
HUBUNGAN ANTARMAKHLUK HIDUP DALAM EKOSISTEM 

Dalam suatu ekosistem, hubungan antarmakhluk hidup dapat terjadi melalui simbiosis, 

predasi, dan kompetisi. 

1. Simbiosis 

Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antardua makhluk hidup yang 

berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Simbiosis mutualisme 

Adalah interaksi atau hubungan antardua jenis makhluk hidup yang saling 

menguntungkan. 

Contoh: interaksi antara burung jalak dan kerbau. 

b. Simbiosis komensalisme 

Adalah hubungan antardua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, 

sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Jadi, hanya satu pihak yang 

diuntungkan. 

Contoh: interaksi antara tumbuhan anggrek dengan tumbuhan inang 

c. Simbiosis parasitisme 

Adalah hubungan antarduajenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, 

sedangkan pihak lain dirugikan. 

Contoh: interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. 

2. Predasi 

Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antarmakhluk hidup. Pada interaksi ini, salah 

satu makhluk hidup berperan sebagai predator (makhluk hidup yang memangsa) dan 

makhluk hidup lainnya sebagai prey (mangsa).  

Predasi dapat terlihat pada rantai makanan. 

3. Kompetisi  

Kompetisi adalah persaingan antardua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan 

sumber daya yang sama di tempat yang sama. 

Sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. 

 

RANTAI MAKANAN 

Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antarmakhluk hidup dengan urutan 

tertentu. 

Makhluk hidup dalam rantai makanan dibedakan berdasarkan perannya, yaitu sebagai 

produsen, konsumen, dan dekomposer (pengurai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. 

1) Produsen dalam rantai makanan adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan memproduksi 

makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh 

tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, 

batang, buah, dan akar. 

2) 2. Konsumen tingkat I merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang 

dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas 

dan bereproduksi. Contoh: konsumen tingkat I adalah belalang. 

3) Konsumen tingkat II merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat I. 

Jadi, konsumen tingkat I merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat II agar dapat 

bertahan hidup. Contoh: hewan konsumen tingkat II adalah tikus. 

4) Konsumen tingkat III memakan konsumen tingkat II. Contoh: hewan konsumen tingkat 

III adalah ular. 

5) Konsumen tingkat IV memakan konsumen tingkat III. Contoh: hewan konsumen tingkat 

IV adalah burung gagak. 

6) Pada saat konsumen tingkat IV mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, 

tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini 

kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan 

bagi tumbuhan, seperti rumput. 

 

JARING-JARING MAKANAN 

Dalam kehidupan, beberapa rantai makanan dapat saling terhubung satu sama lain. Urutan 

peristiwa makan dan dimakan pada rantai makanan menjadi lebih kompleks. Beberapa rantai 

makanan tersebut terhubung membentuk jaring-jaring makanan. 

Jadi, jaring-jaring makanan diartikan sebagai gabungan dari rantai-rantai makanan yang 

berhubungan dalam suatu ekosistem. 

 

 

 

 


