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DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP KESEHATAN

Sidharta Adyatma
Norma Yuni Kartika

Program Studi Pendidikan GeografiJurusan Pendidikan lps FKlp UNLAM

Abstract: Environmental pollution has always been a problem for human life. There are various
factors that causing pollution to the environment. According to our study, most of the pottution is
caused by the development of human life. This articles aims to review how the development of
humtan life can cause the environment potlution. Human activities such as household waste,
agriculture, vehicle, and industries are poss ible cause of environment pollutions. According to
the impoftance of environment, there is a necessity to take several actions to solve the poltution
problem.

Keywo rds : i m pact, Envi ron ment pott ution, H ealth

PENDAHULUAN
Sejak dulu kala, masalah penduduk

sudah menjadi perhatian manusia. Sebelum
memasuki abad ke-17 rnasalah penduduk
didasarkan atas pandangan akan
pentingnya jumlah penduduk tetap
dipe;tahankan, bahkan jika bisi
ditingkatkan. Namun sejak abad ke-1?,
dimana pertumbuhan dunia mulai menjadi
pe9at, ditambah lagi dengan terjadinya
peledakan penduduk di abad ke-1g, maka
banyak pandangan yang menentang
peningkatan jumlah penduduk.Thornas
Robert Malthus, yang datang di akhir abad
ke-18 denghn teorinya, plOa dasarnya
menyatakan bahwa penduduk yang banyak
merupakan penyebab kemiskinan. Hal ini
dikarenakan laju pertumbuhan penduduk
yang mengikuti deret ukur, tak akan pernah
terkejar oleh pertumbuhan makanan dan
pakain yang hanya mengikuti deret hitung.
Karena itu menurut Malthus untuk dapat
keluar dari pemasalahan kekur.angan
tersebut, pertumbuhan penduduk harus
dibatasi (Soerjani dkk, 1gB7).

lndonesia juga iermasuk Negara
yang harus berjuang melawan pertambahan
penduduknya. Menurut data statistik dari
BPS, jumlah penduduk lndonesia saat ini
adalah 225 juta jiwa, dengan angka
pertumbuhan bayi sebesar 1,39 % per
tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebihkecil dibandingkan dengan angka

pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitusebesar 2p4 o/o

(htlp: I liizzahl uvg ree n. wo rd press. co m).
Dengan jumlah penduduk sebesar 2ZS iutajiwa, maka perlambahan penduduk seiiap
tahunnya adalah 3,S juta jiwa, Apabili
tingkat pertumbuhan penduduk terus
bertahan, penduduk lndonesia akan berlipat
dua. jumlahnya dalam 15 tahun kedepan,
sehingga pada tahun 2O2S penOuduk
lndonesia akan menjadi sekitar 500 juta
jiwa.

Dengan bertambahnya jurnlah
penduduk, sumber daya lain di simping
lahan juga diperlukan dalam jumlah yang
meningkat. Hal ini menghadapkan kita pada
masalah penyusutan, kerusakan dan
habisnya sumberdaya alam dan lingkungan.
Hal ini dikarenakan, kerusakan 

- 
sumber

daya alam dan lingkungan yang terjadi
selama ini berkaitan erat dengan tinjkat
pertambahan penduduk dan [da
penyebaran yang kurang seimbang dengan
jumlah dan penyebaran sumber diya aiam
serta daya dukung lingkungan yang ada.

Masalah lain yang kita hadapi
sebagai akibat pertambahan penduduk
ialah pencemaran lingkungan. pencemaran
itu pertama-tama disebabkan oleh limbah
rumah tangga, dan bersamaan dengan
meningkatnya kegiatan ekonomi juga terjadi
pencemaran oleh industri dan transportasi.
Modernisasi yang didukung oleh
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industrialisasi dapat diperkirakan akan
memberi beban yang cukup berat terhadap
lingkungan, karena devisit sumber daya
alam disertai pengotoran lingkungan

dengan laju yang semakin cepat, sehingga
menimbulkan banyak masalah kesehatan
(Soemirat, 2005).

Gambar 1. Hubungan dinamika kependudukan dengan kesehatan lingkungan
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Sumber: Juli soemirat, 2005

PEMBAHASAN
Lingkungan dan kesehatan

Lingkungan mengandung sumber
daya alam yang dibutuhkan seftua
organisme, termasuk rnanusia, baik untuk
kebutuhan dasar maupun diatas kebutuhan
dasar (industrialisasi). Permasalahan yang
timbul adalah bahwa selain menggunakan
sunnber daya alam yang tersedia, makhluk
hidup inipun membuang limbahnya kembali
ke lingkungan.- Di lingkungan pemukiman dan
industri masalah utama yang masih tetap
merupakan hal yang belum terpecahkan
adalah masalah limbah kota dan limbah
indusri. Bahan berbahaya yang dihasilkan
sebagai limbah oleh kegiatan-kegiatan
industri makin bertambah. t-imbah yang ada
dibuang di sungai, ke laut, atau ke lapisan
bumi yang lebih dalam. Limbah kota, baik
berupa limbah padat maupun yang berupa
limbah cair atau limbah gas makin
bertambah. Selain industri, kepadatan
kendaraan bermotor di kota-kota
merupakan salah satu sumber penceraman
udara. Kemacetan lalu lintas kota semakin
menambah pencemaran udara.

Menumpuknya limbah dan cara
pembuangan yang salah, serta pencemaran
udara akibat kepadatan kendaraan
bermotor tentunya membahayakan
kelangsungan kehidupan yakni air sungai
yang dikotori, udara yang tercemar,
timbunan limbah dipinggir jalan, dan
sebagainya. Akibat negatif dari pencemaran
ini terlihat dari dampaknya terhadap
kesehatan masyarakat. Penyakit yang
paling banyak menimbulkan kematian bayi
di lndonesia adalah penyakit saluran
pernapasan, muntah ber dan infeksi. Hal ini
menunjukkan salah satu akibat pencemaran
yang ditimbulkan oleh berbagai bahan yang
dihasilkan atau dipergunakan oleh manusia
dan akilratnya terhadap kualitas lingkungan
hidup.

Dengan demikian akan terjadi efek
atau pengaruh balik terhadap kualitas
sumber daya alam yang sangat dibutuhkan
untuk menunjang kehidupan manusia
dengan organisme lain, dan akhirnya
kualitas lingkungan ini akan berpengaruh
terhadap penyakit dan kualitas lingkungan
ini akan berpengaruh terhadap kualitas
kesehatan masyarakat (Soemirat, 2005).
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Hasalah Kesehatan yang Berkaitan
Dengan Lingkungan

Linkungan hidup adalah kesatuan
ruatg dengan'semua benda, daya keadadn
dan,makhluk hidup, termasuk di dalamnya
rmnusia dan perilakunya yang
mempengaruhi peri kehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
hinnya (UU/No. 2311977 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup) sedangkan
kesqhatan lingkungan adalah suatu kondisi
atau keadaan lingkungan yang optimal,
sehingga berpengaruh positif terhadap
brwujudnya status kesehatan yang optimal
pula (Mubarak & Chayatin 2009)..

Penyebab meningkatnya masalah
Iesehatan, berupa penyakit dan kematian
sekarang ini antara lain oleh perubahan
yang dibuat manusia dalam lingkungan
hidupnya. Perubahan ini muncul dari
adanya pertambahan penduduk yang
diiringi oleh penggunaan teknologi modern
yang mampu memproduksi lebih banyak
barang dan jasa untuk rnemenuhi
kebtltuhan hidup manusia. Perubahan
lingllungan ini telah rnenimbulkan berbagai
macam jenis penyakit seperti stoke,
penyakit jantung, kanker dan 'lain

sebagainya. Penebaran penyakit- penyakit
tersebut kebanyakan disebabkan oleh
masuknya bahan-bahan kimia baru ke
dalam ekosistem, bertambahnya tingkat
polusi udaia dan air serta kepadatan
manusia.. Penyebab penyakit yang dapat
berupa bahan fisik mauPun kimia dan
barbagai rnacam organisme seperti virus,
bakteri, fungus, protozoa, cacing dan
serangga, dapat ditularkan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan
perantara udara, air, tanah, hewan atau
tumbuhtumbuhan (Soerjani dkk, 1 987).

Penularan Penyakit Melatui Air
Air sebagai salah satu sumber daYa

alam yang sangat diPerlukan dalam
menunjang kehidupan manusia, baik untuk
minum, masak, cuci dan iuga digunakan
untuk keperluan agricu[tuial, industri,
transportasi, perikanan dan lain-lain. Oleh
karena itu interaksi antara manusia dengan
air 'akan selalu ada. Namun demikian,

masalah akan muncul ketika kualitas air
tidak diperhatikan, maka air dapat menjadi
sumber penyakit. Air dapat mengandung
zal-zal kimia yang berbahaya untuk
kehidupan, bila terdapat pencemaran
dengan berbagai bahan kimia yang dapat
berasal dari berbagai sumber alam maupun
sumber buatan manusia.

Tingkat pencemaran yang terberat
adalah akibat limbah industri yang dibuang
ke sungai dan juga tumpahan minyak
dilautan. Pencemaran di sungai dan
dilautan ini telah menyebabkan ekosistem
dan habitat air menjadi rusak bahkan mati.
Untuk sungai, pembuangan limbah industri/
pabrik telah merusak habitat sungai
sepanjang puluhan kilometer. Limbah
industri ini mengandung logam berat, toksin
organik, minyak dan zat lainnya yang
memiliki efek termal dan juga dapat
mengurangi kandungan oksigen dalam air.
Limbah berbahaya ini selain menyebabkan
kerusakan bahkan matinya habitat sungai,
juga mengakibatkan timbulnya masalah
kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di
sepanjang sungai yang menggunakan air
sungai tsb untuk keperluan MCK (Mandi,
Cuci dan Kakus).

Tidak hanya sepanjang aliran
sungai, resapan bahan kimia juga
mencemari air bawah tanah sepanjang
belasan bahkan puluhan meter dari sungai
tsb. Pengeboran air bawah tanah yang
dilakukan penduduk di dekat aliran sungai
sering kali mendapatkan air bawah tanah
yang keruh kehitaman, berbau bahkan
berlendir:. Dan bila dipaksakan untuk
keperluan MCK akan mengakibatkan
penyakit dan gatal-gatal pada kulit.

Selain limbah industri, limbah rumah
tangga juga memiliki peranan yang besar
dalam pencemaran air. Limbah rumah
tangga initerbagi menjadi 2 golongan, yakni
limbah organik dan anorganik. Limbah
organik adalah limbah yang dapat diuraikan
oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah dan
daun daunan. Sementara limbah anorganik
tidak dapat diurai oleh bakteri seperti bekas
kaca, karet, plastik, logam, kain, kayu, kulit,
dll. Untuk pertanian, penggunaan pupuk
dan pestisida yang berlebihan juga dapat
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mencemari air di lingkungan sekitarnya.
Limbah pupuk mengandung fosfat yang
dapat merangsang pertumbuhan'gulma air
seperti ganggang dan enceng gondok.
Pertumbuhan gulma air yang tidak
terkendali ini dapat menimbulkan dampak
seperti yang diakibatkan oleh pencemaran
air dan deterjen.

Limbah pestisida memiliki aktifitas
jangka waktu yang lama dan ketika terbawa
aliran air keluar dari areal pertanian, dapat
mernatikan hewan yang bukan sasaran
seperti ikan, udang dan hewan air lainnya.
Pestisida mempunyai sifat relatif tidak larut
dalam air. Tetapi relative mudah larut dan
konsentrasinya cenderung meningkat dalam
lemak dan sel sel tubuh mahluk hidup yang
disebut Biological Amplification, sehingga
apabila masuk ke dalam mata rantai
makanan konsentrasinya makin tinggi dan
tertinggi adalah konsumen puncak.
Contohnya ketika dalam tubuh ikan
kadarnya 6 ppm, di dalam tubuh burung
pempkan ikan kadarnya meningkat menladi
100 ppm dan akan menrngkat terus sampai
konsumen puncak (www.e-dukasi. net)

Banyak penyakit menular bersumber
pada air seperti radang mata akibat virus
yang sering didapat setelah berenang di

kolam renang Yang kurang
pemeliharaannya. Penyakit bakteri yang

bersumber_ pada air seperti typhoid, disentri
dan kolera. Selain itu, air juga dapat
menjadi . tempat perindukan berbagai
penyebar dan sumber penyakit, seperti
nyamuk yang dapat menularkan berbagai
macam penyakit. Penyakit virus yang
banyak ditakuti menyerang anak-anak yang
sehat adalah demam berdarah. Penyakit ini

ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypty yang
dapat berkembang biak dalam air disekitar
rumah. Penyakit yang ditularkan oleh
nyamuk yang disebabkan protozoa adalah
malaria. Selain itu penyaklt cacing yang
ditularkan oleh nyamuk yaltu flan'asis yang

menyebabkan gejala kaki gajah atau
elephantiasis (Soemirat, 2009).

Penularan penyakit melalui udara
Udara diperlukan organisme untuk

bernapas setiap detik. Apabila udara at-zat

yang tidak diperlukan manusia dalam
jumlah yang membahayakan, maka dapat
terjadi penyakit, Penyakit dapat ditularkan
dengan nienghirup penyebab penyakit
dalam pernapasan. Penyakit influenza,
tuberculosis, campak, cacar air merupakan
contoh-contoh penyakit yang infeksinya
melalui udara. Pencemaran udara yang
disebabkan industri dapat menimbulkan
asphyxia dimana darah kekurangan oksigen
dan tidak mampu melepas CO2 disebabkan
gas beracun besar konsentrasinya dedalam
atmosfirseperti CO2, H2S, CO, NH3, dan
CH4. Kekurangan ini bersifat akurat dan
keracunan bersifat sistemik penyebab
adalah timah hitam, Cadmium,Flour dan
insektisida.

Pencemaran udara dengan berbagai
bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan
langsung pada paru-paru. Selain itu juga
dapat pula menyebabkan iritasi pada paru-
paru sehingga lebih mudah terserang oleh
penyakit infeksi TBC. Exhaust fume
kendaraan berrnotor juga diduga sebagai
penyebab kanker paru-paru (Soerjani dkk,
1987). Substansi pencemar yang terdapat
di udara dapat masuk ke dalam tubuh
melalui sistem pernapasan. Jauhnya
penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh
bergantung kepada jenis pencemar.
Partikulat berukuran besar dapat tertahan di
saluran pernapasan bagian atas,
sedangkan partikulat berukuran kecil dan
gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-
paru, zat pencemar diserap oleh sistem
peredaran darah dan menyebar ke seluruh
tubuh.

Dampak kesehatan yang Paling
umum dijumpai adalah ISPA (infeksi saluran
pernapasan akut), termasuk di antaranya,
asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan
lainnya. Beberapa 'zat pencemar
dikategorlkan sebagai toksik dan
karsinogenik
(http ://id.wi ki pedi a. o rg/wl ki/La oisan-ozon).

Penularan penyaiit melalui tanah
Seperti halnya air dan udara, tanah

juga banyak mengandung PenYakit,
terutama jika tercemar oleh kotoran
manusia dan hewan. Penyakit tetanus
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dapat terjadi jika luka terkena tanah.
Didalam tanah juga banyak ditemukan
oentuk-bentuk infektif berbagai parasit
seperli cacing-cacing perut yang
cenyebarannya melalui tanah. Sampah
misalnya, dalam keadaan terbuka dapat
menjadi sarang lalat dan tikus yang dapat
menyebarkan penyakit. Dampak
pencemaran tanah terhadap kejsehatan
tergantung pada tipe polutan, jalur masuk
re dalam tubuh dan kerentanan populasi
yang terkena. Kromium, berbagai macam
:estisida dan herbisida merupakan bahan
<arsinogenik untuk semua populasi. Timbal
sangat berbahaya pada anak-anak, karena
dapat menyebabkan kerusakan otak, serta
<erusakan ginjal pada seluruh populasi.

Paparan kronis (terus-menerus)
:erhadap benzena pada konsentrasi tertentu
:apat rneningkatkan kemungkinan terkena
eukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena
:ikenal dapat nrenyebabkan kerusakan

njal, beberapa bahkan tidak dapat diobati.
dan siklodiena teikait pada keracunan

i. Organof*sfat dan karmabat dapat
menyebabkan gart$uan pada saraf

:iot. tserhagai pelarut irang mengandung
.,orin merangsang perulrahan pada hati dan

njal serta penurunan sistem saraf pusat.
erdapat beberapa rnacam dampak

yang tarrrpak seperti sakit
pusiiig, ietih, irltasi rnata dan ruam

untuk' paparan bahan kimia yang
di atas" Yang jelas, pada dosis yang

, pencemaran tanah dapat
kematian,

Pencemaran tanah juga dapat
berikan dampak terhadap ekosistem.

kimiawi tanah yang radikal
timbul dari adanya bahan kimia mempengaruhi status kesehatan

bahkan pada dosis
rendah sekalipun. Perubahan ini dapat
ebabkan perubahan metabolisme dari

endemik dan antropoda
hidup di lingkungan tanah tersebut.

bahkan dapat memusnahkan
pa spesies primer dari rantai

yang dapat rnernberi akibat yang
ar terhadap predator atau tingkatan lain
rantai makanan tersebut. Bahkan jika
kimia pada bentuk kehidupan terbawah

tersebut rendah, bagian bawah piramida
makanan dapat menelan bahan kimia asing
yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi
pada makhluk-makhluk penghuni piramida
atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada
saat ini, seperti konsentrasi DDT pada
burung menyebabkan rapuhnya cangkang
telur, meningkatnya tingkat kematian
anakan dan kemungkinan hilangnya
spesies tersebut (http://id.wi kipedia. org).

Dampak pada pertanian terutama
perubahan metabolisme tanaman yang
pada akhirnya dbpat menyebabkan
penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat
menyebabkan dampak lanjutan pada
konservasi tanaman dimana tanaman tidak
mampu menahah lapisan tanah dari erosi.
Beberapa bahan pencemar ini memiliki
waktu paruh yang panjang dan pada kasus
lain bahan-bahan kimia derivatif akan
terbentuk dari bahan pencemar tanah
utama.

Yang paling susah dihadapi dalam
lingkungan khususnya tanah adalah
mengenai "sampah" terjadi peningkatan
jumlah sampah yang signifikan terjadi dari
tahun ke tahun seiring dengan jumlah
penduduk. Akibat dari menumpuknya
sarnpah ini, banyak daerah-daerah yang
mengalami kebanjiran, yang pada akhirnya
menimbulkan berbagai permasalahan
kesehatan, seperti malaria, types, dan
kekuranga gizi bagi balita akibat sulinya
memperoleh bahan makanan. Faktor-faktor
yang dapat menjadi penyebab terjadinya
penyakit terhadap manusia yang berupa
udara, air, cuaca atau iklim serta kehidupan
penduduk itu. Hal ini tidak dapat disangkal
lagi kualitas lingkungan pasti

masyarakat. Jadi, dipandang dari segi
lingkungan kesehatan, penyakit terjadi
karena interaksi antara manusia dan
lingkungan.

I
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PENUTUP
Dalam pelaksanaan pembangunan,

penduduk merupakan faktor yang sangat
dominan karena penduduk tidak saja
menjadi pelaku pembangunan tetapi juga
rnenjadi sasaran atau tujuan dari
pembangunan. Oleh sebab itu guna
menunjang keberhasilan pembangunan
perkembangan penduduk perlu diarahkan
sehingga mempunyai ciri-ciri ataur
karakteristik yang menguntungkan
pembangunan.

Pertambahan- penduduk . sangat
berpengaruh dengan lingkUngan, karena
makin cepat pertumbuhan manusia dapat
merubah keadaan lingkungan yang sangat
cepat sehingga dapat menimbulkan
berbagai macam permasalahan kesehatan.
Soemirat (2005) menyatakan jumlah
penduduk menentukan kepadatan yang
selanjutny menentukan: (a) konsentrasi
limbah yang terbentuk, baik padat, cair
maupun gas (b) cepat lambatnya penyakit
dapat menular (c) pelayanan kesehatan
yang diperlukan, seperti penyediaan air
minum, penyaluran timbah cair, sanitasi
persampahan, pemukiman (d) banyak
tidaknya korban yang jatuh apabila teirjadi
peniemaran lingkungan. Mengingat begitu
pentingnya pemeliharaan lingkungan ini
terutama pada kesehatan, penanggulangan
terhadap masalah initentunya harus segera
diperhatikah. Peran serta masyarakal di
dalam usaha penanggulangan kerusakan
lingkungan perlu lebih ditingkatkan lagi.
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