
Pencemaran Udara



Konsep udara dan Partikel

Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat
pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi
campuran gas tersebut tidak selalu konstan dan
selalu berubah dari waktu ke waktu. Komponen yang
konsentrasinya paling bervariasi adalah air yang
berupa uap air dan karbon dioksida..



• Masuknya zat-zat kimia, partikel atau
organisme ke atmosfer yang menyebabkan
kerugian atau ketidaknyamanan terhadap
manusia atau organisme hidup lainnya, atau
kerusakan padalingkungan

Pencemaran Udara





Pencemar an Udara
•  Partikel padat

•  Cairan

Gas



Komposisi gas di atmosfer dapat mengalami perubahan
karena polusi udara akibat dari aktivitas alam maupun dari
berbagai aktivitas manusia. Sumber pencemaran udara dapat
berasal dari kebakaran hutan, debu, industri dan alat
transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil, dll. Bahan
pencemaran udara (polutan) secara umum dapat digolongkan
menjadi dua golongan dasar, yaitu partikel dan gas.



Partikel adalah pencemar udara yang dapat
berada bersama-sama dengan bahan atau bentuk
pencemar lainnya. Pengertian partikel yang lebih
luas, dalam kaitannya dengan masalah pencemaran
lingkungan, pencemar partikel dapat meliputi
berbagai macam bentuk, mulai dari bentuk yang
sederhana sampai dengan bentuk yang rumit atau
kompleks yang kesemuanya merupakan bentuk
pencemaran udara.



Jenis dan Sumber Pencemaran Gas

1. Gas Karbon Monoksida (CO) dan Karbon Dioksida
(CO2)

Gas karbon monoksida (CO) timbul akibat dari proses
pembakaran yang tidak sempurna. Proses pembakaran tidak
sempurna dapat terjadi pada mesin kendaraan, seperti mobil,
sepeda motor, mesin, industri, kereta api, dan lain-lain.
Proses pembakaran ini akan menghasilkan gas CO.

Gas karbon dioksida (CO2) berasal dari hasil pembakaran
hutan, industri, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, kapal
dan mesin-mesin seperti motor, mobil, serta kereta api. Hasil
pembakaran tersebut akan meningkatkan kadar CO2,
sehingga udara tercemar.



2. Gas SO dan SO2

Gas belerang yang terdapat di udara bebas
dapat berupa SO, SO2 dan SO3. Gas belerang
tersebut dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi
dan batu bara. Jika gas belerang (SO, SO2 atau
SO3) bereaksi dengan gas nitrogen oksida (NO2, 
NO3) dan uap air membentuk senyawa asam (asam
sulfat, asam nitrat). Jika senyawa asam bersatu
dengan uap air akan membentuk awan, lalu
mengalami kondensasi dan presipitasi di udara dan
akan turun sebagai hujan asam.



3. Gas Kloro Fluoro Karbon (CFC)

Produk-produk yang menggunakan gas CFC,
misalnya parfum yang berwujud aerosol, air
conditioner (AC), bahkan beberapa lemari es model
lama menggunakan gas CFC pula. Gas CFC memiliki
beberapa kelebihan, antara lain tidak berbau, tidak
berasa, tidak mudah bereaksi, dan tidak berbahaya
secara langsung.

Dengan beberapa kelebihan tersebut, maka
manusia menggunakan gas CFC untuk keperluan
sebagai semprot rambut hair spray, parfum
semprot, pengembang busa, pendingin/lemari es, dan
AC freon.



4. Hidrokarbon (HC) dan Nitrogen Oksida (NO)
HC dan NO yang dipengaruhi oleh sinar matahari akan

membentuk smog yang berupa gas yang sangat pedih jika
mengenai mata dan juga sebagai penyebab penyakit
kanker.

5. Gas-gas lainnya
Selain gas-gas tersebut, pencemaran udara bisa juga

disebabkan oleh bau dari sampah membusuk, selokan yang
tersumbat, bangkai binatang, debu dan sebagainya. Oleh
sebab itu, hendaknya kita menjaga kebersihan lingkungan
kita agar tidak menimbulkan pencemaran udara.



Jenis dan Sumber Pencemaran Partikel

Partikel dapat berupa sebagai berikut :
1. Aerosol (partikel) yang terhambur dan melayang di 

udara.
2. Fog (kabut) yang merupakan aerosol berupa butiran air 

di udara.
3. Dust (debu) atau aerosol yang berupa butiran padat

yang melayang di udara karena tiupan angina.
4. Smoke (asap) yang merupakan aerosol campuran antara

butiran padat dan cair yang melayang di udara.
5. Mist (mirip kabut), berupa butiran zat cair, terhambur, 

dan melayang di udara.
6. Plume, asap dari cerobong pabrik.
7. Fume, aerosol dari kondensasi uap logam.



 Pencemaran partikel yang berasal dari alam, 
adalah sebagai berikut:

1. Debu tanah atau pasir halus yang terbang
terbawa oleh angin kencang.

2. Abu dan bahan-bahan vulkanik yang terlempar
ke duara akibat letusan gunung berapi.

3. Semburan uap air panas di sekitar daerah
sumber panas bumi di daerah pegunungan.

 Sumber pencemaran partikel akibat aktivitas
manusia sebagian besar berasal dari pembakaran
batubara, proses industri, kebakaran hutan dan
gas buangan alat transportasi. 



Dampak Pencemaran Gas dan
Partikel

1. Keracunan dan apabila berlanjut lama dapat menyebabkan kematian.
2. Terbentuknya gas rumah kaca yang efeknya akan meningkatkan

pemanasan global suhu bumi global warming.
3. Menimbulkan air hujan (hujan asam).
4. Terbentuknya lubang yang kita kenal sebagai lubang ozon.
5. Timbul gas yang sangat pedih jika mengenai mata dan juga sebagai

penyebab penyakit kanker.
6. Pemaparan dalam jangka waktu lama akan berakibat pada berbagai

gangguan kesehatan, seperti bronchitis, emphysema, dan kanker
paru-paru. 

7. Mempengaruhi fungsi kognitif,, penurunan fungsi pendengaran, 
mempengaruhi perilaku dan intelejensia, merusak fungsi organ 
tubuh, meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi
perkembangan otak.

8. Menimbulkan anemia dan bagi wanita hamil.
9. Menimbulkan ISPA.
10. Mengakibatkan gangguan proses asimilasi pada tumbuhan. 



Penanggulangan Pencemaran Gas 
dan Partikel

1. Gunakan moda transportasi angkutan umum
sehingga dapat menurunkan tingkat polusi pada
udara.

2. Hemat energi. Matikan kipas angina lampu, 
penyejuk udara saat hendak bepergian. 

3. Pahami dan praktekkan konsep reduce, reuse, 
dan recycle.

4. Gunakan sumber energi terbarukan dan ramah
lingkungan.

5. Gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat
energi.
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1. Mata kuliah ini membahas sumber-Sumber pencemaran udara,akibatnya terhadap lingkungan dan 

kesehatan,prinsip-prinsip pengukuran,pengendalian,evaluasimasalahpencemaranudara. 

2. Mahasiswa dapat memeham idan mengetahui tentang pencemaran udara serta dampak yang ditimbulkan 

baik terhadap lingkungan maupun kesehatan 

 

 

CP-MK  

 a. Menjelaskan DefinisiUdara Dan Alat Pernafasan 
b. Menjelaskan  Jenis Dan SumberPencemaran Gas Dan Pratikel Serta DampaknyaTerhadapKesehatanLingkungan 
c. Menjelaskan pengertianair born disease,ISPA,aerolergen,pneomoconiosis,air born volatile organic 

comparensebabdanakibatnya Menjelaskan Kebijakannasionalterkaitperawatanpaliatif 
d. Menjelaskan  Gambarandan monitoring kualitasudara 
e. Menjelaskan  Indoor Air Pollution,Bahaya Asap RokokTerhadapKesehatan 
f. Menjelaskan Pengertianpencemaranfisik,radiasi,suhu,bising,sumbersertaakibatnyaterhadapkesehatan 
g. Menjelaskan Perubahan  IklimGlobal,Gas Rumah Kaca ,Penipisan Ozon, Hujan Asam Sebab Dan 



AkibatnyaTerhadap Kesehatan Menjelaskan Pengkajian fisik dan psikologis 
h. Menjelaskan Konsepep idemiologi pencemaran udara  
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Mata kuliah ini dapat memeham idan mengetahui tentang pencemaran udara serta dampak yang ditimbulkan baik terhadap 

lingkungan maupun kesehatan 

Bahan Kajian/  
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a. Pencemaran udara 

b. Dampak dari pencemaran udara 

c. Baku mutu udara 

d. Gas dan fartilulat 

e. Pencemaran udara dlam ruangan 

f. Pencemaran udara di luar ruangan 

g. Efek Rumah kaca 

h. Pemeriksaan udara di rumah sakit 

i. Bahaya asap rokok 

j. Penyakt akibat pencemaran udara 

k. Penyakit Akibat Agen Biologi, Fisika, Kimia  

l. Analisis resiko pencemaran udara 
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3. Eniviromentalhealth,P.WalterPurdom,Editor,Academic Press,1980-1994 

4. Eniviromentalcontrol.ConardP.Straub,CRC Press,1989 

5. Epidemiologi and air pollution.Committe on the epidemiology of air pollutions nasional research council USA national 

academic Press,1985. 
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2. Syarifuddin.Fungsisistemanatomitubuh.Widya Medika,2002. 
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2. Laptop 
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No. 
Pertemua

n 
Tujuan instruksional 

khusus 
Pokok bahasan Sub pokok Bahasan 

Estimasi 
Waktu 

Metode dan 
Media 

Dosen 
Daftar 

Pustaka 

1 I 

Mahasiswadapatmenjela
sakntentangstrukturmata
ajaran,definisiudaradanal
atpernafasan 

Definisi Udara Dan 
pencemaran udara 

1.1. Struktur mata ajaran 
1.2. Definisi udara 
1.3. pencemaran udara 

1x2x50 
CTJ 
Diskusi 
LCD 

  

2 

II 
 
 

III 

Mahasiswadapatmenjela
skanjenisdansumberpenc
emaran gas 
danpratikelsertadampakn
yaterhadapkesehatanling
kungan 

Jenis Dan Sumber 
Pencemaran Gas Dan 
Pratikel Serta Dampaknya 
Terhadap 
KesehatanLingkungan 

2.1. Jenispencemaran gas danpratikel 
2.2. Sumber pencemaran  gas dan pratikel 
2.3. Dampa kpencemaran gas 

danpratikelterhadapkesehatanlingkunga
n 

1x2x50 
CTJ 
Diskusi 
LCD 

  

3 

IV 
 
 

V 

Mahasiswadapatmenjela
skanpengertianair born 
disease,ISPA,aerolergen,
pneomoconiosis,air born 
volatile organic 
comparensebabdanakiba
tnya 

pengertianair born 
disease,ISPA,aerolergen,pne
omoconiosis,air born 
volatile organic comparense 
babdan akibatnya 

3.1. pengertianair born 
disease,ISPA,aerolergen,pneomoconiosis
,air born volatile organic comparen 

3.2. penyebabair born 
disease,ISPA,aerolergen,pneomoconiosis
,air born volatile organic comparen 

3.3. akibat yang di timbulkanoleh  air born 

2x2x50 
CTJ 
Diskusi 
LCD 

  



 

  

disease,ISPA,aerolergen,pneomoconiosis
,air born volatile organic comparen 

 
 

4 
VI 
 

VII 

Mahasiswadapatmenjela
skan  Pencemaran udara 
di luar ruangan 
 

Pencemaran udara di luar 
ruangan 
 

4.1. pencemaran udara  
4.2. Polusi udara 

2x2x50 
CTJ 
Diskusi 
LCD 

  

5 VIII UJIAN TENGAH SEMESTER 

6 IX 

Mahasiswadapatmenjela
skankonsepindoor air 
pollution,bahaya asap 
rokokterhadapkesehatan 

Indoor Air Pollution,Bahaya 
Asap Rokok Terhadap 
Kesehatan 

6.1. Pengertian indoor air pollution,dan asap 
rokok 

6.2. Bahaya indoor air pollution,dan asap 
rokok 

1x2x50 
CTJ 
Diskusi 
LCD 

  

7 

X 
 
 

XI 

Mahasiswadapatmenjela
skanpencemaranfisik,radi
asi,suhu,bising,sumberse
rtaakibatnyaterhadapkes
ehatan 

Pengertian pencemaran 
fisik,radiasi,suhu,bising,sum
berserta akibatnya terhadap 
kesehatan 

7.1. Pengertianpencemaranfisik,radiasi,suhu,
bising 

7.2. Sumberpencemaranfisik,radiasi,suhu,bisi
ng 

7.3. Akibatpencemaranfisik,radiasi,suhu,bisin
g 

2x2x50 
CTJ 
Diskusi 

LCD 
  

8 

XII 
 
 

XIII 

Mahasiswadapatmenjelas
kankonsepperubahanikli
mglobal,gasrumahkaca,p
enipisanozon,hujanasams
ebabdanakibatnyaterhad
apkesehatan 

Perubahan Iklim Global,Gas 
RumahKaca,Penipisan 
Ozon,Hujan Asam Sebab 
Dan Akibatnya Terhadap 
Kesehatan 

8.1. PenyebabPerubahanIklimGlobal,GasRu
mahKaca,PenipisanOzon,HujanAsam 

8.2. AkibatPerubahanIklimGlobal,GasRuma
hKaca,PenipisanOzon,HujanAsam 

2x2x50 
CTJ 

Diskusi 
LCD 

  

9 

XIV 
 
 

XV 

Mahasiswadapatmenjela
skanepidemiologipencem
aranudara 

Pencemaranudara asap 
kendaraan 

9.1. Pencemaranudara asap kendaraan 1x2x50 

CTJ 
Diskusi 
LCD 
 

  

10 XVI UJIAN AKHIR SEMESTER 




















