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Ilmu Lingkungan

• Kesadaran manusia akan arti pentingnya lingkungan
hidup, dengan memahami ilmu lingkungan maka
partisipasi dan kesadaran akan kelestarian dan
keseimbangan lingkungan sangat penting.

• Ilmu lingkungan mengintegrasikan pelbagai ilmu yang • Ilmu lingkungan mengintegrasikan pelbagai ilmu yang 
mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan
lingkungannya.

• Pelbagai disiplin ilmu tersebut: epidemiologi, kes-mas, 
planologi, kehutanan, pertanian, biologi, kimia, fisika, 
metereologi, hidrologi, perikanan, kelautan, 
peternakan, dll.



• Ilmu lingkungan juga dianggap sebagai titik

pertemuan antara ilmu murni dan terapan.

• Ilmu lingkungan sebenarnya adalah ekologi, 

yang menerangkan berbagai asas dan

konsepnya kepada masalah yang lebih luas, 

yang menyangkut hubungan manusia denganyang menyangkut hubungan manusia dengan

lingkungannya.

• Ekologi itu sendiri dipandang sebagai ilmu

murni yang mempelajari pengaruh faktor

lingkungan terhadap makhluk hidup.



Ekologi

• Ekologi merupakan dasar ilmu lingkungan.

• Ekologi merupakan salah satu dasar ilmu dasar
bagi ilmu pengetahuan.

• Ilmu lingkungan juga mempelajari tentang
populasi sebagaimana pada ekologi.populasi sebagaimana pada ekologi.

Individu dan Populasi

• Populasi adalah sekumpulan individu-individu
sejenis dalam suatu lingkungan tertentu.

• Individu (in=tidak, dividu=terbagi) merupakan
suatu struktur yang membangun kehidupan
dalam bentuk organisme.



• Kadang-kadang sulit membedakan satu individu
dengan satu rumpun.

• Kepadatan populasi : D = N/S
– D = Densus, kepadatan

– N = Numerus, jumlah

– S = Spatum, ruang. Untuk hewan darat satuannya luas dan
hewan air satuannya volume.

• Perubahan kepadatan populasi disebabkan oleh: • Perubahan kepadatan populasi disebabkan oleh: 
kematian (mortalitas), kelahiran (natalitas), 
perpindahan (migrasi).

• Populasi merupakan suatu sistem yang dinamis, 
masing-masing anggota populasi saling berinteraksi.

• Jadi populasi merupakan kumpulan individu sebuah
species yang mempunyai potensi untuk berbiak silang
antara satu individu dengan individu lain.



• Jika kepadatan populasi meningkat pesat
dengan tidak diiringi daya dukung ruang dan
sumberdaya maka menimbulkan kompetisi.

• Kompetisi tersebut ddapat menimbulkan:

– Dampak ekologi (dalam jangka pendek).

– Mengakibatkan evolusi (dalam jangka panjang).

• Akibat ekologi yang ditimbulkan adanya• Akibat ekologi yang ditimbulkan adanya
kompetisi adalah:

– Kelahiran, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan
populasi yang boleh jadi tertekan.

– Perpindahan keluar (emigrasi) populasi yang 
meningkat.



• Faktor-faktor yang mempengaruhi daya biak

populasi:

– Faktor yang bergantung pada kepadatan itu

sendiri (density-dependent factor). Contohnya

bahan makanan, kekurangan ruang dan lain-lain.

– Faktor yang tak bergantung pada kepadatan itu– Faktor yang tak bergantung pada kepadatan itu

sendiri (density-independent factor). Contohnya

perubahan suhu lingkungan, kelembaban, 

bencana alam dan lain sebagainya.



Komunitas

• Adalah beberapa kelompok organisme yang 

hidup bersama-sama dalam waktu dan tempat

yang bersamaan.

• Komunitas dengan populasinya adalah ibarat

organisme dengan sistem organnya, tetapiorganisme dengan sistem organnya, tetapi

dengan singkat organisasi yang lebih tinggi, 

sehingga memiliki sifat khusus atau kelebihan

yang tidak dimiliki baik oleh sistem organ 

maupun organisme hidup lainnya.



Hasil Populasi

• Biomassa: berat total populasi (berat rata-rata 

individu X jumlah individu.

• Hasil bawaan (standing crop): jumlah individu

atau biomassa suatu populasi pada suatu

waktu tertentu.waktu tertentu.

• Produktivitas: jumlah jaringan hidup yang 

dihasilkan oleh susuatu populasi.

• Hasil panen: hasil yang dipungut pada suatu

waktu panen bagi kepentingan manusia.



Ekosistem
• Tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas adalah

ekosistem.

• Ekosisten tidak saja mencakup serangkaian spesies tumbuhan
dan hewan saja, tetapi juga segala macam bentuk materi yang 
melakukan siklus dalam sistem itu, dan energi yang menjadi
sumber kekuatan bagi ekosistem.

• Matahari sumber energi dalam suatu ekosistem, oleh
tumbuhan diubah menjadi energi kimia melalui fotositesis.tumbuhan diubah menjadi energi kimia melalui fotositesis.

• Bersamaan dengan fotosintesis, diseraplah zat haru dari
tanah, kemudian membetuk buah, biji, batang, daun, bunga, 
dan lain-lain.

• Hasil tersebut dimakan herbivora, herbivora dimakan
carnivora kecil dan karnivora kecil dimakan karnivora besar.

• Semua makhluk hidup mati dimakan mikorba tanah dan
menjadi humus. Humus menyuburkan tanah dan seteusnya.

• Proses tersebut dikenal dengan nama RANTAI MAKANAN.



SAMPAH ORGANIK

Model sederhana aliran energi dan mineral dalam ekosistem

Mineralisasi oleh

mikroba tanah

menjadi bahan

mineral

Pembusukan oleh

mikroba menjadi

humus

Bahan mineral siap

diserap oleh

tumbuhan

Siklus mineral

Aliran Energi



Pengaruh Manusia terhadap Lingkungan

• Faktor lingkungan baik biotik maupun abiotik
selalu mengalami perubahan, baik perlahan-
lahan maupun tiba-tiba.

• Manusia dengan pengetahuannya mampu
mengubah lingkungannya sehingga
menguntungkan bagi dirinya.menguntungkan bagi dirinya.

• Kehidupan: berburu�memelihara, beternak.

• Kehidupan: nomadis�menetap, bercocok
tanam.

• Mula-mula pengaruh manusia terhadap
ekosistem sangat kecil, tetapi kemudian menjadi
besar seiring dengan kemajuan ipteks.



• Lingkungan Hidup yang Diharapkan Manusia

– Setiap makhluk hidup menginginkan tempat

hidupnya aman dan nyaman.

– Suatu ekosistem mempunyai stabilitas tertentu, 

makin besar keanekaragaman maka semakin

besar stabilitasnya.

– Hutan mempunyai stabilitas yang tinggi tetapi– Hutan mempunyai stabilitas yang tinggi tetapi

carrying capasity-nya rendah.

– Carrying capasity (daya dukung) adalah unsur-

unsur ekosistem baik biotik maupun abiotik yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia.

– Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk

meningkatkan carrying capasity-nya



– Alam diciptakan dengan segala isinya adalah untuk
manusia, tetapi manusia juga harus menciptakan agar 
lingkungan hidup memiliki daya dukung yang kuat. 
Oleh karenanya manusia harus menggunakan potensi
lingkungan secara lebih efisien dan lebih bermanfaat.

– Lingkungan hidup dapat memenuhi syarat kehidupan
para penghuinya bila situasi dan kondisi lingkungan
hidup itu dapat disesuaikan dengan kebutuhanhidup itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
minimal dari para penghuninya.

– Semakin modern suatu masyarakat, berarti semakin
kompleks pula kehidupannya dan semakin
beranekaragam kebutuhannya. Kemajuan teknologi
memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya tetapi semakin mencemari lingkungannya.



• Macam Sumber Alam

– Sumber alam ada dua:

• Sumber alam berupa makhluk hidup (biotik)

• Sumber alam berupa benda mati (abiotik)

– Berdasarkan sifatnya sumber alam:

• Sumber biotik dapat memperbaharui diri (renewable 

resources). Contohnya tumbuhan, hewan, dll.resources). Contohnya tumbuhan, hewan, dll.

• Sumber abiotik tidak dapat memperbaharui diri

(norenewable resources). Contohnya gas alam, minyak

bumi, aneka tambang, dll.

– Walaupun sumber biotik dapat diperbaharui, 

bukan berarti manusia semaunya mengeksploitasi.



Konservasi Sumber Alam• Konservasi Sumber Alam

– Kecenderungan penggunaan sumber alam
meningkat karena:

• Pertumbuhan penduduk yang pesat

• Perkembangan peradaban manusia menuntut
penggunaan sumber alam

– Bila peristiwa tersebut berjalan terus maka
sumber alam akan habis. Untuk itu perlu adanyasumber alam akan habis. Untuk itu perlu adanya
konservasi terhadap alam.

– Konservasi yang utama meliputi: konservasi air, 
tanah, hutan, mineral dan margasatwa.

– Konservasi air sekaligus konservasi tanah

– Konservasi hutan sekaligus konservasi
margasatwa.



• Peranan manusia terhadap Lingkungan

– Manusia memiliki tanggung jawab terhadap

lingkungan, karena:

• Manusia merupakan organisme yang dominan secara

ekologis:

– Mampu bersaing dengan lebih baik dibanding makhluk lain

– Berpengaruh besar terhadap lingkungan– Berpengaruh besar terhadap lingkungan

• Manusia sebagai makhluk pembuat alat.

• Manusia sebagai makhluk perampok.

• Manusia sebagai penyebab evolusi.

• Manusia sebagai makhluk pengotor.


