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ABSTRAK 

 

Kualitas air tanah adalah suatu sifat air yang ditentukan oleh sifat fisik, sifat kimia dan 

sifat biologi. Sifat fisik meliputi warna, bau, rasa, suhu, kekeruhan serta total zat padat 

terlarut (TDS). Sifat kimia meliputi pH, Sulfat (SO4
-2

), Besi Total (Fe), Nitrat (NO3
-
), Nitrit 

(NO2), Amoniak (NH3-N), serta Chlorida (Cl). Sifat biologi meliputi kandungan bakteri 

coliform total.  

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis kualitas air tanah bebas di sekitar TPA 

Banyuroto berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum, dan 2) menganalisis sebaran kualitas air tanah bebas di 

sekitar lokasi TPA Banyuroto. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey meliputi 

pengukuran tinggi muka air tanah dan pengambilan sampel air tanah dengan teknik purposive 

sampling berdasarkan pertimbangan kemiringan lereng dan penggunaan lahan permukiman. 

Analisis data hasil uji laboratorium sampel air tanah dilakukan secara deskriptif, grafik 

maupun spasial. 

Kualitas air tanah di sekitar TPA Banyuroto sampai radius 644 m pada elevasi yang 

lebih rendah dari lokasi TPA di musim kemarau masih memenuhi persyaratan baku mutu air 

minum, kecuali unsur TDS pada sampel nomor 5, 3, dan 6 dan unsur bakteri coliform total 

pada sampel nomor 3. Tingginya TDS disebabkan oleh perbedaan kadar bahan organik di tiap 

sampel air. Tingginya bakteri coliform pada sampel nomor 3 dikarenakan lokasinya yang 

berdekatan dengan sumber pencemar peternakan ayam. 

 

Kata kunci : Kualitas Air Tanah, Air Tanah 
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ABSTRACT 

 

Ground water quality is a water which is determined by the nature of the physical 

properties, chemical properties and biological properties. Physical properties include color, 

odor, taste, temperature, turbidity and total dissolved solids (TDS). Chemical properties 

include pH, sulfate (SO4
-2

), total iron (Fe), nitrate (NO3), nitrite (NO2), ammonia (NH3-N), 

and chloride (Cl). Biological properties include the content of total coliform bacteria. 

This research aims to: 1) analyze the quality of the free groundwater around the TPA 

Banyuroto under the Minister of Health No. 492 of 2010 on Water Quality Requirements, and 

2) to analyze the distribution of free ground water quality around the TPA Banyuroto. 

The research method used in this study is survey method, covers the measurement of 

ground water level and groundwater sampling with purposive sampling technique based on 

the consideration of slope and land use settlements. Data analysis of laboratory test results of 

ground water samples were analyzed descriptively, graphical and spatial. 

The quality of groundwater around the TPA Banyuroto to a radius of 644 m in the 

lower elevation of the location of the landfill in the dry season still meet the requirements of 

drinking water quality standard, except for the element of TDS on sample numbers 5, 3, and 

6 and the element of total coliform bacteria in a sample number 3 The high TDS are caused 

by differences in organic matter content in each water sample. The high coliform bacteria in 

the sample number 3 due to its proximity to the sources of pollution chicken farm. 

 

Keyword : Groundwater Quality, Groundwater 
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1.    Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

Sampah secara umum berpengaruh 

terhadap kualitas air tanah, karena sampah 

akan menghasilkan air lindi yang dapat 

meresap ke dalam tanah dan bercampur 

dengan air tanah yang ada.  

Kabupaten Kulon Progo merupakan 

pilot project pengelolaan sampah di lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

sampah, menyusul banyaknya masalah 

sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta, 

Sleman, dan Bantul (Kulon Progo News, 

2010). TPA milik Kabupaten Kulon Progo 

yaitu TPA Banyuroto, terletak di Dusun 

Tawang Desa Banyuroto Kecamatan 

Nanggulan dengan luas ± 1,08 Ha, pada 

ketinggian 100-120 mdpal, dan kemiringan 

lereng 15-25%.  

Kabupaten Kulon Progo menghasilkan 

sampah sebanyak 70-80 m
3
/hari atau 

sekitar 40 ton/hari. Kondisi sampah di 

Kabupaten Kulon Progo saat ini masih 

bercampur menjadi satu. 55% sampah 

Kabupaten Kulon Progo adalah sampah 

organik, disajikan pada Tabel 1.1. 

Dari hasil observasi/wawancara, TPA 

Banyuroto mulai memberikan dampak 

negatif pada lingkungan sekitarnya. 

Sejumlah sumur milik warga Dusun 

Tawang, Desa Banyuroto, Kecamatan 

Nanggulan mengalami perubahan warna 

dan bau tidak sedap setiap kali turun hujan 

yang diduga akibat limbah yang berasal 

dari sampah TPA Banyuroto. 

Tabel 1.1. Persentase Karakteristik Sampah di 

Kabupaten Kulon Progo 

Karakteristik 

Sampah 

Persentase 

Organik 55 % 

Plastik 15 % 

Kertas 10 % 

Metals 0 % 

Kayu 1 % 

Kaca 1 % 

Karet/Kulit 2 % 

Kain 1 % 

Lain-Lain 5 % 

Sumber : Kulon Progo, 2012 

Pencemaran air tanah di sekitar lokasi 

TPA Banyuroto ini tentu perlu menjadi 

perhatian khusus, mengingat sangat 

berartinya peran air tanah dalam 

kehidupan masyarakat sekitar TPA 

Banyuroto yang sebagian besar 

memanfaatkan air tanah dari sumur gali. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) 

menganalisis kualitas air tanah bebas di 

sekitar TPA Banyuroto berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 

Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum, dan (2) menganalisis sebaran 

kualitas air tanah bebas di sekitar lokasi 

TPA Banyuroto. 
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2.    Dasar Teori 

Air tanah merupakan bagian dari 

siklus hidrologi dan umumnya difahami 

sebagai air yang menempati semua rongga 

dalam strata geologi. Karakteristik kualitas 

air tanah ditentukan oleh analisis dari 

karakteritik kimia, fisik dan biologi (Todd, 

2005). 

1. Karakteristik Kimia 

Kandungan kimia utama dalam air 

tanah menurut C.N Durfer and E.Baker 

(USGS Water-Supply Paper 1812, 

1964) meliputi: Silika (SiO2), Besi (Fe), 

Mangan (Mn), Kalsium (Ca), 

Magnesium (Mg), Sodium (Na), 

Potassium (K), Karbonat (CO3), 

Bikarbonat (HCO3), Sulfat (SO4), 

Chlorida (Cl), Florida (F), Nitrat (NO3) 

dan padatan terlarut. 

2. Karakteristik Fisik 

Karakteristik fisik meliputi temperatur, 

kekeruhan, warna, bau dan rasa. (Todd, 

2005). 

3. Parameter Biologi 

Karakteristik biologi meliputi uji 

deteksi kandungan bakteri coliform 

(Todd, 2005). 

Sampah merupakan suatu bahan yang 

terbuang atau di buang dari suatu sumber 

hasil aktivitas manusia maupun proses-

proses alam yang tidak mempunyai nilai 

ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai 

ekonomi yang negatif karena dalam 

penanganannya baik untuk membuang atau 

membersihkannya memerlukan biaya yang 

cukup besar (Pakpahan, 2010). 

Air lindi atau air sampah didefinisikan 

sebagai cairan yang meresap ke dalam 

limbah padat dan mengandung bahan-

bahan terlarut dan tersuspensi 

(Tchobanoglous, et al., 1993 dalam 

Kristiadi, 2008). Air lindi dapat bergerak 

ke bawah dari landfill masuk ke muka air 

tanah dan menyebabkan air tanah tercemar 

(Fetter, 1988 dalam Kristadi, 2008). 

3.    Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey untuk 

mengukur tinggi muka air tanah. Tinggi 

muka air tanah digunakan untuk 

mengetahui arah aliran air tanah dan 

survey pengambilan sampel air tanah. 

Pengukuran tinggi muka air tanah 

dilakukan secara sampling dengan metode 

purposive sampling untuk menentukan 

sampel sumur berdasarkan kemiringan 

lereng dan penggunaan lahan permukiman. 

Pengambilan sampel air tanah 

dilakukan pada 4 kriteria sampel yaitu 

sampel pada sumur air tanah warga, 

sampel air lindi TPA, sampel air tanah 

kontrol dan sampel air embung di sekitar 

TPA. Sumur air tanah warga yang 

digunakan adalah sumur yang lokasinya 

searah dengan arah aliran air tanah yang 

berasal dari air lindi. Sampel air lindi 

adalah sampel air lindi pada lokasi TPA. 
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Sampel air tanah kontrol yaitu sampel air 

tanah yang lokasinya tidak searah dengan 

arah aliran air tanah yang berasal dari air 

lindi. Data sampel air tanah ini di uji 

laboratorium untuk kemudian dianalisis 

secara deskriptif, grafis maupun spasial. 

Analisis deskriptif menjelaskan 

kondisi kualitas air tanah dikaitkan dengan 

unsur lingkungan yang mempengaruhinya. 

Baik buruknya kualitas air tanah bisa 

dilihat dari perbandingan data konsentrasi 

tiap unsur hasil uji laboratorium dengan 

standar baku mutu air minum Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010.  

Analisis grafis menyajikan data hasil 

uji laboratorium dalam bentuk tabel 

maupun diagram batang.  

Analisis spasial menyajikan data hasil 

uji laboratorium dalam bentuk peta untuk 

kemudahan mengetahui distribusi kualitas 

air tanah. Pada analisis ini disajikan 

diagram lingkaran untuk mengetahui 

kualitas air tanah di setiap titik lokasi 

pengambilan sampel air tanah.  

4.    Hasil dan Pembahasan 

4.1. Kondisi Permukiman 

Data areal permukiman pada 

penelitian ini didapatkan melalui hasil 

digitasi citra satelit Quickbird liputan 

Kecamatan Nanggulan tahun 2011. Areal 

permukiman di Desa Banyuroto terletak 

menyebar di seluruh wilayah dan 

berasosiasi dengan jalan raya.  

4.2. Kondisi Air Tanah 

Desa Banyuroto memiliki kedalaman 

muka air tanah sumur cukup bervariasi, 

antara 0,31 m-19,21 m. Tinggi muka air 

tanah dihasilkan dari selisih ketinggian 

tempat terhadap kedalaman muka air tanah 

yaitu antara 25 m-140,27 m. Variasi tinggi 

muka air tanah ini disebabkan oleh 

perbedaan topografi berupa kemiringan 

lereng dan ketinggian Desa Banyuroto.  

4.3. Kualitas Fisik Air Tanah 

a. Warna 

Nilai warna pada sampel air tanah 

kontrol nomor 1 adalah 0,8118 Pt-Co, 

sedangkan sampel air lindi TPA nomor 8 

bernilai 1487,6 Pt-Co. Sampel air tanah 

yang diduga tercemar memiliki nilai warna 

antara 0,01 Pt-Co hingga 3,3714 Pt-Co dan 

sampel air embung memiliki nilai warna 

2,6052 Pt-Co. Semakin tinggi nilai warna 

semakin pekat warna airnya, begitu juga 

sebaliknya. Tingginya nilai warna sampel 

air lindi disebabkan tingginya kandungan 

bahan organik air lindi. Perbandingan nilai 

warna air lindi, air tanah kontrol, air tanah 

yang diduga tercemar dan air embung 

disajikan pada Gambar 4.1. 

   Gambar 4.1. Grafik Nilai Warna Daerah Penelitian 



9 

 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk parameter warna 

adalah 15 TCU atau setara dengan 15 Pt-

Co. Berdasarkan keterangan tersebut, 

sampel air tanah kontrol, sampel air tanah 

yang diduga tercemar dan sampel air 

embung masih berada dalam ambang batas 

yang diperbolehkan.  

b. Bau 

Tabel 4.1. Hasil Uji Laboratorium Parameter 

Bau Daerah Penelitian 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1., semua sampel 

air tanah yang ada tidak berbau, hanya 

sampel air lindi yang bau. Air lindi yang 

bau karena adanya dekomposisi sampah 

organik secara anaerobik, menghasilkan 

senyawa yang berbau anyir dan busuk 

berupa senyawa amonia, H2S dan methan. 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

pertimbangan tidak berbau. Berdasarkan 

aspek bau, air tanah sampai radius 644 m 

dari lokasi TPA sampah ke arah selatan 

memenuhi persyaratan untuk air minum. 

 

c. Rasa 

Tabel 4.2. Hasil Uji Laboratorium Parameter 

Rasa Daerah Penelitian 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2., semua sampel 

air tanah yang ada tidak berasa, dan hanya 

sampel air lindi yang berasa. Rasa 

disebabkan oleh adanya garam-garam dan 

unsur  kimia dalam air yang terdapat 

secara berlebihan seperti Na, Cl dan Mg. 

Air lindi yang berasa dimungkinkan 

karena ada kontaminasi oleh berbagai zat 

yang dapat membahayakan kesehatan 

(Sudibyo, 1999 dalam Budiarti, 2013). 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

pertimbangan tidak berasa. Berdasarkan 

aspek rasa, air tanah  sampai radius 644 m 

dari lokasi TPA sampah ke arah selatan 

memenuhi persyaratan untuk air minum.  

d. Suhu 

Suhu sampel air tanah di daerah 

penelitian berkisar antara 27,6
o
C-28

o
C. Air 

embung memiliki suhu sedikit melebihi 

suhu air tanah kontrol yaitu 27,7
o
C. 

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa air lindi 

TPA memiliki suhu tertinggi yaitu 28,9
o
C. 

Tingginya suhu air lindi disebabkan oleh 

semakin meningkatnya proses biokimia 
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yang terjadi di dalam air lindi, sehingga 

mengeluarkan energi panas yang akan 

mengakibatkan menurunnya jumlah 

oksigen terlarut dalam air dan 

meningkatkan kecepatan reaksi kimia. 

Secara umum temperatur di daerah 

penelitian masih berada dalam keadaan 

normal dan sesuai untuk air minum.  

Gambar 4.2. Grafik Nilai Temperatur 

Daerah Penelitian 

e. Kekeruhan 

 

Gambar 4.3. Grafik Nilai Kekeruhan 

Daerah Penelitian 

Gambar 4.3. menunjukkan nilai 

kekeruhan berkisar antara 0,44 NTU 

hingga 1,16 NTU untuk air tanah, 3,01 

NTU untuk air embung dan 80 NTU untuk 

air lindi TPA. Kekeruhan menunjukkan 

adanya partikel-partikel dari tanah dan 

kemungkinan adanya kontaminasi logam-

logam seperti besi, mangan, dan 

sebagainya (Fardiaz, 1992 dalam Budiarti, 

2013). Tingginya nilai kekeruhan air lindi 

disebabkan oleh banyaknya zat-zat yang 

terlarut dalam air lindi, baik itu zat kimia 

maupun yang lainnya. 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk kekeruhan adalah 5 

NTU. Berdasarkan keterangan tersebut, 

sampel air tanah dan sampel air embung 

berada dalam batas yang diperbolehkan.  

f. Total Zat Padat Terlarut 

 

Gambar 4.4. Grafik Nilai Total Zat Padat Terlarut 

(TDS) Daerah Penelitian 

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa 

sampel air lindi memiliki nilai TDS 

tertinggi, yaitu 6600 mg/L. Sampel air 

embung memiliki nilai TDS 384 mg/L 

sedangkan sampel air tanah bernilai antara 

356-656 mg/L. Tingginya kadar TDS pada 

air lindi sampah disebabkan oleh tingginya 

akumulasi hasil dekomposisi sampah 

organik dan anorganik yang ditimbun di 

TPA sampah Banyuroto.  

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk TDS adalah 500 

mg/L. Berdasarkan keterangan tersebut, 

sampel sumur air tanah yang berada dalam 
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batas yang diperbolehkan untuk air minum 

adalah sampel nomor 2 dan 4. Sampel 

nomor 5, 3, dan 6 tidak diperbolehkan 

dimanfaatkan sebagai air minum karena 

memiliki nilai TDS lebih dari 500 mg/L.   

Jarak lokasi sampel terhadap lokasi air 

lindi tidak berkaitan terhadap penyebaran 

kadar zat padat terlarut. Tinggi rendahnya 

nilai TDS tiap sampel air tanah disebabkan 

oleh perbedaan kadar bahan organik. 

4.4. Kualitas Kimia Air Tanah 

a. pH 

 

Gambar 4.5. Grafik Nilai pH  

Daerah Penelitian 

Nilai derajat keasaman (pH) daerah 

penelitian berdasarkan Gambar 4.5. 

berkisar antara 7 hingga 7,47 untuk sampel 

air tanah, 7,28 untuk sampel air embung 

dan 7,49 untuk sampel air lindi TPA. 

Secara keseluruhan, nilai pH air tanah, air 

lindi dan air embung masih berada dalam 

batas yang diijinkan oleh menteri 

kesehatan untuk air minum. Tingginya 

nilai pH air lindi disebabkan tingginya 

aktivitas fotosintesis, respirasi organisme 

akuatik, suhu dan keberadaan ion-ion.  

Nilai pH sampel air tanah terdekat 

dengan lokasi TPA yaitu nomor 2 

memiliki nilai pH tertinggi kedua setelah 

nilai pH air lindi, diduga terjadi karena 

adanya pencemaran air lindi ke dalam air 

tanah tersebut. Nilai pH air embung 

memiliki nilai lebih tinggi dibanding nilai 

pH 4 sampel air tanah yang disebutkan 

sebelumnya, yaitu 7,28. Hal ini diduga 

terjadi karena adanya pencemaran air lindi 

melalui aliran permukaan.  

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk parameter pH 

adalah 6,5-8,5. Berdasarkan keterangan 

tersebut, sampel sumur air tanah, air lindi 

dan air embung berada dalam batas yang 

diperbolehkan untuk air minum.  

b. Sulfat (SO4
2-

) 

 

Gambar 4.6. Grafik Kadar Sulfat  

Daerah Penelitian 

Kadar sulfat daerah penelitian 

berdasarkan Gambar 4.6. berkisar antara 

0,3 mg/L hingga 5,2 mg/L untuk sampel 

air tanah, 8,7 mg/L untuk sampel air 

embung dan 12,7 mg/L untuk sampel air 

lindi TPA. Tingginya kadar sulfat pada air 

lindi disebabkan oleh tingginya hasil 

dekomposisi senyawa-senyawa organik 

pada sampah. Tingginya kadar sulfat air 
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embung yang melebihi kadar sulfat air 

tanah diduga karena adanya pencemaran 

air lindi melalui aliran permukaan. 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk sulfat 250 mg/L. 

Berdasarkan keterangan tersebut, sampel 

sumur air tanah, air lindi dan air embung 

berada dalam batas yang diperbolehkan. 

c. Besi Total (Fe) 

Kadar besi daerah penelitian 

berdasarkan Gambar 4.7. berkisar antara 

0,0049 mg/L hingga 0,0246 mg/L untuk 

sampel air tanah, 0,014 mg/L untuk 

sampel air embung dan 0,0201 mg/L untuk 

sampel air lindi TPA. Tingginya kadar besi 

total untuk sampel air tanah nomor 5 dan 3 

dibanding kadar besi total sampel air lindi 

disebabkan proses dekomposisi bahan 

organik pada sampel air tanah melebihi 

pada sampel air lindi. 

 

Gambar 4.7. Grafik Kadar Besi Total 

Daerah Penelitian 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 batas maksimum 

untuk besi total 0,3 mg/L. Berdasarkan 

keterangan tersebut, sampel sumur air 

tanah, air lindi dan air embung berada 

dalam ambang batas yang diperbolehkan.  

d. Nitrat (NO3
-
) 

Kadar nitrat daerah penelitian 

berdasarkan Gambar 4.8. berkisar antara 

0,0066 mg/L hingga 21,832 mg/L untuk 

sampel air tanah, 0,0066 mg/L untuk 

sampel air embung dan 690,028 mg/L 

untuk sampel air lindi  Tingginya kadar 

nitrat pada air lindi disebabkan oleh proses 

oksidasi secara sempurna pada senyawa 

nitrogen dari dalam sampah yang banyak 

mengandung bahan organik. Sedangkan 

tingginya kadar nitrat pada sampel air 

tanah nomor 3  disebabkan karena adanya 

pencemaran antropogenik dari kotoran 

hewan, yaitu dari peternakan ayam. 

 

Gambar 4.8. Grafik Kadar Nitrat 

Daerah Penelitian 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum yang diperbolehkan 

untuk nitrat adalah 50 mg/L. Berdasarkan 

keterangan tersebut, sampel sumur air 

tanah dan air embung berada dalam 

ambang batas yang diperbolehkan.  
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e. Nitrit (NO2) 

Kadar nitrit daerah penelitian 

berdasarkan Gambar 4.9. berkisar antara 

0,0009 mg/L hingga 0,014 mg/L untuk 

sampel air tanah, 0,0109 mg/L untuk 

sampel air embung dan 1,0947 mg/L untuk 

sampel air lindi TPA. Tingginya kadar 

nitrit pada air lindi terjadi karena proses 

oksidasi secara sempurna pada senyawa 

nitrogen dari dalam sampah yang banyak 

mengandung bahan organik.  

 

Gambar 4.9. Grafik Kadar Nitrit 

Daerah Penelitian 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air memberikan 

batas maksimum untuk nitrit 3 mg/L. 

Berdasarkan keterangan tersebut, sampel 

sumur air tanah, air lindi dan air embung 

berada dalam batas yang diperbolehkan.  

f. Amoniak (NH3-N) 

Kadar amoniak daerah penelitian 

berkisar berdasarkan Gambar 4.10. 

berkisar antara 0,0229 mg/L hingga 0,0554 

mg/L untuk sampel air tanah, 0,0864 mg/L 

untuk sampel air embung dan 107,145 

mg/L untuk sampel air lindi. Tingginya 

kadar amoniak pada air lindi disebabkan 

proses oksidasi secara sempurna pada 

senyawa nitrogen dari dalam sampah yang 

banyak mengandung bahan organik.  

 

Gambar 4.10. Grafik Kadar Amoniak 

Daerah Penelitian 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk amoniak 1,5 mg/L. 

Berdasarkan keterangan tersebut, sampel 

sumur air tanah dan air embung berada 

dalam batas yang diperbolehkan.  

g. Klorida (Cl) 

 

Gambar 4.11. Grafik Kadar Klorida 

Daerah Penelitian 

Kadar klorida daerah penelitian 

berdasarkan Gambar 4.11. berkisar antara 

28 mg/L hingga 56  mg/L untuk sampel air 

tanah, 44 mg/L untuk sampel air embung 

dan 5000 mg/L untuk sampel air lindi.  

Tingginya kadar klorida air lindi 
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disebabkan hasil dekomposisi sampah dari 

TPA yang merembes masuk ke air tanah.  

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk klorida 250 mg/L. 

Berdasarkan keterangan tersebut, sampel 

sumur air tanah dan air embung berada 

dalam batas yang diperbolehkan. 

4.5. Kualitas Biologi Air Tanah 

Bakteri golongan coliform merupakan 

parameter mikrobiologi terpenting bagi 

kualitas air bersih. Keberadaan bakteri ini 

menunjukkan tingkat hygiene yang rendah 

yang membahayakan kesehatan (Depkes 

RI, 1991 dalam Budiarti, 2013). 

 

Gambar 4.12. Grafik Jumlah Coliform Total 

Daerah Penelitian 

Jumlah coliform total daerah 

penelitian berdasarkan Gambar 4.12. 

berkisar antara 6 hingga 920 untuk sampel 

air tanah, 14 untuk sampel air embung dan 

22 untuk sampel air lindi TPA. Tingginya 

coliform total pada sampel air tanah nomor 

3 disebabkan pada lokasi tersebut sumur 

air tanah berdampingan dengan sumber 

pencemar dari peternakan ayam. 

Sedangkan air embung dengan coliform 

total 14 diduga merupakan hasil akumulasi  

dari air lindi melalui aliran permukaan.  

Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 memberikan 

batas maksimum untuk coliform total 

adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, 

sampel sumur air tanah, air lindi dan air 

embung berada dalam batas yang tidak 

diperbolehkan. Air tanah disekitar TPA 

sampah berdasarkan coliform nya tidak 

memenuhi persyaratan untuk air minum. 

4.6. Evaluasi Kualitas Air Tanah   

       untuk Air Minum 

Air tanah disekitar lokasi TPA sampah 

sampai dengan radius 644 pada musim 

kemarau masih layak dimanfaatkan 

sebagai air minum kecuali untuk unsur 

TDS pada sampel nomor 5, 3, dan 6 dan 

unsur bakteri coliform total pada sampel 

nomor 3. Air tanah di sekitar TPA layak 

untuk dijadikan air minum, kecuali sampel 

air tanah nomor 5, 3 dan 6 dengan 

pemanasan yang tinggi sampai air benar-

benar mendidih untuk menghilangkan 

kadar coli dan padatan-padatan terlarut 

yang ada. Untuk lebih jelasnya, hasil 

kualitas air tanah dan air lindi di daerah 

penelitian disajikan dalam diagaram 

lingkaran pada Gambar 4.13. 
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5.    Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

1. Kualitas air tanah bebas di sekitar 

lokasi TPA Banyuroto pada musim 

kemarau secara umum memenuhi 

persyaratan baku mutu air minum, 

kecuali unsur TDS pada sampel air 

tanah nomor 5, 3, 6 dan unsur bakteri 

coliform total pada sampel air tanah 

nomor 3. Tingginya TDS disebabkan 

oleh perbedaan kadar bahan organik di 

tiap sampel air. Adapun tingginya 

bakteri coliform pada sampel nomor 3 

dikarenakan lokasinya yang 

berdekatan dengan sumber pencemar 

peternakan ayam. 

2. Air tanah bebas di sekitar lokasi TPA 

sampah sampai dengan radius 644 m 

pada elevasi yang lebih rendah dari 

lokasi TPA di musim kemarau masih 

layak dimanfaatkan sebagai air 

minum, kecuali unsur TDS pada 

sampel air tanah nomor 5, 3, 6 dan 

unsur bakteri coliform total pada 

sampel air tanah nomor 3. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diajukan saran 

untuk perlu diadakannya penelitian 

lanjutan di sekitar lokasi TPA pada 

musim penghujan sebagai perbandingan 

dan analisis lebih lanjut. 
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LAMPIRAN 

Gambar 4.13. Peta Kualitas Air Tanah dan Air Lindi Sebagian Desa Banyuroto 

Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo 


