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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Global warming merupakan masalah yang sudah mendunia. Penebangan pohon 

dan banyaknya polusi merupakan penyebab utama dari masalah ini. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat akan menyebabkan kurangnya lahan untuk menanam tumbuhan. 

Hal ini dapat memperparah masalah ini. Padahal tumbuhan dapat membantu mengurangi 

pencemaran dan global warming. 

Selain itu banyak pula makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggalnya akibat 

berkurangnya lahan. Memelihara hewan dalam akuarium merupakan hal yang sudah 

biasa, namun bila pemilik kurang memperhatikan kondisi hewan maka hewan dalam 

akuarium tersebut tidak akan bertahan dengan optimal. Hal itu disebabkan karena 

ekosistem akuarium tidak sesuai dengan habitat asli hewan tersebut. 

Banyak juga orang yang tidak mengerti interaksi antar makhluk hidup dalam 

habitat aslinya. Melalui ekosistem buatan, orang-orang dapat mengerti kehidupan dan 

interaksi makhluk hidup dalam habitat aslinya. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1.1.1. Apakah lingkungan buatan bisa bertahan seperti lingkungan asli? 

1.1.2. Apakah lingkungan buatan efektif dalam melakukan penghijauan dalam rumah? 

1.1.3. Pola interaksi apa saja yang terjadi di lingkungan buatan ini? 

1.1.4. Apakah hewan-hewan dalam lingkungan dapat bertahan secara optimal? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Edukasi 

Jaringan makanan serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang ada 

dalam vivarium dapat menjadi bahan pembelajaran. 

b) Estetika 
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Penataan tumbuhan dalam vivarium serta adanya ikan-ikan memberi keindahan 

pada vivarium. 

c) Konservasi 

Vivarium dapat dijadikan sebagai konservasi tumbuhan dan makhluk hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. EKOLOGI 

Ekologi berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) dan logos (“ilmu”). Ekologi 

merupakan ilmu yang yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup (sebagai 

kesatuan / sistem) dengan lingkungannya. 

Kajian-kajian ekologi adalah: 

a) Satuan makhluk hidup 

i. Individu 

Satu makhluk hidup. Contoh: seekor semut merah, sebatang pohon 

kelapa. 

ii. Populasi 

Kumpulan individu sejenis yang dapat berkembangbiak, berada di 

tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Contoh : populasi rumput di 

kebun, sekelompok semut di tanah.  

iii. Komunitas 

Kumpulan berbagai macam populasi yang menempati tempat yang 

sama dalam waktu yang sama. Contoh : komunitas hutan jati, rumput dan 

semanggi di lokasi A, komunitas ikan sapu-sapu, mujair, dan udang air 

tawar di danau. 

iv. Ekosistem 

Kumpulan komunitas dan interaksinya dengan lingkungan yang 

mencangkup interaksi antar komponen ekosistem biotik dan abiotik. 

Contoh: ekosistem danau, ekosistem rawa. 

v. Bioma 

Ekosistem yang luas cakupannya, merupakan interaksi antara 

komponen biotik dan abiotik yang menempati suatu lokasi geografis 

tertentu. Contoh: Bioma hutan hujan tropis Indonesia. 

vi. Biosfer 
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Bioma yang cakupan geografisnya luas, yaitu bumi dan segala 

isinya. 

 

b) Komponen ekosistem 

i. Komponen biotik 

Merupakan organisme hidup (bernyawa) meliputi: 

a. Produsen 

Organisme autotrof, merupakan organisme yang mampu 

menghasilkan makanannya sendiri dan menyediakan makanan bagi 

makhluk hidup lainnya. Contoh : pohon, fitoplankton. 

b. Konsumen 

Organisme heterotof, merupakan organisme yang tidak mampu 

menghasilkan makanannya sendiri. Kebutuhan makanan dipenuhi dari 

produsen (herbivora), organisme heterotof lainnya (karnivora) maupun 

keduanya (omnivora). Contoh : sapi, singa, beruang, manusia. 

c. Pengurai (decomposer dan detritivor) 

Organisme yang mengurai organisme mati. Contoh : jamur, bakteri. 

ii. Komponen abiotik 

Benda/komponen tidak bernyawa. Merupakan komponen fisik dan 

kimia yang bertindak sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya 

kehidupan. Contoh : cahaya matahari, suhu, air, tanah, udara, kelembaban, 

mineral. 

c) Interaksi dan kebergantungan 

i. Interaksi dan kebergantungan antar komponen biotik 

Merupakan interaksi antar organisme makhluk hidup untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

a. Rantai makanan 

Hubungan saling memakan dari produsen ke konsumen tingkat 

seterusnya. Tidak ada percabangan arah panah. 

b. Jaring-jaring makanan 

Rantai makanan kompleks yang dapat bercabang 

ii. Interaksi dan kebergantungan antara komponen biotik dan abiotik 
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Interaksi yang menyebabkan siklus antara makhluk hidup biotik 

dan abiotik. Siklus baru akan berjalan bila komponen biotik dan abiotik 

tersedia di alam. Contoh : siklus energi, siklus air, siklus nitrogen, siklus 

sulfur. 

d) Ekosistem 

i. Air tawar 

Variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dipengaruhi 

iklim dan cuaca, banyak ganggang, filum hewan air tawar, organisme air 

tawar umumnya telah beradaptasi, Kadar garam sangat rendah bahkan jauh 

lebih rendah jika dibandingkan kadar garam pada protoplasma organisme 

air. 

ii. Danau 

Danau adalah cekungan besar  di permukaan bumi yang digenangi 

oleh air (tawar maupun asin) dan seluruhnya dikelilingi daratan. Danau 

berdasarkan proses terbentuknya dapat dibagi menjadi : 

- Danau tektonik, akibat penurunan muka bumi karena 

pergeseran/patahan. 

- Danau vulkanik akibat proses vulkanisme. 

- Tektovulkanik, campuran dari tektonik dan vulkanik. 

- Bandungan alami, akibat lembah sungai terbendung aliran lava saat 

terjadi erupsi. 

- Karst, akibat perlarutan tanah kapur. 

- Glasial, mencairnya es sehingga terisi air. 

- Buatan, dibuat oleh manusia. 

Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi 

organiknya, yaitu sebagai berikut: 

a. Danau oligotropik 

Oligotropik merupkan sebutan untuk danau yang dalam dan 

kekurangan makanan, karean fitoplankton di daerah limnetic tidak 

produktif. Ciri-cirinya, airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit 

organisme. 

b. Danau eutropik 
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Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya 

akan kandungan makanan, karena fitoplankton sangat produktif. 

Ciri-cirinya: 

- airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme. 

- oksigen terdapat di daerah profundal. 

 

Danau oligotrofik dapat berkembang menjadi danau eutrofik 

akibat adanya materi-materi organik yang amsuk dan endapan. 

Perubahan ini juga dapat dipercepat oleh aktivitas manusia, mislanya 

dari sisa-sisa pupuk buatan pertanian dan timbunan sampah kota yang 

memperkaya danau dengan buangan sejumlah nitrogen dan fosfor. 

Akibatnya terjadi peledakan populasi ganggang atau blooming, sehingga 

terjadi produksi detritus yang berlebihan yang akhirnya menghabiskan 

suplai oksigen di danau tersebut. Pengkayaan danau seperti ini disebut 

“eutrofikasi”. Eutrofikasi membuat air tidak dapat digunakan lagi dan 

mengurangi nilai keindahan danau. 

iii. Rawa 

Jenis-jenis rawa dibedakan menjadi : 

a. Berdasarkan sifat airnya dibagi menjadi 3: 

1. Rawa air tawar 

Adalah rawa yang airnya tawar karena letaknya di pinggiran 

sepanjang sungai. 

2. Rawa air payau 

Adalah rawa yang airnya percampuran antara tawar dan asin, 

biasanya letaknya di muara sungai menuju laut. 

3. Rawa air asin 

Adalah rawa yang airnya asin dan letaknya di daerah pasang 

surut laut. 

b. Berdasarkan keadaan airnya dibagi menjadi 3: 

1. Rawa yang airnya terlalu tergenang 

Adalah rawa yang selalu tergenang airnya, tidak dapat 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, karena lahannya tertutup 



9 

 

tanah gambut yang tebal. Di daerah rawa ini sulit terdapat bentuk 

kehidupan binatang karena airnya sangat asam dengan warna air 

kemerah-merahan. 

2. Rawa yang airnya tidak terlalu tergenang 

Adalah rawa yang menampung air tawar dilimpahkan air 

sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering pada 

saat air laut surut. 

c. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi dibagi 3: 

1. Rawa pantai 

Adalah rawa yang berada di muara sungai. Air pada jenis 

rawa ini selalu mengalami pergantian karena dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut. 

2. Rawa pinggiran 

Adalah rawa sepanjang aliran sungai, terjadi akibat sering 

meletupnya sungai tersebut. 

3. Rawa abadi 

Adalah rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan 

dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Air hujan yang tertampung 

dalam rawa hanya dapat menguap tanpa ada aliran yang berarti. 

 

2.2. ORGANISME DALAM VIVARIUM 

a) Hewan 

i. Sapu-sapu 

Ikan sapu-sapu atau adalah sekelompok ikan air tawar yang 

berasal dari Amerika tropis yang termasuk dalam familia Loricariidae, 

namun tidak semua anggota Loricariidae adalah sapu-sapu. Ikan ini 

dikenal sebagai pemakan alga/lumut dan sangat populer sebagai ikan 

pembersih akuarium. Sapu-sapu biasanya dijual dalam ukuran kecil atau 

sedang (4-10 cm), tapi sebenarnya bisa tumbuh hingga sepanjang 60 cm. 

Ikan ini tergolong omnivora (pemakan segala) tapi biasanya mencari 

sisa-sisa tumbuhan air di malam hari. Ikan sapu-sapu hidup di air tawar 

dan termasuk ikan yang pendamai dengan ikan lain. 

Kingdom : Animalia 
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Phylum  : Chordata 

Classis  : Actinopterygii 

Ordo  : Siluriformes 

Familia  : Loricariidae 

Genus  : Hypostomus 

Species  : Hypostomus plecostomus 

 

ii. Guppy 

Guppy merupakan anggota suku Poecilidae yang berukuran 

kecil. Jantan dan betina dewasa mudah dibedakan baik dari ukuran dan 

bentuk tubuhnya, maupun dari warnanya (dimorfisme seksual). Panjang 

total tubuh ikan betina antara 4–6 cm, sedangkan jantannya lebih kecil, 

sekitar 2,5–3,5 cm tetapi memiliki warna-warni yang cemerlang dan 

amat bervariasi. Ikan guppy mampu menyesuaikan hidup dengan 

berbagai kondisi perairan, dengan variasi makanan yang beragam, 

bahkan dapat hidup pada perairan dengan salinitas tinggi (air asin), 

hingga 150% salinitas normal air laut. Ikan ini biasanya memakan 

zooplankton dan kutu air, tetapi hampir sebagian besar jenis guppy suka 

memakan anak guppy, terutama induknya yang betina. Selain itu bila 

kekurangan makanan di alam, mereka akan cenderung besifat kanibal. 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Classis  : Actinopterygii 

Ordo  : Cyprinodontiformes 

Familia  : Poeciliidae 

Genus  : Poecilia 

Species  : Poecilia reticulata 

iii. Neon tetra 

Neon Tetra (Paracheirodon innesi) merupakan ikan air tawar dari 

familia Characidae dari ordo Characiformes, berasal dari daerah 

Amazon. Neon tetra memiliki cahaya biru di atas perutnya yang 

berwarna putih perak. Ikan ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu 

ditandai dengan adanya garis biru horizontal dari hidung hingga ke 
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bagian bawah dari sirip atasnya dan garis merah dari tengah badannya 

hingga ke bagian dasar ekornya. Pada malam hari, garis biru dan merah 

itu akan memudar, berubah warnanya menjadi perak, saat ikan ini 

beristirahat, dan akan berubah kembali ketika aktif kembali di pagi hari. 

Ikan ini hanya bisa tumbuh sepanjang 3 cm panjang keseluruhan. Ikan 

jantan tubuhnya lebih ramping, sehingga garis birunya terlihat lebih 

lurus, sementara ikan betina lebih bulat, sehingga garis birunya terlihat 

agak bengkok. Neon tetra ini tergolong omnivora dan akan menerima 

sebagian besar serpihan-serpihan makanan, hanya jika serpihan tersebut 

cukup kecil. Ikan ini cukup pemalu karena ukurannya yang kecil. 

Mereka akan stress dan bisa sampai menyebabkan kematian jika trauma 

dengan perubahan dramatis pada lingkungannya. 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Classis  : Actinopterygii 

Ordo  : Characiformes 

Familia  : Characidae 

Genus  : Paracheirodon 

Species  : Paracheirodon innesi 

iv. Platys 

Platys adalah sebutan untuk ikan air tawar dalam genus 

Xiphophorus. Platys tergolong ikan yang cinta damai, sehingga bisa 

dicampur dengan ikan cinta damai yang lain. Ikan ini tergolong 

omnivora, biasa memakan tumbuhan, crustacea, serangga, dan cacing 

kecil. Pada pejantan, sirip analnya akan membentuk gonopodium, organ 

berbentuk seperti stik yg digunakan dalam proses reproduksi. Sementara 

pada betina, sirip analnya berbentuk seperti kipas. Ikan ini hanya bisa 

tumbuh sampai maksimal sepanjang 5 cm. Platys menyukai habitat 

dengan banyak tanaman, karena ikan ini cenderung berenang dan 

berkembang biak diantara tanaman. 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Classis  : Actinopterygii 



12 

 

Ordo  : Cyprinodontiformes 

Familia  : Poeciliidae 

Genus  : Xiphophorus 

Species  : Xiphophorus Maculatus 

v. Plankton 

Plankton adalah makhluk hidup berukuran kecil yang hidup di 

air tetapi tidak bisa melawan arus. Plankton merupakan salah satu 

organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal makanan untuk 
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k. Ukurannya beragam, ada yg <2 μm sampai >20 mm. Plankton 

biasanya hidup di daerah pesisir pantai di mana ia mendapatkan bekal 

garam mineral yang cukup dan sinar matahari yang mencukupi. 

b) Tumbuhan 

i. Bambu air 

Tumbuhan bambu air (Equisetum hyemale) termasuk anggota 

genus Equisetum. Kata Equisetum berasal dari kata equus yang berarti 

kuda dan saeta yang berarti rambut tebal dalam bahasa Latin. Sehingga 

tumbuhan yang termasuk genus ini disebut juga paku ekor kuda. Spesies 

 

Gambar 2.2.1 Sketsa hewan-hewan air dalam vivarium 
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dari genus ini umumnya tumbuh di lingkungan yang basah seperti kolam 

dangkal, daerah pinggiran sungai, atau daerah rawa. Tumbuhan ini rata-

rata berukuran kecil dengan tinggi sekitar 25 – 100 cm dan diameter 

batang tidak pernah lebih dari 3 cm. Karena kandungan silikatnya yang 

cukup tinggi pada bagian batangnya, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan penyikat. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Pteridophyta 

Classis  : Equisetopsida 

Ordo  : Equisetales 

Familia  : Equisetaceae 

Genus  : Equisetum 

Species  : Equisetum hyemale 

ii. Hydrilla 

Hydrilla merupakan salah satu genus tanaman air, biasanya 

dianggap memiliki satu species, yaitu Hydrilla verticillata. Hydrilla 

memiliki resistensi tinggi terhadap salinitas (>1-100000 ppt) dibanding 

dengan tanaman-tanaman air tawar lainnya. Tumbuhan ini bisa tumbuh 

hingga 1-2 m panjangnya. Daunnya hanya sepanjang 5-20 mm. 

Hydrilla dapat tumbuh dalam berbagai kondisi, termasuk cahaya 

rendah, masih mengalir air, dangkal dan mendalam. Tumbuhan ini 

hidup di perairan hangat hingga dingin dari Asia, Afrika, Australia, dan 

tersebar di Eropa. Hydrilla ini baik untuk penyerapan unsur tembaga 

(Cu) pada suatu perairan yang tercemar limbah. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Hydrocharitales 

Familia : Hydrocharitaceae  

Genus  : Hydrilla 

Species : Hydrilla verticillata 

iii. Pakis Jawa 
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Pakis Jawa (Microsorum pteropus) adalah sejenis paku-pakuan 

yang biasa ditaruh di akuarium sebagai tanaman hias, juga karena 

sangat mudah tumbuh. Dalam perdagangan, dikenal juga sebagai Java 

fern. Tumbuhan ini biasanya tumbuh pada kolam atau bagian sungai 

dangkal. Daunnya memanjang seperti lidah dengan peruratan yang 

jelas. Tumbuhan ini relatif tidak disukai oleh ikan pemakan tumbuhan 

air karena rasa daunnya yang pahit. Panjang daun 20-35cm, lebar 12-

18cm, toleran terhadap pencahayaan lemah maupun kuat, namun pada 

cahaya kuat warna daun menghilang, suhu air optimal 22-30 °C, pH 

netral, toleran terhadap kesadahan. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Pteridophyta  

Classis  : Pteridopsida  

Ordo  : Polypodiales 

Familia : Polypodiaceae  

Genus  : Microsorum 

Species : Microsorum pteropus 

iv. Lumut gambut 

Lumut gambut tumbuh di rawa-rawa, biasanya terdapat di dalam 

air. Tumbuhan ini tingginya tidak melebihi 2 cm. Lumut ini terhampar 

menutupi permukaan bumi seperti karpet. Sebagai tempat penyimpanan 

karbon, lumut gambut berperan penting dalam menstabilkan konsentrasi 

karbon dioksida (CO2) di atmosfer. Tumbuhan ini memiliki rizoid yang 

berguna untuk menyerap zat-zat hara. Tumbuhan lumut ini memiliki 

kemampuan mengubah perairan menjadi daratan, karena sifatnya yang 

menyerap air. Selain itu, lumut gambut juga berperan sebagai vegetasi 

perintis karena rizoidnya yg menembus permukaan batu dan selanjutnya 

secara bertahap akan membentuk tanah gambut. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Bryophyta 

Classis  : Sphagnopsida 

Ordo  : Sphagnales 

Familia  : Sphagnaceae 
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Genus  : Sphagnum 

Spesies  : Sphagnum sp. 

v. Sanseviera 

Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman hias yang 

cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini 

dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. 

Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung 

meruncing. Sanseviera dikenal dengan sebutan tanaman lidah mertua 

karena bentuknya yang tajam. Sanseviera tak hanya sebagai tanaman 

hias, tapi juga memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati 

diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Sementara seratnya digunakan 

sebagai bahan pakaian. Di Jepang, Sanseviera digunakan untuk 

menghilangkan bau perabotan rumah di ruangan. Dibanding tumbuhan 

lain, Sanseviera memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun, 

seperti karbondioksida, benzene, formaldehyde, dan trichloroethylene. 

Keistimewaan lidah mertua adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap lingkungan. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Liliales 

Familia  : Agavaceae  

Genus  : Sansevieria 

Species : Sansevieria trifasciata 

vi. Semanggi 

Semanggi adalah sekelompok paku air (Salviniales) dari marga 

Marsilea yang di Indonesia mudah ditemukan di pematang sawah atau 

tepi saluran irigasi. Morfologi tumbuhan marga ini khas, karena bentuk 

entalnya yang menyerupai payung yang tersusun dari empat anak daun 

yang berhadapan. Akibat bentuk daunnya ini, nama "semanggi" dipakai 

untuk beberapa jenis tumbuhan dikotil yang bersusunan daun serupa, 

seperti klover. Daun tumbuhan ini (biasanya M. crenata) biasa dijadikan 

bahan makanan yang dikenal sebagai pecel semanggi, khas dari daerah 
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Surabaya. Tumbuhan ini juga berpotensi sebagai tumbuhan 

bioremediasi, karena mampu menyerap logam berat Cd dan Pb. 

Kemampuan ini perlu diwaspadai dalam penggunaan daun semanggi 

sebagai bahan makanan, terutama bila daunnya diambil dari lahan 

tercemar logam berat. 

Kingdom : Plantae 

Divitio  : Pteridophyta 

Classis  : Pteridopsida  

Ordo  : Salviniales 

Familia  : Marsileaceae  

Genus  : Marsilea 

Species  : Marsilea crenata 

vii. Randa tapak 

Randa Tapak atau Dandelion adalah bagian dari Taraxacum, 

sebuah genus besar dalam keluarga Asteraceae. Nama Randa Tapak 

sendiri biasa digunakan untuk merujuk kepada sebuah tumbuhan yang 

memiliki "bunga" yang memiliki "bunga-bunga" kecil yang terbang 

ditiup angin. Daunnya sepanjang 5-25 cm, bunganya berwarna kuning 

jingga, terbuka di siang hari, tertutup di malam hari. Asal asli dari 

tumbuhan ini adalah Eropa dan Asia, namun sudah menyebar ke segala 

tempat. Yang disebut sebagai bunga dari tumbuhan ini menjadi 

semacam jam hayati yang secara teratur melepaskan banyak bijinya. 

Biji-biji ini sesungguhnya adalah buahnya. 

 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Asterales 

Familia : Asteraceae  

Genus  : Taraxacum 

Species : Taraxacum officinale 

viii. Sesawi hitam 
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Sesawi hitam, black mustard, atau Brassica nigra merupakan 

tanaman semusim yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai 

rempah-rempah. Tumbuhan ini dapat tumbuh setinggi 50 hingga 250 cm 

dengan mahkota bunga berwarna kuning. Daunnya ditutupi dengan 

rambut-rambut kecil. Di alam, sesawi hitam bersifat oportunis dan dapat 

tumbuh di sembarang tempat sehingga sering menjadi gulma. Bijinya 

kecil, dengan diameter kurang dari 1mm (dalam tradisi Kristen, biji 

sesawi hitam inilah yang diperkirakan yang dimaksud dalam 

"Perumpamaan biji sesawi" yang disampaikan Yesus dalam beberapa 

kitab Injil). 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta  

Classis  : Magnoliopsida  

Ordo  : Capparales 

Familia  : Brassicaceae  

Genus  : Brassica 

Species  : Brassica nigra 
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Gambar 2.2.2 Sketsa tumbuhan darat dalam vivarium 

 

 

Gambar 2.2.3. Sketsa tumbuhan air dalam vivarium 
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digunakan oleh penulis adalah penelitian observatif. Penelitian observatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. 

 

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi objek penelitian. 

 

3.3. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilakukan setiap hari Kamis pada bulan Maret dan April pukul 08.15 

hingga pukul 09.45. Penelitian bertempat di ruang riset SMA Santa Angela Bandung. 

 

3.4. PERCOBAAN 

1. Membuat sketsa Vivarium. 

2. Membersihkan akuarium yang sesuai dengan ukuran Vivarium. 

3. Membuat fondasi pada bagian darat Vivarium dengan bebatuan. 

4. Membuat zona darat Vivarium dengan tanah. 

5. Menyusun bebatuan pada perbatasan zona darat dan air 

6. Membuat semen dengan penambahan bebatuan kecil, kerikil dan pasir agar 

menyerupai aslinya di alam. 

7. Menuangkan semen ke fondasi bebatuan perbatasan. 

8. Melapisi dasar akuarium zona air dengan bebatuan dan kerikil. 

9. Akuarium didiamkan selama beberapa hari, lalu diisi penuh dengan air. Tambahkan 

potongan kulit pisang untuk menyerap logam berat pada air. 

10. Setelah didiamkan semalam, kuras zona air pada Vivarium. 

11. Kemudian, isi zona air Vivarium dengan campuran air kolam dan air keran yang 

sudah diendapkan (perbandingan 1 : 5) dan tambahkan potongan pisang (cukup 1 

buah pisang biasa). Setelah semalam, angkat potongan kulit pisang. 

12. Letakan vegetasi perintis (Dandelion dan paku-pakuan pada zona darat, dan hydrilla, 

plankton dan bambu air pada zona air. 

13. Setelah muncul tanda-tanda kehidupan (muncul tunas tanaman gulma di zona darat 

dan air mulai berwarna kehijauan di zona air), letakkan organisme lainnya (tumbuhan 

darat dan air, ikan). Tumbuhan darat besar diletakkan bergerombol di zona darat 
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dekat dinding paling jauh dengan zona air (untuk menciptakan suasana ekosistem 

darat) dan tumbuhan air diletakkan bergerombol di pojok zona air, paling jauh dari 

zona darat (suasana hutan bawah air) dan beberapa di daerah peralihan (suasana 

danau) 

14. L

a

k

u

k

a

n

 

o

b

s

ervasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1. Rancangan vivarium 

 

 

Gambar 3.3.2 Zona-zona dalam vivarium 
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Gambar 3.3.3.Vivarium tampak atas 

 

 

Gambar 3.3.4. Tumbuhan darat vivarium 
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BAB IV 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1. DATA HASIL PENGAMATAN 

4.1.1. Pengamatan Vivarium sebelum mengganti air 

a) Februari 2014 

Pembuatan rancangan Vivarium dan menyusun tanah. 

 

b) Tanggal 1 Maret 2014 

Membuat fondasi semen pada Vivarium. 

 

c) Tanggal 3 Maret 2014 

Mengisi kolam Vivarium dengan air kolam. 

 

d) Tanggal 5 Maret 2014 

i. Mengisi kolam Vivarium dengan air keran yang sudah diendapkan. 

ii. Meletakkan vegetasi perintis (Paku-pakuan, dandelion, dan sansevieria). 

iii. Kendala yang dihadapi: 

a. air merembes. 

b. tanah buruk. 

 

e) Tanggal 15 Maret 2014 

i. Memasukkan ikan ke dalam air. 

ii. Kendala yang dihadapi: 

a. Setelah beberapa hari kemudian, ikan mati karena air terkontaminasi 

semen yang belum kering sempurna. 

 

4.1.2. Pengamatan Vivarium setelah mengganti air 

a) Tanggal 17 Maret 2014 

i. Ikan Platys mati 2: 

a. 1 bangkai masih segar dan mengambang. 
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b. 1 bangkai sudah berbau amis dan mengambang. 

Penyebab kematian belum diketahui 

ii. Ikan Neon mati 4: 

a. 2 Neon mati dengan kondisi perut terluka. Bangkai sudah tak 

segar. 

b. 1 Neon mati dengan kondisi perut tercabik. Bangkai masih segar. 

c. 1 Neon mati dengan perut yang sedikit memar. 

Penyebab kematian: dimangsa oleh ikan Guppy. 

iii. Kondisi tanaman air: 

a. Hydrilla mulai gundul, menandakan bahwa Hydrilla dijadikan 

sumber makanan. 

Bambu air mulai berwarna coklat, kemungkinan disebabkan oleh 

kekurangan cahaya matahari. 

iv. Kondisi tanaman darat: tidak terdapat perubahan sejak pertama 

ditanam. 

 

b) Tanggal 18 Maret 2014 

i. Ikan Platys mati 1 dengan kondisi mati mengambang dan sudah 

tidak segar. Penyebab kematian masih belum diketahui. 

ii. Ikan Neon mati 1 dengan kondisi perut terkoyak dan kepala rusak. 

Kematian disebabkan karena dimakan ikan Guppy. 

iii. Kelompok ikan Guppy menunjukkan perilaku kanibal dan agresif 

terhadap ikan lainnya seperti mencubiti ikan Platys besar yang 

lewat dekat kelompok ikan Guppy. 

iv. Kelompok ikan Guppy menunjukkan ketertarikan pada benda 

asing yang masuk, seperti misalnya tangan, dengan mengelilingi 

benda tersebut kemudian mencubitinya. 

v. Data populasi hewan dalam air: 

a. Ikan Sapu-sapu: 4 

b. Ikan Guppy: 6 

c. Ikan Platys: 2 (1 besar dan 1 kecil) 

vi. Kondisi tanaman air: sama seperti sebelumnya 

vii. Kondisi tanaman darat: sama seperti sebelumnya 
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viii. Pengukuran pH air dan tanah: 

a. pH air: 7 

b. pH tanah: 5 

 

c) Tanggal 19 Maret 2014 

i. Data populasi hewan dalam air: 

a. Ikan Sapu-sapuL 4 

b. Ikan Guppy: 6 

c. Ikan Platys: 2 (1 besar dan 1 kecil) 

ii. Ikan Guppy selalu berkumpul, sedangkan ikan Platys dan Sapu-sapu 

selalu bersembunyi di balik tanaman atau diantara bebatuan. 

iii. Kondisi tanaman air: sama seperti sebelumnya 

iv. Kondisi tanaman darat: kecambah dari biji sudah mulai tumbuh. 

v. Pengukuran pH air dan tanah: 

a. pH air: 7 

b. pH tanah: 6 

 

d) Tanggal 20 Maret 2014 

i. Tingkah laku dan jumlah populasi ikan sama seperti pada hari 

sebelumnya. 

ii. pH air: 7 

iii. pH tanah: 6 

 

e) Tanggal 4 April 2014 

i. Ikan Sapu-sapu mati 1. Kematian disebabkan oleh kontaminasi air dari 

sampah. 

ii. Data populasi hewan dalam air: 

a. Ikan Sapu-sapu: 3 

b. Ikan Guppy: 6 

c. Ikan Platys: 2 

iii. Kondisi tanaman air: 

a. Hydrilla gundul karena dijadikan sumber makanan. 

b. Bambu air layu karena kekurangan cahaya matahari. 
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iv. Kondisi tanaman darat: 

a. Kecambah dari biji tumbuh semakin panjang 

b. Dandelion layu 

v. Batu-batu dalam air sudah berlumut. 

vi. Kolam sudah menyerupai danau. 

Air menjadi sedikit lengket dan berminyak. Hal ini disebabkan adanya 

kontaminasi dari makanan berminyak yang dimasukkan dalam kolam 

oleh orang lain. Selain itu air juga terkontaminasi dengan adanya 

sampah-sampah plastik yang dimasukkan dalam kolam. Ketinggian air 

berkurang 2 cm. 

 

f) Penelitian tambahan 24 April 2014 

i. Data populasi hewan dalam air: 

a. Ikan Guppy: 1 

b. Ikan Sapu-sapu: 1 

c. Ikan Platys: 1 

ii. Tidak ada tanda-tanda bangkai ikan-ikan yang hilang. Ada 

kemungkinan bahwa ikan-ikan yang hilang dimakan oleh ikan yang 

masih ada atau diambil orang lain. 

iii. Ditemukan sampah karet gelang dan plastik gelas air mineral. 

iv. Ketinggian air berkurang dan air menjadi semakin hijau (disebabkan 

oleh lumut). 

v. Pada darat, ditemukan belalang, ulat dan kepik. 

vi. Rumput pada daratan habis dimakan oleh ulat dan belalang. 

 

4.2.    OBSERVASI 

4.2.1. Perilaku hewan dan adaptasi 

a) Ikan Neon 

Ikan neon bergerombol dan bergerak lincah di zona dekat 

permukaan. Ikan ini terlihat waspada saat bertemu ikan jenis lainnya. Ikan 

ini juga terlihat memakan daun hydrilla. Saat tangan manusia didekatkan 

ke air, ikan ini dengan sigap berenang menjauh dan mencari perlindungan 

di sekitar tanaman air. 2 hari setelah dimulainya observasi, dari 5 ekor ikan 
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neon, tidak ada satupun ikan ini yang mampu bertahan hidup. Mereka 

ditemukan mati mengambang dengan badan penuh cabikan dan koyakan. 

Berdasarkan literatur diketahui bahwa kematian ikan ini akibat dimangsa 

i

k

a

n

 

g

u

p

p

y

,

 

yang mampu memakan ikan lain yang berukuran lebih kecil dari ikan itu 

sendiri. 

b) Ikan Guppy 

Ikan guppy bergerak bergerombol. Ikan ini terlihat dominan, dan 

dijauhi ikan lainnya.. Mereka merupakan organisme paling superior di 

zona air Vivarium, dengan kaburnya ikan lain saat mereka mendekat, 

perilaku seperti mencubiti perut ikan Platys yang lewat dengan mulut 

mereka, perilaku saling mengembangkan ekor agar terlihat besar saat 

mendekati ikan lain dan bergerak santai, serta saat tangan manusia 

didekatkan, ikan ini langsung bergerombol dan menggigiti tangan manusia. 

Zona hidup mereka adalah perairan bagian permukaan dan tengah. Mereka 

memakan ikan neon (terlihat tengah menggeromboli bangkai ikan neon di 

permukaan air), bambu air, dan hydrilla. Hingga hari terakhir observasi 

diadakan belum ada satupun dari 6 ekor ikan ini yang mati. Daya tahan dan 

adaptasi ikan ini sangat tinggi. 

c) Ikan Platys 

Ikan Platys merupakan satu-satunya jenis ikan yang mampu 

bertahan sebelum air dikuras dengan kondisi air masih terkontaminasi 

 

Gambar 4.2.1.1.  Ikan-ikan Neon yang mati 
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semen. Ikan ini awalnya bergerak lambat, dan mampu menempati zona air 

bagian mana saja. Namun, setelah beberapa hari ikan ini mulai beradaptasi 

menjadi lebih cepat dan sering bersembunyi di balik batu untuk menghindri 

ikan Guppy. Ikan ini sendiri tersisa 2 dari 5 ikan yang dimasukan. 

Penyebab kematian yang utama adalah stress dalam menghindari Guppy, 

karena sebelumnya di air terkontaminasi hanya ada jenis mereka saja. Ikan 

Platys diketahui memenuhi kebutuhan makanannya dari Hydrilla. 

d) Ikan Sapu-sapu 

Ikan Sapu-sapu dikenal sebagai ikan yang memiliki daya tahan 

paling tinggi. Di Vivarium ini tersisa 3 dari 4 ikan sapu-sapu. Ikan ini 

sering terlihat di dasar dan dinding Vivarium, dan makanan utamanya 

adalah lumut yang menempel di dinding bebatuan. Kematian ikan ini 

kemungkinan disebabkan dari kontaminasi parah pada zona air serta 

kemungkinan stress dari tindakan superior dan dominan Guppy. 

4.2.2. Tumbuhan 

Tanaman di darat tumbuh dengan subur. Walaupun tidak disiram, 

tanaman-tanaman ini mendapat pasokan air dari air di zona air yang merembes 

melewati pori-pori daerah peralihan ke zona darat. Dandelion menghasilkan 

biji yang cukup banyak. Sansevieria tumbuh subur dan mulai bertunas. 

Rumput-rumput tetap hijau segar. Sesawi tumbuh cepat, sekitar 1-2 cm per 

hari. Namun, paku-pakuan mulai layu, yang kemungkinan diakibatkan karena 

persaingan zat hara dan tempat hidup dengan Sansevieria dan tanaman lain. 

 

4.2.3. Lingkungan 

a) Vivarium didasarkan dari ekosistem rawa dan ekosistem danau. Kemiripan 

zona air dengan ekosistem danau sudah sangat tinggi, dan ekosistem rawa 

di zona darat hanya akan berlangsung selama ketinggian air di zona air 

mencukupi. Ketinggian air di zona air telah berkurang 2 cm dalam 

seminggu, sehingga tanah tidak sebecek hari pertama. Namun berdasarkan 

literatur zona darat Vivarium sudah memenuhi syarat rawa, berdasarkan 

kelembaban dan pH tanah (sangat lembab dan pH asam). 

b) Terjadi jaring makanan. 
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4.3.   ANALISA DATA 

4.3.1. Sebelum pengurasan 

a) Sebelum pengurasan air, ikan yang dimasukkan ke dalam vivarium hampir 

semuanya mati. Hal ini terjadi kemungkinan besar akibat kontaminasi air 

dengan semen, dimana semen tidak bagus jika mengendap di tubuh ikan. 

Namun, 5 Platys berhasil bertahan hidup. Mereka memliki daya tahan tubuh 

yang tinggi, mampu beradaptasi dan melewati seleksi alam. 

b) Vegetasi perintis yang dimasukan menunjukan tanda-tanda kehidupan. Muncul 

tanaman kecil (gulma) yang menandakan tanah siap untuk ditanam. Kadar pH 

tanah (6) juga cocok diriteriakan sebagai tanah subur dan mengandung zat 

hara. Kondisi tanah yang lembab dan becek menunjukan kemiripan tanah 

dengan ekosistem rawa. 

 

4.3.2. Sesudah pengurasan 

a) Dua hari setelah dimulainya observasi, dari 5 ekor ikan neon, tidak ada satupun 

ikan ini yang mampu bertahan hidup. Mereka ditemukan mati mengambang 

dengan badan penuh cabikan dan koyakan. Berdasarkan literatur diketahui 

bahwa kematian ikan ini akibat dimangsa ikan guppy, yang mampu memakan 

ikan lain yang berukuran lebih kecil dari ikan itu sendiri. Ikan Neon tidak 

mampu menghadapi seleksi alam. 

b) Ikan neon bergerombol dan bergerak lincah di zona dekat permukaan. Ikan ini 

terlihat waspada saat bertemu ikan jenis lainnya. Saat tangan manusia 

didekatkan ke air, ikan ini dengan sigap berenang menjauh dan mencari 

perlindungan di sekitar tanaman air. Berdasarkan literatur, hal ini diakibatkan 

karena sifat ikan ini yang mudah stress. Ikan ini juga terlihat memakan daun 

hydrilla, sebagai sumber utama makanan mereka. 

c) Ikan guppy bergerak bergerombol. Ikan ini terlihat dominan, dan dijauhi ikan 

lainnya, sehingga dapat dipastikan mereka merupakan organisme paling 

superior di zona air vivarium. Perilaku ini juga dipertegas dengan kaburnya 
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ikan lain saat mereka mendekat, perilaku seperti mencubiti perut ikan platys 

yang lewat dengan mulut mereka, perilaku saling mengembangkan ekor agar 

terlihat besar saat mendekati ikan lain dan bergerak santai, serta saat tangan 

manusia didekatkan, ikan ini langsung bergerombol dan menggigiti tangan 

manusia. Zona hidup mereka adalah perairan bagian permukaan dan tengah. 

Mereka memakan ikan neon (terlihat tengah menggeromboli bangkai ikan 

neon di permukaan air), hydrilla, dan terlihat mereka sedang mencubiti lumut 

yang menempel di bebatuan. Hingga hari terakhir observasi diadakan belum 

ada satupun dari 6 ekor ikan ini yang mati. Daya tahan dan adaptasi ikan ini 

sangat tinggi, serta mereka mampu melewati seleksi alam. 

d) Ikan Platys merupakan satu-satunya jenis ikan yang mampu bertahan sebelum 

air dikuras dengan kondisi air masih terkontaminasi semen. Ikan ini awalnya 

bergerak lambat, dan mampu menempati zona air bagian mana saja. Namun, 

setelah beberapa hari ikan ini mulai beradaptasi menjadi lebih cepat dan sering 

bersembunyi di balik batu untuk menghindari ikan guppy yang superior dan 

agresif. Ikan platys diketahui memenuhi kebutuhan makanannya dari 

hydrilla.Ikan ini sendiri tersisa 2 dari 5 ikan yang dimasukan. Penyebab 

kematian yang utama adalah stress dalam menghindari guppy, karena 

sebelumnya di air terkontaminasi hanya ada jenis mereka saja yang bertahan. 

Ikan ini mampu beradaptasi dengan baik namun belum mampu menghadapi 

seleksi alam. 

e) Ikan sapu-sapu dikenal sebagai ikan yang memiliki daya tahan paling tinggi. 

Ikan ini sering terlihat di dasar dan dinding Biose, dan makanan utamanya 

adalah lumut yang menempel di dinding bebatuan. Di Biose ini tersisa 3 dari 4 

ikan sapu-sapu. Kematian ikan ini kemungkinan besar disebabkan dari 

kontaminasi parah pada zona air akibat minyak dan benda plastik, yang 

dimakan dan beracun di tubuh ikan. Kematian ikan juga dapat disebabkan 

karena stress dari tindakan superior dan dominan guppy. 

f) Kondisi ekosistem air sudah menyerupai ekosistem danau, dimana air mulai 

bewarna kehijauan karena lumut dan fitoplankton, serta lumut tumbuh pada 

bebatuan di dasar danau dan zona peralihan. Tanaman-tanaman air di vivarium 

ini beragam. Tanaman utama yang dipilih adalah bambu air karena mampu 

menyerap polusi dan hydrilla karena kemampuannya memproduksi oksigen 
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dalam jumlah banyak dan produsen utama di ekosistem. Hydrilla paling 

mampu bertahan hidup. Tanaman ini banyak yang mulai gundul karena 

daunnya dikonsumsi oleh ikan, namun mereka mampu bertunas dan berbunga. 

Hydrilla mampu melewati seleksi alam. Bambu air mulai layu tak lama setelah 

dimasukan ke dalam ekosistem. Daunnya berubah warna menjadi kecokelatan, 

yang dapat disebabkan karena kekurangan cahaya matahari maupun telah 

menyerap banyak polusi. Cahaya matahari tidak dapat menembus air dengan 

sempurna akibat pertumbuhan lumut dan fitoplankton yang pesat. Bambu air 

tidak mampu melewati seleksi alam dan beradaptasi. 

g) Tanaman di darat tumbuh dengan subur, dengan kondisi tanah menyerupai 

ekosistem rawa sesungguhnya (indikasi : pH tanah dibawah netral, yaitu 6. 

Kondisi tanah lembab dan becek).  

h) Walaupun tidak disiram, tanaman-tanaman ini dapat hidup karena mendapat 

pasokan air dari air di zona air yang merembes melewati pori-pori daerah 

peralihan ke zona darat.  

i) Dandelion menghasilkan biji yang cukup banyak. Namun pada akhirnya layu. 

Kemungkinan dandelion ini layu adalah akibat perebutan wilayah lahan yang 

kurang, kurangnya cahaya matahari, maupun karena dandelion ini telah berbiji 

sehingga masa hidupnya habis. 

j) Sansevieria tumbuh subur dan mulai bertunas. Sansevieria dipilih dalam 

vivarium karena berdasarkan literatur tanaman ini mampu hidup di lingkungan 

yang ekstrim dan mampu membersihkan lingkungan dari polusi dan radiasi. 

Tidak ada tanda-tanda layu dan busuk pada daun-daun tanaman ini. 

k) Rumput-rumput tetap hijau segar. Tanaman monokotil lainnya yang terdapat di 

vivarium tumbuh subur. Rumput dipilih karena peranannya di alam sebagai 

penggembur tanah dan penguat struktur tanah.  

l) Sesawi tumbuh cepat, sekitar 1-2 cm per hari. Sesawi dipilih dari segi estetika, 

dimana populasinya menyerupai semak mini dan warna tanaman ini terang dan 

indah dipandang. Sesawi mampu hidup subur di tengah persaingan dan seleksi 

alam. Sesawi ini telah beradaptasi menyesuaikan dengan ukuran lahan dimana 

tanaman ini lebih pendek daripada yang seharusnya di alam.  

m) Paku-pakuan yang diletakan sebagai vegetasi perintis mulai layu setelah 

tanaman lain dimasukan ke vivarium. Penyebabnya dapat diakibatkan karena 
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persaingan zat hara dan tempat hidup dengan sansevieria dan tanaman lain. 

Paku-pakuan tidak mampu melewati seleksi alam, namun mereka mampu 

menjadi vegetasi perintis dalam lingkungan buatan ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Observasi tambahan 

Pada hari Rabu, 23 April 2014 penulis melakukan observasi kembali. Penulis 

menemukan beberapa perubahan dalam vivarium buatan. 

a) Terdapat keret gelang dan gelas di zona air. Kedua benda ini menyebabkan air 

terkontaminasi 
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b) Rumput hampir habis sepenuhnya. Penyebabnya diakibatkan karena adanya 

organisme baru yang memasuki ekosistem yaitu ulat, kepik dan belalang. 

Ketiga jenis hewan ini terlihat berada di rerumputan. 

c) Ulat menempati zona darat paling jauh dari air. Mereka telah belajar untuk 

menghindari zona air. Di zona air sempat ditemukan  ada ulat yang tengah 

dimakan ikan Guppy. 

d) Dandelion dan paku-pakuan telah layu sepenuhnya. Sansevieria dan sesawi 

tetap bertahan hidup 

e) Air bertambah hijau. Populasi lumut mengalami ledakan pertumbuhan. Ikan 

Guppy ada yang berenang tidak stabil dan mengambang. Tidak lama kemudian 

ikan mati. Penyebab kematian utama diperkirakan dari ledakan populasi lumut. 

f) Keberadaan ikan lain menghilang dari pandangan. Kemungkinan besar ikan-

ikan tersebut diambil oleh orang yang meletakan gelas plastik, karena gelas 

memiliki dasar berlubang, seperti untuk menangkap ikan. 

g) Terdapat protista dalam air. Keberadaan protista ini masih belum diketahui 

sebab, asal dan jenisnya. 

 

4.3.4. Interaksi 

Dalam interaksi antar komponen ekosistem di vivarium ini terdapat 

beberapa bentuk interaksi, seperti jaring-jaring makanan, siklus biomassa/energi 

dan siklus air. 

Siklus air tidak terlalu mencolok. Siklus ini hanya diketahui dari 

berkurangnya tinggi air dan adanya embun di bagian sisi dalam kaca akuarium 

yang menandakan adanya penguapan air. Siklus air di vivarium ini tidak sirkular, 

melainkan linier karena tidak adanya hujan yang kembali menambah pasokan air 

di zona air vivarium. 
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Gambar 4.2.4.2 Siklus Biomassa / energi dalam vivarium 

 

 

Gambar jaring makanan: 

 

Gambar 4.2.4.1 Jaring makanan dalam vivarium 

 

Gambar siklus biomassa / energi: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Lingkungan buatan (Vivarium) ini mampu bertahan seperti lingkungan asli, 

walaupun tidak ada intervensi manusia. Terdapat hewan dan tumbuhan yang mampu 

bertahan hidup, beradaptasi dan melewati seleksi alam. Biose ini juga cocok dan efektif 

dalam melakukan penghijauan di dalam rumah, terutama karena terdapat sansevieria 

yang mampu menyerap radiasi, polusi, sekaligus menghasilkan oksigen. Dalam vivarium 

ini terdapat berbagai macam pola interaksi, yaitu jaring-jaring makanan kompleks, siklus 

energi / biomassa dan interaksi perilaku antar organisme (seperti superior atas hewan 

lain). 

 

5.2. SARAN 

Dengan lahan yang semakin sempit, tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan 

yang ada harus dilestarikan. Melalui penelitian ini, penulis berharap pelestarian tumbuh-

tumbuah dan hewan-hewan dapat dipermudah dengan adanya lingkungan hidup buatan 

yang dapat bertahan tanpa adanya intervensi dari manusia. 

Penulis mengundang para pembaca untuk memberikan saran dan kritik 

konstruktif. Semoga saran dan kritik yang disampaikan kepada penulis dapat membantu 

penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baik lagi dikemudian hari. 
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