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KAJIAN ADAPTASI PENDUDUK TERHADAP PENCEMARAN 

LINGKUNGN OLEH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR PUTRI CEMPO 

KOTA SURAKARTA  

Abstrak  

Pencemaran merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia secara sengaja 

maupun tidak, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.  Pencemaran 

selain dapat merusak lingkungan hidup juga mengganggu kenyamanan 

masyarakat yang menyebabkan masyarakat harus melakukan adaptasi. Hal ini 

juga terjadi di kawasan TPA Putri Cempo Kota Surakarta. Pencemaran yang 

terjadi di kawasan TPA Putri Cempo berupa pencemaran udara, pencemaran 

Suara, dan pencemaran air. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Menganalisis Tingkat 

Pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA Putri Cempo terhadap masyarakat 

sekitar. (2) Mengkaji adaptasi penduduk terhadap pencemaran lingkungan oleh 

TPA Putri Cempo. Metode yang digunakan yaitu metode survei dan wawancara 

menggunakan kuesioner. jumlah responden ditentukan dengan menggunakan 

stratified proportional area sampling. Analisis yang digunakan yaitu analisis 

spatial untuk peta Tingkat Pencemaran, analisis deskriptif untuk bentuk adaptasi, 

dan analisis ekologi untuk hubungan Tingkat Pencemaran dan adaptasi yang 

terbentuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pencemaran lingkungan 

oleh TPA Putri Cempo berupa pencemaran suara, pencemran udara, dan 

pencemran air permukaan . Tingkat pencemaran suara dirasakan oleh masyarakat 

yang jalan depan rumahnya dijadikan sebagai akses truk sampah. Tingkat 

pencemaran  udara oleh TPA Putri Cempo semakin dekat jarak rumah penduduk 

dengan TPA Putri Cempo maka semakin pekat pula aroma tidak sedap, namun 

tidak dengan wilayah – wilayah tertentu seperti yang dilewati truk sampah dan 

bagian selatan TPA Tingkat pencemaran air berada pada air permukaan anak 

sungai akibat air lindi yang dialirkan ke anak sungai. Namun kondisi air tanah 

dikawasan TPA Putri Cempo baik dan sedang. (2) Masyarakat menutup pintu dan 

ventilasi untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan suara, melakukan 

gotong royong membersihkan sungai untuk mengurangi tingkat gangguan air 

permukaan. Adaptasi ekonomi dilakukan masyarakat yang berada di strata 250 

meter dengan bekerja di TPA Putri Cempo sebagai pemulung atau pengepul.  

Kata kunci : Pencemaran Lingkungan, Adaptasi, TPA Putri Cempo 

 

Abstract 

Pollution is the entry of living things, substances, energy, and / or other 

components into the environment by human activities intentionally or not, so that 

it exceeds environmental quality standards. Apart from damaging the 

environment, pollution also disturbs the comfort of the community which causes 

people to have to adapt. This also happened in the TPA Putri Cempo area of 

Surakarta City. Pollution that occurs in the Putri Cempo TPA area is in the form 

of air pollution, noise pollution, and water pollution. The objectives of this study 

are: (1) To analyze the level of pollution caused by TPA Putri Cempo to the 
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surrounding community. (2) Assessing the adaptation of the population to 

environmental pollution by TPA Putri Cempo. The method used is a survey 

method and interviews using a questionnaire. the number of respondents was 

determined using a proportional stratified area sampling. The analysis used is 

spatial analysis for the pollution level map, descriptive analysis for the form of 

adaptation, and ecological analysis for the relationship between pollution levels 

and adaptation that is formed. The results of the study indicate that: (1) 

Environmental pollution by TPA Putri Cempo is in the form of sound pollution, 

air pollution, and surface water pollution. The level of sound pollution is felt by 

people whose roads in front of their houses are used as access for garbage trucks. 

The level of air pollution by TPA Putri Cempo, the closer the residents' houses are 

to the Putri Cempo TPA, the more intense the unpleasant smell is, but not in 

certain areas such as those passed by garbage trucks and the southern part of the 

TPA. leachate that is channeled into tributaries. However, groundwater conditions 

in the Putri Cempo TPA area are good and moderate. (2) Communities close 

doors and vents to reduce air and sound pollution levels, carry out mutual 

cooperation to clean rivers to reduce the level of surface water disturbances. 

Economic adaptation is carried out by people who are in the 250 meter strata by 

working at the Putri Cempo TPA as scavengers or collectors. 

Keywords: Environmental Pollution, Adaptation, TPA Putri Cempo 

 

1. PENDAHULUAN  

Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 butir (14) Tahun 2009  

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran bisa 

terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik fisik, biologis, dan 

sosialnya) terdapat suatu bahan dalam konsentrasi yang semakin besar, yang 

dihasilkan karena proses aktifitas manusia, dan kemudian akan merugikan 

manusianya juga. 

Jenisnya pencemaran dapat dibagi menjadi beberapa yaitu, pencemaran 

udara, pencemaran air,  pencemaran tanah, dan pencemaran suara (Rochmad, 

2006). Dampak dari adanya pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan 

Pencemaran kesehatan, ketidak nyamanan, hingga dapat menyebabkan 

kematian. 
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Pencemaran lingkungan merupakan salah satu problem lingkungan yang 

ada di Indonesia. Problem lingkungan di Indonesia paling tinggi yaitu sampah, 

dimana mencapai 40% dari problem lingkungan yang lain. Berdasarkan dari 

data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia 

memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan meningkat menjadi 67 

ton pada 2017, seperti yang dapat diliha dalam gambar 1. Sebagian besar 

problem lingkungan diatas masih berkaitan dengan sampah, seperti banjir, 

sungai tercemar, pencemaaran udara, pencemaran tanah, dan rusaknya 

ekosistem laut. Misalnya, sungai tercemar dan banjir terjadi karena dari ulah 

manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai. Sampah yang 

ditimbun dengan jumlah yang besar akan menghasilkan bau yang tidak sedap, 

dimana bau tidak sedap tersebut bisa dikatakan sebgai pencemaran udara. 

Selain itu sampah anorganik yang ditibun ditanah juga dapat menyebakan 

pencemaran tanah, karena sifat sampah yang sulit untuk diuraikan. 

 

Gambar 1 Pencemaran Lingkungan Di Indonesia 

Sumber : Koran Sindo, Jum'at, 4/5/2018 - 06:00 WIB 

Permasalahan lingkungan ini merupakan problem yang sangat genting 

dan harus segera diatasi, karena problem lingkungan juga berpengaruh pada 

kualitas hidup manusia dimasa mendatang. Oleh karena itu supaya manusia 

tetap dapat bertahan hidup, maka manusia melakukan adaptasi. 

https://index.sindonews.com/blog/1584/koran-sindo
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Adaptasi merupakan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. 

Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup tetap dapat memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan hidup yang diperlukannya. (Alland 1975; Barlett 1980) dalam 

(Helmi & Satria, 2012).  

Problem lingkungan yang disebabkan oleh sampah terjadi juga di Kota 

Surakarta tepatnya di TPA Putri Cempo. TPA Putri Cempo merupakan TPA 

yang menampung sampah – sampah yang dihasilkan Kota Surakarta. TPA 

Putri Cempo berbatasan langsung dengan Kelurahan Mojosongo Kota 

Surakarta, dan Desa Plesungan Kabupaten Karanganyar.  

TPA Putri Cempo ini menggunakan sistem open dumping. Sistem open 

dumpin yaitu, sistem pengelolaan sampah yang dibiarkan terbuka dan 

menumpuk pada suatu lokasi pembuangan akhir tanpa memeperhatikan aspek 

kesehatan lingkungan, menurut (Damanhuri, 1995) dalam (Puti Sri Komala, 

Budhi Primasari, 2008). Cara ini sudah tidak direkomendasi lagi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia karena tidak memenuhi syarat teknis 

pengelolaan TPA Sampah. Pengelolaan sampah dengan sistem open dumping 

sangat potensial dalam mencemari lingkungan, baik itu dari pencemaran air 

tanah oleh Leachate (air lindi yang dapat menyerap kedalam tanah), 

pencemaran udara akibat aroma tidak sedap yang ditimbulakan timbunan 

sampah, serta binatang seperti tikus, kecoa, nyamuk, lalat dll, dimana binatang 

binatang tersebut dapat memicu timbulnya penyakit (Damanhuni,1995) dalam 

(Rahim, 2018).  Melihat berbagai fenomena yang ada di TPA Putri Cempo, 

kondisi tersebut sangat tidak baik untuk penduduk sekitar TPA Putri Cempo. 

Namun dengan kondisi yang seperti itu masyarakat di desa Jatirejo dan 

sekitarnya masih tetap bertahan tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tingkat Pencemaran 

yang ditimbulkan oleh TPA Putri Cempo terhadap masyarakat sekitar? (2) 

Bagaimana adaptasi penduduk terhadap pencemaran lingkungan oleh TPA 

Putri Cempo?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini 

yaitu, (1) Menganalisis Tingkat Pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA Putri 
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Cempo terhadap masyarakat sekitar. (2) Mengkaji adaptasi penduduk terhadap 

pencemaran lingkungan oleh TPA Putri Cempo. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan yaitu metode survei dan wawancara menggunakan 

kuesioner. Populasi penelitian ini yaitu salah satu kepala keluarga per blok 

yang tinggal di sekitar TPA Putri Cempo Surakarta. Jumlah responden 

ditentukan dengan menggunakan stratified proportional area sampling. 

Analisis yang digunakan yaitu analisis spatial untuk peta Tingkat Pencemaran, 

analisis deskriptif untuk bentuk adaptasi, dan analisis ekologi untuk hubungan 

Tingkat Pencemaran dan adaptasi yang terbentuk. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Tingkat Pencemaran 

Tingkat pencemaran lingkungan oleh TPA Putri Cempo yaitu pencemaran 

suara, pencemaran udara, dan pencemaran air. 

3.2.1 Tingkat Pencemaran Suara 

Tingkat Pencemaran suara berdasarkan jarak yang dirasakan masyarakat 

dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1 Tingkat Pencemaran Suara Berdasarkan Jarak 

Jarak 
Tingkat Pencemaran Suara 

Sangat 

Bisisng 
Bising 

Agak 

Bising 

Tidak 

Bising 

250 0 2 0 10 

500 0 3 0 7 

750 0 2 0 5 

1000 0 4 0 39 

Jumlah 0 11 0 61 

Sumber : Penulis,2020 

 Tingkat Pencemaran berdasarkan jarak dari hasil wawancara 

menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dengan jarak 250 meter 

dari TPA Putri Cempo, ada 2 orang dari 12 orang yang merasakan 

kebisingan, sedangkan 10 orang sisanya tidak mengalami Pencemaran 
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kebisisngan. Masyrakat yang tinggal pada radius 500 meter dari TPA 

Putri Cempo ada 3 orang dari 10 orang yang merasakan kebisingan 

sedangkan 7 orang sisanya tidak merasakan kebisingan. Masyarakat yang 

tinggal pada radius 750 meter dari TPA Putri Cempo ada 2 orang dari 7 

orang meraskan Pencemaran kebisisngan, sedangkan 5 orang sisanya 

tidak merasakan kebisisngan. Masyarakat yang tinggal pada radius 1000 

ada 4 orang yang merasakan kebisisngan, sedangkan 39 orang sisanya 

tidak mengalami kebisisngan. 

 Berdasarkan dari gambar peta Tingkat Pencemaran suara dapat 

dilihat bahwa perbedaan warna menunjukkan Tingkat Pencemaran suara 

yang berbeda. 

Pencemaran Suara yang dirasakan masyarakat bersumber dari 

aktivitas truk sampah yang mendistribusikan sampah dari Tempat 

Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir. Akan tetapi tidak 

semua masyarakat yang merasa terganggu dengan suara dari truk sampah 

yang sedang mendistribusikan sampah. 

 Masyarakat yang merasa terganggu hanyalah masyarakat yang 

jalan depan rumahnya digunakan sebagai akses jalan truk sampah menuju 

TPA saja. Truk samapah beraktivitas dari pukul 05.00 – 17.00 WIB dan 

truk yang beraktivitas cukup banyak. Truk sampah melintasi jalan depan 

rumahnya karena jalan tersebut lebih setrategis / lebih evisien menuju 

TPA Putri Cempo dan jalannya yang cukup besar sehingga 

memungkinkan untuk dilewati kendaraan bermuatan besar. 

 Berbeda dengan penelitian milik (Ardiansyah, 2015) sumber 

kebisingan berasal dari Rumah Potong Ayam. masyarakat tidak merasa 

terganggu dengan frekuensi 39 orang dari 42 orang dengan presentase 

92,85% atau berada pada kategori adaptasi tinggi, hal ini terjadi karena 

masyarakat merasa bahwa kebisingan yang terjadi pada RPA tidak 

sampai mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Berdasarkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik 

ardiansyah, 2015 dapat dilihat bahwa kebisingan yang dihasilkan TPA 
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lebih tinggi dibandingkan Rumah Potong Ayam. Hal ini dapat dilihat dari 

presentase masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan 

sumber kebisingan tersebut. Masyarakat yang merasa terganggu dengan 

kebisingan  oleh  aktivitas TPA ada 15,27%, sedangkan yang merasa 

terganggu dengan  kebisingan oleh Rumah Potong Ayam  ada  7,15%  .
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3.2.2 Tingkat Pencemaran Udara 

Tingkat Pencemaran udara berdasarkan jarak yang dirasakan masyarakat 

dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2 Tingkat Pencemaran Uadara Berdasarkan Jarak 

Jarak 
Tingkat Pencemaran Uadara 

Sangat Pekat Pekat Agak Pekat Tidak Pekat 

250 7 5 0 0 

500 0 10 0 0 

750 0 2 5 0 

1000 0 6 26 11 

Jumlah 7 23 31 11 

Sumber : Penulis,2020 

 Tingkat kepekatan bau dikatakan sangat pekat ketika aroma tidak 

sedap tercium di setiap waktu. Tingkat kepekatan bau sangat pekat berada 

di beberap bagian yang memiliki jarak 0 – 250 meter dari TPA Putri 

Cempo, yaitu bagian utara, barat, dan timur TPA Putri Cempo. Bagian 

barat TPA Putri Cempo Pencemaran udara berasal dari aktivitas truk 

sampah yang sering melintas karena memang akses jalan truk sampah 

berada di sebelah barat TPA Putri Cempo dan aroma sampah yang selalu 

tercium. Sedangkan bagian timur TPA Putri Cempo Pencemaran 

udaranya berasal dari anak sungai yang menjadi tempat dialirkannya air 

lindi dari TPA Putri Cempo di setiap waktu. Bagian utara TPA Putri 

Cempo Pencemaran udara berasal dari rumah penduduk yang banyak 

menyimpan barang barang dalam bentuk sampah, karena mayoritas 

penduduk berprofesi sebagi pemulung/pengepul dan aktivitas pengolahan 

sampah yang berada di gunung sampah sebelas utara. Bagian selatan TPA 

Putri Cempo tingkat kepekatannya termasuk pekat karena gunung sampah 

bagian selatan merupakan gunung sampah yang sudah lama dan sudah 

tidak ada aktivitas pengolahan sampah. Selain itu permukiman di selatan 

TPA Putri Cempo masih terdapat pepohonan besar sehingga dapat 

mengurangi tingkat kepekatan bau. 
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 Tingkat kepekatan bau dikatakan pekat ketika bau tidak sedap 

tercium saat ada aktivitas truk sampah atau saat tertiup angin saja. 

Tingkat kepekatan bau pekat tersebar di radius 251 -500 meter,bagian 

utara dan timur TPA Putri Cempo dan radius 0 – 500 meter bagian selatan 

TPA Putri Cempo. Hal ini dikarenakan aroma bergerak mengikuti arah 

angin. Namun di bagian radius 251 – 1000  meter bagian barat TPA Putri 

Cempo, aroma tidak sedap tercium ketika truk sampah melintas saja 

karena bagian barat merupakan akses truk sampah atau tercium saat angin 

saja. 

 Tingkat kepekatan bau dikatan agak pekat ketika aroma tidak 

sedap tercium hanya saat hujan/ setelah hujan. Tingkat kepekatan bau 

agak pekat berada di radius 501 – 1000 meter bagian utara dan timur TPA 

Putri Cempo, dan radius 501 - 750 selatan TPA Putri Cempo. Hal ini 

karena saat hujan akan menyebabkan kondisi sampah di TPA menjadi 

basah dan tingkat kelembabannya meningkat, sehingga saat itu aroma 

tidak sedap akan lebih pekat dan tertiup angin. 

 Tingkat kepekatan bau dikatakan tidak pekat ketika aroma tidak 

sedap tidak pernah tercium. Tingkat kepekatan bau tidak pekat berada di 

radis 751 – 1000 meter dari TPA Putri Cempo bagian selatan. Hal ini bisa 

terjadi karena memang tidak pernah dilewati truk sampah dan di wilayah 

tersebut lingkungannya masih terjaga, masyarakatnya masih peduli 

terhadap lingkungan. Selain itu di radius 500 bagian selatan TPA Putri 

Cempo terdapat jalan antar provinsi yang mana sering dilintasi kendaraan 

bermuatan besar dan berkecepatan tinggi, sehingga tingkat kepekatan bau 

menurun.  

 Meskipun sama – sama bermukim di sekitar TPA, namun 

pemulung yang tinggal disekitar TPA Tamangapa Kota Makassar tidak 

merasa terganggu dengan bau busuk seperti yang dikeluhkan masyarakat 

pada umumya, karena tidak merasakan bau yang menyengat. (Nur 

Mawaddah, 2016). Sedangkan dalam penelitian ini sebagian masyarakat 
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merasa terganggu dengan keberadaan TPA, karena menggangggu 

kenyamanan meskipun sudah lama tinggal di sekitar TPA Putri Cempo. 
 Ketika musim kemarau tiba sampah menjadi kering dan mudah 

terbakar. Hal ini pernah terjadi di TPA Putri Cempo dan berdampak ke 

masyarakat hingga beberapa masyarakat jatuh sakit. Sakit yang 

disebabkan karena kebakaran sampah disekitar TPA Putri Cempo yaitu 

sesak nafas bahkan hingga sakit paru – paru. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian milik (Yu et al., 2018) yang dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa penduduk yang memiliki tempat tinggal berjarak 1,4 km dan 0,08 

km dari TPA memiliki fungsi paru paru yang rendah, itu artinya bahwa 

paparan polutan udara terkait TPA, memberikan dampak terhadap 

Kesehatan penduduk sekitar. 
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3.2.3 Tingkat Pencemaran Air 

1) Tingkat Pencemaran Air Permukaan  

Tingkat pencemaran karena air lindi terjadi pada air permukaan anak 

sungai. Kondisi air permukaan anak sungai yang berada di sebelah 

selatan dan melintas di tengah - tengah  TPA Putri Cempo. Kondisi air 

permukaan anak sungai tersebut sangat buruk, karena airnya berwarna 

hitam, berbau, dan banyak sampah. Hal ini disebabkan karena air lindi 

yang sudah diproses oleh TPA Putri Cempo dialirkan ke anak sungai 

tersebut, kegiatan tersebut sudah dilakukan sangat sering. Sehingga 

sungai sudah tidak mampu melakukan purifikasi lagi, karena sudah 

terlalu banyak dan sudah terlalu sering air lindi yang dialirkan ke anak 

sungai. Kondisi anak sungai yang seperti tersebut cukup meresahkan 

masyarakat, karena setiap masyarakat melintasi anak sungai tersebut, 

bau tidak sedap tercium sangat menyengat, apalagi saat air lindi 

dialirkan ke anak sungai. 

2) Tingkat Pencemaran Air Tanah  

Pencemaran karena air lindi sempat terjadi pada air tanah di sekitar 

TPA Putri Cempo, yang mana sekarang sudah teratasi. Seperti yang 

telah diungkapkan dalam penelitian milik (Kusumawati, 2012) yang 

mana menyatakan bahwa, kualitas air di kawasn TPA Putri Cempo 

tidak layak digunakan. Sebab telah melampaui nilai ambang kualitas 

air kelas I yang ditetapkan PPRI No.82 tahun 2001. Namun kondisi 

kualitas air tanah di TPA Putri Cempo saat ini, apabila dinilai 

berdasarkan kondisi fisiknya  dikategorikan baik dan sedang . Saat ini 

air tanah tidak terjadi pencemaran karena air lindi melainkan karena 

tercampurnya material tanah yang tidak dapat disaring. 

3) Tingkat Pencemaran Air Untuk Mandi & Cuci 

Tingkat Pencemaran air untuk mandi & cuci yang dirasakan 

masyarakat dapat dilihat pada tabel 3 
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Tabel 3 Tingkat Kualitas Air untuk mandi & cuci Berdasarkan 

Jarak 

Jarak 
Tingkat Kualitas Air untuk mandi & cuci 

Baik Sedang Tidak Baik Sama Sekali 

250 12 0 0 

500 10 0 0 

750 5 2 0 

1000 24 19 0 

Jumlah 51 21 0 

Sumber : Penulis,2020 

Tingkat Pencemaran berdasarkan jarak dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dengan 

jarak 250 meter dari TPA Putri Cempo, ada 12 orang dari 12 

orang yang tidak merasakn Pencemaran air untuk mandi & cuci 

dengan kualitas air untuk mandi & cuci baik. Masyrakat yang 

tinggal pada radius 500 meter dari TPA Putri Cempo ada 10 

orang dari 10 orang tidak merasakn Pencemaran air untuk mandi 

& cuci dengan kualitas air untuk mandi & cuci baik Masyarakat 

yang tinggal pada radius 750 meter dari TPA Putri Cempo ada 5 

orang dari 7 orang yang tidak merasakn Pencemaran air untuk 

mandi & cuci dengan kualitas air untuk mandi & cuci baik, 

sedangkan 2 orang sisanya  merasakakan Pencemaran air untuk 

mandi & cuci dengan tingkat kualitas air sedang. Masyarakat 

yang tinggal pada radius 1000 ada 24 orang dari 43 yang tidak 

merasakan Pencemaran air untuk mandi & cuci dengan kualitas 

air untuk mandi & cuci baik, sedangkan 19 orang sisanya  

merasakakan Pencemaran air untuk mandi & cuci dengan tingkat 

kualitas air sedang. 

Berdasarkan dari gambar 4 peta Tingkat Kualitas Air untuk 

mandi & cuci dapat dilihat bahwa perbedaan warna menunjukkan 

Tingkat Pencemaran air untuk mandi & cuci yang berbeda. 
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4) Tingkat Pencemaran Air Untuk Masak & Minum 

Tingkat Pencemaran air untuk masak & minum berdasarkan jarak 

yang dirasakan masyarakat dapat dilihat pad tabel 4 

Tabel 4 Tingkat Kualitas Air untuk masak & minum Berdasarkan 

Jarak 

Jarak 
Tingkat Kualitas Air  Untuk Masak & Minum 

Baik Sedang Tidak Baik Sama Sekali 

250 12 0 0 

500 10 0 0 

750 7 0 0 

1000 43 0 0 

Jumlah 72 0 0 

Sumber : Penulis,2020 

Tingkat Pencemaran berdasarkan jarak dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dengan 

jarak 250 meter dari TPA Putri Cempo, ada 12 orang dari 12 

orang yang tidak merasakn Pencemaran air untuk masak & 

minum dengan kualitas air untuk masak & minum baik. 

Masyrakat yang tinggal pada radius 500 meter dari TPA Putri 

Cempo ada 10 orang dari 10 orang tidak merasakn Pencemaran 

air untuk masak & minum dengan kualitas air untuk masak & 

minum baik Masyarakat yang tinggal pada radius 750 meter dari 

TPA Putri Cempo ada 7 orang dari 7 orang yang tidak merasakn 

Pencemaran air untuk masak & minum  dengan kualitas air untuk 

masak & minum baik. Masyarakat yang tinggal pada radius 1000 

ada 43 orang dari 43 yang tidak merasakan Pencemaran air untuk 

masak & minum dengan kualitas air untuk masak & minum baik. 

Artinya seluruh masyarakat diseluruh radius tidak mendapat 

Pencemaran air untuk masak & minum. 

Tingkat Pencemaran air dirasakan masyarakat yang 

menggunakan PDAM sebagai sumber airnya, kedalamana sumur 

air antara 180 - 200 m dan kualitas air degan kategori 
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sedang,karena ada material dalam tanah yang tidak dapat 

tersaring. Sedangkan masyarakat yang menggunakan sumur air 

tanah sebagai sumber airnya tidak merasa terganggu, kedalan 

sumur yang dimiliki 60 m dan memiliki kualitas air dengan 

kategori baik, karena permukaan tanah mengandung lempung 

sehingga sedikit menghambat proses masuknya zat cair yang 

dapat menyebabkan pencemaran.  

Berbeda dengan penelitian milik (Adeolu et al., 2011) yang 

menjelaskan bahwa, lindi yang dihasilkan dari TPA berdampak 

minimal terhadap kualitas air tanah di wilayah sekitar sehingga 

air tanah di wilayah studi tidak dapat diandalkan untuk tujuan 

penyediaan air minum dan oleh karena itu menekankan pada 

kebutuhan untuk meningkatkan praktik pengelolaan limbah dan 

membangun tempat pembuangan sampah yang direkayasa dengan 

benar untuk mengurangi pencemaran air tanah.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik (Adeolu et 

al., 2011) dan (Kusumawati, 2012) yaitu, penelitian keduanya 

menyatakan bahwa adanya air lindi dapat menyebabka 

pencemaran pada air tanah, sedangkan penelitian ini pencemaran 

karena air lindi justru terdapat pada permukaan air sungai yang 

ada disekitar TPA Putri Cempo. Pencemaran air tanah sudah tidak 

terjadi karena baru baru ini beberapa masyarakat mengganti 

sumber airnya dengan sumur yang baru. 

 

3.2 Adaptasi  

3.2.1 Adaptasi Fisik 

Berdasarkan keadaan lingkungan yang telah terjadi di TPA Putri 

Cempo. Beberapa masyarakat berusaha melakukan upaya untuk 

mengurangi Tingkat Pencemaran yang terjadi. Namun beberapa 

masyarakat tidak melakukan upaya apapun.  
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1) Adaptasi Terhadap Pencemaran suara 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran suara dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5 Upaya Mengurangi Pencemaran Suara 

Upaya Mengurangi Pencemaran 

Suara Jumlah Persentase (%) 

Menutup pintu dan ventilasi 13   18,10 

Tidak Ada 59   81,94 

Jumlah 72 100 

Sumber : Penulis,2020 

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa, untuk mengurangi 

Pencemaran suara yang terjadi beberapa masyarakatr 

melakukanupaya seperti menutup pintu dan ventilasi, namun 

sebagiannnya tidak melakukan upaya apapun. Apabila dilihat 

dalam tabel 5 13 orang dari 72 orang atau 18,1% melakukan 

upaya untuk mengurangi Pencemaran suara, yaitu menutup pintu 

dan ventilasi. Sedangkan 59 orang sisanya atau 81,94% tidak 

melakukan upaya untuk mengurangi Pencemaran suara yang 

terjadi. 

 Masyarakat melakukan upaya untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran suara dengan menutup pintu dan ventilasi. Tingkat 

kebisingan dapat berkurang sedikit karena suara terhalang oleh 

benda padat (pintu). Upaya menutup pintu dan ventilasi dilakukan 

karena dirasa kebisisngan suara akan sedikit berkurang dengan 

menutup pintu dan ventilasi. Selain itu menutup pintu dan 

ventilasi juga tidak memerlukan biaya. Namun Sebagian 

masyarakat tidak melakukan upaya apapun. Karena memang tidak 

merasa terganggu atau tidak terdampak Pencemaran suara. 

 Berbeda dengan masyarakat yang berada di kawasa Rumah 

Pemotogan Ayam (RPA). Adaptasi yang dilakukan masyarakat 

tidak terlalu signifikan. Karena masyarakat sudah hidup 

berdampingan dengan Rumah Pemotongan Ayam (RPA) selama 
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bertahun – tahun, sehingga bagi mereka sudah biasa (Ardiansyah, 

2015). 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik 

Ardiansyah, 2015 yaitu, adaptasi yang dilakukan masyarakat. 

Masyarakat yang tinggal dikawasn Rumah Potong Ayam 

melakukan adaptasinya dengan membiasakan diri. Sedangkan 

masyarakat yang berada dikawasan TPA Putri Cempo 

melakukaknupaya untuk mengurangi tingkant kebisingan dengan 

menutup ventilasi dan pintu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas TPA Putri 

Cempo lebih tinggi dari kebisingan yang dihasilkan oleh Rumah 

Potong Ayam atau tingkat adaptasi masyarakat dikawasan Rumah 

Potong Ayam lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang 

ada dikawasan TPA Putri Cempo. 

2) Adaptasi Terhadap Pencemaran Udara 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran udara dapat dilihat pada tabel 6 

Tabel 6 Upaya Mengurangi Pencemaran Udara 

Upaya Mengurangi Pencemaran 

Udara Jumlah 

Persentase 

(%) 

Menutup pintu dan ventilasi 59   81,94 

Tidak Ada 13   18,10 

Jumlah 72 100 

Sumber : Penulis,2020 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa 

masyarakat melakukan upaya untuk mengurangi Pencemaran 

udara seperti menutup pintu dan ventilasi, namun sebagian 

masyarakat juga ada yaang tidak melakukan upayaa untuk 

mengurangi Pencemaran udara. Dapat dilihat dalam tabel.28 

bahwa 59 orang dari 72 orang atau 18,94%  melakukan upaya 

untuk mengurangi Pencemaran udara yang terjadi. Namun 13 



20 

 

orang dari 72 orang sisanya atau 18,1% tidak melakukan upaya 

apapun untuk mengurangi Pencemaran udara. 

 Masyarakat pun juga melakukan upaya untuk mengurangi 

Tingkat Pencemaran udara dengan menutup pintu dan ventilasi 

dan ventilasi rumah. Tingkat kepekatan bau dapat berkurang 

sedikit ketika bau tidak sedap terhalang oleh benda padat (pintu). 

Upaya menutup pintu dan ventilasi dan ventilasi dilakukan karena 

kepekatan bau akan sedikit berkurang dengan menutup pintu dan 

ventilasi. Selain itu menutup pintu dan ventilasi juga tidak 

memerlukan biaya. Namun Sebagian masyarakat tidak melakukan 

upaya apapun Karena memang sudah terbiasa dan tidak merasa 

terganggu dengan aroma tidak sedap.  

 Sedangkan pemulung yang tinggal dikawasan TPA 

Tamangapa Kota Makassar tidak berbuat apapun dan pasrah. 

Karena tingkat ketidak pedulian yang tinggi dan kemiskinan (Nur 

Mawaddah, 2016). Lain halnya dengan adaptasi yang dilakukan 

oleh masyarakat yang tinggal disekitar Rumah Potong Ayam, 

meskipun tidak merasa terganggu namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa bau masih sering tercium terutama oleh masyarakat yang 

tinggal berdekatan langsung dengan Rumah Potong Ayam, hal ini 

kadang mengganggu masyarakat Ketika ingin beristirahat maupun 

beraktivitas. Masyarakat kadang harus menutup hidungnya Ketika 

bau yang ditimbulkan cukup menyengat dan hal ini tentu saja 

mengganggu masyarakat (Ardiansyah, 2015) 

 Apabila dilihat dari penelitian ini dengan penelitian milik 

(Nur Mawaddah, 2016) dan (Ardiansyah, 2015) dapat 

disimpulakn bahwa, adaptasi yang dilakukan pemulung lebih dan 

masyarakat yang berada dikawasan Rumah Potong Ayam lebih 

tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal dikawasan 

TPA Putri Cempo atau tingkat kepekatan bau yang dihasilakn 
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oleh TPA Putri Cempo lebih tinggi dibandingkan dengan 

kepekatan bau yang dihasilkan oleh Rumah Potong Ayam. 

3) Adaptasi  terhadap Pencemaran air 

a) Pencemaran air permukaan  

Masyarakat melakukan upaya untuk mengurangi tingkat 

pencemaran air permukaan yang terjadi di anak sungai dengan 

melakukan gotong royong membersihkan anak sungai tersebut. 

Namun hal tersebut tidak cukup karena intensitas gotong 

royong yang dilakukan masyarakat dengan intensitas TPA 

yang mengalirkan air lindi lebih sering TPA yang mengalirkan 

air lindi. Selain itu pencemaran tersebut sudah melampaui 

baku mutu, sehingga sungai sudah tidak dapat melakukan 

purifikasi. Upaya yang dilakukan masyarakat hanya membantu 

agar sampah yang ada di sungai berkurang, namun aroma air 

lindinya tidak dapat berkurang. 

b) Pencemaran air untuk mandi & cuci 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran air untuk mandi & cuci dapat dilihat pada tabel 7 

Tabel 7 Upaya Mengurangi Pencemaran Air untuk mandi & 

cuci 

Upaya Mengurangi Pencemaran 

Air Untuk Mandi & Cuci Jumlah 

Persentase 

(%) 

Beli 0 0 

Tetap Menggunakan 72 100 

Jumlah 72 100 

Sumber : Penulis,2020. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 72 orang dari 72 

orang atau seluruhnya tidak melakukan upaya apapun untuk 

mengurangi Tingkat Pencemaran air untuk mandi & cuci. 

Artinya masyarakat tetap menggunakan air untuk mandi & 

cuci dengan kondisi air seperti apapun. 
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c) Pencemaran air untuk masak & minum 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran air untuk masak & minum dapat dilihat pada tabel 

8 

Tabel 8 Upaya Memngurangi Pencemaran Air untuk masak & 

minum 

Upaya Mengurangi Pencemaran Air 

Untuk Minum & Masak Jumlah 

Persentase 

(%) 

Beli 23   31,9 

Tetap Mengguanakan 49   68,1 

Jumlah 72 100 

Sumber : Penulis,2020. 

Hasil wawancara pada  tabel 8 menunjukkan bahwa, untuk 

mengurangi Tingkat Pencemaran air untuk masak & 

minumyang terjadi sebagian masyarakat memilih untuk 

melakukan upaya dengan membeli air untuk masak & minum 

dan sebagian sisanya lebih memilih untuk tetap memakai air 

untuk masak & minumbagaimanapun kondisi airnya. 

Masyarakt yang memilih untuk melakukan upaya untuk 

mengurangi Tingkat Pencemaran air untuk masak & minum 

seperti memilih untuk membeli ada 23 orang dari 72 orang 

atau 31,90%. Sedangkan 49 orang dari 72 orang sisanya atau 

68,1% memilih untuk tetap menggunakan air untuk masak & 

minum bagaimanapun kondisi airnya. 

Masyarakat melakukan upaya untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran air untuk mandi & cuci dengan membuat sumur 

air tanah yang memiliki kedalama 60 – 100  meter. Sehingga 

kualitas airnya masih baik (tidak berbau, tidak berwarna, dan 

tidak berasa) Hal ini dilakukan karena saat itu kondisi air tanah 

yang digunakan masyarakat sudah tercemar atau 

terkontaminasi air lindi sehingga tidak layak digunakan. Maka 

dari itu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat 
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berupa sumur air tanah untuk digunakan dan dikelola 

masyarakat sendiri.  

Namun berbeda halnya dengan masyarakat yang 

menggunakan air untuk mandi & cuci yang bebrsumber dari 

PDAM. Masyarakat diwilayah tersebut tidak melakukan upaya 

apapun dan memilih untuk tetap menggunakan air dari PDAM 

bagaimanapun kondisinya. 

Sedangkan untuk Pencemaran air untuk masak  & minum 

masyarakat yang menggunakan air tanah tetap menggunakan 

untuk kebutuhan masak dan minum. Karena kondisi airnya 

yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan juga 

karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 

Sedangkan untuk masyarakat yang menggunakan air 

PDAM membeli air galon maupun tangki untuk kebutuhan 

masak dan minum. Hal ini dilakukan masyarakat karena 

mengingat kondisi air PDAM yang tidak layak untuk 

dikonsumsi dan biaya untuk membeli air untuk masak & 

minum tidak terlalu mahal.   

Sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat yang 

tinggal dikawasan TPA Tamangapa Kota Makassar. 

Masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan 

mengonsumsi air PDAM / gallon (Nur Mawaddah, 2016) 

Apabila dilihat dari penelitian ini dan penelitian milik (Nur 

Mawaddah, 2016) dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat mengonsumsi air galon. 

Namun terdapat perbedaan yaitu, dalam penelitian (Nur 

Mawaddah, 2016) masyarakat dapat mengonsumsi air dari 

PDAM sedangkan dalam penelitian ini masyarakat tidak 

mengonsumsi air dari PDAM. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kondisi air PDAM dikawasan TPA Tamangapa Kota 
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Makassar lebih baik daripada kondisi air dikawasan TPA Putri 

Cempo. 

3.2.2 Adaptasi Sosial 

1) Upaya Pencegahan Pencemaran 

Uapaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah pencemaran 

yang terjadi dapat dilihat pada tabel 9 

Tabel 9 Upaya Masyarakat Mencegah Pencemaran 

Upaya Pencegahan Pencemaran Jumlah 

Persentase 

(%) 

Gotong Royong 35   48,6 

Jumlah 72 100 

Sumber : Penulis,2020. 

 Hasil wawancara kepada masyarakat menunjukkan bahwa untuk 

mencegah pencemaran yang terjadi, sebagian masyarakat melakukan 

upaya pencegahan dengan gotong royong dan Sebagian tidak 

melakukan upaya pencegahan. Tabel 9 menunjukkan bahwa  37 orang 

dari 72 orang atau 51,4% memilih untuk tidak melakukan upaya 

pencegahan. Sedangkan 35 orang sisanya atau 48,6% memilih untuk 

melakukan upaya pencegahan dengan gotong royong. 

2) Intensitas Gotong Royong 

Intensitas gotong royong yang dilakukan masyarkat untuk mengurangi 

Tingkat Pencemaran yang terjadi dapat dilihat pada tabel 10 

Tabel 10 Intensitas Gotong Royong 

Intensitas Diadakan Gotong Royong Jumlah Persentase (%) 

Seminggu Sekali 11   15,27 

Sebulan Sekali 16   22,22 

Saat Tertentu   8   11,11 

Jumlah 35 100 

Sumber : Penulis,2020. 

Hasil wawancara kepada masyarakat menunjukkan bahwa 

inetnsitas gotong royong yang diadakan sangat bervariasi yaitu, 

seminggu sekali, sebulan sekali, dan saat tertentu. Dilihat dari tabel 10 

bahwa masyakat yang melakukan gotong royong seminggu sekali ada 

15 orang dari 72 orang atau 20,8%. Masyarakat yang melakukan 
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gotong royong sebulan sekali ada 29 orang dari 72 orang atau 40,3%. 

Masyarakat yang melakukan gotong royong hanya saat – saat tertentu 

saja ada 28 orang dari 72 orang atau 38,9%. 

Masyarakat melakukan upaya untuk mengurangi Tingkat 

Pencemaran yang terjadi dengan melakukan gotong royong. Gotong 

royong yang dilakukan masyarakat yaitu, bersih - bersih sungai, 

membersihkan lingkungan sekitar, dan membetulkan fasilitas umum 

yang rusak. Intensitas gotong royong yang dilakukan masyarakat 

sangat bervariasi. Ada beberapa yang melakukan gotong royong satu 

minggu sekali karena masyarakatnya yang peduli akan lingkungan. 

ada juga beberapa masyarakat yang melakukan gotong royong satu 

bulan sekali karena menurut masyarakat kondisi lingkungannya 

terjaga kebersihannya. Ada juga beberapa masyarakat yang 

mengadakan gotong royong hanya pada saat – saat tertentu saja, hal 

ini dilakukan karena Tingkat Pencemaran yang terjadi tidak begitu 

mengganggu. Selain dengan melakukan upaya, masyarakat di wilayah 

TPA Putri Cempo menanggapi kondisi lingkungan yang ada dengan 

biasa saja karena sudah merasa terbiasa dengan seiring berjalannya 

waktu. Ada juga yang merasa tergangu dan mengeluh namun tidak 

dapat melakukan apapun, karena terhalang oleh perbedaan 

administrasi. Sehingga masyarakat hanya dapat membiasakan diri 

seiring berjalannya waktu dengan kondisi lingkungan yang terjadi. 

Masyarakat yang berada di strata area 0 – 250 meter melakukan 

upaya adaptasi ekonomi dengan bekerja sebagai pemulung atau 

pengepul di TPA Putri Cempo. Sedangkan masyarakat yang yang 

berada di radius 251 – 1000 meter adaptasi ekonomi yang dilakukan 

dengan bekerja namun tidak bergantung dengan TPA Putri Cempo. 

Lain  hasil penelitian milik (Ardiansyah, 2015) menunjukkan 

bahwa salah satu hal yang membuat tingkat adaptasi masyarakat 

tinggi adalah tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan 

pengelola, selain itu masyarakat juga umumnya bisa menerima 
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keberadaan rumah potong ayam tersebut. Meskipun 12 orang dari 42 

responden atau 28,58% menyatakan tidak setuju dengan keberadaan 

Rumah Potong Ayam dan ingin agar Rumah Potong Ayam tersebut 

dipindahkan namun merasa tidak enak untuk menyampaikan secara 

langsung. 

Dalamhal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian milik (Ardiansyah, 2015) yaitu, masyarakat 

dikawasan Rumah Potong Ayam melakukan pembersihan lingkungan 

masing-masing dan ingin menghindari konflik yang terjadi. 

Sedangkan masyarakat yang berada dikawasan TPA Putri Cempo 

untuk mengurangi tingkat gangguan yang dihasilkan oleh TPA Putri 

Cempo dengan melakukan gotong royong secara bersama-sama. 

 

3.3 Analisis Ekologi 

Kondisi lingkungan di kawasan TPA  Putri Cempo dari segi kenyamanan 

cukup memberikan dampak negatif karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 

tempat pembuangan akhir. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait kondisi 

lingkungan TPA Putri Cempo yakni pencemaran udara, pencemaran air dan 

kebisingan: 

3.3.1 Tingkat Pencemaran udara  

Menurut data dari DLH Kota Surakarta Berdasarkan hasil pengukuran 

terhadap kualitas udara di permukiman sekitar belum dapat dikatakan 

tercemar meski hasil uji menunjukkan bahwa nilai kualitas udara 

cenderung jelek namun masih di bawah baku mutu, dalam (Nona 

Amaliya Rahma, dkk, 2020). Bau sampah bergerak mengikuti arah angin, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 5 

Berdasarkan peta arah angin, arah angin dikawasan TPA Putri 

Cempo bergerak ke arah tenggara. Namun tingkat kepekatan udara pada 

bagian selatan tergolong pekat, hal ini dikarenakan gunung sampah yang 

ada di bagian selatan sudah tidak ada aktivitas pengolahan sampah dan 

terdapat pepohonan besar di dekat permukiman yang dapat mengurangi 



27 

 

tingkat kepekatan bau sampah. Selain itu pada radius 500 bagian selatan 

terdapat jalan antar provinsi yang mana biasanya dilintasi oleh kendaraan 

bermuatan besar dan berkecepatan tinggi, sehingga bau sampah dapat 

tersamarkan.
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3.3.2 Tingkat Pencemaran Suara  

Kebisingan suara alat berat tersebut, termasuk ke dalam Zona 

Resiko Kecil. Hal ini dikarenakan 17 Ha lahan TPA Sampah Putri 

Cempo hanya ada 3 (tiga) alat berat yang beroperasi dalam mengelola 

sampah (Tri Sukrorini ,dkk, 2014). Sedangkan berdasarkan hasil data 

perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tingkat 

kebisingan di kawasan permukiman TPA Putri Cempo termasuk 

kategori sedang, dalam (Nona Amaliya Rahma, dkk, 2020). 

Sumber suara berasal dari aktivitas lalulintas baik truk sampah, 

karena jalan yang lebih efisien dan kondisi jalan yang memungkinkan 

untuk dilewati kendaraan bermuatan besar. Selain itu sumber suara juga 

berasal dari aktivitas lalulintas jalan provinsi yang  sering dilintasi oleh 

kendaraan bermuatan besar dan berkecepatan tinggi.   

3.3.3 Tingkat Pencemaran Air 

Kualitas air tanah di kawasan TPA Putri Cempo baik dan sedang. 

Kualitas air tanah yang sedang dikarenakan tercampur material tanah 

yang tidak bisa tersaring bukan karna air lindi. Sedangkat air yang 

tercemar adalah air permukaan anak sungai yang ada disekitar TPA 

Putri Cempo. Kualitas air sungainya buruk, karena berwarna hitam dan 

mengeluarkan bau tidak sedap. Hal ini dikarenakan air lindi yang sudah 

diolah dialirkan ke anak sungai tersebut hingga sungai tidak dapat 

melakukan purifikasi lagi karena sudah terlalu berlebihan. Pencemaran 

air permukaan ini tentunya tidak hanya terjadi di sekitar TPA Putri 

Cempo saja, namun juga akan mencemari air sungai yang dilintasi 

sesuai arah alirannya. Arah aliran air permukaan  dapat dilihat pada 

gambar 6. 
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4. PENUTUP  

Pencemaran lingkungan oleh TPA Putri Cempo berupa pencemaran suara, 

pencemran udara, dan pencemran air. Tingkat pencemaran suara dirasakan 

oleh masyarakat yang jalan depan rumahnya dijadikan sebagai akses truk 

sampah.Tingkat pencemaran  udara oleh TPA Putri Cempo semakin dekat 

jarak rumah penduduk dengan TPA Putri Cempo maka semakin pekat pula 

aroma tidak sedap, namun tidak dengan wilayah yang menjadi akses jalan truk 

dan bagian selatan TPA Putri Cempo. Tingkat Pencemaran air oleh TPA Putri 

Cempo tidak terjadi pada air tanah, namun terjadi pda air permukaan anak 

sungai karena terlalu sering airlindi yang telah diolah dialirkan ke sungai 

tersebut 

Bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat yaitu membiasakan diri 

dengan kondisi pencemaran dan melakukan gotong royong membersihkan 

lingkungan. Bentuk adaptasi ekonomi yang dilakukan masyarakat pada radius 

0 – 250 meter yaitu dengan bekerja di TPA Putri Cempo sebagai pemulung 

atau pengepul. 
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