
A. Pertumbuhan Populasi 

(1) Dengan adanya skedul kelangsungan hidup (lx), skedul fekunditas (mx), dan 

proporsi hewan yang hidup pada setiap kelas umur (px) pada tabel kehidupan, 

kita dapat membuat sebuah tabel proyeksi populasi. Dari tabel proyeksi tersebut 

kemudian dapat dihitung distribusi umur populasi dan diketahui kapan populasi 

mencapai distribusi umur stabil. 

(2) Dari tabel proyeksi populasi dapat pula dihitung laju multiplikasi terbatas (, 

lambda) untuk setiap periode waktu. Nilai  dapat digunakan untuk memprediksi 

ukuran populasi pada masa mendatang dengan rumus Nt = N0 
T. Hubungan antara 

laju pertambahan intrinsik (r) dan laju pertambahan terbatas ditunjukkan oleh 

rumus  = er. 

(3) Model pertumbuhan populasi kontinyu digunakan untuk hewan yang dengan ciri-

ciri bereproduksi terus menerus (iteroparous) dan generasi tumpang tindih. 

Pada populasi kontinyu, rumus pertumbuhan populasi eksponensial mahluk hidup 

untuk waktu tertentu adalah dN/dt = (b-d)N = rN dan bentuk integrasinya adalah 

Nt = N exp(rt) = Nert
. Apabila dibuat suatu kurva yang menunjukkan pertambahan 

populasi pada berbagai waktu yang berbeda, maka akan diperoleh kurva 

berbentuk huruf J. Waktu yang diperlukan agar populasi menjadi dua kali lipat 

adakah 0,7/r. 

(4) Pertumbuhan logistik adalah model pertumbuhan populasi yang terkait dengan 

kepadatan yang mencerminkan pengaruh dari persaingan intraspesifik. 

Penghambatan pertumbuhan populasi dapat dijelaskan secara matematika dengan 

menambahkan variabel yang menjelaskan pengaruh kepadatan, (K-N)/K, ke dalam 

persamaan eksponensial. Populasi mahluk hidup seperti itu akan menunjukkan 

suatu pertumbuhan logistik dengan persamaan dN/dt = rN (K-N)/K, sehingga 

diperoleh Nt = K/(1+e
a-rt

). Kurva pertumbuhan populasi logistik akan berbentuk 

huruf S. 

(5) Model pertumbuhan populasi diskrit digunakan untuk hewan dengan ciri-ciri 

bereproduksi satu kali (semelparous) dan generasi tidak tumpang tindih. 

Model pertumbuhan eksponensial populasi diskrit adalah Nt = NRo
t dan Model 
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logistik populasi diskrit (Model Ricker) adalah Nt+1 = Nt exp[r (1-Nt/K)]. 

Dinamika model Ricker sama dengan model logistik generasi kontinyu jika 0 < r < 

0,5. Jika r tinggi, model dapat menghasilkan dinamika yang lebih kompleks, yaitu 

osilasi, siklus, atau chaos. 

(6) Model pertumbuhan populasi hasil modifikasi yang paling sederhana diperoleh 

dengan memasukkan penundaan waktu reaksi (reaction time lag) ke dalam 

persamaan logistik. Adapun model persamaannya adalah dN/dt = rN (K-Nt-)/K 

Pada hewan generasi kontinyu, dinamika populasi tergantung pada nilai r Pada 

generasi diskrit, penundaan waktu selalu 1, sehingga hanya nilai r yang 

mengendalikan dinamika populasi. 

(7) Model pertumbungan populasi stokastik memperkenalkan ide variasi biologi ke 

dalam dinamika populasi dan didasarkan pada teori probabilias. Contohnya, 

model stokastik memperoleh nilai Ro melalui suatu proses yang sangat berbeda 

dengan model deterministik yang bersifat pasti. 

(8) Teori sejarah kehidupan membagi jenis-jenis hewan ke dalam satu di antara dua 

kategori, yaitu terseleksi r dan terseleksi K. Keseluruhan model disebut seleksi r-

K. Jenis-jenis yang terseleksi K dan r mempunyai ciri-ciri berbeda yang 

memungkinkannya untuk beradaptasi paling baik dengan kondisi lingkungan yang 

berbeda pula. 
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