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Dampak Teknologi dan IPA terhadap Kebutuhan
Pokok
1. Sandang

Penemuan Polimer Sintesis (plastik) dapat
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari , 
misalnya: bahan pakaian, peralatan rumah tangga, 
dll.
“Masalah” yang muncul adalah plastik tidak dapat
dihancurkan oleh bakteri pembusuk, akibatnya
tanah-anah menjadi tidak subur/tidak dapat
ditanami. 



JalaNkeluaruntuk mengatasi masalah tersebut
antara lain:

a. Membakar sampah plaastik teraebut
b. Mengolah plastik menjadi bahan plastik
c. Menciptakan teknologi untuk membuat polimer

yang mudah dihancurkan



2. Papan
Kemajuan teknologi IPA menyebabkan kemudahan dalam
pembuatan tempat tinggal, gedung, dll dengan segala
model dan aristitiknya. Tetapi alat-alat modern yang 
digunakan untuk memperoleh bahan-bahan (misalnya; 
penebangan kayu di hutan dengan alat modern tidak dapat
memilih pohon yang seharusnya tidak dipotong , bahkan
tunas-tunas ikut terlindas alat tersebut. Akibatnya proses
pergantian pertumbuhan pohon menjadi lambat bahkan
mungkin tidak tumbuh. Hal ini dapat menyebabkan
timbulnya bencana banjir, kekeringan, perusakan habitat 



3. Pangan
Positif Negatif
 Perolehan bibit unggul
 Mekanisasi pertanian
 Pengawetan makanan
 Pupuk
 Racun yang diciptakan untuk

pembasmi hama tanaman

 Pengurangan tenaga kerja
 Racun pembasmi hama dapat

membunuh hewan, meracuni
hasil panen, menyebabkan
ekosistem terganggu



Dampak IPA dan Teknologi
terhadap Sumber Daya Alam
1. Minyak Bumi

a. Penggalian minyak bumimembawa akibat polusi
daerah sekitarnya.  Sebab tumpahan minyak bumi
akan merusak tumbuhan dan hewan di tempat itu.

b. Hasil pembakaran minyak bumi yang berupa gas 
karbon monoksida dapat meracuni sel-sel yang 
menyebabkan sel tidak berfungsi lagi



2. Batubara
Penambangan batubara berakibat;

a. Penyakit karena cacing tambang
b. Sesak napas bagi para penambang (karena dalam

ruang yang terbatas , gas yang ada sebagian besar
mengandung sulfur oksida, CO)

c. Pengangkutan batubara menimbulkan polusi karena
tumpahan

d. Hasil pembakaran batubara dapat menyebabkan
udara kotor mengandung karbondioksida, dll



3. Air
 Munculnya banyak industri (industri pangan, tekstil, 

mesin, dll)menyebabkan banyaknya limbah industri
yang dibuang ke tanah/sungai. Hal ini menyebabkan
kebutuhan kebutuhan air bersih berkurang akibat
pencemaran air. 



4. Sumber Daya Zat Radioaktif
Dampak negatif pemakaian zat radioaktif merusak

lingkungan baik tumbuhan , hewan atau manusia. 
Limbah nuklir yang dibuang /jatuh di laut akan

mengenai tumbuhan laut. Tumbuhan laut dimakan
ikan dan ikan dimakan manusia. Manusia pada saat
makan ikan tidak merasakan adanya radioaktif dalam
ikan, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat digunakan
sebagai indikator yang bersangkutan terkena zat
raadioaktif, misalnya; sakit aneh, anak lahir cacat, dll. 



DAMPAK IPA DAN TEKNOLOGI 
TERHADAP INDUSTRI
Dapat ditinjau dari tiga hal:
a. Input

Yaitu pengambilan bahan baku industri yang akan
diolah/diproses. Misal industri kayu lapis. 
Pengambilan kayu dari hutan tidak memikirkan
pohon-pohon yang kecil sehingga dapat merusak
lingkungan hutan sebagai sumber daya alam



b. Proses
Pada saat memproses bahan baku menjadi bahan
“jadi” dengan menggunakan mesin-mesin. Suara
mesin-mesin itu menimbulkan kebisinganyang
mengganggu lingkungan dan pendengaran para
pekerja atau penduduk di sekitarnya.  Limbah industri
yang dibuang akan menyebabkan polusi tanah dan air 
maupun udara.



c. Hasil (produk)
Kecenderungan penggunaan hasil industri tidak
efisien, karena harganya murah. Misalnya: pemakaian
sabun pencuci. Karena harganya murah, maka orang
memakai tidak menggunakan takaran sehingga
limbah dihasilkan lebih banyak dibanding yang sesuai
takaran.  


