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IlmuIlmu KesehatanKesehatan LingkunganLingkungan
Adalah ilmu yang mempelajari hubungan Adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik antara faktor kesehatan dan timbal balik antara faktor kesehatan dan 

faktor lingkunganfaktor lingkungan

DASAR KESEHATAN LINGKUNGANDASAR KESEHATAN LINGKUNGAN



Ilmu Kesehatan Lingkungan Ilmu Kesehatan Lingkungan 
Didukung oleh : Didukung oleh : 

1. Ekologi1. Ekologi
2. Ekosistem2. Ekosistem
3. Pencemaran Lingkungan3. Pencemaran Lingkungan
4. Amdal 4. Amdal 
5. Dasar dasar pengelolaan Lingkungan.5. Dasar dasar pengelolaan Lingkungan.

Kesehatan Kesehatan -- Mencakup semua segi kehidupan dengan jangkauan yang Mencakup semua segi kehidupan dengan jangkauan yang 
sangat luas.sangat luas.

Status KesehatanStatus Kesehatan

1. Angka Kesakitan1. Angka Kesakitan
2. Ratio Penyakit di Masyarakat2. Ratio Penyakit di Masyarakat
3. Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif3. Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif
4. Bersifat menyeluruh , terpadu dan berkesinambungan.4. Bersifat menyeluruh , terpadu dan berkesinambungan.



FaktorFaktor--faktor yang mempengaruhi usaha faktor yang mempengaruhi usaha 
kesehatan.kesehatan.
Faktor lingkungan/kimia, biologi ataupun Sosial Faktor lingkungan/kimia, biologi ataupun Sosial 
budaya yang bersifat dinamis dan kompleks. budaya yang bersifat dinamis dan kompleks. 
Kondisi fisiologis manusia/masyarakat. Kondisi fisiologis manusia/masyarakat. 
Penyakit.Penyakit.

Ekspansi/ ulah manusia  Ekspansi/ ulah manusia   ketimpangan ketimpangan 
ekologis dan ketimpangan alam  ekologis dan ketimpangan alam   pencemaran pencemaran 
lingkungan lingkungan  gangguan fisiologis dan gangguan fisiologis dan 
Psikologis pada masyarakat.Psikologis pada masyarakat.



Pengertian sehat sakitPengertian sehat sakit

WHO :WHO :
Sehat , adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi Sehat , adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial, bukan sematakesejahteraan fisik, mental dan sosial, bukan semata--
mata bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan.mata bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan.

Konsep dari WHO :Konsep dari WHO :
Manusia dikatakan sehat adalah :Manusia dikatakan sehat adalah :
1. tidak sakit      3. tidak lemah      5. bahagia 1. tidak sakit      3. tidak lemah      5. bahagia 

secara rohanisecara rohani
2. tidak cacat      4. Sejahtera secara sosial  6. Fit 2. tidak cacat      4. Sejahtera secara sosial  6. Fit 

secara jasmani.secara jasmani.



Keadaan sakit Keadaan sakit ““ sakitsakit”” merupakan akibat dari merupakan akibat dari 
kesalahan adaptasi lingkungan (kesalahan adaptasi lingkungan (MaladaptationMaladaptation) dan ) dan 
reaksi antara manusia dan sumberreaksi antara manusia dan sumber--sumber penyakit.sumber penyakit.
““SakitSakit”” berarti suatu keadaan yang memperlihatkan berarti suatu keadaan yang memperlihatkan 
adanya keluhan  dan gejala sakit secara subyektif dan adanya keluhan  dan gejala sakit secara subyektif dan 
obyektif, sehingga penderita butuh pengobatan untuk obyektif, sehingga penderita butuh pengobatan untuk 
menjadi sehat.menjadi sehat.

Tingkat pengukuran kesehatan.Tingkat pengukuran kesehatan.
a. Nilai unsur tubuha. Nilai unsur tubuh
b. BB, TBb. BB, TB
c. Tekanan darahc. Tekanan darah
d. Frekuensi pernafasand. Frekuensi pernafasan
e. Pemeriksaan cairan tubuhe. Pemeriksaan cairan tubuh
f. Faal hati. SGOT, SGPT.f. Faal hati. SGOT, SGPT.



Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit 
((Natural history of DisesaseNatural history of Disesase))

1. 1. TingkatTingkat kepekaankepekaan ( ( Stage of SusceptibilityStage of Susceptibility))
2. 2. TingkatTingkat sebelumsebelum sakitsakit ( ( Stage of Stage of presymptomaticpresymptomatic diseasedisease))
3. 3. TingkatTingkat SakitSakit SecaraSecara klinisklinis ((Stage of Clinical diseaseStage of Clinical disease))
4. 4. TingkatTingkat kecacatankecacatan ((Stage of disabilityStage of disability))



PENCEGAHAN PENYAKITPENCEGAHAN PENYAKIT
ProsesProses pencegahanpencegahan tersebuttersebut tidaktidak dapatdapat dipisahkandipisahkan daridari
kondisikondisi lingkunganlingkungan dandan sejarahsejarah terjadinyaterjadinya penyakitpenyakit..
ProsesProses pencegahanpencegahan : : deteksideteksi dandan intervensiintervensi padapada penyebabpenyebab
dandan faktorfaktor resikoresiko penyakitpenyakit..
PencegahanPencegahan : : inhibisiinhibisi terhadapterhadap perkembanganperkembangan suatusuatu

penyakitpenyakit sebelumsebelum penyakitpenyakit tersebuttersebut terjaditerjadi..
TingkatTingkat daridari pencegahanpencegahan penyakitpenyakit adalahadalah ::
1. 1. PencegahanPencegahan primer (primer (primary prevention)primary prevention)

TkTk PencegahanPencegahan iniini dapatdapat dilakukandilakukan padapada fasefase kepekaankepekaan daridari sejarahsejarah
alamialami

2. 2. Suatu.PencegahanSuatu.Pencegahan sekundersekunder ( ( Secondary preventionSecondary prevention))
TingkatTingkat pencegahanpencegahan iniini dapatdapat dilakukandilakukan padapada fasefase preklinikpreklinik dandan
klinikklinik..

3. 3. PencegahanPencegahan tersiertersier ((Tertiary preventionTertiary prevention))
TingkatTingkat pencegahanpencegahan iniini dapatdapat dilakukandilakukan padapada fasefase penyakitpenyakit yang yang 
sudahsudah lanjutlanjut atauatau fasefase kecacatankecacatan. . 



LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP
BatasanBatasan LingkunganLingkungan HidupHidup

MenurutMenurut UU RI No 23 UU RI No 23 TahunTahun 1997 1997 tentangtentang PengelolaanPengelolaan LingkunganLingkungan
hiduphidup, , makamaka yang yang disebutdisebut lingkunganlingkungan hiduphidup adalahadalah ::

““KesatuanKesatuan ruangruang dengandengan semuasemua bendabenda, , dayadaya, , keadaankeadaan, , 
dandan mahl;ukmahl;uk hiduphidup, , termasuktermasuk didalamnyadidalamnya manusiamanusia dandan
perilakunyaperilakunya, yang , yang mempengaruhimempengaruhi perikehidupanperikehidupan dandan
kesejahteraankesejahteraan manusiamanusia sertaserta mahlukmahluk hiduphidup lainnyalainnya””..
Menurut pendapat G.Melvyn Horve (1980)Menurut pendapat G.Melvyn Horve (1980)
Pengertian Lingkungan berbedaPengertian Lingkungan berbeda--beda menurut disiplin beda menurut disiplin 
ilmu yang dipunyai, menurut ahli cuaca dan iklim ilmu yang dipunyai, menurut ahli cuaca dan iklim 
lingkungan berarti atmosfir, sedangkan menurut ahli lingkungan berarti atmosfir, sedangkan menurut ahli 
tehnologi lingkungan, maka lingkunagn berarti atmosfir tehnologi lingkungan, maka lingkunagn berarti atmosfir 
dengan ruangannya. Ahli ekologi berpendapat bahwa dengan ruangannya. Ahli ekologi berpendapat bahwa 
lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan 
tumbuhan.tumbuhan.



Macam Lingkungan HidupMacam Lingkungan Hidup
Menurut  F Gunarwan Soeratmo (1988) adalah:Menurut  F Gunarwan Soeratmo (1988) adalah:
--Komponen fisik dan KimiaKomponen fisik dan Kimia
--Komponen Hubungan EkologiKomponen Hubungan Ekologi
--Komponen sosialKomponen sosial
--Komponen biologisKomponen biologis

Menurut G. Melvyn HoweMenurut G. Melvyn Howe (1980)(1980)
1. Lingkungan internal (1. Lingkungan internal (enternal environmententernal environment))
2. Lingkungan eksternal (2. Lingkungan eksternal (external environment)external environment)
Menurut gangguan terhadap kesehatan manusiaMenurut gangguan terhadap kesehatan manusia
1. Lingkungan fisik1. Lingkungan fisik
2. Lingkungan biologik2. Lingkungan biologik
3. Lingkungan manusia (sosial3. Lingkungan manusia (sosial--ekonomiekonomi-- budaya)budaya)



Pengelolaan Lingkungan HidupPengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan 

lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang 
pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraanpembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan

manusia.manusia.

Tujuan pengelolaan Lingkungan hidup.Tujuan pengelolaan Lingkungan hidup.
a. Tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengana. Tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan

lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan.lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan.
b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksanab. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkunganc. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan

hiduphidup
d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untukd. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk

kepentingan generasi sekarang dan mendatang.kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
e. Terlindungnya negara dari kegiatan negara lain yang berakibate. Terlindungnya negara dari kegiatan negara lain yang berakibat

merusak Lingkunganmerusak Lingkungan



Perlindungan Lingkungan HidupPerlindungan Lingkungan Hidup
Perlindungan hidup ditujukan terhadap :Perlindungan hidup ditujukan terhadap :
Sumber daya alam non hayatiSumber daya alam non hayati
Konservasi Sumber daya alam hayati dan Konservasi Sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnyaekosistemnya
Perlindungan sumber daya buatanPerlindungan sumber daya buatan
Perlindungan cagar budayaPerlindungan cagar budaya
Perlindungan lingkungan hidup dilakukan Perlindungan lingkungan hidup dilakukan 
berdasarkan Baku Mutu Lingkungan (BML) yang berdasarkan Baku Mutu Lingkungan (BML) yang 
diatur dengan peraturan perunadangdiatur dengan peraturan perunadang--undanganundangan..



HUBUNGAN SAKIT/SEHAT DANHUBUNGAN SAKIT/SEHAT DAN
LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

Model Ekologi (Model Ekologi (Ecologic Models)Ecologic Models)
Hubungan faktor yang mencakup sektor Hubungan faktor yang mencakup sektor 

lingkungan yanglingkungan yang
terdiri dari fisik, biologi dan sosial selalu terdiri dari fisik, biologi dan sosial selalu 

berhubunganberhubungan
dengan sektor Host dan agent.dengan sektor Host dan agent.



HostHost

Agent      Agent      EnvironmentEnvironment

Gambar 1. Segitiga EpidemiologiGambar 1. Segitiga Epidemiologi

Gambar 2. Whell model of Man environment interaction.Gambar 2. Whell model of Man environment interaction.

Faktor HostFaktor Host
Faktor AgentFaktor Agent
Faktor EnvironmentFaktor Environment

Manusia (Host)

Lingk. Fisik/ Kimia

Lingk. biologi
Lingk. sosial
Genetic core



Lingkungan Hidup Fisik dan PenyakitLingkungan Hidup Fisik dan Penyakit
Aspek fisik dari lingkungan antara lain Aspek fisik dari lingkungan antara lain 

panas, sinar, udara dan air, radiasi, panas, sinar, udara dan air, radiasi, 
atmosfiratmosfir

dan tekanan. .dan tekanan. .

Lingkungan Hidup Biologi dan PenyakitLingkungan Hidup Biologi dan Penyakit
Agent penyakit infeksiusAgent penyakit infeksius



FAKTOR HOSTFAKTOR HOST
 FaktorFaktor intrinsikintrinsik, yang , yang dipengaruhidipengaruhi sifatsifat

genetikgenetik manusiamanusia. . MeningkatnyaMeningkatnya faktorfaktor
determinandeterminan genetikgenetik, , berhubunganberhubungan dg dg 
meningkatnyameningkatnya atauatau menurunnyamenurunnya kepekaankepekaan
thdthd penyakitpenyakit tttttt, , halhal iniini berhubberhub dg dg 
kepribadiankepribadian manusiamanusia sptspt, , agresifitasagresifitas, , 
ambisiusambisius, , aktifaktif dandan dikejardikejar waktuwaktu
cenderungcenderung (risk factor) (risk factor) terkenaterkena seranganserangan
jantungjantung koronerkoroner



FaktorFaktor AgentAgent
Agent Agent daridari penyakitpenyakit berlokasiberlokasi padapada
lingkunganlingkungan tertentutertentu, agent , agent lingklingk fisikfisik, , mismis ; ; 
radiasiradiasi sinarsinar radioaktifradioaktif penyebabpenyebab sterilitassterilitas. . 
AgenAgen daridari lingklingk kimiakimia , , misalnyamisalnya limbahlimbah
industriindustri yang yang mengandungmengandung bahanbahan kimiakimia
(Hg) (Hg) penyebabpenyebab penyakitpenyakit MinamataMinamata..



FaktorFaktor LingkunganLingkungan

 SebagaiSebagai faktorfaktor ekstrinsikekstrinsik yang yang terdiriterdiri
daridari lingklingk fisikfisik, , kimiakimia, , biologibiologi dandan
sosialsosial..

 PendekatanPendekatan lain lain adalahadalah model model rodaroda
 PendekatanPendekatan segitigasegitiga epidemiologiepidemiologi
 KeduaKedua model model diatasdiatas menyebutkanmenyebutkan

bahwabahwa lingkunganlingkungan fisikfisik, , biologibiologi dandan
sosialsosial dapatdapat menyebabkanmenyebabkan penyakitpenyakit..



LingkLingk FisikFisik HidupHidup & & PenyakitPenyakit

AspekAspek fisikfisik daridari lingkunganlingkungan antaraantara lain, lain, 
panaspanas, , sinarsinar, , udaraudara, air, , air, radiasiradiasi, , atmosferatmosfer
dandan tekanantekanan. Dg . Dg berkembangnyaberkembangnya industriindustri, , 
makamaka aspekaspek fisikfisik daridari lingkungnlingkungn akanakan
meningkatmeningkat dandan akanakan memberikanmemberikan
pencemaranpencemaran pd pd manusiamanusia, , sbgsbg contohcontoh
pencemaranpencemaran didi London (1952) yang London (1952) yang 
membawamembawa kematiankematian 4000 4000 orangorang. . ApabilaApabila
menahunmenahun, , makamaka pencemaranpencemaran udaraudara
terutamaterutama dikotadikota besarbesar akanakan dptdpt
menyebabkanmenyebabkan penyakitpenyakit pd pd saluransaluran
pernafasanpernafasan..



Reservoir (manusia dan Binatang)Reservoir (manusia dan Binatang)
Vektor pembawa penyakitVektor pembawa penyakit
Tumbuhan dan binatangTumbuhan dan binatang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Water borne Disease                              Water borne Disease                              PxPx ((penyakitpenyakit))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------
Algae                                                      GE= gAlgae                                                      GE= gastro enteritisastro enteritis
Bakteri                                                     KholBakteri                                                     Kholeraera
Parasit                                                      MalParasit                                                      Malaria, cacinganaria, cacingan
Protozoa                                                    DeseProtozoa                                                    Desentryntry
Virus                                                         PoVirus                                                         Polio, Hepatitislio, Hepatitis



Lingkungan Hidup SosialLingkungan Hidup Sosial--EkonomiEkonomi--Budaya dan Penyakit.Budaya dan Penyakit.
Lingkungan tersebut bersifat dinamis dan cukup pelik serta Lingkungan tersebut bersifat dinamis dan cukup pelik serta 

berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Mis faktor kebiasaan berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Mis faktor kebiasaan 
sosial, penerimaan ide (pengetahuan  sikap dan tindakan.sosial, penerimaan ide (pengetahuan  sikap dan tindakan.

Hub Komponen Lingkungan Sumber dan Penyakit/Gangguan Hub Komponen Lingkungan Sumber dan Penyakit/Gangguan 
KesehatanKesehatan

Lingkungan                            Sumber                    Lingkungan                            Sumber                    Penyakit/GangguanPenyakit/Gangguan
Fisik/KimiaFisik/Kimia
Bhn radioaktif                       Alami                      Bhn radioaktif                       Alami                      KankerKanker

Senjata nuklir    Senjata nuklir    
Gangguan genetikaGangguan genetika

Pusat tenaga nukliPusat tenaga nuklirr
Tambang uranium Tambang uranium 

Sinar matahari                        Alami                     Sinar matahari                        Alami                     Kanker kulitKanker kulit
TerbakarTerbakar

Kebisingan                             Alami                    Kebisingan                             Alami                    Ambang Pendengaran Ambang Pendengaran 
MeningkatMeningkat

Buatan manusia   Buatan manusia   TuliTuli
Vibrasi                                    Alat2 banguan        Vibrasi                                    Alat2 banguan        Vibrasi lokalVibrasi lokal

Vibrasi seluruh Vibrasi seluruh 
tubuhtubuh



BiologiBiologi
FaunaFauna
MO                                    MO                                    Kotoran Manusia yang sakit        Px infeksiKotoran Manusia yang sakit        Px infeksi
Parasit                                Parasit                                Kotoran manusia                          Cacing gelangKotoran manusia                          Cacing gelang
Vektor (nyamuk)                Vektor (nyamuk)                Genangan air                                Cacing tambangGenangan air                                Cacing tambang

Cacing kremi (DBD)Cacing kremi (DBD)
FloraFlora
Jamur                                 Jamur                                 Non Hygiene                              candidiasisNon Hygiene                              candidiasis

Versicolor (panu)Versicolor (panu)
SOSEKBUDSOSEKBUD
Kelebihan penduduk                Angka kelahiran meningkat     Kelebihan penduduk                Angka kelahiran meningkat     Px InfeksiPx Infeksi
Miskin                                      Pengaguran meningkatMiskin                                      Pengaguran meningkat KamtibnasKamtibnas
Slum area                                Sanitasi jelek        Slum area                                Sanitasi jelek        Px infeksi, virus Px infeksi, virus 

dan dan 
Parasit.Parasit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




