
HYGIENE   MAKANAN

 Fungsi Makanan :

 Sumber energi : karbohydrat, protein lemak

 Pembangunan tubuh : protein

 Pelindung dan pengatur kerja faal : mineral, vitamil, air



 Syarat Makanan Sehat :

 Hygienis : cara pengolahan, alat, pekerja pengolahan

 Mengandung gizi

 Mudah dicerna

 Saat dimakan tidak memiliki suhu terlalu tinggi



Gangguan kesehatan akibat makanan

G Keracunan makanan

- racun asli yang berasal dari tumbuhan/hewan: singkong, jamur,

ballon fish dll

- racun yang ada dalam panganan akibat pengotoran/kontaminasi :

kontaminasi rantai makanan, kontaminan pestisida, kontaminan

logam, kontaminan mikroba

 Penyakit bawaan makanan : penyakit umum yang diderita akibat

memakan sesuatu makanan yang terkontaminasi mikroba pathogen
(virus, bakteri, protozoa, metazoa)



Penyakit Penyebab

Viral:

Diare

Hepatitis

Rotavirus

Virus Hepatitis A

Bakterial:

Cholera

Dysentria bacillaris

Typhus abdominalis

Tuberculosa usus

Vibrio cholerae

Shigela spp

Salmonella typhi

Mycobacterium tuberculosa

Protozoa:

Dysenterie amoeba Entamoeba histolytica

Metazoa:
Ascariasis

Oxyuriasis

Trichinosis

Trichuriasis

Ancylostomiasis

Dracontiasis

Diphyllobothriasis

Cysticercosis

Taeniasis

Fasciolopsiasis

Ascaris lumbricoides

Enterobius vermicularis

Trichinella spiralis

Trichuris trichiura

Ancylostoma duodenale

Drancunculus medinensis

Dipphyllobothrium latum

Cysticercus cellulose

Tania saginata/Tania solium

Fasciolopsis buski



· mengolah makanan dengan tangan kotor

· memasak sambil bermain dengan hewan 

peliharaan

· menggunakan lap kotor untuk membersihkan 

meja, perabotan bersih, · dapur, alat masak,  

makanan yang  kotor;

· makanan  yang sudah jatuh ke tanah di makan;

· makanan disimpan tanpa tutup sehingga serangga 

dan tikus dapat menjangkaunya;                                                                            

· makanan mentah dan matang disimpan  bersama-

sama;

· makanan dicuci dengan air kotor;

· sayuran  dan buah yang ditanam pada tanah yang 

terkontaminasi;

· memakan sayuran & buah yang terkontaminasi;

· pengolah  makanan yang sakit atau carrier 

penyakit;



Pencegahan Penyakit Bawaan Makanan

Pemilihan bahan baku yang sehat, tidak busuk warna 
segar;

Penyimpanan bahan baku jangan sampai terkena 
serangga, tikus,     jangan sampai membusuk;

Pengolahan makanan yang hygienis serta prosesnya 

dapat dapat mematikan penyebab penyakit;
peralatan masak harus bersih;

Pengolah makanan bukan carrier penyakit dan tidak 
sakit;

Penyajian makanan tidak terkena lalat, debu udara 

kotor,peralatan makanan yang hygieneis. 



PENCEMARAN UDARA

Keadaan normal : oxygen & nitrogen (90%)  aktivitas manusia 

mengubah komposisi kimiawi  terjadi pertambahan jumlah species,

meningkatkan konsentrasi zat-zat kimia yang sudah ada.

Sumber pengotoran/pencemaran udara : buangan industri, kendaraan
bermotor dan pembakaran rumah dan di ladang-ladang.

Pengaruh terhadap kesehatan  apabila kadar zat pengotor meningkat

 timbul penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan.  udara telah

tercemar.

Udara bebas : udara yang secara alamiah ada disekitar kita

Udara tidak bebas : udara yang berada di dalam ruangan bangunan

seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, sumur & tambang-tambang.



Zat Pencemar

Zat kimia : karbon monoxyda,  oxyda sulfur, oxyda 

nitrogen, hidrokarbon dan partikulat,  karbon dioxida;

Zat fisis : kebisingan, sinar  ultra violet, sinar infra 

merah,gelombang mikro, gelombang elektromagnetik, 

sinar radioaktif;

Zat biologis : virus,spora (udara bebas) ; bakteria, virus, 

jamur, cacing (udara tidak bebas)



Jenis Sumber Kelainan

SO2
Alamiah : gunung

berapi,

pembusukan

bahan organic

oleh mikroba

Buatan :

pembakaran

bbm, gas,

batubara yang

mengandung

sulfur tinggi

Rendah: spasme temporer otot-otot polos 

bronchioli. Pemaparan yang berulang kali 

menyebabkan metaplasia  kanker

Lebih besar: produksi lendir saluran 

pernapasan bag. atas

Lebih tinggi: peradangan yang hebat pada 

selaput lendir disertai paralysiscilia & 

kerusakan lapisan epithelium.                                                                             

(Peradangan jaringan paru)

Tumbuhan :  daun menjadi putih/nekrosis, 

kuning/bercak-bercak putih 

Gedung : H2SO4Sangat Korosif 

karet/ban mobil cepat rusak/retak/terbelah; 

Cat (PbO2)+SO2PbS berwarna hitam, 

gedung kotor biaya pemeliharaan tinggi



Ozon (tidak stabil, berwarna biru, mudah mengoxidasi)

Sumber :

Peralatan listrik bersinar rontgen bervoltase tinggi, spektograf

Kelainan :

Memasuki saluran pernapasan lebih dalam dari SO2, mematikan sel-sel

makromag, mengstimulir penebalan dinding arteri paru, pemaparan yang cukup

lama kerusakan paru/emphysema jantung kanan melemah

Depresi pusat pernapasanpengaturan ventilasi paru terganggu

Nitrogen Oxida

Sumber : Pembakaran; Kendaraan bermotor NO (98*%); dalam udaraNO2

Kelainan :

50-100 ppm/bbrp menitperadangan paru-parusembuh dalam waktu 6-8

minggu

120-200 ppmpemampatan bronchioli (bronchiolitis fibrosis

obliterans)meninggal dalam waktu 3-5 minggu setelah pemaparan

>500ppm  mematikan dalam waktu 2-10 hari  sering dialami petani yang

memasuki gudang makanan ternak (silo) dimana terjadi akumulasi gas

NO2Silo Filler’s Disease



 Hidrogen Sulfida

 Sumber : Alamiah: gunung berapi, sumur,  dekomposisi zat organik,                                                        

Buatan:saluranair buangan,industri kimia, minyak bumi, kilang

 Kelainan : Melumpuhkan pusat pernapasan (menghilangkan kemampuan 

membau, batuk, sesak napas, iritasi selaput lendir mata, muntah, pusing,

 Korosif terhadap metal menghitamkan berbagai material  

 Orang menghindarbaunya tidak enak                   

Karbon Monoxida (tidak berwarna dan berbau)
Sumber : Pembakaran Asap kendaraan bermotor (80*%); 

Konsentrasi CO  udara perkotaan korelasi positif kepadatan lalu lintas; 

negatif  kecepatan angin

Kelainan :

Mengikat Hb menjadi karbon monoxida hemoglobin (COHb)berkurangnya 

kapasitas darah untk menyalurkan O2 ke dalam jaringan tubuh.

10 ppm2% COHb dalam darahpusing, kurang dapat memperhatikan 

sekitarnya,kelainan fungsi susunan syaraf, perubahan fungsi paru dan 

jantungsesak napaspinsan pada 250ppmkematian pada 750ppm;

Kadar CO 120 ppm  dapat dihilangkan selama 3 jam setelah kontak  

dengan tanah 2,8 kg             



 Partikulat
 Alamiah : debu yang memasuki atmosfir karena terbawa angin

 Buatan : pembakaran batu bara, minyak bumi, pabrik semen, industri metalurgi,  

konstruksi, bahan-makanan, kendaraan bermotor .

 1 partikulat jelaga terdiri dari ribuan kristal yang melekat ratusan PAH.                                                    

 Debu : 0,1-25mikron

 Fumes :zat padat hasil kondensasi gas  penguapan logam cair < 1,0 mikron

 Asap (karbon=C) <0,1 mikronakibat pembakaran hidrat karbon yang kurang 

sempurna

 PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbon) = (20 mikrogram/m3 udara) karsinogenik

 Benzo(a) pyrene, Benz(a) anthracene, Benzo(e) pyrene,  Benz(j)fluoranthene, 

chrysene

Hidrokarbon

Sumber : 

Alamiah:sumur minyak dan gas bumi,     tanaman, dekomposisi zat organik,

Buatan: asap   kendaran bermotor           

Kelainan :

Tidak menimbulkan masalah yang serius;

Yang terpapar oleh jelaga secara berulang kali dan berlangsung lamakanker                     



PENCEMARAN AIR :
ADANYA BENDA ASING YANG MENGAKIBATKAN AIR 
TERSEBUT TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA NORMAL

Sifat-sifat air yang diuji untuk menentukan tingkat polusi :

Nilai pH, keasaman dan alkalinitas; suhu; warna, bau, dan rasa; jumlah 

padatan; nilai BOD /COD; pencemaran mikroorganisme patogen; kandungan 

minyak; kandungan logam berat; kandungan bahan radioaktif.

DAMPAK NEGATIF PADA LINGKUNGAN :

-Bila syarat fisik terlampaui berpengaruh pada segi estetika 

dan rasa

-Bila zat terlarut/organic banyakair kotor sukar dan mahal 

dalam pengolahan

-CO2 agresif  kerusakan pada pipa, pada keadaan yang sangat 

basamerusak beton dan besi

-H2S (berasal dari pembusukan zat-zat organic) bau yang 

sangat busuk



-NH4 & NO2( tanda bahwa air telah terkontak dengan kotoran) 

berbahaya bagi kesehatan

-NO3keracunan

-Clberpengaruh terhadap rasa

-SO4 rasa  racun

-Ca& Mg (CO3, HCO3, SO4 (pengerakan), SiO2,Cl (sangat korosif))  

 kesadahan  >110C  merugikan pemakaian sabun dalam 

pencucian; 

Pada keadaan mendidih CO2 dari HCO3 akan keluar terjadi 

pengendapan lambat laun  kerak yang tebal (pada ketel-ketel 

uap)



Fe & Mn (>0,3 mg/l)  memberi rasa, warna coklat pada baju,

Fe & Mn (>0,3 mg/l)  pengerakan pada sumber-sumber air ( CO2 dalam air 

mengalir melalui lapisan besi membentuk Fe(HCO3)2 , 

Fe(HCO3)2 teroksidasi menjadi Fe(OH)3 berupa endapan coklat.

4Fe(HCO3)2 +  2H2O  + O2   4Fe(OH)3 + 8CO2  Sumber air/ bak berwarna 

coklat

Fe & Mn (>0,3 mg/l) mempercepat pertumbuhan crenotrix

(bakteri Fe dan Mn) menyumbat pipa.

Dibutuhkan chlor yang tinggi untuk mengoksider bakteri, juga 

mengoksider Fe & Mn (>0,3 mg/l) pemakaian chlor jadi 

boros



ASPEK RADIOLOGIS  TERHADAP KESEHATAN

 Radioaktivitas : suatu proses dimana mineral yang mempunyai nucleus

atau inti yang tidak stabil mengalami disintegrasi spontan dengan

melepaskan energi. Proses disintegrasi disertai atau ditandai adanya

emisi radiasi seperti : partikel alpha, beta, & sinar gama.

 Sumber alamiah : sinar cosmos & mineral radioaktif

 Sumber buatan : peralaran rontgen , reactor nuklir bom atom dll

 Sinar radioaktif sangat berbahaya bagi kesehatan karena merusak sel &

jaringan tubuh, mulai dari yang sangat ringan seperti rontok rambut

sampai pada kanker. Lebih berbahaya lagi apabila sinar tadi mengenai

sel-sel genetic karena dapat menimbulkan sterilitas & mutasi. Efek yang

terjadi pada sel somatic sangat tergantung dosis yang diterima;

 Dosis (r) Efek

 50-200 Lekas lelah, kelainan gambaran darah

 200-400 Beberapa meninggal, cacat



PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT

Vektor : serangga penyebar penyakit  (arthropodha)

Nyamuk : 

Culex F Bancrofti Filariasis

Anopheles Sundaicus  Plasmodium malariae Malaria

Aedes aegypty  virus dengue haemorrhagic feverDeman Berdarah

Lalat : 

Musca domesrica (vibrio chorella)  Cholera

Musca domesrica (salmonella shigae)  dysentreria

Musca domesri (salmonella thypi)  typhus

Kutu : 

pediculus humanus  r prowazeki  rickettsiosis (scabies)

Pinjal :

P tikus (xenopsylla cheopis)  bakteri pasteurella pestis  pest

P kucing (ctenochephalides felis)toxoplasma  toxoplasmosis

P Anjing (ctenochephalides canis)dypyllidium caninumcacing pita anjing

Tungau :

Ornithodoros sppborrelia recurrentis repasing feverscabies, myasis



PEMBERANTASAN VEKTOR PENYAKIT

Intensifikasi pemberantasan sarang : perbaikan saluran 

drainase, kebersihan saluran, reservoir air, menghilangkan 

genangan, mencegah pembusukan sampah dll;

Mobilisasi masyarakat untuk berperan serta dalam 

pemberantasan dengan memelihara kebersihan lingkungan 

masing-masing;

Melakukan penyemprotan insektisida terhadap vektor 

dewasa didahului dengan uji resistensi insektisida yang akan 

digunakan.



Kesimpulan:

Sebab krisis lingkungan karena cara pandang manusia yang salah tentang 

dirinya, alam, tempat manusia dalam alam.

Alternatif untuk melakukan gerakan penyelamatan lingkungan secara 

bersama-sama dengan mengubah cara pikir, gaya hidup, & perilaku 

individu, masyarakat & kebijakan politik & ekonomi.

Melihat permasalahan lingkungan dalam suatu presfektif relasional yang lebih 

luas & holistik, tidak memusatkan pada dampak lingkungan & berusaha 

mengatasi dampak secara teknis & partial, tetapi lebih berusaha untuk 

melihat akar permasalahan kerusakan & pencemaran lingkungan secara 

komprehensif & holistik pada aspek sosial budaya manusia, kemudian 

mengatasinya secara lebih mendalam.



 Pembangunan berkelanjutan memusatkan 
perhatian pada pembangunan ekonomi 
dengan memberi perhatian secara 
proportional kepada dua aspek lain, yaitu 
sosial & ekologis  Keberlanjutan ekologi  
mengutamakan pelestarian ekologi dengan 
tetap menjamin kualitas kehidupan 
ekonomi & sosial budaya masyarakat 
setempat  Komitmen untuk menjamin ke 
tiga aspek tersebut secara proporsional.


