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Ekologi Kesehatan 
 
Ekologi adalah interaksi antara Mahluk Hidup dengan Lingkungannya Baik Lingkungan 

Biotik maupun Lingkungan Abiotik. 

Ekologi (Lingkungan)                                                           Mahkluk Hidup 

Kesehatan Lingkungan (Lingkungan)                                   Manusia 

Ekologi Kesehatan (Lingkungan)                                          Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Ekologi dalam jurnal tersebut adalah interaksi antara Manusia dengan lingkungannya untuk 

mempertahankan derajat kesehatan yang dimilikinya.Untuk mencapai hidup yang sehat, L 

Blum memberikan sebuah batasan yakni: masyarakat selalu berinteraksi dengan 4 

faktor, yaitu faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan 

faktor bawaan (genetik). (Notoatmdjo, 2003) 

 

Ekosistem : Satu kesatuan interaksi antara lingkungan Biotik dan Abiotik membentuk 

keseimbangan sehingga dapat produktif. Lingkungan sehat yang diharapkan adalah suatu 

lingkungan hidup yang terencana, terorganisasi yang dinilai dari semua faktor yang 

ada pada lingkungan fisik manusia, dan yang dikelola sedemikian rupa sehingga 

derajat kesehatan dapat ditingkatkan. (Azwar azrul, 1990). 

 

Gangguan Ekosistem 

      Keadaan dan masalah lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan 

masyarakat nampak sangat beragam. Berbagai faktor lingkungan yang merugikan 

belum dapat diatasi. (Azwar azrul, 1990) 

      Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan 

lingkungan masih banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang perlu segera 
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mendapatkan perhatian, salah satunya adalah masalah persampahan. (Azwar 

azrul, 1990) 

 

   Menghasilkan              Masuk   Menyebabkan 

 

        Mempengaruhi 

 

 Menyebabkan                  Menyebabkan 

 

 

Sustainability (Keberlangsungan) 

Untuk mempertahankan Sustainability (Keberlangsungan) Ekosistem maka diperlukan 

Praktek manajemen, Partisipasi employe, Adopsi teknologi cleaner dan  Pentingnya 

recycling, reuse dan recovery. 

Pengelolaan lingkungan hidup akibat pencemaran dalam prakteknya akan 

menekankan konsep ekologi dasar yaitu sustainability, siklus biogeokimiawi, dan carrying 

capacity. Yang dimaksud dengan sustainability adalah keberlanjutan sistem kehidupan yang 

berjalan secara terus menerus, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup generasi 

mendatang terutama generasi manusia. Siklus biogeokomiawi merupakan proses biologi, 

geologi, dan kimia yang berkaitan dengan materi. Carrying capacity merupakan kemampuan 

lingkungan untuk mendukung kehidupan populasi yang ada didalamnya, termasuk manusia. 

Ekosistem Kesehatan 

Enam Syarat terpeliharanya Ekosistem Kesehatan yaitu : 

1. Homeostasis 

2. Absence of disease 

3. Diversity or complexity 

4. Stability or resilience 

MANUSIA LIMBAH 
LINGKUNGAN 
ABIOTIK Gangguan Lingk . Biotik 

Lingk . Biotik Terganggu Kepunahan Gangguan Biodiversity  
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5. Vigor or scope for growth 

6. Balance between system components 

 

Ekologi Manusia  

Komponen ekologi manusia: 

1. Manusia (penduduk) 

Jumlah penduduk semakin banyak, semakin banyak kekayaan alam digunakan untuk 
mencukupi kebutuhannya  

2. Daya dukung alam (lingkungan) 

Pengolahan kekayaan alam tergantung daya dukung alam (lingkungan) 

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

Pemanfaatan & pengolahan kekayaan alam memerlukan IPTEK 

4. Organisasi 

Peranan IPTEK berkembang baik, bila pen duduk punya sistem organisasi baik 

 

 Jenis Hazard Lingkungan 

Life Support, Faktor Fisik, Faktor Biologis, Faktor Psikologis, Faktor Kimia 

 

Ekologi Dengan Masyarakat 

Pengaruh Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat dan Lingkungan 

A. Pengaruh Baik (Positif) 

1. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran 

rendah 

2. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk 

3. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses yang telah 

ditentukan terlebih dahuluuntuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap 

ternak 
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4. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak 

serangga atau binatang pengerat. 

5. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah. 

6. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat. 

B. Pengaruh Negatif  

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan, 

lingkungan, maupun bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, seperti berikut.  

1. Pengaruh terhadap kesehatan  

- Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menj adikan sampab sebagai tempat 

perkembangbiakan vektor penyakit, seperti lalat atau tikus. 

- Insidensi penyakit demam berdarah dengue akan meningkat karena vektor penyakit 

hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng ataupun ban bekas yang berisi air 

hujan. 

- Terjadinya kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarangan, misalnya 

luka akibat benda tajam seperti besi, kaca, dan sebagainya. 

- Gangguan psikosomatis, misalnya sesak napas, insomnia, stres, dan lain- lain. 

 

2. Pengaruh Terhadap lingkungan 

- Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata. 

- Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan  

gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. 

- Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya  

kebakaran yang lebih luas. 

- Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air 

terganggu dan saluran air menjadi dangkal. 

- Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebab an banjir dan 

mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan  

atau sumur dangkal.  

3. Terhadap Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat 

- Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosialb udaya 

masyarakat setempat.  
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- Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat 

orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.  

- Dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk setempat clan pihak 

pengelola (mis., kasus TPA Bantargebang, Bekasi). 

- Angka kasus kesakitan meningkat dan mengurangi han kerja sehingga produktivitas 

masyarakat menurun.  

- Kegiatan perbaikan lingkungan yang rusak memerlukan dana yang besar xehingga 

dana untuk sektor lain berkurang.  

- Penurunan pemasukan daerah (devisa) akibat penurunan jumlah wisataw an yang 

diikuti dengan penurunan penghasilan masyarakat setempat. 

 

Indikator Lingkungan 

Pencemaran tanah dapat disebabkan limbah domestik  
Limbah domestik 

Limbah domestik dapat berasal dari daerah: pemukiman penduduk; perdagang-

an/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain; kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan 

dan swasta; dan wisata, dapat berupa limbah padat dan cair. 

Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme (non-biodegradable), misalnya kan-tong plastik, bekas kaleng minuman, 

bekas botol plastik air mineral, dsb. 

Sampah anorganik tidak ter-biodegradasi, yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat 

ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air sehingga peresapan air dan mineral yang 

dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanahpun akan 

berkurang akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan mati karena tidak memperoleh makanan 

untuk berkembang. 

Timbulan sampah yang berasal dari limbah domestik dapat mengganggu/ mencemari karena: 

lindi (air sampah), bau dan estika. Timbulan sampah juga menutupi permukaan tanah 

sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. 
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Selain itu, timbunan sampah dapat menghasilkan gas nitrogen dan asam sulfida, adanya zat 

mercury, chrom dan arsen pada timbunan sampah dapat menimbulkan gangguan terhadap bio 

tanah, tumbuhan, merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Limbah lain seperti oksida 

logam, baik yang terlarut maupun tidak pada permukaan tanah menjadi racun. 

 
PEMANASAN GLOBAL  
 
Kontribusi sampah Terhadap Pemanasan Global  
 

Seperti yg kita tahu, isu pemanasan global membangkitkan fenomena perubahan 

iklim yag pada gilirannya menjadi biang bencana lingkungan dari skala paling kecil sampai 

dengan paling dahsyat ayng berpotensi meluluhlantakkan kehidupan di bumi. seperti : badai 

yang dari tahun ke tahun semakin ganas, iklim yang tidak stabil, temperatur yang meningkat, 

kenaikan muka air laut, mencairnya es di kutub, dansebagainya.  Laporan semester 3 tahun 

2002 dari "The Intergovermental Panel on Climate Change" mengatakan bahwa terbukti 

selama 50 tahun terakhir pemanasan global, disebabkan oleh ulah dan kegaiatan manusia, 

yang memperkirakan terjadi peningkatan suhu global antara 1,4 sampai 5,8 derajat celcius 

pada abad ini  semenjak Revolusi Industri , kebutuhan energi menjalankan mobil dan 

sebagian besar energi untuk penerangan dan pemanasan rumah, datang dari bahan bakar 

seperti batubara dan minyak bumi (bahan bakar fosil ) yang kemudian akan melepaskan gas 

rumah kaca ke atmosfir.  

Gas rumah kaca adalah gas gas atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap 

radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi sehingga menyebabkan suhu di permukaan 

bumi menjadi hangat. Meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer 

akan meningkatkan pemanasan bumi, yang antara lain disebabkan oleh kegiatan 

manusia di berbagai sektor seperti : energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan 

serta sampah.  

 
Sampah 

Sampah mempunyai kontribusi besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca. 

kareana penumpukan sampah tanpa diolah akan melepaskan gas metana / methane (CH4). 

Setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50kg gas metana. Dengan jumlah penduduk 

Indonesia yang terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan 

sekitar 500 juta kg/ hari atau 190 ton / tahun . Ini berarti pada tahun tersebut, Indonesia 
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akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9500 ton, jika kita tidak mengambil 

tindakan untuk menguranginya, maka berdasarkan laporan UNEP ( United Nation 

Environmental Program) diperkirakan akan terjadi kekurangan air di timur tengah, hilangnya 

delta sungai nil, sepertiga bagian Bangladesh terancam, hilangnya kepulauan Maldives, 

Gurun Sahara bergerak ke Mediterania ke arah Selatan Spanyol dari Sicilia, pantai - pantai 

Mediterania akan hilang dengan meningkatnya permukaan air laut, hutan-hutan (Kanada, 

Rusia, Amazon) rusak akibat panas dan kekeringan, pencairan es disertai tanah longsor, 

rusaknya fondasi pipa saluran minyak, rumah dan jalan , ancaman badai topan di Florida dan 

bagian selatan US  

 
Tak hanya itu, banyak anak dan orang dewasa akan menderita penyakit pernafasan 

yang lebih signifikan lagi, ilmuan dunia telah menemukan bahwa es di kutub telah 

mengalami penyusutan akibat pemanasan secara global. fakta menunjukkan bahwa sampah 

adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk CH4 dan CO2 

(Karbondioksida).  

Pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 

mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik 

dimana menghasilkan gas CH4 (methane), yang mempunyai kekuatan 20 kali lipat dari gas 

CO2 (yang dihasilkan dari pembakaran sampah).  

Para ilmuan mulai mengadopsi satu pot tanaman yang dapat memberikan oksigen 

yang cukup untuk 6 orang dalam satu ruangan. Tanaman itu berfungsi sebagai panampung air 

dan fungsi ekologis yang penting. Menghemat energipun dapat kita lakukan dengan 

mematikan lampu pada saat tidur / saat tidak diperlukan, melakukan reduce, reuse, recycle di 

rumah. 

Perubahan Iklim secara alamiah, panas matahari yang masuk ke bumi, sebagian akan 

diserap oleh permukaan bumi, sementara sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke luar 

angkasa. Dengan adanya lapisan gas rumah kaca yang berada di atmosfer menyebabkan 

terhambatnya panas matahari yang hendak dipantulkan ke luar angkasa untuk menembus 

atmosfer. Peristiwa terperangkapnya panas matahari di bumi ini dikenal dengan istilah "efek 

rumah kaca". sejak revolusi industri, kegiatan manusia yang menggunakan bahan bakar fosil 

(minyak, gas dan batubara( terus meningkat. penggunaan kendaraan bermotor pada akhirnya 

akan melepaskan sejumlah emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Hal ini berakibat pada 
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meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer yang kemudian menyebabkan 

meningkatnya panas matahari yang terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini pada akhirnya 

menyebabkan peningkatan suhu di muka bumi yang umumnya di sebut pemanasan global 

dampak-dampak yang merugikan bagi umat manusia akibat perubahan iklim 

- kekeringan 

- gagal panen 

- krisis pangan dan air bersih 

- hujan badai  

- banjir dan tanah longsor 

- wabah penyakit tropis, dsbg. 

oleh karena itu, kita harus berupaya mengurangi kegiatan yang mengeluarkan emisi gas 

rumah kaca guna menghambat terjadinya perubahan iklim. 

GAS RUMAH KACA 

Gas yang memiliki efek pada rumah kaca: 

CFC  

CO2 

CH4 

NOx 

O3 

dan H2O 


