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I. Pendahuluan

 Sinar infra merah dari matahari terperangkap 
oleh gas rumah kaca (GRK)

 GRK terdiri dari CO2, CH4, (NO)x, O3, CFC
 GRK ini akan mengumpulkan dan membentuk 

lapisan yang mengitari bumi dengan menyerap 
sinar infra merah dan menahan panas bumi 
lepas ke ruang angkasa

 Intergovermental Panel on Climate Change 
(IPPC) menyatakan bahwa terjadi peningkatan 
suhu bumi rata-rata antara 2oC - 5oC dalam 100 
tahun, dengan laju emisi GRK seperti sekarang



II. Permasalahan Global dan 
Pencemaran Udara
Efek global dari pencemaran udara yang 

dikhawatirkan akan terjadi adalah:

1. Perubahan karakteristik fisik dan kimia dari 
atmosfer, yang berupa hilangnya keseimbangan 
radiasi di bumi sehingga dapat menyebabkan 
terjadinya perubahan iklim.

2. Timbulnya efek rumah kaca (ERK)

3. Kebocoran lapisan ozon di daerah stratosfer

4. Hujan asam dengan segala akibatnya.



III. Gas Rumah Kaca (GRK)
 Jumlah CO2 alamiah di alam sebanyak 0,03% komponen total

 Peningkatan CO2 global 0,3% per tahun

 O3 secara alami terletak pada jarak 10 – 50 km dari permukaan 
bumi

 O3 di stratosfer terbentuk dari reaksi antara sinar ultra violet dan O2. 
Adanya O3 di stratosfer secara alami akan menyerap sinar ultra 
violet

 Sinar ultra violet yang langsung mengenai bumi berakibat:

- merusak tanaman, termasuk algae

- mengganggu kehidupan hewan

- menyebabkan terjadinya kanker kulit

- menyebabkan timbulnya katarak

- menurunkan kekebalan tubuh



IV. Efek Rumah Kaca

 Sebagian besar bahan polutan terkumpul di bagian 
bawah atmosfer (yakni di lapisan troposfer), yang 
menyebabkan terganggunya keseimbangan radiasi, 
yakni terganggunya absorbsi radiasi gelombang 
panjang dari bumi oleh atmosfer

 CO2 menyumbang 55% terjadinya ERK
 CFC mempunyai implikasi terbesar terhadap ERK
 ERK akan meningkatkan suhu bumi dan 

menyebabkan perubahan iklim, sehingga 
berimplikasi pada penurunan produksi pertanian dan 
berimplikasi pada peningkatan suhu air laut 
(kenaikan 1oC sebanding dengan kenaikan 0,25 m 
permukaan air laut)

 Tetapi bumi tanpa ERK menyebabkan suhu bumi    
(–) 18oC



V. Pembentukan Ozon

 Sebanyak 90% ozon berada di lapisan Stratosphere

 Sebagian kecil (10%) ozon berada di troposphere

 Meningkatnya emisi hidrokarbon dan nitrogenoksida
akan mempengaruhi kadar ozon di stratosphere

 Peningkatan emisi hidrokarbon dan NOx

mempengaruhi kadar O3 di Stratosphere.

 Sebanyak 10% ozon berada di lapisan Troposphere, 
dimana ozon pada lapisan ini mempengaruhi kesehatan
manusia, lingkungan biotik, dan sebagai GRK



VI. Penipisan Lapisan Ozon

 Kadar O3 tertinggi pada jarak 20 – 35 km dari 
permukaan bumi

 CFC mengabsorbsi radiasi sinar ultra violet dan 
membentuk radikal klor. Jenis CFC-11 dan CFC-12 
adalah paling banyak mengabsorbsi radiasi ultra 
violet.

 NO oleh pesawat terbang dan NO2 oleh proses 
mikrobiologi, berperan sebagai katalis dalam 
destruksi ozon di Stratorphere



 Pada lapisan Troposphere terjadi mekanisme formasi 
ozon, yang jika berlebihan mengakibatkan:

- gangguan terhadap kesehatan manusia (iritasi mukosa)

- gangguan terhadap pertumbuhan tanaman (nekrosis 
daun)

- berkontribusi pada ERK

 1 moleku CFC dapat merusak 100.000 molekul ozon

 Pada tahun 1991 diperkirakan ozon berkurang 8%

 Tahun 2000 merupakan batas pemakaian CFC
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