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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan dan sumber 

dasar untuk kelangsungan kehidupan di atas bumi. Keberadaan air mutlak 

diperlukan karena kehidupan di bumi tidak dapat berlangsung tanpa adanya air 

(Sanropie dkk, 1984). Kelestarian dan keberlangsungan air perlu dijaga oleh 

manusia untuk kehidupan di suatu tempat di bumi. Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Maka sumber air di suatu tempat harus dikelola untuk 

dipergunakan bagi kemakmuran dan keberlangsungan hidup manusia di suatu 

daerah. 

 Air tersebut biasanya didapat manusia di lingkungan sekitarnya. Data hasil 

Riskesdas tahun 2013 menunjukkan kebutuhan air pada rumah tangga di 

Indonesia bersumber dari sumur gali terlindung sebesar 29,2%; sumur pompa 

24,1%; air ledeng/PDAM 19,7%; dan sisanya dari sumber air lain. Air sumur bor 

atau pompa paling banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan yaitu 

32,9%, sedangkan di pedesaan lebih banyak menggunakan sumur gali terlindung 

yaitu 32,7% (Kemenkes, 2013). Sumber air pada rumah tangga sebagai sumber air 

minum di Jawa Tengah pada tahun 2015 didapat dari sumur gali terlindung 

29,82%;  sumur pompa 17,62%; air ledeng/PDAM 14,83%; dan sisanya dari 

sumber lain (BPS, 2017). 
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 Dusun Sulurejo dihuni oleh penduduk yang menggunakan air tanah untuk 

kebutuhan sehari-hari. Warga Sulurejo membuat sumur gali untuk memenuhi 

kebutuhan akan air. Akses pelayanan PDAM belum menyentuh desa ini. Sehingga 

100% penduduk menggunakan air sumur untuk keperluan rumah tangga seperti 

mencuci, mandi bahkan mengkonsumsi air sumur tersebut untuk minum dan 

memasak. Namun, Sulurejo berjarak sangat dekat dengan Tempat Pembuangan 

Akhir sampah Putri Cempo, yaitu sekitar 100 meter. 

 TPAS Putri Cempo Mojosongo Surakarta mulai beroperasi sejak tahun 

1987 di lahan seluas 17 Ha. TPAS ini menggunakan sistem open dumping dengan 

perencanaan teknis operasional untuk 15-20 tahun (Pramudjo, 2017). Namun, 

TPAS Putri Cempo masih beroperasi hingga saat ini, melebihi perencanaan teknis 

operasionalnya. TPAS Putri Cempo diperuntukkan untuk menampung sampah 

dari masyarakat Kota Surakarta. Data dari pengelola TPAS Putri Cempo 

Mojosongo dalam 10  tahun terakhir jumlah sampah dari Kota Surakarta 

bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, tahun 2007 

(81.654 ton), tahun 2008 (80.494 ton), tahun 2009 (83.038 ton), tahun 2010 

(91.602 ton), tahun 2011 (88.013 ton), tahun 2012 (88.656 ton), tahun 2013 

(92.436 ton), tahun 2014 (96.210 ton), tahun  2015 (100.267 ton), dan tahun 2016 

(109.241 ton). Komposisi sampah di TPAS Putri Cempo terdiri dari sampah 

organik sebesar 70% dan anorganik 30%. Sampah anorganik terdiri dari 

kertas/cardboard 9.6%; plastik 12,1%; metal/besi 0,6%; karet 0,66%; tekstil 

1,56%; gelas/kaca 0,96%; dan lain-lain 4,7%.  
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Jumlah sampah yang terus mengalami peningkatan berdampak pada 

lingkungan terutama produksi lindi (leachate). Lindi mengandung bahan terlarut 

berbahaya bagi kesehatan yang dapat mencemari air permukaan, air tanah dan 

badan-badan air yang berada dekat pembuangan akhir sampah apabila tidak 

dilakukan pengawasan yang baik (Depkes, 1987). Lindi dapat meresap ke tanah 

dan mencemari sumber air (Budiman, 2011). 

Lindi dari TPAS Putri Cempo berpotensi mencemari air tanah dari sumur 

gali warga Desa Sulurejo. Air tanah memiliki karakteristik tidak mudah tercemar 

namun sulit ditangani dan membutuhkan waktu yang lama dalam remidiasi 

apabila tercemar. Sumber pencemar air tanah yang utama salah satunya adalah 

perembesan lindi akibat penimbunan sampah (Suprihatin & Suparno, 2013). 

Berdasarkan penelitian Indah, dkk (2006) TPAS Batu Putih menghasilkan 

lindi dengan hasil pemeriksaan parameter BOD 101,52 mg/l, COD 458,16 mg/l, 

amoniak 6,71 mg/l, sulfida 1,12 mg/l dan jumlah bakteri E. coli 6000 

MPN/100ml. Hasil pemeriksaan menunjukkan air sumur warga sekitar TPAS 

Batu Putih tercemar lindi. Air sumur warga memiliki kandungan amoniak 2,98 

mg/l; sulfida 0,051; zat organik 10,12 mg/l; besi 0,452 µg/l;bakteri E. coli 2600 

MPN/100ml. 

Penelitian Kurniawan (2006), menunjukkan air sumur di sekitar wilayah 

TPAS Galuga tercemar lindi. Karakteristik air sumur berbau; berasa; pH 5,31; DO 

1,82 mg/l; BOD5 160,98 mg/l; COD 481,31 mg/l; amoniak 4,06 mg/l; nitrit 0,10 

mg/l; seng 0,07 mg/l; bakteri coliform 5766 MPN/100 ml, dan E. coli 1706 

MPN/100 ml. 
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Penelitian Arbain, dkk (2008) membuktikan bahwa lindi berpengaruh pada 

kualitas air tanah dangkal penduduk di sekitar TPAS Suwung. Sampel air tanah 

dangkal yang diambil sebanyak empat lokasi dengan memperhitungkan jarak 

dengan TPAS kemudian dihitung Indeks Pencemaran/ Pollution Index (PI), tiga 

diantara sampel yang diperiksa tergolong dalam tingkat tercemar berat, sedangkan 

satu sampel tergolong tingkat tercemar ringan. Semakin dekat sumur dengan 

TPAS, maka kualitas airnya semakin buruk. 

Penelitian Yatim dan Mukhlis (2013) menunjukkan semakin jauh jarak 

sumur dari TPAS Air Dingin maka kadar bahan pencemar sumur semakin kecil. 

Kualitas air sumur dilihat dari parameter TSS, BOD dan COD. Namun, hasil 

penelitian Prihastini (2011) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan jarak sumur 

dari TPAS Winongo dengan kualitas air sumur warga Dusun Gembel dilihat dari 

parameter Kesadahan, Mn, NO2, Fe, Cd, dan Pb. 

Menurut penelitian Fajarini (2014), air tanah di sekitar Tempat 

Pembuangan Akhir (TPAS) sampah Bantar Gebang pada beberapa parameter 

tidak memenuhi syarat baku mutu air bersih berdasarkan Permenkes 416 Tahun 

1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Dari 72 sampel air 

tanah yang diperiksa, parameter fisika yang tidak memenuhi syarat meliputi 

parameter warna sebesar 18,1%; bau 25%; rasa 30,6%; TDS 6,9%; dan kekeruhan 

5,6%. Sedangkan parameter kimia yang tidak memenuhi syarat meliputi 

parameter pH sebesar 23,6%; besi 4,2%; nitrat 31,9%; dan klorida 68,1%. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, beberapa air di sumur warga 

Sulurejo yang berjarak dekat dengan TPAS Putri Cempo berwarna kuning keruh 
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dan berbau. Sedangkan lindi dari TPAS berwarna coklat kehitaman dan berbau 

menyengat. Hasil pemeriksaan laboratorium lindi menunjukkan hasil parameter 

BOD (4040 mg/l), COD (10106,3 mg/l), TSS (1020 mg/l) melebihi baku mutu 

lindi TPAS. 

Air sumur di Sulurejo berpotensi tercemar oleh lindi yang dihasilkan dari 

tumpukan sampah di TPAS Putri Cempo. Hal ini mendasari peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh jarak sumur dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah Putri 

Cempo terhadap kualitas air sumur warga Sulurejo. 

B. Rumusan Masalah 

 Adakah pengaruh jarak sumur dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Putri Cempo terhadap kualitas air sumur warga Sulurejo? 

C. Tujuan Penelitian 

     1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh jarak sumur dari Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah Putri Cempo terhadap kualitas air sumur warga Sulurejo. 

     2. Tujuan Khusus 

a.  Mengukur kualitas air sumur warga Sulurejo. 

b. Menganalisis tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh lindi TPAS 

Putri Cempo terhadap air sumur warga Sulurejo. 

c. Menganalisis pengaruh jarak sumur dengan TPAS Putri Cempo terhadap 

kualitas air sumur warga Sulurejo. 
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D. Manfaat Penelitan 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama 

melaksanakan proses kuliah khususnya Peminatan Kesehatan Lingkungan di 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 

Sebagai bahan kajian lingkungan hidup di sekitar Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Putri Cempo dan acuan upaya perbaikan 

pengelolaan lindi sampah. 

3. Bagi Warga Sulurejo 

Sebagai informasi kualitas air sumur untuk menentukan jarak ideal 

sumur dari TPAS, menentukan pengolahan yang tepat bagi air sebelum 

dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak 

ataupun sebagai air minum. 

4. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah khasanah keilmuan khususnya dalam penelitian di bidang 

kesehatan lingkungan terkait dengan pencemaran air khususnya akibat lindi 

Tempat Pembuangan Akhir sampah. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Menjadi acuan dan dasar penelitian dalam bidang kesehatan 

lingkungan khususnya pencemaran air akibat lindi Tempat Pembuangan 

Akhir sampah. 


