
PENCEMARAN LINGKUNGAN
DAN

DAMPAK TERHADAP KESEHATAN

Pencemaran Lingkungan :
Suatu kondisi lingkungan yang telah berubah dari kondisi asal
(normal) yang berubah menjadi kondisi yang lebih buruk akibat
masuknya bahan-bahan pencemar (polutan)

Polutan (bahan pencemar) :
▪ Setiap benda baik zat ataupun organisme hidup yang apabila masuk ke

dalam tatanan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan-
perubahan yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih
buruk.

▪ Bahan-bahan pencemar (polutan) yang paling utama berupa limbah
(bahan buangan/sampah).



Penggolongan Limbah:
1. Berdasarkan fasa

▪ Limbah padat : limbah atau bahan buangan yang berbentuk padat.

Contoh : daun, kertas, kaleng, plastik, dll.

▪ Limbah cair : limbah  atau bahan buangan yang berbentuk cair

Contoh: oli, air bekas proses pemurnian emas, busa detergen ,dll.

▪ Limbah gas : limbah  atau bahan  buangan yang berbentuk gas

Contoh:  gas CO,  gas NO2 ,asap knalpot, asap dari cerobong

industri, dll.



2. Berdasarkan sifat
▪ Limbah organik  :
Limbah atau bahan buangan yang dapat mengalami proses degradasi

atau peruraian oleh organisme-organisme pengurai.

Contoh:  tanaman, bangkai hewan, bahan makanan, kertas, dll.

▪ Limbah an-organik:
Limbah atau bahan buangan yang tidak dapat  mengalami proses

degradasi atau peruraian.

Contoh: plastik, kaleng, berbagai logam berat, dll.



3.  Berdasarkan sumber
▪ Limbah rumah tangga (domestik) :

Limbah atau bahan buahan yang berasal dari kegiatan rumah

tangga.

Contoh: busa detergen bekas mencuci, makanan, plastik

pembungkus, dll.

▪ Limbah Industri:

Limbah atau bahan buangan yang berasal dari kegiatan industri.

Contoh: air yang mengandung pewarna tekstil, limbah cair yang

mengandung logam berat, gas buangan yang mengandung

gas CO, SO2 , NO2 , dll.



PENCEMARAN UDARA
Pencemaran udara :
Perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normal
menjadi kondisi yang lebih buruk akibat adanya bahan-bahan
buangan (polutan) yang masuk ke dalam udara.

Komposisi udara dalam keadaan bersih dan kering:
Oksigen ( O2 )                  : 21,94 %
Nitrogen ( N2 )                 : 78,09 %
Karbon dioksida ( CO2 )  : 0,032 %
Argon (Ar)                        : 0.93 %



Penyebab pencemaran udara
1. Faktor internal (alamiah)

- debu yang berterbangan tertiup angin

- abu dan gas-gas vulkanik akibat gunung meletus

- proses pembusukan sampah organik

2. Faktor eksternal (ulah manusia)
- hasil pembakaran bahan bakar fosil

- asap atau debu dari kegiatan industri

- pemakaian zat kimia  yang disemprotkan ke udara ( hairspray,

pestisida, cat, dll.)



Komponen Pencemar Udara
Dari berbagai komponen pencemar  udara, yang terbanyak  adalah
1. Karbon Monooksida ( CO )
2. Nitrogen Oksida ( NOx )
3. Belerang Oksida ( SOx )
4. Hidro Karbon ( HC )
5. Partikel

Sumber Pencemaran Udara
Pembakaran bahan bakar bidang transportasi, industri, rumah
tangga, kebakaran hutan, dll.



1. Karbon Monooksida (CO)
- gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa
- gas CO dapat terbentuk dari :
• Pembakaran bahan bakar fosil dengan udara  yang reaksinya
tidak stoikiometris
2 C   +  O2 →   2CO

•  Pada suhu tinggi terjadi reaksi antara gas CO2 dan  karbon (C)
CO2 +  C  →  2 CO

• Pada suhu tinggi, CO2 dapat terurai kembali menjadi CO dan O2

2CO2 →   2 CO  +  O2



2. Nitrogen Oksida ( NOx )
- ada dua bentuk senyawa yaitu NO2 dan NO
- gas NO2 berwarna kecoklatan dan berbau tajam dan menyengat,
sedangkan gas NO tidak berwarna dan tidak berbau.

- keberadaan gas NOx dipengaruhi oleh sinar matahari dengan
mengikuti daur reaksi fotolitik NO2 :

NO2 +  sinar matahari →   2 NO  +  O

O  +  O2 →   O3

O3 +  NO →   NO2 +  O2



3.  Belerang Oksida ( SOx )
- gas belerang oksida terdiri dari gas SO2 dan  SO3

- gas SO2 berbau tajam dan tidak mudah terbakar, sedangkan gas
SO3 mudah bereaksi dengan uap air  di udara membentuk
H2SO4 yang bersifat korosif

- pencemaran SOx terutama berasal dari pembakaran batu bara

4. Hidrokarbon (HC)
- Senyawa hidrokarbon sebagai pencemar udara dapat berupa  gas,

cairan maupun  padatan.

- Pada suhu kamar umumnya hidrokarbon suku rendah akan
berbentuk gas, suku menengah berbentuk cairan dan suku tinggi
berbentuk padatan.



- Pada keadaan stoikiometris, pada pembakaran hidrokarbon

akan terjadi reaksi:

C8 H18 +  12,5 O2 →  8 CO2 +  9  H2O

- Pada pembakaran yang tidak sempurna, terdapat hidrokarbon yang

tidak terbakar yang akan ikut terbuang bersama gas buangan dan

menjadi polutan.

- Pada suhu tinggi, hidrokarbon yang tidak ikut terbakar juga akan

mengalami pemecahan (cracking) dan akan menghasilkan beberapa

senyawa hidrokarbon lain seperti gas H2 , gas metana (CH4 ), partikel

karbon (C), cairan heksana (C6 H14 ), dll.

Senyawa-senyawa tersebut akan bercampur membentuk kabut

minyak.



5. Partikel
- Partikel merupakan bahan pencemar  udara yang berbentuk

padatan , dan dapat  bercampur dengan bahan-bahan pencemar
lain yang berbentuk cair membentuk aerosol.

- Sumber bahan pencemar partikel berasal dari debu tanah/pasir
yang tersapu oleh angin , abu vulkanik letusan gunung berapi,
semburan uap air panas disekitar sumber air panas daerah
pegunungan, hasil pembakaran bahan bakar fosil (batu bara),
industri (misalnya: industri tekstil, asbes, petrokimia, semen,
baja, dll.) maupun gas buangan alat transportasi.



Beberapa komponen lain yang potensial menyebabkan terjadinya
pencemaran udara, yaitu
▪ masalah kebisingan
▪ penggunaan insektisida atau pestisida
▪ kerusakan ozon.

Masalah kebisingan berkaitan dengan
▪ penggunaan mesin-mesin dalam industri yang menghasilkan suara di

atas ambang batas.
▪ alat-alat transportasi (pesawat udara, kereta api, kendaraan bermotor).



▪ Penggunaan insektisida/pestidida dengan cara penyemprotan bahkan

dengan penggunaan pesawat terbang sangat potensial menyebabkan

terjadinya pencemaran udara, karena pestisida mengandung beberapa

logam berat, seperti timbal, arsen, merkuri dll.

▪ Kerusakan ozon menyebabkan tidak adanya filter terhadap paparan

sinar ultra violet yang berasal dari matahari. Paparan sinar ultra violet

yang berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan, dapat menyebabkan

meningkatnya suhu bumi, meningkatnya permukaan air laut .

.



PENCEMARAN AIR
Pencemaran Air :

Suatu kondisi lingkungan perairan yang sudah menyimpang dari keadaan

normal akibat masuknya bahan-bahan pencemar.

▪ Keadaan normal air bukan didasarkan pada kemurnian air, tetapi

didasarkan pada “kegunaan” dan “asal sumber air” .
Misalanya:

Standar normal air minum berbeda dengan standar air untuk MCK atau

pertanian, dan standar normal air hujan berbeda dengan standar

normal air sungai, air pegunungan.



Indikator Pencemaran Air
1 . Perubahan suhu
2. Perubahan pH
3. Perubahan warna, bau dan rasa
4. Terjadinya endapan, koloidal dan bahan terlarut
5. Adanya mikroorganisme
6. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan

1



1. Perubahan suhu air
▪ Pada proses kegiatan industri seringkali menghasilkan bahan
buangan berupa air yang  berfungsi sebagai pendingin, sehingga
mempunyai temperatur cukup tinggi.

▪ Apabila air buangan tersebut di buang ke lingkungan
menyebabkan meningkatnya suhu perairan.

▪ Meningkatnya suhu perairan menyebabkan kehidupan biota
terganggu, kadar oksigen terlarut juga akan turun.

▪ Meningkatnya suhu perairan lingkungan menyebabkan proses
difusi oksigen dari udara ke dalam air menjadi terhambat.



2. Perubahan pH
▪ Air normal mempunyai pH berkisar antara 6,5 – 7,5. Air limbah

industri  maupun rumah tangga yang terbuang ke lingkungan

perairan akan merubah pH air  menjadi tidak normal.

▪ Berubahnya pH air menjadi tidak normal akan mengganggu

kehidupan organisme.



3. Perubahan Warna, bau dan rasa
- Air dalam keadaan normal dan bersih tidak berbau, tidak berasa dan

tidak berwarna sehingga tampak jernih.

- Perubahan warna dalam perairan merupakan salah satu indikasi

adanya bahan buangan yang terlarut dalam perairan. Namun tidak

selalu bahan buangan yang berbahaya menyebabkan terjadinya

perubahan warna.

- Bahan buangan organik atau berasal dari olahan bahan makanan
(terutama mengandung protein) di lingkungan perairan oleh

mikroorganisme akan digredasai  menghasilkan bahan yang mudah

menguap dan berbau.

- Perubahan rasa pada air mengindikasikan terlarutnya garam-garam
yang juga  merupakan indikasi terlarutnya ion-ion logam.



4. Timbulnya endapan, koloidal dan bahan terlarut
- Bahan buangan padat  yang tidak dapat larut sempurna dapat

menyebabkan terjadinya endapan, dan yang dapat terlarut
sebagian dapat membentuk  koloidal.

- Dengan adanya endapan maupun koloidal akan menyebabkan
terhalangnya masuknya sinar matahari ke dalam perairan, sehingga
menggangu proses fotosintesa biota perairan.

- Apabila endapan atau koloidal berasal dari bahan buangan organik,
maka mikrorganisme  dengan bantuan oksigen dalam perairan akan
melakukan degradasi , sehingga menyebabkan kadar oksigen
terlarutnya menurun.

- Jika bahan buangan berupa bahan an-organik yang dapat larut
dalam air menyebabkan meningkatnya ion-ion logam, dan jika ion
logam tersebut merupakan logam berat maka bersifat toksik.



5. Mikroorganisme
▪ Bahan buangan organik menyebabkan terjadinya degradasi oleh
organisme.

▪ Semakin banyak bahan buangan organik, semakin meningkat
perkembang biakan mikroorganisme.

▪ Dalam perkembangbiakan mikroorganisme tidak menutup
kemungkinan ikut berkembang biaknya mikroba patogen (penyebab
penyakit).

6. Meningkatnya radiokativitas  air lingkungan
▪ Pemanfaatan dan penerapan teknologi nuklir  diberbagai bidang,
(kedokteran, farmasi, biologi , pertanian, pertambangan, dll.) akan
menghasilkan limbah radioktif.

▪ Pembuangan limbah radiokatif ke lingkungan perairan yang tidak
terkontrol sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bebagai
macam kerusakan biologis.



Komponen Pencemaran Air
Komponen pencemaran air dikelompokkan menjadi:
1. Bahan buangan padat
2. Bahan buangan organik
3. Bahan buangan an-organik
4. Bahan buangan cairan berminyak
5. Bahan buangan zat kimia ( sabun / detergen, insektisida, zat

warna, zat radioaktif, dll.)
6. Bahan buangan berupa panas



PENCEMARAN TANAH (DARATAN)
Pencemaran tanah : masuknya bahan-bahan pencemar (polutan) ke

lingkungan daratan sehingga  menyebabkan daratan menjadi rusak,
tidak dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia,
hewan dan tumbuhan.

Penyebab Pencemaran Tanah
1. Faktor Internal: pencemaran oleh faktor alam.

Contoh: letusan gunung berapi menyebabkan tertutupnya lapisan
tanah oleh debu atau bahan-bahan vulkanik.

2. Faktor Eksternal : pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas
manusia.

Contoh : pembuangan sampah an-organik, penggunaan pestisida.



Komponen Pencemar Tanah
▪ Komponen pencemar tanah pada umumnya disebabkan oleh bahan

buangan anorganik ( sukar terdegradasi) terutama berbentuk padat,

seperti plastik, logam , karet, gelas/ kaca.

▪ Sedangan bahan pencemar organik mudah terurai oleh mikroorganisme

membentuk bahan yang mudah menyatu kembali ke alam (tanah) tanpa

menimbulkan pencemaran.



DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP
KESEHATAN

1. DAMPAK PENCEMARAN UDARA
Dampak pencemaran udara berkaitan dengan komponen pencemar

udara, yang meliputi gas  karbon monooksida (CO), nitrogen oksida
(NOx ),  sulfur oksida (SOx), hidrokarbon dan partikel.



Dampak Pencemaran oleh Karbon Monooksida (CO)
- Gas CO apabila terhisap masuk ke paru-paru akan terbawa ke

peredaran darah, dan akan menghalangi masuknya oksigen, karena

gas CO bersifat racun metabolis  yaitu ikut bereaksi secara metabolis

dengan darah .

Hb +   CO     →  COHb

- Ikatan antara CO dengan Hb  (COHb) lebih stabil  (40x) dibanding

dengan ikatan antara oksigen dengan hemoglobin (O2Hb).

Keadaan ini menyebabkan darah  lebih mudah mengikat gas CO, dan

akibatnya fungsi darah sebagai pengangkut oksigen menjadi

tertganggu.



- Batas toleransi konsentrasi gas CO

▪ Konsentrasi samapi 100 ppm masih cukup aman dengan waktu

kontak yang relatif singkat.

▪ Konsentrasi 30 ppm apabila terhisap selama 8 jam akan

menibulkan pusing &  mual.

▪ Konsentrasi 1000 ppm dengan waktu kontak 1 jam menyebabkan

pusing dan kulit  kemerahan.

▪ Konsentrasi 1300 ppm menyebabkan pusing yang hebat sampai

menimbulkan kematian.

- Perokok berat lebih berisiko terkena serangan jantung, karena

konsentrasi gas CO yang cukup tinggi menyebabkan konsentrasi

COHb meningkat.



Dampak Pencemaran oleh Nitrogen Oksida (NOx)
- Toksisitas gas NO2 empat kali lebih kuat daripada toksisitas gas NO. Organ

tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas  NO2 adalah paru-paru.
Paru-paru yang terkontaminasi gas NO2 akan membengkak sehingga sulit
bernafas bahkan sampai menimbulkan kematian.

- Konsentrasi gas NO yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem
syaraf dan dapat mengakibatkan kejang-kejang dan kelumpuhan.

- Bahan pencemar NOx di udara dapat membentuk Peroxy  Acetil  Nitrates
( PAN ) yang dapat menyebabkan iritasi pada mata .



Dampak Pencemaran oleh Belerang Oksida (SOx)
- Gas SOx yang mudah bereaksi dengan air membentuk asam ,

menyebabkan terjadinya iritasi .
Gas SOx dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan.  Gas SOx
menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, saluran nafas sampai
paru-paru. Otot saluran pernafasan dapat mengalami kejang bila teritasi
oleh gas  SO2

- Waktu paparan yang cukup lama dan konsentrasi SO2 yang cukup tinggi
dapat menyebabkan peradangan selaput lendir  yang diikuti kelumpuhan
sistem pernafasan.

- Pada konsentrasi sekitar  6 – 12 ppm dengan waktu paparan pendek dan
berulang-ulang, gas SO2 dapat menyebabkan terjadinya kanker.



Dampak Pencemaran oleh Hidrokarbon (HC)
- Bahan pencemar hidrokarbon mudah berikatan dengan bahan-bahan

pencemar lain membentuk Polycyclik  Aromatic Hydrocarbon (PAH) .
Apabila terhisap ke dalam  paru-paru, PAH akan merangsang terbentuknya
sel-sel kanker.

- Dalam keadaan gas (uap), hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi pada
membran mukosa, dan jika terhisap masuk ke paru-paru dapat
menimbulkan luka dann dapat menimbulkan infeksi.

Dampak Pencemaran oleh Partikel
- Pada umumnya udara yang tercemar oleh partikel dapat menimbulkan

berbagai macam penyakit saluran pernafasan (pneumokoniosis).



. - Partikel dengan ukuran 5 mikron akan tertahan di saluran pernafasan
bagian atas,  partikel dengan ukuran 3 – 5 mikron akan tertahan di
saluran pernafasan  bagian   tengah, dan partikel yang berukuran 1 – 3
mikron akan masuk ke dalam kantung paru-paru menempel pada alveoli.
Sedangkan partikel dengan ukuran kurang dari 1 mikron akan ikut keluar
pada saat dihembuskan

- Pneumokoniosis merupakan penyakit saluran pernafasan yang
disebabkan oleh adanya partikel (debu) yang masuk dan mengendap di
dalam paru-paru.

- Beberapa penyakit pneumokoniosis:
• Penyakit Silikosis :  disebabkan oleh debu silika SiO2

Sumber : pabrik keramik, baja, besi, batubara dll.

Penyakit ini diawali dengan gejala sesak nafas , kemudian diikuti dengan
hipertropi jantung dan berakibat gagal jantung.



• Penyakit Asbesitosis :  disebabkan oleh debu asbes

Sumber : Pabrik pembuatan atap asbes
Gangguan kesehatan diawali dengan sesak nafas, batuk-batuk sampai terjadinya
dan jari-jari tangan membesar.

• Penyakit  Bisinosis : disebabkan oleh debu/serat kapas yang berterbangan di
udara

Sumber : Pabrik pemintalan kapas, tekstil dll.
Tanda-tanda penyakit ini  diawali dengan sesak nafas dan dapat diikutu dengan
penyakit bronkhitis.

• Penyakit Atrakosis : disebabkan oleh debu batubara
Sumber : pena,bangan batubara, industri yang menggunakan batubara sebagai

bahan bakar.
Gannguan kesahatan diawali sesak nafas sampai terjadinya penyakit
tuberkulosilikoantrakosis dan dapat menimbulkan kematian.



• Penyakit Beriliosis : disebabkan oleh logam berilium murni, oksida, sulfat
maupun halogen.

Sumber : pabrik fluoresen,  pabrik pembuat tabung radio, dll.
Gangguan yang terjadi berupa nasofaringitis, bronkhitis maupun pneumonitis
dengan gejala demam, batuk kering dan sesak nafas.

Dampak pencemaran udara lainnya:
Dampak Kebisingan : kerusakan alat pendengaran, tuli, stress

Dampak pemakaian insektisida :  kandungan zat yang  bersifat karsinogenik dapat
menyebabkan kanker.

Kerusakan lapisan Ozon :  sinar ultraviolet yang menembus lapisan ozon masuk ke
bumi dapat menyebabkan kanker kulit



2. DAMPAK PENCEMARAN AIR
Air  yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit baik penyakit menular
maupun tidak menular.

Beberapa penyakit menular akibat pencemaran air:
Penyakit Hepatitis A, kolera, polliomyelitis, thypus abdominalis, dysentri, askariasis,
trachoma, skabies .

Bebarapa penyakit tidak menular akibat pencemaran air oleh logam berat :
•  Keracunan Cd :    menyerang otot polos sehingga menyebabkan tekanan darah naik,

gagal jantung, tulang menjadi rapuh, gagal ginjal.
Contoh kasus :  keracunan logam Cd pada penduduk Toyama di Jepang. Penduduk

banyak menderita gagal ginjal, kerapuhan tulang

•  Keracunan Co  :   merusak kelenjar gondok, pergelangankaki membengkak, tekanan
darah tinggi samapi gagal jantung.

Contoh kasus : keracunan logam Co pada penduduk Nebraska dan Ohama di Amerika,
penduduk di Canada. Penduduk banyak menderita penyakit jantung



• Keracunan Hg  :  sakit kepala, sukar menelan, penglihatan kabur, kaki menjadi
kaku, gusi membengkak dan disertai diare.

Contoh kasus:  keracunan logan merkuri pada penduduk Minamata di Jepang.
Sejumlah 100 orang mengalami cacat, sekitar 43 orang
meninggal dan 119 bayi lahir cacat.

•  Keracunan bahan insektisida :  gejalanya kepala pusing, mual, tremor sampai
terjadinya kerusakan organ hati dan ginjal, kanker kulit, kanker paru-paru dan
kanker hati.

3. DAMPAK PENCEMARAN TANAH
Pencemaran daratan/ tanah pada umumnya berasal dari limbah padat yang

dibuang atau dikumpulkan di suatu tempat penampungan baik yang bersifat
sementara maupun tetap (TPA).

Dampak pencemaran tanah dibedakan menjadsi
1. Dampak Langsung
2. Dampak Tidak Langsung



1. Dampak Langsung
- Dampak langsung berasal dari pembuangan limbah padat organik baik dari kegiatan

rumah tangga maupun industri olahan bahan makanan. Pada proses degradasi oleh
mikroorganisme terjadi proses pembusukan yang mengeluarkan bau busuk.

- Limbah padat/ sampah yang menumpuk di tempat pembuangan baik sementara
maupun akhir menyebabkan lingkungan menjadi kotor, kumuh tidak sehat.

2. Dampak Tidak Langsung
Dampak yang dirasakan oleh manusia melalui media lain.

Contoh:
Tempat pembuangan sampah, baik sementara maupun akhir akan menjadi pusat
berkembang-biaknya tikus, serangga (lalat, nyamuk) .  Tikus, lalat maupun  nyamuk
dapat menimbulkan berbagai penyakit menular.

Beberapa penyakit menular yang ditimbulkan oleh tikus, nyamuk maupun lalat adalah
penyakit pes, kaki gajah, penyakit malaria, penyakit demam berdarah.




