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Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti sesi ini mahasiswa mampu :
• Menjelaskan tiga komponen penyebab penyakit 

(trias penyebab penyakit) 
• Menjelaskan riwayat alamiah perjalanan penyakit 

dalam konteks paparan faktor lingkungan
• Menjelaskan hubungan interaktif antara sumber 

penyakit (agen), komponen lingkungan 
(environment), media transmisi, dan penduduk 
(host) dalam kejadian penyakit.



  

‘What is Environmental Health Sciences?’

• NIEHS charter: “The study of those factors in the 
environment that affect human health”

−Factors (“pollutants”or “toxicants”) in air, 
      water, soil, or food

−Transferred to humans by inhalation, ingestion,  
 

      or absorption
−Production of adverse health effects

Review



  

Proses terjadinya penyakit merupakan hasil 
interaksi antara :
- Agen (faktor penyebab penyakit)
- Manusia sebagai penjamu atau host; dan
- Faktor Lingkungan/Environtment yang 

mendukung
Ketiganya disebut Trias Penyebab Penyakit

 

The Epidemiological TriadThe Epidemiological Triad



  

Trias Penyebab Penyakit

Penyakit disebabkan adanya interaksi antara agen 
penyebab penyakit dengan manusia yang rentan dan 
didukung oleh keadaan lingkungan yang sesuai



  

Interaksi antara agen, penjamu dan
lingkungan
1. Interaksi agen dan lingkungan

Ketahanan bakteri terhadap sinar matahari
Stabilitas vaksin di dalam lemari pendingin

2. Interaksi agen dan penjamu
Timbulnya gejala dan tanda penyakit

3. Interaksi penjamu dan lingkungan
Ketersediaan fasilitas kesehatan
Kebiasaan penyiapan makanan
Keadaan ruangan (panas, dingin)



  

Riwayat Alamiah Penyakit



  

What is environmental health concern ? 

Komponen lingkungan 
yang memiliki potensi
sebagai agen penyakit



  

Paradigma kesehatan lingkungan 

Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari 
hubungan interaktif antara komponen 
lingkungan yang memiliki potensi agen 
penyakit dengan berbagai variabel 
kependudukan seperti perilaku, pendidikan, 
dan umur



  

Paradigma Kesehatan Lingkungan

Simpul 1
Simpul 2 Simpul 3

Simpul 4



  

Simpul 1 : Sumber penyakit

• Sumber penyakit adalah titik yang secara 
konstan mengeluarkan atau meng 
”emisikan” agents penyakit.

• Agents penyakit adalah komponen 
lingkungan yang dapatmenimbulkan 
gangguan penyakit melalui kontak secara 
langsung atau melalui media perantara 
(yang juga komponen lingkungan).



  

Simpul 2 : Komponen lingkungan sebagai 
                  media transmisi penyakit

• Udara
• Air
• Tanah/Pangan
• Binatang/serangga
• Manusia/langsung

Media transmisi tidak akan memiliki potensi 
penyakit kalau didalamnya tidak mengandung 
bibit penyakit atau agent penyakit.



  

Simpul 3 : Perilaku pemajanan 

• Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara 
manusia dengan komponen lingkungan yang 
mengandung potensi bahaya penyakit

• Agent penyakit dengan atau tanpa menumpang 
komponen lingkungan lain, masuk kedalam tubuh 
melalui satu proses yang kita kenal sebagai proses 
”hubungan interaktif”

• Hubungan interaktif antara komponen lingkungan 
dengan penduduk berikut perilakunya, dapat 
diukur dalam konsep yang disebut sebagai 
perilaku pemajanan atau “behavioural exposure”



  

Simpul 4 : Penyakit 

• Penyakit merupakan “out come” hubungan 
interaktif antara penduduk dengan lingkungan 
yang memiliki potensi bahaya gangguan 
kesehatan.

- bisa kelainan bentuk, 
- kelainan fungsi, atau 
- kelainan genetik. 

• sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, baik 
lingkungan fisik maupun sosial.



  

Thank You
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