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ACARA I

HEWAN DAN LINGKUNGAN

I .I Judul

Pengaruh faktor abiotik  terhadap kelangsungan hidup ikan

I.2 Tujuan

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor abiotik

lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan.

1.3 Teori dasar

Organisme uniseluler pada umumnya tidak mampu bertahan hidup pada lingkungan

yang mengalami perubahan suhu yang cepat. Namun di lain pihak, organisme multiseluler

kompleks mampu mempertahankan hidup walaupan suhu disekitarnya sangat cepat

berubah. Hal ini dikarenakan, organisme multiseluler memiliki kemampuan untuk

mempertahankan kondisi dalam (milieu interieur). Pertahanan kondisi dalam ini akan

melindungi bagian dalam tubuh organisme terutama sel dari perubahan suhu mendadak

atau drastis. Berdasarkan hasil percobaan suhu badan meningkat dibandingkan dengan

kegiatan lain. Namun tubuh tidak mengalami gangguan yang berarti seperti kejang, detak

jantung yang sangat cepat dan lain lain. Hal ini mampu menunjukkan bahwa tubuh mampu

mengimbangi perubahan suhu lingkungan yang tiba tiba (Minarma, 2004).

Seorang peneliti biologi Walter Cannon menyebut kemampuan mempertahankan

keadaan dalam yang dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler sebagai homeostasis.

Homeostasis berasal dari bahasa yunani yaitu, homeo yang berati sama dan stasis yang

berati mempertahankan keadaan. Homeostasis kemudian sering diartikan sebagai semua

proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal,

dalam kondisi tertentu agar tecipata kondisi yang optimal bagi kehidupan organisme yang

bersangkutan.



2.1 Alat dan Bahan

1. Buku petunjuk praktikum

2. Alat Tulis

3. Toples

4. Ikan

5. Lampu/ Cahaya matahari

2.2 Cara kerja

1. Mahasiswa mempersiapkan alat dan bahan

2. Isi toples dengan air

3. Masukan ikan ke dalam toples yang sudah berisi air

4. Letakkan toples ke tempat yang sebagian terkena cahaya matahari dan

sebagian tidak terkena cahaya matahari

5. Amati dan catat apa yang terjadi

3.1 Diskusi

1. Factor-faktor abiotik apa saja yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan

2. Bagaimana respon ikan terhadap cahaya

ACARA 2

Buku Petunjuk Praktikum

Kisaran toleransi dan faktor pembatas,terapan kisaran toleransi dan faktor lingkungan yang

mempengaruhi hewan

1.1Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah:



1. Mengetahui perubahan gerakan operculum Ikan Mas Komet (Carassius auratus) terhadap

perubahan suhu air.

2. Mengetahui respon tingkah laku Ikan Mas Komet (Carassius auratus) akibat perubahan

suhu air.

1.2 Dasar Teori

Ekologi Hewan, bahasannya memerlukan pemahaman mengenai aspek-aspek biologi

lainnya juga menyangkut matematika dan statistika. Sebenarnya konsep, asas ataupun

generalisasi dalam ekologi hewan telah banyak memberikan nilai-nilai terapan yang cukup

dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam bidang-bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan, kesehatan dan pengolahan maupun konservasi satwa liar. Penerapan

ekologi makin penting dengan semakin diperlukannya upaya-upaya manusia dalam

memelihara ketersediaan sumberdaya serta kualitas lingkungan hidup yang

berkesinambungan. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan

yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor

lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau

kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme.

Di dalam hukum toleransi Shelford dikatakan bahwa besar populasi dan penyebaran

suatu jenis makhluk hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang melampaui batas toleransi

maksimum atau minimum dan mendekati batas toleransi maka populasi atau makhluk hidup

itu akan berada dalam keadaan tertekan (stress), sehingga apabila melampaui batas itu yaitu

lebih rendah dari batas toleransi minimum atau lebih tinggi dari batas toleransi maksimum,

maka makhluk hidup itu akan mati dan populasinya akan punah dari sistem tersebut.

 Faktor Lingkungan Yang Berpengaruh Pada Hewan

Beberapa faktor fisik yang berpengaruh pada kehidupan hewan adalah:

 Air Dan Kelembapan

Air sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis hewan. Perwujudan air

dapat berpengaruh terahadap hewan. Misalnya jika air dalam tubuh hewan akan berubah

menjadi dingin atau membeku karena penurunan suhu lingkungan, menyebabkan sel dan

jaringan tubuh akan rusak dan metabolosme tidak akan bejalan normal, sebaliknya penguapan

air yang berlebihan dari dalam tubuh hewan menyebabkan tubuh kekeurangan air.

 Cahaya

Pada umumnya kehidupan tumbuhan sangat tergantung pada adanya cahaya matahari,

karena energi cahaya matahari atau foton sangat mutlah untuk fotosentesis. Tidak demikian



halnya dengan hewan, yang seolah-olah tidak selalu membutuhkan cahaya secara langsung.

Namun sebenarnya cahaya matahari mempunyai peranan yang penting khususnya bagi

hewan-hewan diurnal, yang mencari makan dan melakukan interaksi biotik lainnya secara

visual atau mempergunakan rangsang cahaya untuk melihat benda. Untuk mengetahui efek

ekologis dari cahaya matahari, yang perlu deperhatikan ialah aspek intensitasnya, kalitasnya

serta lamanya penyinaran.

 Salinitas Dan Garam

Salinitas adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di

lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar,

air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitasi air lebih rendah daripada

cairan tubuh. Hewan yang hidup di shabitat laut umumnya bersifat isotonic terhadap salinitas

air laut sehingga tidak ada peresapan air ke dalam tubuh hewan.

 Temperatur

Temperatur merupakan faktor lingkungan yang dapt menembus dan menyebar ke

berbagai tempat. Temperatur dapat berpengaruh terhadap hewan dalam proses reproduksi,

metabolisme serta aktivitas hidup lainnya. Suhu optimum adalah batas suhu yang dapat

ditolerir oleh hewan, lewat atau kurang dari suhu tersebut menyebabkan hewan terganggu

bahkan menuju kematian karena tidk tahan terhadap suhu.

1.3 Alat dan Bahan:

1.3.2 Alat-alat

1. Beaker glass 4 buah

2. Thermometer Celcius 4 buah

3. Timer atau Stopwatch 1 buah

4. Panci 1 buah

5. Akuarium sedang

1.3.2 Bahan-bahan

1. Ikan Mas Komet (Carassius auratus) 8 buah

2. Air secukupnya

3. Es batu

4. Kertas dan alat tulis

1.4  Langkah Kerja



1. Dipanaskan air dalam water bath/ panci hingga hangat suam-suam kuku. Kemudian

kedalam akuarium hingga 1/5 volume akuarium. Ukur  suhu kontrol awal.

2. Masukkan ikan yang sebelumnya diletakkan di beaker glas kedalam akuarium. Amati

tingkah laku. Hitung jumlah gerakan operkulum ikan selama 1 menit

3. Ambil ikan dan dimasukkan kembali kedalam beaker glass semula. Tambahkan air

hangat kedalam akuarium sampai suhu air menjadi ±500 C dari suhu semula. Masukkan

ikan kedalam akuarium kembali. Amati tingkah laku selama 1 menit.

4. Lakukan langkah seperti diatas dengan modifikasi perlakuan pada keadaan suhu air

yang berbeda yakni +100C, -50C, dan -100C.

5. Catat hasil pengamatan.

PETUNJUK PRAKTIKUM

EKOLOGI HEWAN

Disusun Oleh :

1. Nur Evi Agustin (0910211067)

2. Nur Imamah Novitasari (0910211115)

3. Atik Rizky Amalia (0910211087 )

4. Yuda Prasetiya W.S (0910211069)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2012

1. Dipanaskan air dalam water bath/ panci hingga hangat suam-suam kuku. Kemudian

kedalam akuarium hingga 1/5 volume akuarium. Ukur  suhu kontrol awal.

2. Masukkan ikan yang sebelumnya diletakkan di beaker glas kedalam akuarium. Amati

tingkah laku. Hitung jumlah gerakan operkulum ikan selama 1 menit

3. Ambil ikan dan dimasukkan kembali kedalam beaker glass semula. Tambahkan air

hangat kedalam akuarium sampai suhu air menjadi ±500 C dari suhu semula. Masukkan

ikan kedalam akuarium kembali. Amati tingkah laku selama 1 menit.

4. Lakukan langkah seperti diatas dengan modifikasi perlakuan pada keadaan suhu air

yang berbeda yakni +100C, -50C, dan -100C.

5. Catat hasil pengamatan.

PETUNJUK PRAKTIKUM

EKOLOGI HEWAN

Disusun Oleh :

1. Nur Evi Agustin (0910211067)

2. Nur Imamah Novitasari (0910211115)

3. Atik Rizky Amalia (0910211087 )

4. Yuda Prasetiya W.S (0910211069)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2012

1. Dipanaskan air dalam water bath/ panci hingga hangat suam-suam kuku. Kemudian

kedalam akuarium hingga 1/5 volume akuarium. Ukur  suhu kontrol awal.

2. Masukkan ikan yang sebelumnya diletakkan di beaker glas kedalam akuarium. Amati

tingkah laku. Hitung jumlah gerakan operkulum ikan selama 1 menit

3. Ambil ikan dan dimasukkan kembali kedalam beaker glass semula. Tambahkan air

hangat kedalam akuarium sampai suhu air menjadi ±500 C dari suhu semula. Masukkan

ikan kedalam akuarium kembali. Amati tingkah laku selama 1 menit.

4. Lakukan langkah seperti diatas dengan modifikasi perlakuan pada keadaan suhu air

yang berbeda yakni +100C, -50C, dan -100C.

5. Catat hasil pengamatan.

PETUNJUK PRAKTIKUM

EKOLOGI HEWAN

Disusun Oleh :

1. Nur Evi Agustin (0910211067)

2. Nur Imamah Novitasari (0910211115)

3. Atik Rizky Amalia (0910211087 )

4. Yuda Prasetiya W.S (0910211069)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2012





ACARA III

ADAPTASI STRUKTURAL HEWAN TERHADAP LINGKUNGAN

1.1 TUJUAN

Membedakan ciri-ciri adaptasi structural pada hewan, meliputi bentuk tubuh, bentuk dan

susunan alat-alat tubuh, ukuran tubuh, serta warna tubuh.

1.2 KONSEP DASAR

Adaptasi hewan merupakan interaksi hewan dengan lingkungannya menunjukan

adanya hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya. Dalam hubungan itu

kondisi lingkungan dan perubahan lingkungan berpengaruh pada hewan dan hewan

mengadakan reaksi dalam perubahan lingkungan.Reaksi hewan dalam perubahan

lingkungan disebut respon yang dapat berupa perubahan fisik,kondisi, dan tingkah laku.

Dalam perubahan lingkungan respon hewan juga ada yang bersifat reaktif artinya respons

itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi perubahan lingkungan. Adaptasi itu

sendiri memiliki arti penyesuaian mahkluk hidup terhadap lingkungan.

Adaptasi struktural adalah sifat adaptasi yang muncul dalam wujud sifat-sifat

morfologis tubuh, yang meliputi bentuk tubuh, bentuk dan susunan alat-alat tubuh, ukuran

tubuh, serta warna tubuh (kulit dan bulu). Bentuk tubuh yang dimaksud disini yaitu pola

tubuh yang menyangkut perbandingan antara lebar dan panjang tubuh. Penutub tubuh

pada hewan yang berbeda-beda. Sebagian besar hewan-hewan arthropoda mempunya

kulit tebal yang tersusun oleh khitin.

Pada hewan reptilis juga terdapat kulit yang tebal dan tersusun oleh lapisan tanduk

kulit seperti ini berguna untuk menahan penguapan pada hewan tersebut. Ampibi tidak

memiliki kulit yang tebal namun jaringan dabawah kulit selalu. mengeluarkan cairan

sehingga permukaan kulit selalu basah.Burung mempunyai penutup berupa bulubulu itu

dapat berfungsi sebagai isolator suhu.Hewan-hewan mamalia kulitnya dilengkapi dengan

pori-pori dan kelenjar keringat. Hewan-hewan yang hidup pada derah dingin memiliki

rambut yang tebal.



1.3 ALAT DAN BAHAN

 Buku Gambar

 Bak Parafin

 Penggaris

 Meteran

 Ikan

 Kelinci

 Kupu-kupu

 Burung Merpati

 Katak

 Siput

 Walang sangit

 Belalang Kayu

 Ulat

1.4 CARA KERJA

1. Bentuk dan Ukuran Tubuh

a. Secara morfologi teliti bentuk pertumbuhan hewan tersebut.

b. Gambar bentuk ukuran tubuh dan beri keterangan pertumbuhan.

Nama hewan Gambar Keterangan(memanjang/melebar)

2. Bagian-bagian tubuh

a. Secara morfologi teliti bentuk dan ukuran sayap hewan tersebut.

b. Gambarlah hewan tersebut utamakan bentuk sayap dan siripnya dan beri

keterangan.

Nama hewan Gambar hewan tersebut utamakan

bentuk sayap dan sirip

Keterangan(homolog/analog)



3. Warna tubuh

a.Amati warna tubuh hewan tersebut.

b.Beri keterangan dari masing-masing hewan.

Nama hewan Gambar Keterangan warna
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A D A P T A S I  F I S I O L O G I  D A N  T I N G K A H  L A K U

A. T u j u a n :

1. Dapat menunjukkan contoh perilaku pada hewan (coba)

2. Dapat  mendesain teknik pengamatan perilaku hewan akibat  suatu

stimulan pada beberapa hewan coba

B . L a t a r  B e l a k a n g

Makhluk hidup dalam kehidupannya melakukan adaptasi untuk dapat bertahan

hidup. Adaptasi terjadi biasanya disebabkan adanya seleksi alam yang menuntut makhluk

hidup ( misal : hewan ) untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Adaptasi yang dilakukan oleh hewan dapat berupa adaptasi fisiologis,

morfologis dantingkah laku. Selain adaptasi, menurut beberapa para ahli di alam

jugaterjadi evolusi yang dilakukan makhluk hidup untuk bertahan hidup.Dalam praktikum

kali ini diharapkan dapat mngetahui satu contoh perilaku hewan dalam bentuk adaptasi dan

dapat mendesain teknik pengamatan perilaku hewan tersebut akibat suatu stimulan yang

diberikan serta dapat menambah pengetahuan tentang perilaku hewan, yaitu bentuk adaptasi.

C . K a j i a n P u s t a k a

Hewan memiliki tingkah laku yang terlihat dan saling berkaitansecara

individual maupun kolektif. Berbagai macam tingkah laku hewanmerupakan cara

bagi hewan tersebut untuk berinteraksi secara dinamik dengan lingkungannya.

Tingkah laku yang dimiliki berbagai macam hewan telah melahirkan bidang ilmu

tersendiri bernama ethology.Ethology merupakan ilmu yang mempelajari gerak-gerik

atau tingkah laku hewan

dil ingkungan alam dan di lingkungan lain hewan tersebut biasa hidup.

Bapak Ethologi Modern, Lorenz merumuskan, perilaku hewan,

adaptasifisiknya, merupakan bagian dari usahanya untuk hidup yang

diwujudkandalam bentuk adaptasi.Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk

menyesuaikandirinya terhadap lingkungan disekitar habitatnya / tempat hidupnya

yang berubah-ubah. Adaptasi yang dilakukan makhluk hidup bertujuan untuk dapat

bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan.



Bentuk-bentuk adaptasi dibagi menjadi 3 yaitu :

1 . A d a p t a s i  m o r f o l o g i

adalah penyesuaian struktur alat tubuh luar suatu organisme terhadaplingkungan

tempat hidupnya, adaptasi morfologi meliputi bentuk tubuh.Adaptasi Morfologi dapat

dilihat dengan jelas. Sebagai contoh paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya.

2 . A d a p t a s i  f i s i o l o g i

a d a l a h  p e n y e s u a i a n  f u n g s i  a l a t - a l a t  t u b u h  b a g i a n  d a l a m

s u a t u  o r g a n i s m e  t e r h a d a p  l i n g k u n g a n  t e m p a t  h i d u p n y a .

A d a p t a s i  f i s i o l o g i  m e l i p u t i  f u n g s i  a l a t - a l a t  t u b u h .  A d a p t a s i  i n i

b i s a  b e r u p a  e n z i m  y a n g  d i h a s i l k a n  s u a t u  o r g a n i s m e .

3.Adaptasi Peri laku/Tingkah laku

adalah penyesuaian tingkah laku suatu organisme terhadap

lingkungantempat hidupnya. adaptasi tingkah laku meliputi perubahan tingkah laku.

Di bawah ini adalah merupakan beberapa bentuk adaptasi tingkah laku(behavioral

adaptation) pada binatang / hewan:

a . M i m i k r i

Mimikri adalah teknik manipulasi warna kulit pada binatang

sepertim i s a l n ya b u n g l o n ya n g d a p a t b e r u b a h -

u b a h s e s u a i w a r n a b e n d a d i sekitarnya agar dapat mengelabuhi binatang predator /

pemangsa sehinggasulit mendeteksi keberadaan bunglon untuk dimangsa. Jika bunglon

dekatdengan dedaunan hijau maka dia akan berubah warna kulit menjadi hijau, jika dekat

batang pohon warna coklat, dia juga ikut ganti warna menjadicoklat, dan lain

sebagainya.



b . H i b e r n a s i

Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang

kerasd e n g a n c a r a t i d u r m e n o n a k t i f k a n d i r i n ya ( d o r m a n ) . H i b e r n a s i b i s

a berlangsung lama secara berbulan-bulan.

Binatang tersebut akan kembali aktif atau bangun setelah masasulit

terlewati. Contoh hewan yang berhibernasi yaitu seperti ular, ikan, beruang, kura-

kura, bengkarung, dan lain-lain.

c . A u t o t o m i

Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankansalah satu

bagian tubuh. Contoh autotomi yaitu pada cicak / cecak yang biasa hidup di

dinding rumah, pohon, dll. Cicak jika merasa terancam iaakan tega memutuskan

ekornya sendiri untuk kabur dari sergapan musuh.Ekor yang putus akan melakukan

gerakan-gerakan yang cukup menarik perhatian sehingga perhatian pemangsa akan

fokus ke ekor yang putus,sehingga cicak pun bisa kabur dengan lebih leluasa.

Adaptasi tingkah laku/perilaku dibagi 3 yaitu:

1 . I n s t i n g

Perilaku yang sering dilakukan atau 99% yang sering ditunjukan

olehorganisme.Contoh: Ayam dari  sejak lahir  dia sudah memil iki  insting

didalamdirinya untuk mencari makanan dengan cara menceker-ceker tanah

untuk mendapatkan makanan.

2 . R e f l e k s

Perilaku yang tidak terarah, besarnya gerakan tak sebanding denganstimulus yang

diberikan.Contoh: ayam yang melompat tidak terarah karena terdapat gangguanyang bersifat

tiba-tiba sehingga ayam tadi melompat tanpa terarah.

3 . H a s i l b e l a j a r

Perilaku yang berasal dari belajar pengalaman yang terus berulang-

ulangContoh: kucing bila setiap hari dipanggil pus dia diberi makanan dansetelah



berulang-ulang maka saat kucing tersebut dipanggil pus maka diasudah tau akan diberi

makanan

D . A l a t d a n  B a h a n

Alat:

1 . A l a t  t u l i s

2 . K a m e r a

Bahan:

1. Hemidactylus frenatus atau cicak (lebih dari satu)

E . C a r a  K e r j a

1 .

M e m i l i h s a l a h s a t u o b j e k p e n g a m a t a n / k a j i a n , ya i t u c i c a k s e b a g

a i bahan praktikum

2. Memberikan rangsang, yai tu stimulan yang berupa sentuhan dansedikit

penekanan supaya cicak menunjukkan perilakunya (adaptasinya jika mendapat

rangsang)

3. Mengamati perilaku cicak dan merekam dengn menggunakan kamera

4. Menganalisis data yang diperoleh dan melakukan study referensi

untuk membuat kesimpulan
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Habitat, microhabitat dan relung ekologi

A. Tujuan

1. Mengidentifikasi ikan air tawar serta habitat dan mikrohabitatnya.

2. Mengidentifikasi ketahanan hidup dalam perbedaan konsentrasi air.



B. Teori dasar

Habitat berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti “menempati”. Habitat

adalah tempat tumbuh sekelompok organisme dari berbagai spesies yang membentuk

suatu komunitas.

Microhabitat merupakan habitat local dengan kondisi lingkungan yang bersifat

setempat yang tidak terlalu luas, mikrohabitat penggunaannya tergantung dan merujuk

pada skala apa studi yang akan dilakukan terhadap satwa menjadi pertanyaan. Contoh lain

microhabitat adalah kolam, rawa payau berlumpur lembek dan dangkal, danau, dan

sebagainya.

Relung (niche) adalah posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan

ekosistem tertentu, yang merupakan akibat adaptasi struktural, tanggap fisiologis serta

perilaku spesifik organisme itu. Jadi relung suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh

tempat organisme itu hidup, tetapi juga oleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Dapat

dikatakan, bahwa secara biologis, relung adalah profesi atau cara hidup organisme dalam

lingkungan hidupnya.

C. Metodelogi

 Alat dan Bahan

1. Toples 3 buah

2. 3 ikan air tawar

3. Garam

4. Lumpur

5. Air

6. Lumut

 Cara Kerja

1. Siapkan 3 toples:

Toples 1 isi dengan air jernih, lumut dan 1 ikan air tawar.

Toples 2 isi air yang dicampur garam, lumut dan 1 ikan air tawar.

Toples 3 isi air yang dicampur lumpur, lumut dan 1 ikan air tawar.

2. Lakukan pengamatan selama 30 menit, setiap 10 menit amati keadaan ikan.

3. Amati ketahanan ikan terhadap perbedaan konsentrasi air.

4. Catatlah perbedaan kondisi ikan pada masing-masing toples.
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ACARA 6

Tujuan praktikum

1. Untuk menegetahui Kasus pemisahan relung antara berbagai spesies yang

berkohabitasi

2. Untuk mengetahui Serumpun padi dapat menjadi sumberdaya berbagai jenis spesies

hewan

Dasar teori



Asas Eksklusi Persaingan Dan Pemisahan Relung

Dengan adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung

ekologi yang sangat mirip maka mungkin saja spesies-spesies tersebut tidak berkonsistensi

dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung

ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari

satu spesies. Pernyataan ini dikenal sebagai ” Asas Eksklusi Persaingan” atau ” Aturan

Gause”.

Sehubungan dengan asas tersebut di atas, menurut ” asas koeksistensi’, beberapa

spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama ialah spesies-spesies yang

relung ekologinya berbeda-beda. Tentang pentingnya perbedaan-perbedaan diantara berbagai

spesies telah lama dikemukakan oleh Darwin (1859). Darwin menyatakan ahwa makin besar

perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat,

makin besar pula jumlah spesies yang dapat hidup di suatu tempat itu. Pernyataan Darwin

tersebut dikenal sebagai ” Asas Divergensi”.

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa aspek relung ekologi yang menyangkut

dimensi sumberdaya, khususnya yang vital untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, dari

beberapa spesies harus berbeda (terpisah) agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang

sama. Perbedaan atau pemisahan relung itu juga mencakup aspek waktu aktif.

Contoh dari kasusu pemisahan relung antara berbagai spesies yang berkohabitasi dapat dilihat

dari contoh berikut ini. Serumpun padi dapat menjadi sumberdaya berbagai jenis spesies

hewan. Orong-orong (Gryllotalpa africana) memekan akarnya, walang sangit (Leptocorisa

acuta) memakan buahnya, ulat tentara kelabu (Spodoptera maurita) yang memakan daunnya,

ulat penggerek batang (Chilo supressalis) yang menyerang batangnya, hama ganjur

(Pachydiplosis oryzae) menyerang pucuknya, wereng coklat (Nilaparvata lugens) dan

wereng hijau (Nephotettix apicalis) yang menghisap cairan batangnya. Tiap jenis hama

tersebut masing-masing telah teradaptasi khusus untuk memanfaatkan tanaman padi sebagai

sumberdaya makanan pada bagian-bagian yang berbeda-beda.

Alat dan bahan:

1. Tali plastik

2. Alat tulis

Cara kerja:

1. Tentukan area sebagai objek untuk analisis



2. Letakkan tali rafia mulai dari tepi area yang akan dianalisis menuju ketengah sampai

batas yang ditentukan

3. Amati padi tersebut baik akar, buah, daun pucuk dan batangnya

4. Catatlah dengan menggunakan tabel ada berapa hama pada serumpun padi tersebut
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar belakang



Serangga (disebut pula insecta) adalah kelompok utama dari hewan beruas(Arthropoda ) yang

berkaki enam. Karena itulah mereka disebut pula Hexapoda.

Seranggaditemukan di hampir semua lingkungan kecuali di lautan. Kajian mengenai peri

kehidupanserangga disebutentomologi. Lebih dari 800.000 spesies insekta sudah ditemukan.

Terdapat5.000 spesies bangsa capung (Odonata ),

20.000 spesies bangsa belalang (Orthoptera),

170.000 spesies bangsa kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera),

120.000 bangsa lalat dankerabatnya (Diptera ),

82.000 spesies bangsa kepik (Hemiptera),

360.000 spesies bangsakumbang (Coleoptera ),

dan 110.000 spesies bangsa semut dan lebah (Hymenoptera).

Populasi serangga terdiri atas kelompok serangga yang terdapat pada satu ruang disuatu

waktu.

serangga ini berperan penting dalam menggerakkan energi melalui rantai danjaring makanan.

Populasi serangga dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu seranggaberguna dan serangga

hama. Dalam menghadapi serangga,manusia dituntut untuk bersikapbijaksana sehingga

kehidupan menjadi lestari. Oleh karena itu,maka dilakukan praktikumekologi hewan dengan

teknik pitfall trap mengingat peranan penting serangga dalam ekosistem.

Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi.

Serangga mempunyai warna tubuh yang menarik dan bervariasi atau tidak menarik

samasekali. Mereka merupakan hewan berdarah dingin. Beberapa serangga dapat bertahan

hidupdengan periode pendek dengan suhu beku. Tetapi ada yang dapat bertahan hidup

dalamperiode panjang.Perhitungan populasi serangga digunakan untuk mengetahui

penyebarannya,

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan,serta pengaruh lingkungan terhadappopulasinya.

Teknik pengumpulan data untuk mengetahui populasi serangga dapat melaluiberbagai cara ,

yaitu pit fall trap , capture re-capture ,dan pengambilan sampel tanah.

1.2 Identifikasi masalah

Bagaimana keadaan ekosistem di tiga plot pengamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3. 1 Maksud :Mengetahui populasi jenis serangga tanah di suatu area“GREEN HOUSE”

dan menginventarisasijenis-jenis serangga tanah.



1.3. 2Tujuan :Mengetahui jumlah populasi , kelimpahan,keanekaan dan distribusi jenis-jenis

serangga permukaan tanah dan di suatu daerah “GREEN HOUSE”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Serangga (disebut pula I nsecta , dibaca "insekta")

adalah kelompok utama darihewan beruas (Arthropoda )

yang bertungkai enam (tiga pasang);karena itulah merekadisebut pula Hexapoda (dari bahasa

Yunani yang berarti "berkaki enam" ) .

Seranggamerupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran

serangga relatif kecil dan pertama kali sukses berkolonisasi di bumi. Kajian mengenai peri

kehidupanserangga disebut entomologi (Campbell , 2003 )

Serangga termasuk dalam kelas insekta(subfilum Uniramia )

yang dibagi lagi menjadi 29 ordo , antara lain Diptera (misalnya lalat),

Coleoptera (misalnya kumbang ),

Hymenoptera (misalnya semut , lebah , dan tabuhan),

danLepidoptera (misalnya kupu-kupu dan ngengat).



Lebih dari 800.000 spesies insekta sudahditemukan. Terdapat 5.000 spesies bangsa capung

(Odonata),20.000 spesies bangsa belalang(Orthoptera ),

170.000 spesies bangsa kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera),

120.000 bangsalalat dan kerabatnya (Diptera ),

82.000 spesies bangsa kepik (Hemiptera),

360.000 spesiesbangsa kumbang (Coleoptera ),

dan 110.000 spesies bangsa semut dan lebah (Hymenoptera)(Borror , 2000).

Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi.Serangga

mempunyai warna tubuh yang menarik dan bervariasi atau tidak menarik samasekali. Mereka

merupakan hewan berdarah dingin. Beberapa serangga dapat bertahan hidupdengan periode

pendek dengan suhu beku. Tetapi ada yang dapat bertahan hidup dalamperiode panjang (Odum ,

1993).Tubuh serangga terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala,thoraks dan

abdomen.Kutikula dibangun oleh lapisan epikutikula,eksokutila dan endokutikula. Kepala

dibangunoleh cranium di mana terletak mulut ; antena,dan mata. Thoraks terdiri dari tiga

segmenprothoraks ; mesothoraks,dan metathoraks. Pasangan struktur organ reproduksi

terdapat padabagian abdomen.

Serta Untuk mendukung proses kehidupannya,serangga memerlukan kesetimbangan dalam makan

dan pencernaan , pernafasan , peredaran , ekskresi,syaraf danreproduksi. Saluran makanan

serangga terdiri dari foregut,midgut dan hindgut.Zat makanan yang diperlukan serangga adalah

karbohidrat ,

asam amino , lemak ,vitamin , kolestrol,air dan mineral. Organ ekskresi serangga yang

penting adalah tubulus

Malpighi dan rektum.

Serangga mempunyai sistem peredaran darah terbuka , darah mengalir ,dalam homosol.

Untuk berespirasi,serangga menggunakan sistem trakea yang berhubungandengan spirakel.

Obat serangga dibagi menjadi tiga kategori yaitu visceral,segmental danapendage. Yang

termasuk gerakan serangga adalah berjalan,merangkak dan terbang(Anonim2, 2008)

Gambar 1.

Morfologi

Serangga

Prinsip-Prinsip Populasi Serangga

Populasi adalah sekelompok individu dari satu spesies yang sama berada pada tempatdan

waktu tertentu (Jarvis , 2000 ) . Odum (1998)mendefisikan populasi sebagai kelompok kolektif



organisme-organisme dari sepesies yang sama (atau kelompok-kelompok laindimana

individu-individu dapat bertukar informasi genetiknya)yang menduduki ruang atautempat

tertentu,memiliki atau sifat yang merupakan milik kelompok dan bukan merupakansifat milik

individu didalam kelompok itu.Smith (2006)menyatakan bahwa definisi populasi mempunyai dua ciri

yang spesifik.Pertama,populasi merupakan kumpulan individu-individu yang sama. Definisi

tersebutmenunjukkan kemampuan untuk melakukan perkawinan antara anggota populasi

,kedua,

populasi adalah suatu konsep ruang ,sehingga memerlukan batas wilayah. Jarvis

(2000) menambahkan bahwa perlu dipertimbangkan wilayah tersebut,mungkin luas atau

sempitdanjelas atau tidak jelas untuk didefinisikan. Batas populasi lebih mudah

didefinisikandibandingkan kenyataannya di lapangan dan pada spesies yangberpindah-

indah,sangat sulituntuk menentukan batas wilayah yang spesifik (Surheyanto,2008)

Sekumpulan dari populasi lokal yang berinteraksi dalam wilayah yang luasakanmembentuk

metapopulasi (Smith dan Smith 2006 ) .

Menurut Jarvis (2000),

metapopulasiadalah kelompok populasi dari suatu populasi,yang akan terbentuk pada saat ada

banyak atau sedikit. Populasi terpisah, tetapi masih mempunyaitingkat penyebaran dan

perkawinanyang sama. Populais mempunyai karakteristikbiologi dan karakteristik

kelompok.Karakteristik biologi merupakan sifat yang dimiliki oleh individu-individu

menyusunpopulasitersebut.Karakteristik biologi yang terdapat di populasi adalah pertahanan

diri (kemampuanketurunan yang ditinggalkan untuk bertahan dalam jangka waktu lama),

struktur organisasi(adanya pembagian kerja dan stratifikasi kasta ) dan sejarah hidup (tumbuh

danberkembang).Karakteristik kelompok timbul sebagaiakibat dari aktifitas kelompok ,yang

termasuk karakteristik kelompok adalah densitas (kepadatan ), natalitas (laju

kelahiran),mortalitas(laju kematian) dan dispersi.Populasi memliki dua atribut,yaitu atribut

biologik dan atribut kelompok.Yangtermasuk atribut biologik ialah sejarah hidup,

bertumbuh,berdiferensiasi,mempertahankandirinya dan memiliki organisasi tertentu. Atribut-

atribut ini jugadimiliki oleh individu daripopulasi itu. Atribut-atribut kelompok adalah

kepadatan, pertumbuhan dan daya dukung, natalitas (angka kelahiran),mortalitas (angka kematian),

sebaran umur,potensi biotik dan dispersi dan bentuk pertumbuhan,atribut-atributkelompok ini

tidak dimiliki oleh individu-individunya (Oka,2005)

Yang lebih penting untuk diketahui dari kepadatn atribut kelompok ialahapakah

suatupopulasi bertambah atau berkurang jumlahnya, jadi kepadatannyaberubah,dalam saat-



saattertentu. Perubahan kepadatan suatu populasi dapatterjadi karena ada angka

kelahiran(individu-individunya beranak ),angkakematian (sejumlah individu tua atau

sakit,dimangsamusuhnya dan lain-lain),atau terjadi suatu imigrasi (sejumlah populasi dari

lain tempatbergabung denganpopulasi tersebut),atau dan sejumlah individu yang berimigrasi

ke laintempat

Teknik pengumpulan data untuk menghitung populasi serangga permukaan tanah antara lain

:

1.Sistem Banjir Teknik ini digunakan untuk serangga permukaan tanah atau serangga

permukaantanah. Terknik ini relatif lebih mudah dan cepat yaitu dengan membasahi suatu

area

yang ditentukan dengan air. Beberapa saat kemudian

,

serangga ± serangga yangberada di dalam tanah keluar

,

kemudian dapat dihitung jumlahnya.

2. Pitfall Trap

Teknik ini digunakan untuk serangga tanah pada daerah vegetasi rendahatau di lahankosong,

dimana serangga ± serangga tersebut merupakan serangga aktif.

3.Capture re ± captureTeknik ini digunakan untuk serangga permukaan tanah yang terbang diatas 1 ± 2

m.

Serangga ditangkap dengan menggunakan insect net. Serangga yang tertangkapkemudian di

tandai dan dilepaskan kembali,dilakukan dengan pengulanganpenangkapan serangga.

4. Light Trap

Teknik ini digunakan untuk serangga malam,dengan menggunakan suatu layar atausuatu

wadah yang telah berisi air ,sabun,dan formalin,diamkan dibawah cahayalampu.Serangga

tertarik terhadap cahaya lampu yang kemudian akan terjatuh kedalam wadah tersebut.



BAB III

METODELOGI

I. ALAT DAN BAHAN

Alat: 1.Kotak perangkap serangga

2.Gunting

3.lampu senter

4.tali rafia & gunting

Bahan: 1. Susu

2. Roti (tawar)

Cara kerja :

1. Sediakan kotak perangkap di atas meja

2. Masukkan sepotong roti dalam kotak yang sudah dilumuri susu

3. Gantung lampu senter pas di atas kotak

4. Biarkan selama 30 menit

5. Hitung populasi apa saja yang terdapat disetiap kotak



N > 20 N =  M.n SE =   M2.N (n-m)

m m3

N < 20 N =  M.(n+1) SE =   M2.N (n +1) (n – n)

m + 1 (m +1)2 (n + 2)

Keterangan :

SE = Standar Error

N = taksiran jumlah individu populasi

M = jumlah seluruh individu yang ditandai dan dilepaskan kembali pada

pencuplikan pertama (t1)

m = jumlah individu bertanda yang tertangkap kembali pada pencuplikan kedua (t2)

n = jumlah total individu-individu yang bertanda maupun tidak, pada cuplikan

kedua (t2)
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I. DASAR TEORI

Populasi didefinisikan sebagai kelompok organisme / individu spesies yang sama  (

kelompok kelompok dari individu yang dapat bertukar informasi genetik ) yang menempati

ruang dan waktu tertentu. Memiliki sifat yang unik yang mirip dari masing masing individu

anggota kelompok tersebut ( odum, 1971 )

Setiap populasi memiliki karakter yang spesifik diantaranya adalah kerapatan (

densitas ), angka kelahiran ( natalitas ), angka kematian ( mortalitas ) sebaran atau tagihan (

distribusi ) umur, pertumbuhan, sedangkan karakter genetik antara lain keadaptifan,

ketegaran reproduktif dan presistensi, pola persebaran acak, mengelompok dan seragam.



Pertumbuhan populasi mempumyai dua model yaitu model eksponensial biasanya

dilakukan terhadat satu spesies tertentu dengan menmggunakan asumsi bahwa kondisi

lingkungan populasi tersebut tidak terbatas. Rumus populasi intrinsik ( eksponensial ) Nt + ∆t

= Nt ( b-d ) Nt ∆t sedangkan populasi logistik adalah pertumbuhan poulasi yang terbatas

akibat adanya keterbatasan daya dukung ∆N / ∆t = r x N ( K-N ) / K untuk mempelajari

perkembangan poulasi ini dapat dilakukan dengan cara menyusunnya berdasarkan kelompok

umur, mortalitas dan natalitas serta perhitungan statistik yang dapat memberikan informasi

yang mengenai kondisi populasi masa lalu, serat prediksi ppulasi masa mendatang melalui

perhitungan neraca kehidupannya, contoh khohort nyamuk.

Faktor faktor yang menbatasi keadaan dan pertumbuhan suatu populasi sangatlah

banyak dan bervariasi, kondisi yang buruk dan ekstrim keterbatasan sumber daya, kompetisi

dan predasi, parsitisme dan infeksi penyajit adalah sejumlah faktor penyebab mortalitas yang

dapat membatasi petumbuhan populasi.

Interaksi yang terjadi antara dua populasi yang berbeda disebut sebagai interaksi intra

spesifik. Secara teoritik dapat dikatakan bahwa populasi dua spesies dapat berinteraksi yang

pengaruhnya dapat menguntungkan (+), merugikan (-) atau populasi tersebut tidak

berpengaruh (0). Ketiga efek interaksi tersebut dapat saling berkombinasi satu sama lain,

sehingga efek dari interaksi tersebut dapat menimbulkan berabagai tipe interaksi. Dengan

berpedoman pada efek yang muncul, maka tipe interaksi dialam dapat dikenali, bahkan dalam

suatu komunitas yang majemuk (kompleks). Berbagai tipe interaksi dialam tersebut adalah :

No Tipe Spesies Sifat umum

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Neuralisme

Kompetisi

Parasitisme

Predasi

Komensalisme

Amensalisme

Protokoperasi

Mutualisme

0

-

-

-

0

0

+

+

0

-

+

+

+

-

+

+

Keduanya saling tidak mempengaruhi

Hambatan yang saling merugikan

Populasi 1 dirugikan, populasi 2 untung

Populasi 1 dirugikan, populasi 2 untung

Populasi 1 tidak terpengaruh, populasi 2 untung

Populasi 1 tidak terpengaruh populasi 2

Populasi 1 dan 2 untung, tetapi tidak obligat

Populasi 2 dan 2 untung, tetapi obligat



Adanya faktor faktor mortalitas ini, maka hewan mempunyai strategi yaitu strategi r dan K.

Pada interaksi populasi terdapat interaksi populasi positif yaitu mutualis /simbiosis ( + + )

dan komensilsme ( + 0 ) ; dan interaksi negatif yaitu Amensalisme ( - 0 ), predasi ( - + ) dan

kompetisi ( - - ).

Peranan predasi dalam ekosistem

1. pemangsaan berperan penting pada aliran energidalam rangkaian rantai makanan

dalam komunitas

2. pemangsaan menyebabkan terjadinya evolusi populasi pemangsa dan mangsa

3. pemangsaan mengakibatkan kepunahan beberapa jenis hewan dan tumbuhan. (Setiadi,

1989:91)

II. Tujuan

1.Mahasiswa dapat mengetahui hubungan interaksi populasi dalam tipe predasi dan

kompetisi.

III. Alat dan Bahan

- Toples.

- Ikan Besar dan Ikan Kecil ( 3 ).

- ikan hias 9 ekor

- Hydrilla.

- Siput ( 2 ).

- Air.

IV.Cara Kerja

- Percobaan Predasi

1. Menyiapkan toples dan diisi dangan air sampai leher toples.

2. Masukan ikan besar dan ikan kecil bersama.

3. Diamkan selama satu hari.

4. Lakukan pengamatan, dan catat perubahan yang terjadi.

- Percobaan Kompetisi

1. Menyiapkan air dan diisi dengan air sampai leher toples.



2. Masukkan hydrilla, kemudian ikan hias kedalam toples dengan perlakuan yang

berbeda: toples 1 dimasukkan 2 ikan hias 1 hidrilla, toples 2 dimasukkan 3 ikan hias 1

hidrilla, dan toples 3 dimasukkan 4 ikan hias 1 hidrilla

3. Diamkan selama satu hari.

4. Lakukan pengamatan dan catat perubahan yang terjadi.

VI. Tabel Pengamatan

Percobaan Predasi

No PERLAKUAN DESKRIPSI PENGAMATAN

1 Ikan besar dan ikan kecil dalam toples

Percobaan Kompetisi

No PERLAKUAN DESKRIPSI PENGAMATAN

1 2 ikan hias 1 hidrilla

2 3 ikan hias 1 hidrilla

3 4 ikan hias 1 hidrilla

V. Bahan Diskusi

1. Analisislah tipe interaksi di atas dan berikan pendapat Anda apa yang akan terjadi bila

keadaan tersebut / pengamatan dilanjutkan selama 2 hari!

Daftar Rujukan

http://syariffauzi.wordpress.com/2009/01/04/interaksi-dalam-satu-populasi-mikroba/

Darmawan, agus, dkk. 2005.Ekologi Hewan.Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Setiadi, dede.dkk. 1989. Dasar- dasar Ekologi.Bogor : ITB
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KOMUNITAS

I. TOPIK:

Keanekaragaman komunitas hewan  pada antar lingkungan.

II. TUJUAN:

 Mahasiswa dapat menemukan adanya keanekaragaman tingkat komunitas

dalam suatu ekosistem.

 Mahasiswa dapat menghitung kepadatan,domainsi dan keanekaragaman pada

suatu lingkungan

III. TEORI DASAR:

Suatu ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotic yang saling

beriteraksi, ekosistem juga memiliki fungsi yang terkait dengan siklus energy dan

materi, regulasi dan kebernetik. keanekaragaman dalam ruang dan waktu organisme

dalam sutu ekosistem berubah dinamis. Kondisi lingkungan yang berbeda memiliki

daya dukung dan kendala bagi pertumbuhan populasi dan komunitas organisme di

dalamnya.

Keanekaragaman cenderung akan rendah pada ekosistem yang secara fisik

terkendali (dibatasi oleh factor lingkungan abiotic) atau mendapatkan tekanan

limgkungan. Dan akan cenderung tinggi pada ekosistem yang di batasi, atau aleh

factor biotik.

Keanekaraman banyak dipakai untuk mengindikasikan kondisi lingkungan

suatu ekosistem. Oidentic dum (1971)  menyatakan bahwa keanekaragaman identik

dengan kesetabilan suatu ekosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu ekosistem

relative tinggi maka kondisi ekositem tersebut cnderung stabil.

IV. ALAT DAN BAHAN

 Tali raffia

 Gunting

V. CARA KERJA:



1. Cari beberapa area di sekat kebun, sawah, suangai yang kondisinya berbeda(

kering, lembab dan lain-lain)

2. Buatlah beberapa plot pengamatan secara acak dengan ukuran 5 x 5 m2. Pada

tiap area yang  akan di amati.

3. Lakukan identifikasi mcam-macam jenis hewan yang ada dan hitung

jumlahnya tiap jenis.

4. Catatlah hasil pengamatan pada table yang sudah di siapkan.

5. Lakukan perhitungan: kepdatan,dominansi dan diversitasnya.

VI. PENGAMATAN

Plot ke Area 1 Area 2

Nama

jenis

hewan

jumlah Luas area Nama

jenis

hewan

Jumlah Luas area

1.

2.

dsb



ACARA VI

ALIRAN ENERGI

A. DASAR TEORI

Para ahli ekologi mengkategorikan elemen-elemen yang membentuk atau yang memberi

efek pada sebuah ekosistem menjadi 6 bagian utama berdasarkan para aliran energi dan

nutrien yang mengalir pada sistem:

1. Matahari

2. Bahan-bahan abiotik

3. Produsen

4. Konsumen Pertama

5. Konsumen Kedua

6. Pengurai

Tingkatan-tingkatan energi yang berkesinambungan yang berlangsung dalam bentuk

makanan ini disebut rantai makanan. Di dalam sebuah rantai makanan yang sederhana

rumput adalah produsen, konsumen pertama seperti kelinci memakan rumput. Kelinci

selanjutnya dimakan oleh konsumen kedua misalnya ular atau macan. Bakteri pengurai

menghancurkan sisa-sisa rumput yang mati, kelinci, ular, dan macan yang tidak termakan,

sama halnya seperti menghancurkan kotoran binatang. Sebagian besar ekosistem memiliki

suatu variasi produsen, konsumen dan pengurai yang membentuk sebuah rantai makanan

yang saling tumpang tindih yang dinamakan jaringan makanan. Jaringan-jaringan makanan

terutama sekali terdapat di ekosistem wilayah tropis dan ekosistem lautan.

Energi yang berpindah melalui sebuah ekosistem berada dalam sebuah urutan

transformasi. Pertama produsen merubah sinar matahari menjadi energi kimia yang disimpan

di dalam protoplasma (sel-sel tumbuhan) di dalam tanaman. Selanjutnya konsumen pertama

memakan tanaman, merubah energi menjadi bentuk energi kimia yang berbeda yang

disimpan di dalam sel-sel tubuh. Energi ini berubah kembali ketika konsumen kedua makan

konsumen pertama.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengelompokkan organisme berdasarkan tingkatan tropiknya.

2. Menyusun secara cermat rantai makanan dan jaring-jaring makanan.

C. ALAT DAN BAHAN



1. Kertas kosong

2. Bolpoint dan pensil

3. Penggaris

D. CARA KERJA

Observasi ini dilkakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Lokasi pekarangan dicari yang sesuai.

2. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung.

3. Hasil observasi dikelompokkan antara hewan dan tumbuhan kemudian dilakukan

tabulasi data.

4. Hasil data observasi dikelompokkan tingkatan tropiknya berdasarkan konsep piramid.

5. Dari tabulasi data kemudian dianalisa rantai makanan dan jarring-jaring makanannya.

TABEL PENGAMATAN

Nama/Kel.praktikum  :

Lokasi :

Tgl.Pengamatan :

Komponen Biotik

No Tumbuhan Jumlah No Hewan Jumlah
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

No Komponen abiotik Jumlah
1
2
3
4
5
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ACARA VII

RANTAI MAKANAN

1.1 Judul

Rantai makanan pada ekosistem Sawah

1.2 Tujuan

Setelah menyelesaikan acara praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat :

1. Mengetahui komponen yang terdapat pada rantai makanan dalam suatu ekosistem.

2. Mengetahui jenis – jenis rantai makanan yang terdapat pada rantai makanan dalam

suatu ekosistem.

1.3 Teori dasar



Secara teoritis produksi bersih memperlihatkan sejumlah energi  yang secara langsung

atau tidak langsung untuk dikonsumsi organisme. Energi yang disimpan oleh tumbuhan

kemudian dikonsumsi oleh konsumen 1,  konsumen 1 dikonsumsi oleh konsumen 2, dan

seterusnya.  Di dalam ekosistem terjadi beberapa tahapan makan dan dimakan yang dikenal

sebagai rantai makanan.

Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan

hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks,

bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur-unsur

hayati dengan nonhayati membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Di dalam

ekosistem terjadi rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia.

Rantai Makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui

sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Rantai makanan juga dapat diartikan

sebagai perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau

melalui jenjang makan (tumbuhan - herbivora - carnivora - omnivora). Pada setiap tahap

pemindahan energi, 80%–90% energi potensial hilang sebagai panas, karena itu langkah-

langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja.

Para ilmuan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yaoitu rantai pemangsa,

rantai parasit, dan rantai saprofit .

1. Rantai Pemangsa : Landasan utama dari Rantai Pemangsa adalah tumbuhan hijau

sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora

sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora

sebagai konsumen ke-2 dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun

herbivora sebagai konsumen ke-3.

2. Rantai Parasit : Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang

hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan

benalu.

Secara teoritis produksi bersih memperlihatkan sejumlah energi  yang secara langsung

atau tidak langsung untuk dikonsumsi organisme. Energi yang disimpan oleh tumbuhan

kemudian dikonsumsi oleh konsumen 1,  konsumen 1 dikonsumsi oleh konsumen 2, dan

seterusnya.  Di dalam ekosistem terjadi beberapa tahapan makan dan dimakan yang dikenal

sebagai rantai makanan.

Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan

hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks,

bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur-unsur

hayati dengan nonhayati membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Di dalam

ekosistem terjadi rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia.

Rantai Makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui

sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Rantai makanan juga dapat diartikan

sebagai perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau

melalui jenjang makan (tumbuhan - herbivora - carnivora - omnivora). Pada setiap tahap

pemindahan energi, 80%–90% energi potensial hilang sebagai panas, karena itu langkah-

langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja.

Para ilmuan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yaoitu rantai pemangsa,

rantai parasit, dan rantai saprofit .

1. Rantai Pemangsa : Landasan utama dari Rantai Pemangsa adalah tumbuhan hijau

sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora

sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora

sebagai konsumen ke-2 dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun

herbivora sebagai konsumen ke-3.

2. Rantai Parasit : Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang

hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan

benalu.

Secara teoritis produksi bersih memperlihatkan sejumlah energi  yang secara langsung

atau tidak langsung untuk dikonsumsi organisme. Energi yang disimpan oleh tumbuhan

kemudian dikonsumsi oleh konsumen 1,  konsumen 1 dikonsumsi oleh konsumen 2, dan

seterusnya.  Di dalam ekosistem terjadi beberapa tahapan makan dan dimakan yang dikenal

sebagai rantai makanan.

Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan

hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks,

bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur-unsur

hayati dengan nonhayati membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Di dalam

ekosistem terjadi rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia.

Rantai Makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui

sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Rantai makanan juga dapat diartikan

sebagai perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau

melalui jenjang makan (tumbuhan - herbivora - carnivora - omnivora). Pada setiap tahap

pemindahan energi, 80%–90% energi potensial hilang sebagai panas, karena itu langkah-

langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja.

Para ilmuan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yaoitu rantai pemangsa,

rantai parasit, dan rantai saprofit .

1. Rantai Pemangsa : Landasan utama dari Rantai Pemangsa adalah tumbuhan hijau

sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora

sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora

sebagai konsumen ke-2 dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun

herbivora sebagai konsumen ke-3.

2. Rantai Parasit : Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang

hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan

benalu.



3. Rantai Saprofit : Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai.

Misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri tapi saling

berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan.

1.3 Alat dan Bahan

6. Buku petunjuk praktikum

7. Alat Tulis

8. Sawah

9. Tali Rafia

1.4 Cara kerja

6. Tentukan suatu ekosistem yang menjadi objek untuk pengamatan

7. Ambillah tali rafia untuk memberikan batasan pada lokasi sampel yang akan

digunakan sebagai tempat pengamatan

8. Amatilah komponen dan jenis-jenis rantai makanan yang ada pada daerah sampel

9. Catatlah hasil pengamatan yang di dapat

10. Dari hasil pengamatn buatlah struktur tingkatan trofik dan piramida ekologi

1.5 Tabel Hasil Pengamatan

Komponen rantai makanan

No Nama Hewan Komponen
1
2
3

Jenis-jenis rantai makanan

No Nama Hewan Jenis Rantai Makanan
1
2
3

3. Rantai Saprofit : Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai.

Misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri tapi saling

berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan.

1.3 Alat dan Bahan

6. Buku petunjuk praktikum

7. Alat Tulis

8. Sawah

9. Tali Rafia

1.4 Cara kerja

6. Tentukan suatu ekosistem yang menjadi objek untuk pengamatan

7. Ambillah tali rafia untuk memberikan batasan pada lokasi sampel yang akan

digunakan sebagai tempat pengamatan

8. Amatilah komponen dan jenis-jenis rantai makanan yang ada pada daerah sampel

9. Catatlah hasil pengamatan yang di dapat

10. Dari hasil pengamatn buatlah struktur tingkatan trofik dan piramida ekologi

1.5 Tabel Hasil Pengamatan

Komponen rantai makanan

No Nama Hewan Komponen
1
2
3

Jenis-jenis rantai makanan

No Nama Hewan Jenis Rantai Makanan
1
2
3

3. Rantai Saprofit : Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai.

Misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri tapi saling

berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan.

1.3 Alat dan Bahan

6. Buku petunjuk praktikum

7. Alat Tulis

8. Sawah

9. Tali Rafia

1.4 Cara kerja

6. Tentukan suatu ekosistem yang menjadi objek untuk pengamatan

7. Ambillah tali rafia untuk memberikan batasan pada lokasi sampel yang akan

digunakan sebagai tempat pengamatan

8. Amatilah komponen dan jenis-jenis rantai makanan yang ada pada daerah sampel

9. Catatlah hasil pengamatan yang di dapat

10. Dari hasil pengamatn buatlah struktur tingkatan trofik dan piramida ekologi

1.5 Tabel Hasil Pengamatan

Komponen rantai makanan

No Nama Hewan Komponen
1
2
3

Jenis-jenis rantai makanan

No Nama Hewan Jenis Rantai Makanan
1
2
3



1.6 Bahan Diskusi

 Bagaimanakah hubungan suatu tingkatan trofik dengan jumlah energy yang di dapat

pada suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem.

 Buatlah piramida ekologi dari rantai makanan berdasarkan hasil pengamatan saudara.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar teori

1. Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan

kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling



mempengaruhi. ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara

organisme dengan lingkungan abiotiknya. Definisi yang lebih tepat mengenai Ekosistem

adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup,

dimana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Komponen-

komponen pembentuk ekosistem adalah:

· Komponen hidup (biotik) : komponen biotik adalah bagian lingkungan yang berupa

makhluk-makhluk hidup (fungi, tumbuhan, hewan, dan monera).

· Komponen tak hidup (abiotik) : komponen abiotik adalah bagian lingkungan yang berupa

benda tak hidup (contohnya air, tanah, udara, cahaya, pH, suhu dan iklim).

Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk

suatu kesatuan yang teratur. Misalnya, pada suatu ekosistem akuarium, ekosistem ini terdiri

dari ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik, sedangkan

yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral dan oksigen yang terlarut

dalam air. Pada ekosistem, setiap organisme mempunyai suatu peranan, ada yang berperan

sebagai produsen, konsumen ataupun dekomposer. Produsen terdiri dari organisme-

organisme berklorofil (autotrof) yang mampu memproduksi zat-zat organik dari zat-zat

anorganik (melalui fotosintesis). Zat-zat organik ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme-

organisme heterotrof (manusia dan hewan) yang berperan sebagai konsumen.

Sebagai konsumen, hewan ada yang memakan produsen secara langsung, tetapi ada

pula yang mendapat makanan secara tidak langsung dari produsen dengan memakan

konsumen lainnya. Karenanya konsumen dibedakan menjadi beberapa macam yaitu

konsumen I, konsumen II, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen II, III, dan

seterusnya tidak memakan produsen secara langsung tetapi tetap tergantung pada produsen,

karena sumber makanan konsumen I adalah produsen. Peranan makan dan dimakan di dalam

ekosistem akan membentuk rantai makanan bahkan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh

sebuah rantai makanan ini: daun berwarna hijau (Produsen) --> ulat (Konsumen I) --> ayam

(Konsumen II) --> musang (Konsumen III) --> macan (Konsumen IV/Puncak).

Dalam ekosistem rantai makanan jarang berlangsung dalam urutan linier seperti di

atas, tetapi membentuk jaring-jaring makanan (food web).

Peran dekomposer ditempati oleh organisme yang bersifat saprofit, yaitu bakteri

pengurai dan jamur saproba. Keberadaan dekomposer sangat penting dalam ekosistem. Oleh

dekomposer, hewan atau tumbuhan yang mati akan diuraikan dan dikembalikan ke tanah

menjadi unsur hara (zat anorganik) yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Aktivitas

pengurai juga menghasilkan gas karbondioksida yang penting bagi fotosintesis.



Pada hakikatnya dalam organisasi kehidupan tingkat ekosistem terjadi proses-proses

sirkulasi materi, transformasi, akumulasi energi, dan akumulasi materi melalui organisme.

Ekosistem juga merupakan suatu sistem yang terbuka dan dinamis. Keluar masuknya energi

dan materi bertujuan mempertahankan organisasinya serta mempertahankan fungsinya. Zat-

zat anorganik dalam suatu ekosistem tetap konstan atau seimbang karena unsur-unsur kimia

esensial pembentuk protoplasma beredar dalam biosfer melalui siklus biogeokimiawi. Contoh

siklus biogeokimiawi adalah siklus carbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan

siklus sulfur. Maka dari itulah keseimbangan dalam ekosistem sangat penting untuk selalu

terjaga.

2. Aliran Energi

Para ahli ekologi mengkategorikan elemen-elemen yang membentuk atau yang

memberi efek pada sebuah ekosistem menjadi 6 bagian utama berdasarkan para aliran energi

dan nutrien yang mengalir pada sistem:

1. Matahari

2. Bahan-bahan abiotik

3. Produsen

4. Konsumen Pertama

5. Konsumen Kedua

6. Pengurai

Sebuah ekosistem yang sederhana dapat digambarkan seperti berikut. Matahari

menyediakan energi yang hampir dibutuhkan semua produsen untuk membuat makanan.

Produsen terdiri dari tanaman-tanaman hijau seperti rumput dan pohon yang membuat

makanan melalui proses fotosintesis. Tanaman juga membutuhkan bahan-bahan abiotik

seperti air dan pospor untuk tumbuh. Yang termasuk konsumen pertama diantaranya tikus,

kelinci, belalang dan binatang pemakan tumbuhan lainnya. Ular, macan dan konsumen kedua

lainnya atau yang biasa disebut dengan predator adalah pemakan binatang. Pengurai seperti

jamur dan bakteri, menghancurkan tanaman dan binatang yang telah mati menjadi nutrien-

nutrien sederhana. Nutrien-nutrien tersebut kembali ke dalam tanah dan digunakan kembali

oleh tanaman-tanaman.

Tingkatan-tingkatan energi yang berkesinambungan yang berlangsung dalam bentuk

makanan ini disebut rantai makanan. Di dalam sebuah rantai makanan yang sederhana

rumput adalah produsen, konsumen pertama seperti kelinci memakan rumput. Kelinci

selanjutnya dimakan oleh konsumen kedua misalnya ular atau macan. Bakteri pengurai

menghancurkan sisa-sisa rumput yang mati, kelinci, ular, dan macan yang tidak termakan,



sama halnya seperti menghancurkan kotoran binatang. Sebagian besar ekosistem memiliki

suatu variasi produsen, konsumen dan pengurai yang membentuk sebuah rantai makanan

yang saling tumpang tindih yang dinamakan jaringan makanan. Jaringan-jaringan makanan

terutama sekali terdapat di ekosistem wilayah tropis dan ekosistem lautan.

Beberapa spesies makan banyak jenis makanan tetapi ada juga yang membutuhkan

makanan yang khusus. Konsumen pertama seperti koala dan panda terutama makan satu jenis

tanaman. Makanan utama koala adalah eucalyptus dan makanan utama panda adalah bambu.

Jika tanaman-tanaman ini mati maka kedua binatang tersebut juga ikut mati.

Energi yang berpindah melalui sebuah ekosistem berada dalam sebuah urutan

transformasi. Pertama produsen merubah sinar matahari menjadi energi kimia yang disimpan

di dalam protoplasma (sel-sel tumbuhan) di dalam tanaman. Selanjutnya konsumen pertama

memakan tanaman, merubah energi menjadi bentuk energi kimia yang berbeda yang

disimpan di dalam sel-sel tubuh. Energi ini berubah kembali ketika konsumen kedua makan

konsumen pertama.

Sebagian besar organisme memiliki efisiensi ekologi yang rendah. Ini berarti mereka

hanya dapat merubah sedikit bagian dari energi yang tersedia bagi mereka untuk disimpan

menjadi energi kimia. Contohnya tanaman-tanaman hijau hanya dapat merubah sekitar 0,1

hingga 1 % tenaga matahari yang mencapainya ke dalam protoplasma. Sebagian besar energi

yang tertangkap di bakar untuk pertumbuhan tanaman dan lepas ke dalam lingkungan sebagai

panas. Begitu juga herbivora atau binatang pemakan tumbuhan dan karnivora binatang

pemakan daging merubah energi ke dalam sel-sel tubuh hanya sekitar 10 hingga 20 % dari

energi yang dihasilkan oleh makanan yang mereka makan.

Karena begitu banyaknya energi yang lepas sebagai panas pada setiap langkah dari

rantai makanan, semua ekosistem mengembangkan sebuah piramida energi. Tanaman sebagai

produsen menempati bagian dasar piramid, herbivora (konsumen pertama) membentuk

bagian berikutnya, dan karnivora (komsumen kedua) membentuk puncak piramida. Piramid

tersebut mencerminkan kenyataan bahwa banyak energi yang melewati tanaman

dibandingkan dengan herbivora, dan lebih banyak yang melalui herbivora dibandingkan

dengan karnivora. Di dalam ekosistem-ekosistem daratan piramida energi tersebut

menghasilkan sebuah piramida biomasa (berat). Ini berarti bahwa berat total dari tanaman-

tanaman adalah lebih besar dibandingkan dengan berat total herbivora yang melampaui berat

total karnivora. Tetapi di dalam lautan biomasa (berat) tanaman-tanaman dan binatang-

binatang adalah sama.



1.2 Tujuan praktikum

Setelah kegiatan diharapkan mahasiswa dapat membuat jaring-jaring makanan disuatu

lingkungan yang diamatinya.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Alat dan Bahan

kertas dan bolpoin

2.2 Langkah kerja:

1. Pergilah ke kebun kampus, atau kebun dekat kapus atau ke kolam.

2. Amati berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang ada, kemudian catatlah nama

setiap jenishewan dan tumbuhan yang kalian dapatkan ( boleh menggunakan nama

daerah, atau kalau tidak tahu namanya, berilah symbol/kode misal hewan I, hewan II,

tumbuhan IV, tumbuhan V)

3. Hasil pengamatan dikelompokkan antara hewan dan tumbuhan kemudian dilakukan

tabulasi data.

4. Dari tabulasi data kemudian dianalisa jaring-jaring makanannya.

5. Ceritakan dengan kata-katamu sendiri



6. Buatlah laporan dari hasil pengamatanmu, bagaimana aliran energy berlangsung di

kebun atau dikolam tersebut. setiap siswa boleh mengamati kebun berbeda sehingga

diperoleh laporan yang berbeda.

7. Selain kebun atau kolam, boleh juga siswa yang lain membuat laporan hasil

pengamatannya tentang:sawah, tepi sungai.

TABEL PENGAMATAN

NO TUMBUHAN JUMLAH

1.

2.

3.

NO HEWAN JUMLAH

1.

2.

3.
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