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Abstract 
It is always said that health is the right of all people and society, but always 
inequality and inequality occur in human life. Public parties are unable to realize 
equal rights in getting equal health. The variety of health a person receives is due to 
human factors, the source of disease and the environment as a medium. This paper 
tries to answer how there is inequality in people / communities in receiving and 
getting health and what causes these health inequalities. The analysis was carried 
out by developing and modifying Gordon's environmental health concepts and 
combining them with human health concepts. The formulation can be used as a 
pattern to see and analyze the phenomena of public health. 
Keywords: health, environmental health, hygiene, agents, human. 

 

INTRODUCTION 
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, dengan kesehatan ini 

manusia dapat menentukan derajat kemanusiaannya. Kesehatan (Keleher et 
al.) merupakan kondisi kehidupan yang paling mendasar dan merasa sehat 
merupakan inti dari kehidupan. Dengan kesehatan ini manusia dapat 

menentukan kehidupan serta pekerjaan yang layak, dapat menentukan 
keluarga serta keturunan yang layak dan dapat menentukan pekerjaan dan 

penghailan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Berhubung 
kesehatan menjadi dasar bagi kebutuhan manusia yang lainnya, membuat 
kesehatan berperan penting serta dijadikan sebagai hak yang paling 

mendasar dan oleh karena itu kesehatan dijadikan sebagai hak. 
Sentralnya peranan kesehatan, baik dalam bermasyarakat maupun 
bernegara, karena dengan kesehatan menjadikan manusia dapat sederajat 

secara kondisional, dapat mendapatkan hak-hak yang lainnya. Dengan 
dasar ini pula dinyatakan dan dirumuskan (UU RI No. 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan) bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera 
meliputi fisik badan, jiwa dan social yang memungkinkan seseorang dapat 
hidup dengan produktif baik ekonomi maupun sosialnya.  

WHO (Huber et al., 2011) menggambarkan kesehatan sebagai keadaan fisik, 
mental, dan social dan tidak terbatas pada tidak adanya penyakit pada 

tubuh seseorang atau seseorang itu menjadi lemah saja. Melihat ini jelas 
kesehatan menyangkut dan berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan 
seseorang dalam kehidupan. Walau secara umum (Brussow, 2013) 

kesehatan hanya menggambarkan seseorang yang bebas dari penyakit dan 
cidera dan yang lebih spesifik adalah seperti yang diadopsi oleh WHO di 
atas.  

Terlepas dari banyaknya konsep tentang kesehatan, yang paling penting 
adalah mencerminkan kemampuan manusia dalam menghadapi dan 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang sedang dihadapi. Ketika 
seseorang mampu menghadapi atau mampu beradaptasi dengan perubahan 
lingkungan itulah gambaran kesehatan.  

Berubah lingkungan maka kondisi ini membawa akibat kepada manusia 
dan berpotensi untuk membuat kesehatan seseorang menjadi terganggu. 

ISBN 978-60251349-1-3

mailto:m14ulya@yahoo.com


 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

411 

Tidak ada siapapun berhak untuk membuat seseorang menjadi sakit, 
apalagi ada yang sengaja membuat orang lain menjadi sakit. Disini pulalah 

peran utama pihak public untuk menciptakan dan mengkondisikan agar 
kehidupaan orang-orang ataupun masyarakat agar selalu menjadi sehat. 

Sebagaimana yang dituangkan dalam UU RI No 23 tahun 1992 tentang 
Kesehatan yaitu “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah 

dan atau masyarakat.” Dalam kehidupan selalu muncul ketidakmerataan 
dan ketidaksamaan dalam menerima hidup sehat. Hampir dapat dikatakan 
bahwa tidak ada seorangpun sama dalam mendapatkan haknya untuk 

sehat.  
Dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi keberagaman dalam 

mendapatkan kesehatan dan keberagaman kesehatan ini dalam rentang 
tingkatan yaitu dari tingkatan yang paling sehat (health positive) sampai 
pada tingkatan yang paling rendah atau kondisi sedang sakit. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Kesehatan dan Penyakit  

Kesehatan dan penyakit merupakan hal yang bertentangan dan sehingganya 
dapat disebut bahwa kesehatan (health) dan penyakit (disease) merupakan 

dua kutub yang berlawanan yang berada pada satu garis lurus. Keadaan 
yang bertentangan ini adalah cara atau persepsi untuk melihat alternative 
antara sehat dan sakit serta dapat melakukan pengukuran yang objektif. 

Kesehatan dapat dikatakan kutub positif dan penyakit pada kutub yang 
berlawanan atau negative.  

Sebagaimana yang digambarkan oleh Brussow (2013), bahwa kesehatan dan 
penyakit merupakan alternative berada pada tingkatan-tingkatan antara 
dua kutub positif dan negative.dengan kondisi ini memungkinkan untuk 

melakukan penilaian terhadap seseorang sehat atau sedang merasakan 
sakit, sehingga dapat melakukan intervensi yang tepat terhadap seseorang. 
Lebih jauh Brussow (2013) menjelaskan yang mengutip dari Karnofsky 

bahwa penilaian dapat dilakukan dengan rentang nilai 0 sampai 100 atau 0 
sampai 10 arah positif yaitu sehat sempurna. Sebaliknya rentang nilai 

negative dari 0 sampai -100 atau 0 sampai -10 yaitu pada kondisi kematian 
(death). Skor penilaian ini menempatkan bahwa kesehatan dan penyakit 
dalam suatu kategori yang terukur serta dapat mengantisipasi status 

kesehatan dan penyakit yang dinilai serta kemungkinan intervensi yang 
dapat dilakukan.  

Antara kesehatan dan penyakit terdapat zona yang disebut dengan istilah 
zona indiferensi atau wilayah netral. Zona ini dipandang sebagai keadaan 
seseorang tidak merasa sehat dan tidak merasa sakit. Hal ini memang agak 

sukar untuk dinlai secara objektif jika persepsi manusia berada pada 
kondisi alternative yaitu jikla tidak sehat berarti sakit atau sebaliknya. Zona 
netral ini sangat subjektif sekali sebab pikiran manusia sangat terjebak 

antara dua pilihan alternatif.  
Tingkatan skala kedua alternative dapat lebih dirinci yang dijelaskan oleh 

Meenu, bahwa antara kesehatan dan penyakit berada pada spektrum. 
Tingkatan spectrum ini digambarkan sebagai suatu hirarki yaitu mulai dari 
tingkatan paling atas kesehatan positif (positive health), kesehatan yang 
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lebih baik sekehatan (better health), bebas dari penyakit (freedom from 
sickness), penyakit yng tidak dirasakan (unrecognized sickness), penyakit 

ringan (mild sickness), penyaklit parah (sever sickness) dan kematian.  
Deapat disederhanakan gambaran dua kutub atau dua alternatif, kesehatan 

dan penyakit adalah sumbu koordinat untuk variable dependent. Didukung 
oleh dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang menjelaskan kedua 

spectrum ini, maka kondisi suatu masyarakat akan dapat dijelaskan secara 
akurat. 
Kesehatan dan Lingkungan 

Terkait dengan penyebab dan fluktuasi kesehatan/ penyakit yang dialami 
oleh seseorang/ masyarakat adalah akibat dari tiga komponen yaitu 
lingkungan, manusia dan agen penyakit. Ketiga komponen ini tidak berdiri 

sendiri dalam menimbulkan dan mempengaruhi fluktuasi kesehatan 
seseorang namun terjadi secara bersamaan. Hubungan antara fluktuasi 

kesehatan manusia ini lebih dikenal dengan teori Gordon, yang 
menggambarkan bahwa suatu penyakit terjadi akibat akumulasi dari ketiga 
komponen yaitu environment, human dan agent. Egger et al. (2003) 

mengembangkan teori Gordon ini dengan menempatkan vector pada 
kelompok agen, dimana agen (sumber penyakit) tidak berdiri sendiri 

melainkan bersamaan dengan vector sebagai pembawa penyakit ke dalam 
tubuh manusia. 
Teori ataupun konsep kesehatan lingkungan ini juga dilengkapi dengan 

lebih rinci melalui indicator-indikator oleh Meenu, dimana masing-masing 
komponen yaitu: 

Hosts (manusia): Hosts ini adalah menggambarkan varabelitas manusia 
yang rentan (susceptibility) yang mencakup komponen usia, jenis kelamin, 
genetic profile, penyakit yang pernah ada sebelumnya, status immune, 

agama, kebiasaan, pekerjaan, status perkawinan dan latar belakang 
keluarga. 
Agent: Agent adalah sumber penyakit dan sumber penyakit dapat mencakup 

biologi, kimia, fisik dan asupan gizi, biologi (bakteri, virus, jamur), kimia 
(racun, alcohol, asap rokok), fisika (trauma, radiasi, kebakaran) dan nutrisi 

(kurang gizi akses gizi). 
Lingkungan: Komponen lingkungan  yaitu sesuatu yang berada disekitar 
manusia berupa, temperature, kelembaban, kerapatan orang, keadaan 

rumah, lingkungan tempat tinggal, kebutuhan air, makanan, radiasi, polusi 
dan kebisingan. 

Methods 
Studi merupakan studi teoritis yang menganalisis hubungan korelasi dan 
sebab akibat dari konsep Gordon, dimana antara penyakit (akibat) 

berbanding lurus dengan (penyebab) yaitu manusia (host), agent (sumber 
penyakit) dan lingkungan. Sebaliknya berbanding terbalik antara kesehatan 
(akibat) dengan (penyebab) manusia (host), agent (sumber penyakit) dan 

lingkungan. Konsep ini digunakan sebagai sumber utama analisis 
disamping beberapa sumber sekunder teori (pengembangan konsep 

Gordon).  
Penekanan analisis terutama difokuskan kepada perbedaan antara 
kelompok masyarakat yang hygienis dengan yang tidak hygienis dalam satu 

seting lokasi. Menilai seberapa tinggi nilai perbedaan antara keduanya dan 
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perbedaan ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mengumpulkan 
data.  

Sebelum pengumpulan data, semua variable dijabarkan menjadi beberapa 
dimensi dan indicator guna mendapatkan angka-angka untuk dianalisis.  

Selanjutnya hasil analisis dapat disimpulkan menjadi nilai terhadap 
hubungan kedua variable. 

 

HASIL 
Model Variabel-variabel 
Temuan ini merupakan sintesis dari beberapa konsep yang telah 

dipaparkan pada bagian sebelumnya. Temuan ini didasarkan pada proses 
penilaian terhadap variable dependent yaitu tentang konsep kesehatan dan 

variable independent yaitu tentang penyebab penyakit berupa manusia, 
agent dan lingkungan. 
Variable dependent 

Perumusan variable dependent menggunakan kriteria pertama adalah 
sebagai sumbu vertical yang menjelaskan fenomena yang sedang dihadapi. 
Sebagai sebuah sumbu akan terdiri dari du8a kutb (vertical) yaitu sumbu 

kesehatan (positif) dan sumbu kesehatan (negative) atau dapat juga disebut 
sebagai penyakit (disease). Sebagai sebua variable tentu akan terdiri dari 

dimensi dan indicator guna untuk menentukan nilai. Nilai-nilai inilah 
kemudian akan menentukan indek kesehatan dari objek yang sedang diteliti 
atau diamati.  

Akibat rentang dua buah sumbu yang saling berlawanan tentu koordinat 
akan memiliki wilayah netral yang oleh Meenu sidebut sebagai wilayah yang 

tidak dikenali adanya penyakit dan gejala dari penyakit tersebut. Sedangkan 
Brussow (2013) menyebutkan wilayah ini sebagai zona yang tidak memiliki 
perbedaan antara sehat dan penyakit. 

 

 
Gambar 1. Struktur konsep kesehatan dan penyakit 
Sumber: Modifikasi dari Meenu dan Brussow, 2013. 

 

Variable independent 
Rumusan Variable independen didasari kepada teori Gordong yaitu manusia 
sebagai tempat penyakit , agen sebagai sumber penyakit dan lingkunga 

sebagai media penyakit. Tiga komponen yang menyebabkan penyakit pada 
tubuh manusia pada dasarnya dapat dikategorikan atas dua hal yaitu agen 
dan lingkungan sebagai factor bahaya (hazard) dan factor manusia sebagai 

vulnerable atau kerentanan. Dengan dasar penilaian bahwa penyakit  
merupakan akumulasi dari pertemuan antara kerentanan dan bahaya. 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

414 

Dimanapun penyakit yang terjadi adalah akibat pertemuan antara bahaya 
dan kerentanan dan model ini tidak jauh berbeda dengan model yang 

dikemukakan oleh Gordon.  
Model konsep Gordon dapat dikembangkan menjadi variable-variabel 

penyebab penyakit (disease) atau penurunan kesehatan manusia.  
Konsep Gordon dikembangkan lagi oleh Egger (2013) dimana agent tidak 
berdiri sendiri melainkan diikuti moleh vector yang berperan sebagai 

pembawa penyakit. Adapun vector ini juga merupakan komponen dari 
lingkungan, jadi peran vector adalah termasuk ke dalam factor bahaya yang 
berpotensi menyerang kerentanan manusia.  

 

 
Gambar 2. Struktur kesehatan dan penyakit dan komponen-komponen penyebabnya. 

Sumber: Modifikasi dari Teori Gordon. 

 

Kerangka Teori  
Sejauh ini penanggulangan dan preventif terhadap ancamanan penyakit 
kepada masyarakat lebih ditujukan kepada mengurangi tingkat bahaya 

yaitu dengan memberantas vector-vektor pembawa penyakit.  
Namun dibalik itu juga dalam upaya menurunkan penyakit atau 

meningkatkan kesehatan mayarakat dapat dilakukan dengan mentgurangi 
tingkat keretanan pada manusia yaitu menaikan tingkat kebersihan pada 
manusia atau lebih dikenal dengan hygienis. Meningkat tingkat hygiene 

manusia berpotensi untuk menurunkan kerentanan masyarakat.  
Hygiene dalam hubungan dua jenis variable (dependen dan independent) ini 

berperan sebagai factor moderating atau sebagai akselarasi terhadap nilai 
variable dependen. Peran hygiene dapat menaikan penyakit jika hygiene 
rendah dan sebaliknya kesehatan masyarakat dapat meningkat jika factor 

hygiene dapat naik atau meningkat.  
Atas dasar rumusan ini dapat dirumuskan kerangka teori dimana dalam 
penelitian terdapat tiga variable yaity variable dependen (kesehatan/ 

penyakit dalam masyarakat), variable independen (agen/ sumber penyakit, 
vector sebagai pembawa penyakit, lingkungan sebagai media dan manusia 

sebagai tempat proses penyakit). 
Konsep Analisis  
Hubungan variable-veraibel yang terjadi dalam kerangka teori merupakan 

hubungan negative dimana setiap peningkatan salah satu dari variable 
independent akan memberikan pengaruh negative terhadap variable 
dependen (kesehatan). Terdapat tiga opsi guna meningkatak kesehatan 

dalam msyarakat yaitu: 
1 menurunkan peranan negative dari lingkungan, agent dan vektor 
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2 menurunkan tingkat kerentanan dari masyarakat dan 
3 mengisolasi antara lingkungan, agen dan vektor dari kerentanan. 

 

 
Gamber 3. Model analisis konsep 

Sumber: Hipotesis (Mulyadi, 2019) 

 
PEMBAHASAN 

Ancaman epidemic secara historis lebih sering terangkat ketimbang 
ancamanan bahaya yang lain. Kesehatan menurun lebih cepat dikaitakan 
dengan serangan penyakit, dan tidak semua penurunan kesehatan itu 

akibat dari serangan penyakit. Perubahan lingkungan yang berakibat 
negative kepada manusia tidak kalah besarnya. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan sebelumnya (Egger et al., 2003), terdapat empat komponen 
disamping tiga komponen yang telah dikemukakan oleh teori Gorodn, yaitu 
penyebab dari lingkungan, kerentanan manusia, agent penyakit, dan 

ditambah lagi dengan vektor. Jelas semua komponen penyebab 
menurunnya kesehatan manusia tidak berjalan tunggal tetapi lebih 

merupakan akumulasi dari keempat komponen tersebut.  
Dalam kasus penyakit menular terlihat seolah-olah peran vector lebih 
dominan, namun demikian peran vector tersebut tidak lepas dari kondisi 

lingkungan dan status fisik manusia (kerentanan). Egger et al. (2003) 
membahas bahwa penurunan kesehatan lebih menekankan kepada peran 
manusia sebagai tempat berprosesnya penyakit. Dalam upaya menaikan 

kesehatan, peranan manusia sebagai penyandang kerentanan mendapat 
tekanan lebih. Dari sudut pandang ini, upaya yang dilakukan adalah 

membentengi manusia yang kerentanan (susceptibility). Kerentanan 
(susceptibility) merupakan kondisi terhadap manusia/ orang-orang di luar 
pria dewasa yaitu, wanita, anak-anak, orang tua, wanita hamil, penyandng 

disabilitas. Mengurangi kapasitas kerentanan-susceptibility dapat menahan 
penurunan kesehatan mansuia.  

Akumulasi dari upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan, 
memperkecil peranan sumber penyakit, memberantas vector dan 
menurunkan tingkat kerentanan adalah upaya yang lebih efektif 

Meningkatkan daya tahan tubuh manusia 
Manusia sebagai target intervensi dilakukan terhadap kondisi kerentanan 
yang melekat pada diri manusia. Dilihat dari kondisi ini yang dikatakan 

kerentanan adalah kondisi diluar pria dewasa dan upaya penurunan 
kerentanan tersebut disesuaikan dengan persoalan ketergantung 

kerentanan yang bersangkutan. Egger et al. (2003) menmpatkan target 
populasi yang perlu mdilakukan intervensi adalah orang yang mengalami 
kerentanan akibat berat badan. Intervensi yang dilakukan adalah tindakan 

medis, memodifikasi tingkah perilaku, meningkatkan pendidikan dan 
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latihan untuk menurunkan berat badan serta kepedulian orang-orang ini 

terhadap bahaya kelebihan berat badan. Intervensi yang dilakukan ini yaitu 
empat tahap; pertama upaya pencegahan pada populasi umum dan 

termasuk pencegahan pada orang normal, melalui pendidikan umum/ 
public, promosi penting kesehatan.  
Upaya kedua dilakukan melalui pendidikan individu serta kelompok-

kelompok kecil masyarakat yang mengalami kelebihan berat badan. Upaya 
ketiga adalah memodifikasi perilaku dan kognitif orang-orang yang telah 

terlanjur mengalami peningkatan berat badan. Terakhir adalah intervensi 
melalui bantuan dari obat-obatan, intervensi nutrisi dan aktifitas fisik objek 
yang bersangkutan. 

Meningkatkan kualitas lingkungan 
Lingkungan hidup manusia modern hidup merupakan factor kekuatan 
pendorong yang kuat terhadap ancaman bahaya peningkatan penyakit. 

Kehidupan modern terutama dalam hal produksi, distribusi, dan 
ketersediaan pangan yang mengarahkan dan menawarkan berbagai variasi 

makanan dan kelezatan, harga dengan sedikit usaha. Perubahan kehidupan 
modern ini adalah faktor peningkatan peran teknologi yang berbanding 
terbalik dengan kerusakan lingkungan.  

Pengaruh lingkungan ini (Egger et al., 2003) mewakili lingkungan makro 
dan mikro, dimana lingkungan makro adalah sektor-sektor yang 

memengaruhi seluruh populasi industri makanan, sistem pendidikan, dan 
pemerintah daerah. Lingkungan mikro yaitu lingkup masyarakat sebagai 
konsumen dari akibat lingkungan makro. Makanan siap jadi yang 

berpotensi mengandung zat-zat yang tidak sesuai dengan tubuh manusia 
(bahan pengawet dll.) 
Mengurangi peran agen dan vektor 

Agen dan vekto sering tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling 
berkaitan yaitu agen sebagai sumber penyakit dan vector sebagai pembawa 

penyakit ke dalam tubuh manusia. Kontek ini akan sangat terasa jika 
terjadi pada penyakit menular dan vector ini tidak semata biologis tetapi 
juga kimia, fisika dan bahkan gizi (kekurangan dan akses untuk 

mendapatkan gizi). Egger et al. (2003) memberikan contoh terhadap agen 
dan vector pada aspek fisik yaitu pada kendraan bermotor. Kendraan 

berperan sebagai vector dan kecepatan kendraan berperan sebagai agen 
(sumber penyakit). Pada aspek kimia dicontohkan yaitu kebiasaan merokok, 
dimana rokok berperan sebagai vector dan senyawa karsinogenik dan 

nikotin sebagai agent/ sumber penyakit.  
Kasus asupan gizi/ energy yang padat energy adalah agent dan vektornya 
melekat pada proses pembuatan (teknologi modern). Kecenderungan 

mengkonsumsi makanan siap jadi semakin tinggi terutama pada generasi 
muda dan ini jelas ancaman terhadap penurunan kesehatan. 

 
KESIMPULAN 

Berpijak kepada konsep kesehatan WHO, yang merumuskan kesehatan 

kesehatan sebagai "keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan tidak 
hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan," maka factor lingkungan 
menjadi perhatian penting. Guna mengatasi tekanan terhadap penurunan 

kesehatan manusia terdapat tiga opsi yang perlu menjadi pertimbangan 
yaitu: Penurunan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan 

lingkungan, atau penurunan tingkat kerentanan manusia di dalam 
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masyarakat dan terakhit yaitu mengisolasi bahaya dari lingkungan dengan 

kerentanan. 
1 Penurunan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan 

lingkungan. 
Upaya ini lebih terkonsentrasi kepada pihak publik dimana peran 
pemerintah sangat diharapkan dan terutama sekali kepada pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan serta penegakan hukum.  
2 Penurunan tingkat kerentanan sebagai antisipasi terhadap risiko bahaya 

yang ditimbulkan oleh lingkungan. 
Upaya ini telah berjalan namum dilihat dari realita masih tinggi juga tingkat 
kesenjangan atau masih tinggi fluktuasi dan keragaman indek kesehatan 

masyarakat, ini menunjukan belum semua orang mendapatkan kesehatan 
yang sama. 
Upaya ini lebih terkonsentrasi kepada pihak kesehatan, secara internal (dari 

sudut manusia) telah dilakukan peningkatkan gizi masyarakat, dan secara 
eksternal yaitu memberantas vekto-vektor pembawa penyakit. 

3 Mengisolasi bahaya dari lingkungan terhadap kerentanan. 
Upaya isolai ini dapat berupa pemisahan antara bahaya dan kerentanan 
yaitu dengan membangun system sanitasi efektif. 

Namun dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat masih banyak 
system sanitasi ini tidak terwujud sebagaimana mestinya. 

Amanat UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, telah merumuskan 
bahwa; “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau 

masyarakat.” Maka baik pemerintah maupun masyarakat tidak lepas dari 
kondisi kesehatan individu yang ada di dalamnya. Perlu mengingatkan dan 
menyadarkan bahwa kesehatan dan lingkungan bukanlah tanggungjawab 

individu namun dia menjadi tanggungjawab bersama dan ini apalagi jika 
menyangkut bahaya dari lingkungan (penyakit menular, perubahan 

lingkungan fisik dsb.). Makalah ini memfokuskan kepada analisi kritis 
teoritik guna mendapatkan landasan praktik lapangan. 
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