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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas kehidupan manusia melibatkan banyak kegiatan, dari kegiatan 

kecil, merokok, merebus air untuk kopi, pergi bekerja naik kendaraan, 

penggunaan AC di kantor sampai dengan proses yang lebih besar yaitu indstri 

ternyata memberi dampak pada lingkungan. Pengaruh aktivitas manusia 

tersebut terhadap fenomena alam yang terjadi belum banyak yang dikenal 

karena masih begitu asing dan masih ada silang pendapat dari banyak ahli. 

Pengetahuan ini begitu “ maya “ karena tidak terlihat secara kasat mata dan 

dampaknya tidak langsung dirasakan oleh manusia pada saat ini. Dampak 

pemanasan global dan timbulnya lubang ozon akan dirasakan manusia 

beberapa tahun kemudian dalam jangka panjang. 

Pemanasan global dan timbulnya lubang ozon merupakan isu global yang 

selama ini didengung-dengungkan oleh berbagai pihak, baik lembaga peduli 

lingkungan, pemerintah, instansi pendidikan, maupun para pelaku industri. 

Fenomena tersebut hanya merupakan mitos selama beberapa dekade 

belakangan, karena manusia pada saat itu belum merasakan pengaruh yang 

signifikan terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun setelah terjadi 

berbagai peristiwa yang menguatkan mitos tersebut, seperti panasnya suhu 

udara, tenggelamnya pulau atau kota, timbulnya berbagai bencana alam : 

banjir, longsor, dan lain sebagainya, masyarakat dunia mulai menyikapinya 

secara serius. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari peulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa itu pemanasan global dan lubang ozon ? 

2. Mengapa pemanasan global dan lubang ozon dapat terjadi ? 

3. Dimana negara / wilayah yang terkena dampak adanya pemanasan global 

dan lubang ozon  ? 
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4. Siapa yang terlibat dalam pemanasan global dan lubang ozon ? 

5. Bagaimana dampak pemanasan global dan lubang ozon ? 

6. Apa saja langkah antisipatif dalam menghadapi pemanasan global dan 

lubang ozon ? 

7. Apa saja persamaan dan perbedaan kajian pemanasan global dan lubang 

ozon ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 

1. Mengetahui arti pemanasan global dan lubang ozon  

2. Mengetahui penyebab terjadinya pemanasan global dan lubang ozon   

3. Mengetahui negara / wilayah  yang terkena dampak adanya pemanasan 

global dan lubang ozon   

4. Mengetahui pelaku yang terlibat dalam pemanasan global dan lubang ozon  

5. Mengetahui dampak pemanasan global dan lubang ozon  

6. Mengetahui langkah antisipatif dalam menghadapi pemanasan global dan 

lubang ozon  

7. Mengetahui persamaan dan perbedaan kajian pemanasan global dan 

lubang ozon 

 

D. Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan Geografi dan ilmu pengetahuan lainnya pada umumnya yang 

erat kaitannya dalam kajian pemanasan global dan lubang ozon. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan pedoman maupun masukan bagi 

pemerintah khususnya dalam menangani isu pemanasan global dan 

timbulnya ubang ozon 
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b. Bagi masyarakat 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan himbauan, masukan, dan kesadaran 

kepada masyarakat akan pentingnya menjaga bumi dan lingkungannya 

dari berbagai dampak yang ditimbukan akibat adanya pemanasan global 

dan timbulnya lubang ozon. 

 

 

 

 

 


