubungan Antar Faktor Lingkungan

� Dalam kajian ekosistem sangat penting untuk 
menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan 
beroperasi atau berfungsi

� Dalam kenyataannya telah dipahami bahwa faktor-faktor 
lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya, 
sehingga sangat sulit untuk memisahkan pengaruh hanya 
dari satu faktor lingkungannya. 

� Sebagai contoh bahwa kedua faktor iklim dan topografi 
akan mempengaruhi perkembangan suatu tanah. akan mempengaruhi perkembangan suatu tanah. 
Demikian juga iklim dan tanah akan berpengaruh secara 
kuat dalam pola kontrolnya terhadap komponen biotik, 
menentukan jenis-jenis yang akan mampu menempati 
suatu tempat atau daerah tertentu.

� Meskipun demikian karakteristik mendasar dari 
ekosistem apapun akan ditentukan atau diatur oleh 
komponen abiotiknya. Pengaruh dari variabel abiotik ini 
akan dimodifikasi oleh tumbuhan dan hewan, misalnya 
terciptanya perlindungan oleh pohon meskipun sifatnya 
terbatas.



� Faktor-faktor abiotik merupakan penentu secara 
mendasar terhadap ekosistem, sedangkan kontrol faktor 
biotik setidaknya tetap menjadi penting dalam 
mempengaruhi penyebaran dan fungsi individu dari jenis 
makhluk hidup.

� Semua faktor lingkungan bervariasi secara ruang dan 
waktu. Organisme hidup bereaksi terhadap variasi 
lingkungan ini, sehingga hubungan ini akan membentuk 
komunitas dan ekosistem tertentu, baik berdasarkan 
ruang maupun waktu.ruang maupun waktu.



HUKUM MINIMUM DARI LIEBIGHUKUM MINIMUM DARI LIEBIG

� Dalam tahun 1840 Justus von Liebig, seorang pakar kimia 
dari Jerman, memprakarsai suatu kajian dalam pengaruh 
berbagai faktor terhadap pertumbuhan tanaman tanaman

� Dia berpendapat bahwa hasil dari suatu panen tanaman 
sering dibatasi oleh nutrisi yang diperlukan dalam jumlah 
yang banyak seperti karbon dan air. Dia menemukan 
bahwa kekurangan posfor seringkali merupakan faktor 
yang membatasi pertumbuhan tanaman tersebut. yang membatasi pertumbuhan tanaman tersebut. 
Penemuan ini membawa pada pemikiran bahwa adanya 
faktor penentu yang mungkin membatasi produktivitas 
tanaman.

� Hukum Minimum Liebeg: Pertumbuhan dari tanaman 
tergantung pada sejumlah bahan makanan yang berada 
dalam kuantitas terbatas atau sedikit sekali. 



� Hukum minimum hanya berperan dengan baik untuk 
materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 
reproduksi. Liebig tidak mempertimbangkan peranan 
faktor lainnya, baru kemudian peneliti lainnya 
mengembang pertanyaannya yang menyangkut faktor 
suhu dan cahaya.

� Sebagai hasilnya mereka menambahkan dua pertanyaan, 
yaitu:

�Hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan 
yang dinamis atau steady state. Apabila masukan dan 
keluaran energi dan materi dari ekosistem tidak 
berada dalam keseimbangan, jumlah berbagai berada dalam keseimbangan, jumlah berbagai 
substansi yang diperlukan akan berubah terus dan 
hukum minimum tidak berlaku.

�Hukum minimum harus memperhatikan juga adanya 
interaksi diantara faktor-faktor lingkungan. 
Konsentrasi yang tinggi atau ketersediaan yang 
melimpah dari sesuatu substansi mungkin akan 
mempengaruhi laju pemakaian dari substansi lain 
dalam jumlah yang minimum. Sering juga terjadi 
organisasi hidup memanfaatkan unsur kimia 
tambahan yang mirip dengan yang diperlukan yang 
ternyata tidak ada di habitatnya.



HUKUM TOLERANSI DARI SHELFORDHUKUM TOLERANSI DARI SHELFORD

� Hukum Shelford (Victor Shelford, 1913) mengemukakan  
pentingnya toleransi dalam menerangkan distribusi dari 
jenis.

� Hukum toleransi menyatakan bahwa untuk setiap faktor 
lingkungan suatu jenis mempunyai suatu kondisi 
minimum dan maksimum yang dapat dipikulnya, diantara 
kedua harga ekstrim ini merupakan kisaran toleransi dan 
termasuk suatu kondisi optimum.

� Kisaran toleransi dapat dinyatakan dalam bentuk kurva 
lonceng, dan akan berbeda untuk setiap jenis terhadap 
faktor lingkungan yang sama atau mempunyai kurva yang 
berbeda untuk satu jenis organisme terhadap faktor-
faktor lingkungan yang berbeda

� Misalnya jenis A mungkin mempunyai batas kisaran yang 
lebih luas terhadap suhu tetapi mempunyai  kisaran yang 
sempat terhadap kondisi tanah.



TOLERANSI 

SEMPIT
TOLERANSI LUAS

FAKTOR 

LINGKUNGAN

Stenotermal Iritermal S u h u

Stenohidrik
Irihidrik A i r

Stenotermal Iritermal Suhu

Stenohalin Irihalin Salinitas

Stenofagik Irifagik Makanan

Stenoedafik Iriedafik Tanah

Stenoesius Iriesius Seleksi habitat



� Shelford menyatakan bahwa jenis-jenis dengan kisaran 
toleransi yang luas untuk berbagai faktor lingkungan 
akan menyebar secara luas.

� Dalam fasa reproduksi dari daur hidupnya faktor-faktor 
lingkungan lebih membatasi: biji, telur, embrio 
mempunyai kisaran yang sempit jika dibandingkan 
dengan fasa dewasanya.

� Reaksi suatu organisme terhadap faktor lingkungan 
tertentu mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi 
lingkungan lainnya, misalnya apabila nitrat dalam tanah lingkungan lainnya, misalnya apabila nitrat dalam tanah 
terbatas jumlahnya maka resistensi rumput terhadap 
kekeringan akan menurun

� Hasil pentuan kisaran toleransi sangat berguna untuk 
aspek-aspek terapan, seperti menentukan toleransi jenis 
terhadap pencemaran air yang sedikit banyak akan 
memberikan gambaran dalam hal penyebaran tersebut.



KONSEP FAKTOR PEMBATAS

� Meskipun hukum dari Shelford ini pada dasarnya benar, 
tetapi sekarang para pakar ekologi berpendirian bahwa 
pendapat ini terlalu kaku. Akan lebih bermanfaat apabila 
menggabungkan konsep minimum dengan konsep 
toleransi ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
umum lagi. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa 
kehadiran dan keberhasilan dari organisme hidup itu 
tergantung pada kondisi-kondisi yang tidak sederhana.

� Organisme hidup di alam dikontrol tidak hanya oleh � Organisme hidup di alam dikontrol tidak hanya oleh 
suplai materi yang minimum diperlukannya tetapi juga 
oleh faktor-faktor lainnya yang keadaannya kritis. Faktor 
apapun yang kurang atau melebihi batas toleransinya 
mungkin akan merupakan pembatas dalam penyebaran 
jenis.

� Nilai lebih dari penggabungan konsep faktor pembatas 
adalah dalam memberikan pola atau arahan dalam kajian 
hubungan-hubungan yang kompleks dari faktor 
lingkungan ini.



� Kajian-kajian ekologi toleransi yang didasarkan pada 
pemikiran Liebig dan Shelford pada umumnya tidak 
menjawab pertanyaan ekologi mendasar, bagaimana 
jenis-jenis teradaptasi terhadap beberapa faktor 
pembatasnya.

� Pandangan ekologi yang lebih berkembang adalah 
memikirkan perkembangan jenis untuk mencapai suatu 
kehidupan dengan memperhatikan kisaran toleransi 
sebagai hasil sampingan dari persyaratan yang dipilih 
dalam pola kehidupannya. Pendekatan ini menekankan dalam pola kehidupannya. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya evolusi yang membawa pengertian yang lebih 
baik hubungan antara individu suatu jenis dengan 
habitatnya.



VV
HUBUNGAN ANTARA VEGETASI HUBUNGAN ANTARA VEGETASI 
DAN FAKTOR LINGKUNGANDAN FAKTOR LINGKUNGANDAN FAKTOR LINGKUNGANDAN FAKTOR LINGKUNGAN



CAHAYACAHAYA

� Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat 
penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem.

� Struktur dan fungsi dari ekosistem utamanya sangat 
ditentukan oleh radiasi matahari yang sampai di sistem 
ekologi tersebut, tetapi radiasi yang berlebihan dapat 
pula menjadi faktor pembatas, menghancurkan sistem 
jaringan tertentu.

� Tiga aspek penting yang erat kaitannya dengan sistem 
ekologi, yaitu:

�Kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang.�Kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang.

� Intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya.

�Lama penyinaran, seperti panjang hari atau jumlah 
jam cahaya yang bersinar setiap hari.

� Variasi dari ketiga parameter tadi akan menentukan 
berbagai proses fisiologi dan morfologi dari tumbuhan. 
Memang pada dasarnya pengaruh dari penyinaran sering 
berkaitan erat dengan faktor-faktor lainnya seperti suhu 
dan suplai air, tetapi pengaruh yang khusus sering 
merupakan pengendali yang sangat penting dalam 
lingkungannya.



KUALITAS CAHYA

� Radiasi matahari secara fisika merupakan gelombang-
gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang 
gelombang. Yang dapat mencapai permukaan bumi ini 
adalah gelombang-gelombang dengan ukuran 0,3 sampai 
10 mikron. Gelombang yang dapat terlihat oleh mata 
berkisar antara 0,39 sampai 7,60 mikron, sedangkan 
gelombang di bawah 0,39 merupakan gelombang pendek 
dikenal dengan ultraviolet dan gelombang di atas 7,60 
mikron merupakan radiasi gelombang panjang atau mikron merupakan radiasi gelombang panjang atau 
infrared/ merah-panjang.

� Umumnya kualitas cahaya tidak memperlihatkan 
perbedaan yang mencolok antara satu tempat dengan 
tempat lainnya, sehingga tidak selalu merupakan faktor 
ekologi yang penting. Meskipun demikian telah dipahami 
adanya respon kehidupan terhadap berbagai panjang 
gelombang cahaya ini.



KEPENTINGAN KUALITAS CAHAYA

� Umumnya tumbuhan teradaptasi untuk mengelola cahaya 
dengan panjang gelombang antara 0,39 sampai 7,60 
mikron. Utraviolet dan infrared tidak dimanfaatkan dalam 
proses fotosintesis. Klorofil yang berwarna hijau 
mengabsorbsi cahaya merah dan biru, dengan demikian 
panjang gelombang itulah merupakan bagian dari 
spektrum cahaya yang sangat bermanfaat bagi 
fotosintesis.

� Di ekosistem daratan kualitas cahaya tidak mempunyai � Di ekosistem daratan kualitas cahaya tidak mempunyai 
variasi yang berarti untuk mempengaruhi fotosintesis, 
kecuali apabila kanopi vegetasi menyerap sejumlah 
cahaya maka cahaya yang sampai di dasar akan jauh 
berbeda dengan cahaya yang sampai di kanopi, akan 
terjadi pengurangan cahaya merah dan biru. Dengan 
demikian tumbuhan yang hidup di bawah naungan kanopi 
harus teradaptasi dengan kondisi cahaya yang rendah 
energinya.



� Di ekosistem perairan cahaya merah dan biru diserap 
fitoplankton yang hidup di permukaan, sehingga cahaya 
hijau akan dilalukan atau dipenetrasikan ke lapisan lebih 
bawah dan sulit untuk diserap oleh fitoplankton. 
Ganggang merah dengan pigmen tambahan 
phycoerythrin atau pigmen merah coklat mampu 
mengabsorpsi cahaya hijau ini untuk fotosintesisnya, 
dengan demikian ganggang merah ini mampu hidup pada 
kedalaman laut.

� Pengaruh dari cahaya ultraviolet terhadap tumbuhan 
masih belum jelas, yang pasti cahaya ini dapat merusak masih belum jelas, yang pasti cahaya ini dapat merusak 
atau membunuh bakteria dan juga dipahami mampu 
mempengaruhi perkembangan tumbuhan menjadi 
terhambat pertumbuhannya.

� Umumnya gelombang-gelombang pendek dari radiasi 
matahari terabsorbsi di bagian atas atmosfer sehingga 
hanya sebagian kecil yang mampu sampai di permukaan 
bumi. Dengan demikian pengaruh ultraviolet ini akan 
terjadi dan sangat terasa di daerah pegunungan yang 
tinggi.



� Bentuk-bentuk daun yang roset merupakan 
karakterisktika tumbuhan di daerah pegunugan, hal ini 
merupakan hasil penyinaran ultraviolet dan menghambat 
untuk terjadinya batang yang panjang. Juga diperkirakan 
ultraviolet dapat mencegah berbagai jenis tumbuhan 
untuk bermigrasi, sehingga dengan demikian cahaya 
ultraviolet berfungsi sebagai agen dalam menentukan 
penyebaran tumbuhan.

INTENSITAS CAHAYAINTENSITAS CAHAYA

� Intensitas cahaya atau kandungan energi merupakan 
aspek cahaya yang terpenting sebagai faktor lingkungan, 
karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari 
ekosistem. Intensitas cahaya ini sangat bervariasi baik 
dalam ruang/ spasial maupun dalam waktu/ temporal.

� Faktor yang mempengaruhi instensitas cahaya; naiknya 
garis lintang, perbedaan musim dan faktor topografi



KEPENTINGAN INTENSITAS CAHAYA

Intensitas cahaya yang berlebihan dapat berperan 
sebagai faktor pembatas. Cahaya yang kuat sekali dapat 
merusak enzim akibat foto-oksidasi, ini mengganggu 
metabolisma organisme-organisme terutama kemampuan 
dalam sintesis protein.

TITIK KOMPENSASI

� Dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas bersih, 
tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup 
utnuk membentuk karbohidrat yang memadai dalam 
mengimbangi kehilangan sejumlah karbohirat akibat 
respirasi

� Apabila semua faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi 
laju fotosintesis dan respirasi diasumsikan konstan, 
keseimbangan antara kedua proses tadi akan tercapai 
pada sejumlah intensitas cahaya tertentu.



� Harga intensitas cahaya dengan laju fotosintessis 
(pembentukan karbohidrat) dapat mengimbangi 
kehilangan karbohidrat akibat respirasi dikenal sebagai 
titik kompensasi

� Titik ini menggambarkan intensitas cahaya yang memadai 
untuk terjadinya fotosintesis, dan merupakan intensitas 
cahaya minimum yang penting untuk pertumbuhan. 
Harga titik kompensasi ini akan berlainan untuk setiap 
jenis tumbuhanjenis tumbuhan



JENIS TUMBUHAN BERDASARKAN ADAPTASI 
TERHADAP INTENSITAS CAHAYA (HELIOFITA DAN 
SIOFITA)

� HELIOFITA Tumbuhan yang teradaptasi untuk hidup pada 
tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi. 
Mempunyai titik kompensasi yang tinggi. Dalam tubuhnya 
mempunyai sistem kimia yang aktif untuk membentuk 
karbohidrat dan juga membongkarnya dalam respirasi.

� SIOFITA Tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah 
cahaya yang rendah, dengan titik kompensasi yang cahaya yang rendah, dengan titik kompensasi yang 
rendah, dikenal dengan tumbuhan senang keteduhan 
atau. Metabolismenya lambat dan demikian juga proses 
respirasinya.

� Titik kompensasi heliofita dapat mencapai setinggi 4.200 
luks tetapi untuk siofita titik kompensasinya bisa 
serendah 27 luks. Bahkan ganggang yang hidup dalam 
perairan dalam dan ganggang serta lumut yang hidup 
dalam gua-gua dapat tumbuh dengan intensitas cahaya 
yang lebih lemah sampai tidak melebihi cahaya bulan.



� Beberapa jenis tumbuhan mempunyai karakteristika 
siofita ketika masih muda, yang kemudian berkembang ke 
karakeristika heliofita apabila telah dewasa. Hal ini 
biasanya terjadi pada pohon-pohon dengan anakannya 
yang harus tahan hidup di bawah peneduhan.

� Besar penyinaran dengan laju fotosintesis/perbedaan 
kemampuan dalam pembentukan klorofil merupakan 
dasar dari perbedaan heliofita dengan siofita

CAHAYA OPTIMAL BAGI TUMBUHANCAHAYA OPTIMAL BAGI TUMBUHAN

� Proses pertumbuhan dari tumbuhan membutuhkan hasil 
fotosintesis yang melebihi kebutuhan respirasi. Jadi 
kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan 
ini baru terpenuhi apabila cahaya melebihi titik 
kompensasinya

� Tumbuhan umumnya intensitas cahaya optimum untuk 
fotosintesis haruslah lebih kecil dari intensitas cahaya 
matahari penuh apabila ditinjau dari sudut kebutuhan 
daun secara individual. 



� Meskipun demikian bila suatu tumbuhan besar hidup 
pada cahaya yang penuh sebagian besar dari 
dedaunannya tidak dapat menerima cukup cahaya 
matahari untuk fotosintesis secara maksimal akibat 
tertutup dedaunan di permukaan kanopinya. Dengan 
demikian cahaya matahari penuh akan menguntungkan 
bagi daun-daun di dalam kanopi untuk mencapai 
efektifitas fotosintesis secara total bagi tumbuhan untuk 
mengimbangi kekurangan dari daun-daun yang berada 
dalam cahaya supra-optimal.

� Intensitas cahaya optimum bagi tumbuhan yang hidup di 
habitat alami janganlah diartikan betul-betul cahaya 
optimal untuk difotosintesis. Pada umumnya cahaya 
matahari itu terlalu kuat atau terlalu lemah bagi organ-
organ fotosintesis. Optimum haruslah diartikan bahwa 
kombinasi tertentu dari faktor-faktor lingkungan lainnya, 
ingat konsep holosinotik, akan memberikan pengaruh 
bersih dari kondisi cahaya dalam suatu perioda tertentu 
lebih baik untuk proses fotosintesis dibandingkan 
dengan keadaan lainnya.



ADAPTASI TUMBUHAN TERHADAP CAHAYA KUAT

� Beberapa tumbuhan mempunyai karakteristik yang 
dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi 
kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supra-
optimal.

� Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang 
tinggi kloroplast berbentuk cakram, posisinya sedemikian 
rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding 
vertikalnya. Bahkan pada beberapa jenis tertentu letak 
daun secara keseluruhan sering tidak berada dalam daun secara keseluruhan sering tidak berada dalam 
keadaan horisontal, hal ini untuk menghindar dari arah 
cahaya yang tegak lurus pada permukaan daun dan ini 
berarti mengurangi kuat cahaya yang masuk.



� Telah banyak dipelajari bahwa umumnya tumbuhan 
tropika intensitas cahaya yang diterima mempunyai 
hubungan langsung dengan kadar anthocyanin. Pigmen 
ini yang biasanya terletak pada lapisan permukaan dari 
sel berperan sebagai pemantul cahaya sehingga 
menghambat atau mengurangi penembusan cahaya ke 
jaringan yang lebih dalam. Pigmen-pigmen yang 
berwarna merah ini akan memantulkan terutama cahaya 
merah yang berkadar panas. Dengan dipantulkannya 
cahaya merah ini maka akan mereduksi kemungkinan 
kerusakan-kerusakan sel sebagai akibat pemanasan. kerusakan-kerusakan sel sebagai akibat pemanasan. 
Ternyata suhu di bawah lapisan berwarna merah dari 
suatu buah mempunyai suhu lebih rendah jika 
dibandingkan dengan bagian lainnya yang berwarna 
hijau.

� Beberapa ganggang yang bebas bergerak akan 
menghindar dari cahaya yang terlalu kuat dengan jalan 
pergerakan secara vertikal, bermigrasi ke kedalaman air.



LAMANYA PENYINARAN

� Lama penyinaran relatif antara siang dan malam dalam 24 
jam akan mempengaruhi fungsi dari tumbuhan secara 
luas

� Respon dari organisme hidup terhadap lamanya siang 
hari dikenal dengan fotoperiodisma. Dalam tetumbuhan  
respon ini meliputi perbungaan, jatuhnya daun dan 
dormansi.

Di daerah sepanjang khatulistiwa lamanya siang hari atau � Di daerah sepanjang khatulistiwa lamanya siang hari atau 
fotoperioda akan konstan sepanjang tahun, sekitar 12 
jam. Di daerah temperata/ bermusim panjang hari lebih 
dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 
jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam 
pada musim dingin. Perbedaan yang terpanjang antara 
siang dan malam akan terjadi di daerah dengan garis 
lintang tinggi.



Berdasarkan respon terhadap fotoperiodisma, tumbuhan 
berbunga dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok 
besar, yaitu:

� Tumbuhan berkala panjang, yaitu tumbuhan yang 
memerlukan lamanya siang lebih dari 12 jam untuk 
terjadinya proses perbungaan. Berbagai tumbuhan 
temperate termasuk pada kelompok ini, seperti macam-
macam gandum (wheat dan barley) dan bayam.

� Tumbuhan berkala pendek, kelompok tumbuhan yang 
memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam 
untuk terjadinya proses perbungaan, dalam kelompok ini 
termasuk tembakau dan bunga krisan.

� Tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang tidak 
memerlukan perioda panjang hari tertentu untuk proses 
perbungaannya, misal tomat dan dandelion.



� Reaksi tumbuhan berskala panjang dan berskala pendek 
membatasi penyebarannya secara latitudinal sesuai 
dengan kondisi fotoperiodanya. Apabila beberapa 
tumbuhan terpaksa hidup di tempat yang kondisi 
fotoperiodanya tidak optimal, maka pertumbuhannya 
akan bergeser pada pertumbuhan vegetatif. Misalnya 
bawang merah, tumbuhan berkala pendek, akan 
menghasilkan bulbus/ umbi lapis-nya yang besar apabila 
ditumbuhkan di daerah dengan fotoperioda yang panjang, 
hal ini memberikan arti ekonomi tertentu dan banyak hal ini memberikan arti ekonomi tertentu dan banyak 
dilakukan oleh pakar hortikultura.

� Di daerah khatulistiwa tingkah laku tumbuhan 
sehubungan dengan fotoperioda ini tidaklah 
menunjukkan adanya pengaruh yang mencolok. 
Tumbuhan akan tetap aktif dan berbunga sepanjang 
tahun asalkan faktor-faktor lainnya, dalam hal ini suhu, 
air, dan nutrisi, tidak merupakan faktor pembatas.



SUHU

� Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat berperan 
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
organisme hidup. Berperan langsung hampir pada setiap 
fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-
proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan peran 
tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor 
lainnya terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi 
laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan 
hujan tetapi juga laju kehilangan air dari organisme hujan tetapi juga laju kehilangan air dari organisme 
hidup.

� Relatif mudah untuk mengukur suhu dalam suatu 
lingkungan tetapi sulit untuk menentukan suhu yang 
bagaimana yang berperan nyata, apakah keadaan 
maksimum, minimum atau keadaan harga rata-ratanya 
yang penting.



VARIASI SUHU

� Sangat sedikit tempat-tempat di permukaan bumi secara 
terus menerus berada dalam kondisi terlalu panas atau 
terlalu dingin untuk sistem kehidupan, suhu biasanya 
mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara 
waktu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang, 
dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi lokal 
berdasarkan topografi dan jarak dari laut.

� Berbagai karakterisktik muka bumi penyebab variasi 
suhu:suhu:

�Komposisi dan warna tanah, makin terang warna 
tanah makin banyak panas yang dipantulkan, makin 
gelap warna tanah makin banyak panas diserap.

�Kegemburan dan kadar air tanah, tanah yang gembur 
lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas 
daripada tanah yang padat, terutama erat kaitannya 
dengan penembusan dan kadar air tanah, makin 
basah tanah makin lambat suhu berubah.



� Kerimbunan tumbuhan

� Iklim mikro perkotaan

� Kemiringan lereng dan garis lintang, kemiringan 
lereng sebesar 50 dapat mereduksi suhu, sebanding 
dengan 450 km perjalanan arah ke kutub.

� Variasi suatu berdasarkan waktu/ temporal terjadi 
baik musiman maupun harian, kesemua variasi ini 
akan mempengaruhi penyebaran dan fungsi 
tumbuhan.

SUHU DAN TUMBUHAN

� Kehidupan di muka bumi berada dalam suatu batas 
kisaran suhu antar 00 C sampai 300 C, dalam kisaran 
suhu ini individu tumbuhan mempunyai suhu minimum, 
maksimum, dan optimum yang diperlukan untuk aktivitas 
metabolismenya. Suhu-suhu tadi yang diperlukan 
organisme hidup dikenal dengan suhu kardinal.



� Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan 
suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang 
terus-menerus antara tumbuhan dengan udara 
sekitarnya.

� Tumbuhan air umumnya mempunyai kisaran toleransi 
suhu yang lebih sempit jika dibandingkan dengan 
tumbuhan di daratan.

� Secara garis besar semua tumbuhan mempunyai kisaran 
toleransi terhadap suhu yang berbeda tergantung para 
umur, keseimbangan air dan juga keadaan musimumur, keseimbangan air dan juga keadaan musim

TUMBUHAN DAN SUHU TINGGI

� Suhu maksimum yang harus ditoleransi oleh tumbuhan 
sering merupakan masalah yang lebih kritis jika 
dibandingkan dengan suhu minimumnya

� Tumbuhan biasanay didinginkan oleh kehilangan air dari 
tubuhnya, dengan demikian kerusakan akibat panas 
terjadi apabila tidak tersedia sejumlah air dalam tubuhnya 
untuk proses pendinginan tadi



� Pada beberapa kasus umumnya kerusakan diinduksi oleh 
suhu yang tinggi berasosiasi dengan kerusakan akibat 
kekurangan air, pelayuan. Dalam kejadian seperti ini 
enzim menjadi tidak aktif dan metabolisme menjadi 
rendah.

� Tumbuhan yang hidup di tempat-tempat dengan iklim 
yang panas sering mempunyai struktur morfologi yang 
teradaptasi untuk hidup pada kondisi panas ini, lapisan teradaptasi untuk hidup pada kondisi panas ini, lapisan 
gabus menjadi tebal berfungsi sebagai lapisan pelindung, 
daun kecil-kecil untk mereduksi kehilangan air, dan 
kutikula menebal sehingga refleksi cahaya meningkat.



TUMBUHAN DAN SUHU DINGIN

� Kebanyakan tumbuhan berhenti pertumbuhannya pada 
suhu dibawah 6 °°°°C. Penurunan suhu dibawah suhu ini 
mungkin akan menimbulkan kerusakan yang cukup berat. 
Protein akan menggumpal pada larutan di luar cairan sel 
mengakibatkan ketidakatifan ensima. Bila suhu mencapai 
titik beku, akan terbetuk kristal es diantara ruang sel dan 
air akan terisap keluar dari sel maka akan terjadi 
dehidrasi. Apabila pembukuan terjadi secara cepat maka 
akan terbentuk kristal-kristal es dalam cairan sel yang akan terbentuk kristal-kristal es dalam cairan sel yang 
ternyata volumenya akan lebih besar dari ukuran sel 
tersebut. Sehingga sel rusak dan mati akibat kebocoran 
dinding selnya. Hasilnya akan terjadi daerah yang 
berwarna coklat pada tumbuhan, sebagai karakteristika 
dari kerusakan akibat pembekuan atau frost



� Suhu yang rendah mungkin akan berperan secara tidak 
langsung, menghambat fungsi dari tumbuhan. Akar 
menjadi kurang permeabel sehingga tidak mampu 
menyerap air. Hal ini menimbulkan apa yang disebut 
kekeringan fisiologi, terjadi pada situasi air yang relatif 
cukup tetapi tidak mampu diserap akar akibat suhu yang 
terlalu dingin. Situasi ini sering terjadi di daerah tundra.

� Tumbuhan yang hidup di daerah iklim dingin sreing 
mempunyai adaptasi morfologi untuk tetap bisa hidup. 
Tumbuhan menjadi kerdil atau merayap untuk Tumbuhan menjadi kerdil atau merayap untuk 
mengurangi luka permukaan atau mempunyai bentuk 
bantal atau permadani untuk saling melindungi satu 
bagian dengan bagaian lainnya.



SUHU DAN PRODUKTIVITAS

� Laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan haruslah 
terjadi sedemikian rupa sehingga terdapat produktivitas 
bersih. Untuk tumbuhan umumnya suhu optimum untuk 
respirasi lebih tinggi dari suhu optimum utnk fotosintesis. 
Di atas suhu tertentu respirasi akan melebihi fotosintesis, 
maka akan terjadi kelaparan bagi tumbuhan tersebut. Hal 
inilah yang berperan dalam membatasi penyebaran 
tumbuhan dari daerah dingin ke daerah hangat.

THERMOPERIODISMA

� Thermoperiodisma merupakan jawaban dari tumbuhan 
terhadap fluktuasi suhu yang bersifat ritmik. 

� Hal ini dapat terjadi baik secara musim atau harian. 

� Tumbuhan yang biasanya hidup pada tempat-tempat 
dengan suhu yang berfluktuasi berkecenderungan akan 
mengalami gangguan apabila ditumbuhkan pada tempat 
dengan suhu yang konstan



� Kebanyakan tumbuhan akan tumbuh baik bila suhu 
lingkungan berubah-ubah. Misalnya, tomat mempunyai 
laju pertumbuhan optimum bila berada pada tempat 
dengan suhu siang 250 C dan suhu malam sekitar 100 C. 
Fluktuasi 

� Thermoperiodisma membatasi penyebaran tumbuhan  
baik berdasarkan garis lintang maupun ketinggian 
tempat.

SUHU DAN DORMANSI TUMBUHANSUHU DAN DORMANSI TUMBUHAN

� Dormansi tidak saja terjadi pada tumbuhan yang hidup 
pada lingkungan yang dingin, tetapi pada tumbuhan yang 
hidup di daerah beriklim hangat. Tumbuhan di tropika 
sering mempunyai fasa dorman yang tidak ada kaitannya 
dengan suhu. Diperkirakan bahwa fenomena ini telah 
memungkinkan nenek moyang pohon-pohon temperata 
berasal dari bermigrasinya dari tropika ke temperata.



� Sebagai gejala umum dormansi diinduksikan dalam 
tumbuhan di temperata sebagai jawaban terhadap 
fotoperioda. Tetapi fasa dorman dari tumbuhan akan 
dipecahkan oleh suhu yang dingin, gejala ini disebut 
VERNALISASI. Bila tidak cukup suhu dingin untuk 
memecahkan masa dorman maka tumbuhan tidak mampu 
untuk hidup lagi. Kebanyakan pohon dan perdu di daerah 
Inggris, misalnya, memerlukan antara 200 sampai 300 jam 
di bawah suhu 90 C untuk memecahkan masa dorman itu.di bawah suhu 90 C untuk memecahkan masa dorman itu.

� Vernalisasi dimanfaatkan dalam hortikultura untuk 
mempercepat siklus hidup untuk tujuan penyilangan. 
Tanaman bianual seperti beet dan seledri menghasilkan 
daun dan umbi dalam musim tumbuh pertama dan 
berbunga pada musim tumbuh kedua. Dengan 
memanfaatkan suhu dingin buatan siklus hidup akan 
terjadi secara lengkap hanya dalam satu tahun.



MASA/ MUSIM PERTUMBUHAN

� Masa/ musim pertumbuhan adalah suatu perioda waktu 
ketika semua kondisi lingkungan yang diperlukan untuk 
tumbuh berada dalam keadaan memuaskan/ cocok. Suhu 
merupakan salah satu faktor yang align kritis dalam 
menentukan panjangnya musim masa pertumbuhan, 
terutama untuk tumbuhan yang hidup di tropika faktor 
kesediaan air, dalam hal ini jumlah dan lamanya hujan, 
merupakan faktor penentu untuk masa/ musim 
pertumbuhan ini.pertumbuhan ini.

� Rata-rata suhu harian dan atau rata-rata suhu bulanan 
sering dipakai untuk menentukan musim pertumbuhan ini 
di suatu tempat. Berbagai metoda dikembangkan untuk 
menentukan masa/ musim pertumbuhan di daerah garis 
lintang tinggi, salah satunya adalah didasarkan pada 
suhu minimum pertumbuhan.



SUHU MINIMUM UNTUK PERTUMBUHAN

� Musim pertumbuhan didefenisikan sebagai perioda ketika 
suhu berada di atas batas ambang tertentu yang 
diperlukan untik tumbuh. Batas ambang ini berlainan, dari 
00 C sampai 100 C, tetapi umumnya dipakai 60 C sebagai 
batas suhu minimum yang diperlukan untuk pertumbuhan 
tanaman pertanian. 

� Satu hal yang perlu dipahami, metoda manapun 
dipergunakan untuk menentukan masa pertumbuhan, 
sampai sekarang belum betul-betul memuaskan. Dalam sampai sekarang belum betul-betul memuaskan. Dalam 
hal ini tidak diperhitungkan kenyataan akan adanya 
kenyataan bahwa suhu udara akan dimodifikasi oleh 
keadaan lingkungan lainnya, seperti tanah, topografi dan 
vegetasi. (Metoda lain untuk menentukan masa/ musim 
pertumbuhan ini diantaranya adalah berdasarkan suhu 
terakumulasi dan unit fototermal (Emberlin, 1983)) 



AIR

Peranan air bagi tumbuhan:

� Struktur Tumbuhan. Antara 40% sampai 60% dari berat 
segar pohon terdiri dari air, dan bagi tumbuhan herba 
jumlahnya mungkin akan mencapai 90%. Cairan yang 
mengisi sel akan mampu menjaga substansi itu untuk 
berada dalam keadaan yang tepat untuk berfungsi 
metabolisma.

Sebagai Penunjang. Tumbuhan memerlukan air untuk � Sebagai Penunjang. Tumbuhan memerlukan air untuk 
penunjang jaringan-jaringan yang tidak berkayu. Apabila 
sel-sel jaringan ini mempunyai cukup air maka sel-sel ini 
akan berada dalam keadaan kukuh. Tekanan yang 
diciptakan oleh kehadiran air dalam sel disebut tekanan 
turgor dan sel akan menjadi mengembang, dan apabila 
jumlah air tidak memadai maka tekanan turgor berkurang 
dan isi sel akan mengerut dan terjadilah plasmolisis.



� Alat Angkut. Tumbuhan memanfaatkan air sebagai alat 
untuk mengangkut materi disekitar tubuhnya. Nutrisi 
masuk melalaui akar dan bergerak ke bagian tumbuhan 
lainnya sebagai substansi yang terlarut dalam air. 
Demikian juga karbohidrat yang dibentuk di daun 
diangkut ke jaringan-jaringan lainnya yang tidak 
berfotosintesis dengan cara yang sama.

� Pendingin. Kehilangan air dari tumbuhan oleh transpirasi 
akan mendinginkan tubuhnya dan menjaga dari 
pemanasan yang berlebihan.

MASUKNYA AIR DALAM TUMBUHAN

Tumbuhan umumnya menyerap/ mengisap air tanah oleh 
sistem akarnya, meskipun pada beberapa tumbuhan 
sederhana seperti lumut kerak dan lumut daun mampu 
menyerap air dari sekitarnya secara langsung. Air 
memasuki akar melalui bulu-bulu akar yang sangat halus 
yang berada seitar 6 mm setelah tudung akar. Sistem 
bulu akar ini memperluas permukaan aktif yang mampu 
menyerap air, dan secara terus menerus diperbaharui 
sesuai dengan pertumbuhan akar menembus tanah.



PERGERAKAN AIR DALAM TUMBUHAN

Dalam tumbuhan paku-pakuan dan juga dalam 
spermatofita air bergerak melalui jaringan khusus yang 
disebut xylem, yang strukturnya sangat berbeda-beda 
tergantung pada pengelompokannya, yang secara umum 
bersamaan dengan bentuk tabung. Air didorong naik 
sebagian akibat daya kapiler, tetapi sebagian besar 
bergerak naik akibat perbedaan terkanan antar daun 
dengan akar yang akan menghasilkan aliran yang terus-
menerus melalui tumbuhan. Dalam tumbuhan yang tidak menerus melalui tumbuhan. Dalam tumbuhan yang tidak 
mempunyai jaringan xylem air diangkut ke seluruh tubuh 
oleh proses osmosis.



BAGAIMANA AIR MENINGGALKAN TUMBUHAN

� Pada prinsipnya air akan meninggalkan tumbuhan melalui 
tiga cara:

�Transpiransi, yaitu bagian yang paling utama dari 
kehilangan air.

�Penguapan Kutikula, hanya sebagian kecil air hilang 
dengan cara ini, umumnya kurang dari 10% dari total 
kehilangan air.

�Gutasi, di daerah yang lembab kehilangan air akibat 
penguapan adalah terlalu sulit. Untuk tumbuhan yang 
hidup pada habitat ini mempunyai lubang pada ujung 
dari xylem dari daun sebagai adaptasi morfologi dan 
fisiologi. Lubang ini dikenal dengan hidatoda, yang 
memungkinkan air menetes langsung keluar dari 
daun.



LAJU KEHILANGAN AIR

Jumlah air yang diperlukan oleh tumbuhan dan 
konsekuensinya daya toleransi terhadap lingkungan 
adalah ditentukan utamanya oleh laju kehilangan air, 
yang harganya tidak saja dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan tetapi juga oleh keadaan tumbuhan itu 
sendiri.

� KONDISI LINGKUNGAN. Suhu, kelembaban udara, dan 
angin kesemuanya berperan terhadap laju penguapan angin kesemuanya berperan terhadap laju penguapan 
dan mempengaruhi jumlah air yang hilang dari tumbuhan.

� UKURAN DAN STRUKTUR TUMBUHAN

• Ukuran Tumbuhan, umumnya tumbuhan yang 
besar memerlukan lebih banyak air daripada 
tumbuhan kecil

• Ukuran Daun

• Jumlah dan Ukuran Stomata,



KEKURANGAN DAN KELEBIHAN AIR

� Di lingkungan daratan dengan situasi kelebihan air maka 
tanah menjadi jenuh air, permasalahan utama pada 
situasi seperti ini adalah tidak adanya udara dalam tanah 
sehingga perakaran tumbuhan tidak bisa bernafas dan 
juga tanah sering menjadi asam.

� Jika jumlah air tidak memadai untuk keperluan tumbuhan 
maka sel menjadi lembek, dan stomata menutup untuk 
mengurangi kehilangan air berkelanjutan. Kondisi air 
tanah seperti ini dikenal dengan titik kelayuan, dan sel-sel 
tumbuhan mulai untuk terjadinya plasmolisis yang 
biasanya berjalan berkepanjangan. Dan apabila situasi 
kekurangan air ini menerus maka tumbuhan akan mati. 
Umumnya tumbuhan yang berada di daerah kering ini 
berada dalam keadaan setengah dehidrasi pada siang 
hari yang diimbangi dengan penyimpanan dalam 
keseimbangan airnya pada malam hari.



EFISIENSI TRANSPIRASI

Jenis tumbuhan yang berbeda memerlukan jumlah air 
yang berbeda pula untuk pertumbuhannya. Perbandingan 
antara produktivitas bersih dengan air yang 
ditranspirasikan merupakan efisiensi transpirasi dari 
tumbuhan. Biasanya dinyatakan sebagai berat air yang 
ditranspirasikan dalam gram untuk menghasilkan 1 gram ditranspirasikan dalam gram untuk menghasilkan 1 gram 
berat organik kering. Misalnya, efisiensi transpirasi dari 
gandum adalah 507, tentang 408, dan tanaman di daerah 
kering 250.



ADAPTASI TUMBUHAN TERHADAP KONDISI EKSTRIM

Adaptasi bergantung jenis tumbuhan itu. Umumnya 
memperlihatkan reduksi dari daun dan dahan, 
memperpendek siklus hidup atau biji matang pada atau 
dekat permukaan, rambut akar bertambah banyak, sel 
kutikula menebal, dinding sel mengandung lebih banyak 
ikatan kipid, jaringan palisade berkembang lebih baik 
tetapi sebaliknya dengan bungakarang, sel dan ruang tetapi sebaliknya dengan bungakarang, sel dan ruang 
antar sel mengecil tetapi jaringan lignin membesasr. 
Kecepatan fotosintesis, tekanan osmosa dan 
permeabilitas protoplasma meninggi dan diikuti dengan 
penurunan viskositas protoplasma, akibatnya 
perbandingan tepung dan gula menjadi besar, sehingga 
secara total tumbuhan menjadi tahan terhadap kelayuan.



Berbagai usaha untuk mengatasi kekurangan air atau 
mengurangi kebutuhan air bagi tumbuhan: 

� Memperbaiki keadaan lingkungan

�menambah jumlah air dengan irigasi atau mengadakan 
penahanan terhadap bungaan ari.

�mengurangi kecepatan evapotranspirasi, dengan cara:

• pengadaan mulsa, menghambat penguapan dari 
tanah dengan menutupnya oleh dedaunan, ranting, tanah dengan menutupnya oleh dedaunan, ranting, 
dan lain-lain.

• menahan kecepatan angin dengan pohon 
pelindung

• melakukan penjarangan

• menyiangi daun dan bagian tumbuhan lainnya

• membuang tumbuhan gulma

• memberi cairan lilin pada daun



� Menaikkan daya tahan tumbuhan terhadap kekeringan

�Memilih jenis tumbuhan yang tahan kekeringan

�Penyilangan dengan tumbuhan tahan kering

�Pemberi stimulasi tahan kekeringan

• Menjaga kadar N sekecil mungkin tapi memadai

• Mengatur pengairan dengan jarak yang semakin • Mengatur pengairan dengan jarak yang semakin 
lama, dengan maksud sistem perakaran 
menembus dengan jauh ke dalam tanah dan 
supaya terjadi perubahan protoplasma yang dapat 
menaikkan daya tahan terhadap kekeringan.



PENGELOMPOKAN TUMBUHAN BERDASARKAN KADAR 
AIR TANAH

� H i d r o f i t a, kelopok tumbuhan yang hidupu dalam air 
atau pada tanah yang tergenag secara permanen.

� H a l o f i t a, kelompok tumbuhan yang terkhususkan 
tumbuh pada lingkungan berkadar garam tinggi 
(kekeringan fisiologi).

� X e r o f i t a, kelompok tumbuhan yang teradaptasi untuk 
hidup di daerah kering.

� M e s o f i t a, kelompok tumbuhan yang bertoleransi 
pada kondisi tanah yang moderat (tidak dalam keadaan 
ekstrim).

� H i d r o f i t a, Hidrofita merupakan kelompok tumbuhan 
yang hdiup sebagian atau seluruhnya di dalam air atau 
habitat yang basah. Jadi dalam hal ini keadaan air berada 
dalam kondisi berlebihan, dan tumbuhan yang hidup 
mempunyai karakteristika yang khusus, seperti 
terdapatnya jaringan lakuner terutama pada daun dan 
akar yang berperan dalam memenuhi kebutuhan akan 
udara sebagai adaptasi terhadap kekurangan oksigen.



Berdasarkan karakteristiknya dikenal 5 subkelompok 
hidrofita, yaitu:

� Hidrofita Tenggelam dan Tertanam pada Substrat. 
Mempunyai epidermis yang tidak berkutikula, daun dan 
cabang akar tereduksi dalam ukuran dan ketebalan. 
Berkembang biak biasanya secara vegetatif. Contoh: 
Vallisneria dan Elodea.

� Hidrofita Terapung. Mampu berkembang biak secara 
cepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat 
menutupi seluruh permukaan perairan. Bila terjadi 
reproduksi seksual maka penyerbukan terjadi pada atau 
di atas permukaan. Contoh: Lemna, Eichornia, dan Salvia.

� Hidrofita Terapung dengan akar tertanam dalam substrat. � Hidrofita Terapung dengan akar tertanam dalam substrat. 
Mempunyai batang, akar dan tuber yang panjang. Daun 
sering tertutup oleh lapisan lilin.Contoh: Nymphaea dan 
Victoria

� Hidrofita Menjulang, akar tertanam dalam substrat. Akar 
cepat tumbuh dalam lumpur, daun memperlihatkan 
variasi yang berbeda, baik  bentuk maupun struktur, 
antara yang mencuat ke udara dengan yang terendam 
dalam air. Contoh: Acorus dan Typha

� Hidrofita Melayang. Merupakan fitoplankton, mampu 
menyerap nutrisi langsung dari air. Contoh: Oscillatoria
dan Spirogyra



� H a l o f i t a. Tumbuhan yang hidup dalam kadar garam 
yang tinggi, mempunyai mekanisme untuk menerima 
garam yang masuk dalam tubuhnya. Halofita harus 
mampu mengatasi masalah kekeringan fisiologi. 
Tingginya konsentrasi garam dalam tanah mungkin 
menghambat peneyrapan air secara osmosis. Pada rawa 
pantai halofita berada dalam kekeringan saat surut, dan 
pengaruh kekurngan air dapat diimbangi dengan 
penyimpanaan aiar dalam tubuhnya sehingga bentuk 
halofita ini sering memperlihatkan sifat sukulen. Contoh : halofita ini sering memperlihatkan sifat sukulen. Contoh : 
Acanthus ilicifolius, dan berbagai tumbuhan di rawa 
bakau.


