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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 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.  

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu problem lingkungan 

yang ada di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam gambar 1.1 

bahwasanya di Indonesia terdapat beberapa problem lingkungan yaitu, 

sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, 

rusaknya ekosistem laut, susahnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan 

pencemaran tahah.  

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 dilihat dalam 

gambar 1.1. Sebagian besar problem lingkungan diatas masih berkaitan 
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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 1.1 Pencemaran Lingkungan Di Indonesia 

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

Permasalah lingkungan yang berkaitan dengan sampah dapat 

terjadi karena pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pengelolaan sampah 

yang tepat akan membantu mencegah terjadinya pencemaran ligkungan. 

Pengelolaan sampah terpadu dapat dilakukan dengan reduce, reuse, 

recycle, energy recovery, dan disposal (Swadaya, 2008) dalam (Amri, 

2010). Pengelolaan sampah yang tepat haruslah dilakukan demi 

tercapainya kualitas lingkungan yang sehat, bersih dan hal-hal yang 

negatif bagi kehidupan tidak terjadi. 

https://index.sindonews.com/blog/1584/koran-sindo
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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. 

 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).  

Dilihat dari tabel 1.1, jumlah volume sampah yang ditampung di 

TPA Putri Cempo selama tahun 2015 hingga 2019 cenderung mengalami 

naik turun. Naik turunnya volume sampah dipengaruhi oleh mobilitas 
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penduduk  Kota Surakarta, hal ini termasuk dalam tren mobilitas 

penduduk.  

Tabel 1.1 : Rata - Rata Berat Sampah Perbulan Tahun 2015 – 2019 di TPA Putri Cempo 

No Bulan 
Tahun 2015 

(Kg/Bulan) 

Tahun 2016 

(Kg/Bulan) 

Tahun 2017 

(Kg/Bulan) 

Tahun 2018 

(Kg/Bulan) 

Tahun 2019 

(Kg/Bulan) 

1 Januari 8.840.920 8.393.730 9.619.050 10.257.440 10.541.020 

2 Pebruari 8.447.280 8.699.220 8.913.030   9.616.870 9.587.450 

3 Maret 9.271.930 9.178.070 9.646.490 10.176.650 10.451.470 

4 April 9.602.740 8.680.270 8.762.760 9.529.240 9.431.600 

5 Mei 8.509.410 9.336.460 9.216.570 9.201.040 9.328.700 

6 Juni 7.790.350 9.164.740 8.514.120 8.620.310 8.097.980 

7 Juli 7.578.440 9.082.430 8.397.590 8.666.850 8.820.230 

8 Agustus 7.556.590 9.260.580 7.947.260 8.880.530 8.591.630 

9 September 7.188.980 8.871.440 7.579.100 8.729.150 8.241.920 

10 Oktober 7.975.190 9.555.470 8.683.120 9.170.650 8.701.580 

11 Nopember 8.335.560 9.409.410 9.303.010 9.310.820 9.028.420 

12 Desember 9.170.010 9.650.890 9.696.760 9.676.790 10.071.880 

     

Jumlah  (Kg) 
100.267.400 109.282.710 106.278.860 111.836.340 110.893.880 

Sumber : DLH Kota Surakarta Tahun 2015 - 2019 
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Gambar 1.2 : Grafik Berat Sampah di TPA Putri Cempo 

Sumber : DLH Kota Surakarta Tahun 2015 - 2019 

Banyaknya  sampah secara tidak langsung memberikan dampak 

bagi kehidupan di sekitarnya. Seperti, timbunan sampah yang terkena air 

hujan akan menghasilkan air lindi. Air lindi yang dibiarkan di tanah juga 

akan mencemari dan merusak kehidupan yang ada di tanah salah satunya 

juga akan mencemari air tanah, yang pada dasarnya air tanah akan di 

konsusmsi oleh masyarkat. Selain itu tumpukan sampah yang terkena air 

hujan dan kemudian terkena panas akan menimbulkan aroma yang sangat 

tidak sedap, sehingga menjadi polusi udara yang mengganggu indra 

penciuman masyarakat. Juga tumpukan sampah dan air lindi yang 

dibiarkan menggenang adalah tempat yang sangat ideal bagi 

perkembangbiakan bibit penyakit (Damanhuni,1995) dalam (Rahim, 

2018). Selain itu kebakaran sampah di TPA Putri Cempo juga sangat 

berbahaya bagi Kesehatan masyarakat sekitar. Seperti dalam gambar 1.3, 

gambar 1.4, dan gambar 1.5 warga sekitar telah mengungkapkan 

keresahannya dalam beberapa koran digital. 
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Gambar 1.3 : Berita Pencemaran TPA Putri Cempo 

Sumber : solopos.com diupload pada  Rabu, 22/10/2014 | 04:09 WIB 

 Berdasarkan isi dari berita dalam gambar 1.3 mengungkapkan 

bahwa uji kualitas udara dan air perlu dilakukan secara rutin untuk 

mengetahui kualitas udara dan air di desa plesungan akibat dari kebakaran 

beberapa bulan silam. Hal ini dilakukan karna Sebelumnya, warga 

Sulurejo, Plesungan, juga mengeluh beberapa sumur di wilayahnya 

mengalami pencemaran. Menurut warga, pencemaran itu berasal dari 

tumpukan sampah TPA Putri Cempo. 
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Gambar 1.4 : Berita Pencemaran TPA Putri Cempo 

Sumber : krjogja.com diupload pada Rabu 9 Oktober 2019  

 Berdasarkan isi dari berita dalam gambar 1.4 mengungkapkan 

bahwa warga terdampak asap kebakaran sampah di TPA putri cempo 

mulai mendatangi posko kesehatan yang dikendalikan oleh Dinkes kota 

Surakarta untuk memperoleh perawatan lantaran mengalami Pencemaran 

kesehatan. Sebagian besar warga mengeluhkan beberapa penyakit yang 

diakibatkan oleh asap kebakaran sampah TPA putri cempo seperti sesak 

nafas, batuk, mata pedih, dan sebagainya. Namun ada juga yang 

mengeluhkan beberapa penyakit yang tidak terdampak dari asap kebakaran 

TPA putri cempo seperti nyeri perut, tensi tinggi, dan lain sebagainya. 

Beberapa diantaranya dirujuk ke puskesmas untuk memperoleh perawatan. 

dr. Anis Setiyani yang menangani posko kesehatan mengatakan  

“Pencemaran kesehatan yang diderita warga terdampak asap kebakaran 

sampah tergolong masih ringan”. 
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 Serangan asap terjadi pada petang hingga pagi hari. Karena 

perubahan angin yang mengarah ke permukiman penduduk. Sehingga 

warga yang memiliki anak balita mengungsi ke rumah saudaranya yanng 

lebih aman. Pada siang hari angin tidak berhembus terlalu kencang dan 

lebih mengarah ke utara. Masyarakat berharap permasalahan ini segera 

diselesaikan. Saat mengunjungi warga terdampak Gubernur Jateng 

mengatakan bahwa “Pemkot Surakata juga tengah berupaya memadamkan 

titik api namun belum membuahkan hasil yang maksimal karena 

terkendala tumpukan sampah yang menggunung dan tingginya puluhan 

meter sedangkan titik api berada di bawah timbunan sampah kering”.  .  

 

 

Gambar 1.5 : Berita Pencemaran TPA Putri Cempo 

Sumber : DetikNews diupload pada Selasa, 08 Okt 2019 08.11 WIB  

 Berdasarkan isi dari berita dalam gambar 1.5 mengungkapkan 

bahwa lebih dari 2 bulan kebakaran sampah di tpa putri cempo belum 
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tuntas, berawal dari blok barat namun kemudian muncul titik baru dari 

blok timur. Asap putih terus mengepul dari dalam gundukan sampah yang 

kerap kali terbawa angin hingga ke permukiman warga solo dan 

karanganyar di sisi utara tpa. Meskipun tidak bau sampah namun 

mengakibatkan sesak nafas. Tidak sedikit warga yang memiliki keluarga 

yang tidak begitu terdampak mengungsi ke tempat keluarganya pada 

malam hari. 

 Daerah yang terdampak pencemaran TPA Putri Cempo yaitu 

Kelurahan Mojosongo dan Desa Plesungan. Dampak pencemaran yang 

ditimbulkan oleh TPA Putri Cempo dirasakan langsung oleh warga 

disekitar TPA Putri Cempo, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu 

seperti, pencemaran air tanah karena masuknya air lindi ke permukaan 

tanah, kebakaran yang terjadi akibat timbunan sampah yang mengasilkan 

gas metana yang sifatnya mudah terbakar. Akibat dari pencemaran 

tersebut masyarakat mengeluhkan karena mengganggu kenyamanan, 

mengannggu kesehatan, dan lain sebagainya.  

Dikutip dari Radar Solo pada 9 Oktober 2019, menyebutkan bahwa 

ratusan warga yang berbatasan langsung dengan TPA Putri Cempo 

mengidap ISPA sejak kebakaran terjadi. Beberapa desa terdampak di Kota 

Surakarta sudah ditindak lanjuti, seperti pencemaran air tanah karena air 

lindi yang masuk ke permukaan tanah. Pemerintah menindaklanjuti 

dengan memindahkan air sumur PDAM yang dikonsumsi masyarakat, 

namun belum dengan aroma busuk yang dihasilkan TPA Putri Cempo. 

Sedangkan untuk masyarakat di Desa Plesungan sendiri, belum 

mendapatkan tindakan dari pemerintah karena terkendala letak 

administrasi, jadi hingga saat ini masyarakat di desa Plesungn masih 

merasakan dampak dari pencemaran TPA Putri Cempo. Diperkuat dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

03/Prt/M/2013 Pasal 39 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan 

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, salah satu kriteria pemilihan 
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lokasi TPA minmal berjarak 1 Km dari permukiman. Sedangkan di TPA 

Putri cempo dilihat melalui citra berjarak 50 dari permukiman 

 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. Dalam hal ini 

penulis ingin mengetahui bagaimana cara adaptasi penduduk terhadap 

pencemaran di Kawasan TPA Sampah Putri Cempo. Oleh karena itu penulis 

mengambil penelitian dengan judul “ KAJIAN ADAPTASI PENDUDUK 

TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH TPA PUTRI 

CEMPO KOTA SURAKARTA”  

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Tingkat Pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA Putri 

Cempo terhadap masyarakat sekitar? 

2. Bagaimana adaptasi penduduk terhadap pencemaran lingkungan 

oleh TPA Putri Cempo? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA Putri 

Cempo terhadap masyarakat sekitar. 

2. Mengkaji adaptasi penduduk terhadap pencemaran lingkungan oleh 

TPA Putri Cempo. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan gambaran bagaimana Tingkat Pencemaran yang 

ditimbulkan oleh TPA Putri empo 

2. Memberikan gambaran adaptasi penduduk terhadap pencemaran 

lingkungan oleh TPA Putri Cempo 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pencemaran Lingkungan 

 Pencemaran menurut Pasal 1 butir (14) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup,  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.. 

Pencemaran bisa tetrjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia 

(baik fisisk, biologis, dan sosialnya) terdapat suatu bahan yang 

dalam konsentrasi yang semakin besar, yang dihasilkan karena 

proses aktifitas manusia, dan kemudian akan merugikan manusianya 

juga.  

 Jenis – jenis pencemaran lingkungan menurut (Rochmad, 

2006).yaitu : 

a) Pencemaran Udara 

 Pencemaran Udara yaitu benda asing yang masuk matra 

udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu 

wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara (G.Tyler Miller Jr, 

1979) utamanya berupa: carbon oxides (CO dan CO2), sulfur 

oxides (SO2 dan SO3), nitrogen oxides (N2O, NO dan NO2), 

hydrocarbons (CH4, C4H10 dan C6H6), photochemical 

oxidants (O3, PAN dan berbagai aldehid), particulates (asap, 

debu, kabut, jelaga, asbestos, Pb, Be, Cd, minyak, semprotan, 

garam sulfat), other inorganic compounds (asbestos, HF, 

H2S, NH3, H2SO4, HNO3), other organic compounds 

(pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, bahan kimia 

lain), radioactive substances (tritium, radon, emisi dari BBM, 

instalasi pembangkit listrik), heat, dan noise. 
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b) Pencemaran Suara (kebisingan) 

 Pencemaran Suara (Kebisingan) yaitu terjadinya bising 

(noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang 

Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. 

Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh 

tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari 

sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya 

lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan 

lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang 

berbeda satu sama lain. 

c) Pencemaran Air   

 Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam 

suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di 

wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air (G. Tyler 

Miller Jr, 1979) utamanya berupa oxygen demanding wastes 

(limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah 

industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), 

inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam 

beracun), organic chemicals (pestisida, plastik, deterjen, 

limbah industri dan minyak), plant nutrients (nitrat dan 

fosfat), sediments (tanah, lumpur dan benda padat yang 

dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dan 

industri dan air pendingin dari instalasi pembangkit listrik). 

d) Pencemaran Tanah 

 Pencemaran Tanah yaitu benda asing yang ditambahkan di 

suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal 

lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan 

makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis 

bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, 

mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar 
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yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak 

langsung dengan air tercemar tersebut. 

e) Pencemaran Radiasi 

 Pencemaran Radiasi yaitu adanya bahan bersifat radioaktif 

yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang 

Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya 

panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi 

temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas). 

1.5.1.2 Sampah  

 Sampah merupakan sesuatu yang tidak dipakai, tidak 

dikehendaki, tidak digunakan atau sesuatu yang dibuang yang berasal 

dari sisa kegiatan manusia yang tidak terjadi secara sendirinya, 

menurut World Health Organization (WHO) dalam (Hayat & 

Zayadi, 2018). Berdasarkan sifatnya sampah memiliki dua jenis 

yaitu, sampah Organik dan Anorganik. Sampah Organik adalah 

sampah yang dapat membususk dan terurai, sehingga dapat 

diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah Anorganik adalah 

sampah yang tidak dapat membususk dan terurai, namun dapat 

diolah  menjadi sesuatu yang baru dan dapa dimanfaatkan. 

Sampah dapat diasilkan dari manasaja. Menurut G. Theisen 

Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, dalam (Hadiwiyoto, 2014), 

berdasarkan sumbernya sampah dapat berasal diantaranya dari: 

a. Sampah Alam 

 Sampah alam adalah sampah yang dihasilakn dari 

proses prpoduksi alam yang dapat terurai dengan 

sedirinya. Seperti misalnya daun-daun kering yang 

berjatuhan ke tanah yang nantinya akan terurai dengan 

sendirinya dan menyatu dengan tanah. Sampah alami 

dapat menjadi masalah apabila berada di pemukkiman 
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karena mengganggu keindahan pemandangan dan dapat 

menjadi peratara kebakartan. 

b. Sampah Manusia 

 Sampah Manusia adalah sampah yang dihasilkan 

dari proses pencernaan manusia seperti urin dan feses. 

Sampah manusia dapat menjadi masalah serius bagi 

kesehatan karena dapat digunakan sebagai faktor sarana 

pengebangan penyakit yang disebabkan virus dan bakteri.  

c. Sampah Konsumsi  

 Sampah konsumsi merupakan sampah yang 

dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang, 

dengan kata lain adalah sampahsampah yang dibuang ke 

tempat sampah ini, sebagai contoh sampah konsumsi 

adalah tangkai/ daun singkong, papaya, kangkung, bayam, 

kulit terong, wortel, labuh siam, ubi, singkong, kulit buah-

buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, 

ampas kelapa, sisa sayur/ lauk pauk, dan sampah dari 

kebun. 

d. Sampah Rumah Tangga  

 Sampah rumah tangga merupakan sampah yang 

dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah 

yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah, 

kertas dan plastik. Karakteristik dari sampah rumah 

tangga ini, sebagian besar adalah sampah organik yang 

mempunyai sifat lekas membusuk Akumulasi dari limbah 

oleh rumah tangga adalah pengeluaran dalam tong 

sampah didepan setiap rumah atau di dalam kantong 

plastik, dalam keadaan bercampur.  

e. Sampah Perkantoran  

 Sampah Perkantoran adalah sampah yang berasal 

dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan: yang 
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sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah 

organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.   

f. Sampah daerah industry, 

 Sampah Industri yaitu sampah yang berasal dari 

aktivitas industry. Sampah industri dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sampah umum dan limbah berbahaya 

cair atau padat. Sampah umum, biasanya diletakkan di 

tempat sampah. Pensortiran sederhana biasanya dilakukan 

oleh industri, seperti plastik, kertas, dan bagian dari kulit 

biasanya disimpan dalam container yang berbeda untuk 

dijual. Sedangkan limbah yang dianggap tidak berharga 

dibuang ditempat tersendiri. Untuk limbah cair dan 

limbah berbahaya, jika perusahaan tidak memiliki fasilitas 

yang memadai atau incinerator atau falistas pengelolaan 

limbah cair, maka limbah harus dibawa ke fasilitas yang 

dimiliki oleh departemen pengelolaan sampah di 

pemerintah kota Malang yang akan diproses lebih lanjut 

sebelum dibuang.  Sampah dari fasilitas medis sudah 

dipisahkan antara sampah medis dan non medis. Sampah 

non medis dikumpulkan menggunakan kantong plastik 

dan dikumpulkan dalam sampah container yang dimiliki 

oleh fasilitas medis. Sementara sampah medis dibawa ke 

incinerator. Sebagian lembaga medis yang tidak dimliki 

incinerator, limbah medisnya harus dibawa ke rumah 

sakit. 

g. Sampah Nuklir 

 Sampah Nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan 

fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang 

sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga 

manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan 

ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk 
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melakukan aktifitas tempat-tempat yang dituju biasanya 

bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun 

kadang masih dilakukan). 

1.5.1.3 Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) 

 Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) merupakan salah satu 

tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah 

menacapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai 

dari pertamakali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut , 

dikelola dan dibuang (Rochman, 2014). Menurut Status 

Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 TPA di Indonesia 

menimbuklan masalah pencemaran pada lingkungan, karena TPA 

dI Indonesia sebagian sbesar merupakan tempat penimbunan 

sampah terbuka (open dumping). Menurut (Damanhuni,1995) 

dalam (Rahim, 2018) kondisi penimbunan sampah terbuka sudah 

menimbuklan beberapa permasalah yaitu terkait : 

1. Pemandangan yang tidak sedap  

Semakin meningkatnya jumlah timbunan sampah sangat 

mengganggu estetika, sehingga tidak sedap dipandang. 

2. Pencemaran air lindi 

Cairan yang dihasilkan dari timbunan sampah yang 

terkena air hujan dan bercampur dengan sampah cair 

disebut air lindi. Air lindi yang dibiarkan menggenang 

dapat meresap ke dalam tanah sehigga ada kemungkinan 

akan  air tanah akan tercemar air lindi. 

3. Pencemaran udara 

Timbunan sampah yang terkena air hujan maupun 

tercampur dengan sampah cair, kemudian terpapar panas 

matahari akan menjadi lembab, dengan kondisi yang 

lembab maka sampah akan semakin cepat membusuk dan 

menimbulkan aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap yang 
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dihasilkan dari sampah dapat mengganggu kenyamanan 

masyarakat disekitar, sehingga dapat dikatakan sebagai 

pencemaran udara. 

4. Pertumbuhan bibit penyakit 

Kondisi timbunan sampah yang lembab adalah lokasi 

yang sangat ideal untuk tumbuh kembangnnya bibit 

penyakit. 

5. Kebisingan 

Kebisingan di hasilkan dari kendaraan yang mondar-

mandir mengangkut sampah dari TPS ke TPA serta dari 

kendaraan berat yang memadatkan sampah. 

6. Asap pembakaran 

Timbunan sampah yang semakin bertambah dapat 

menghasilkan gas metana, dimana gas metana apabila di 

suhu ruang tertentu 60° atau dengan konsentrasi mencapa 

5 - 15% maka dapat menimbulkan kebakaran. Asap 

kebakaran ini dapat menganggu kenyamanan dan 

kesehatan masyarakat sekitar. 

7. Dampak sosial 

Keresahan masyarakat sekitar akibat Pencemaran-

Pencemaran diatas.  

 Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Pasal 39 ayat 2 Tentang 

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam 

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, pemilihan lokasi TPA harus memenuhi 

kriteria antara lain:  

a. Geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan 

yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi 

misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah 

karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan 
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dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau 

lempung.  

 Hal ini dianjurkan untuk mengantisipasi besarnya 

bahaya dan kerugian yang akan ditanggung apabila terjadi 

bencana. Selain itu dianjurkan pula di daerah yang lapisan 

tanahnya kedap air atau lempung, karena untuk 

menghindari pencemaran air tanah yang disebabkan oleh 

air lindi yang mauk kedalam tanah. 

b. Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah 

yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah 

tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap 

sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) 

di hilir aliran.  

c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 

20% (dua puluh perseratus) 20. Artinya TPA sebaiknya 

berada di tempat yang datar, untuk mengntisipasi 

terjadinya lonsor, baik longsor lahan maupun longsor 

tanah.  

d. Jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 

m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati 

pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu 

lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati 

pesawat jenis lain 

e. Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu 

kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, 

kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek social 

f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau g. 

bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua 

puluh lima) tahun. 
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1.5.1.4 Adaptasi Penduduk  

 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). 

Sedangkan menurut (A.Aziz Alimul Hidayat, 2007) dalam 

(Guritno, 2018) adaptasi merupakan suatu proses perubahan yang 

menyertai individu dalam merespon perubahan yang ada di 

lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara 

fisiologis dan fisikologis yang akan menghasilkan prilku adaptif. 

 Perubahan lingkungan akan selalu terjadi dari waktu ke 

waktu dalam kehidupan di dunia, baik lingkungan fisik, 

lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia. 

Perubahan lingkungan yang terjadi, membuat seluruh makhluk 

hidup di mukabumi harus melakukan penyesuaian agar tetap 

dapat mempertahankan hidup. Proses penyesuaian diri terhadap 

perubahan lingkungan tersebut dinamakan sebagai adaptasi  

 Menurut (Asrofi et al., 2017), Adaptasi dapat terjadi dengan 

beberapaa cara, yaitu: 

a. Adaptasi Fisik 

Adaptasi fisik merupakan penyesuaian terhadap 

perubahan lingkkungan yang dilakukan oleh masyarakat 

maupun pemerintah yang ditunjukkan melalu upaya 

upaya pembangunan supaya tetap dapat bertahan hidup. 

Misalnya seperti saat terjadi Banjir Rob di pesisir upaya 

adaptasi secara fisik yang dilakukan oleh masyarakat 

pesisir adalah modifikasi dan renovasi rumah, 

pengamanan perabotan rumah tangga, perbaikan jalan 

lingkungan, perbaikan saluran drainase lingkungan. 
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b. Adaptasi Sosial dan Ekonomi 

 Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap 

lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri 

pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat 

berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan. 

sementara adaptasi ekonomi adalah penyesuaian diri 

dalam segi ekonomi yang dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan mencapai kesuksesan secara 

finansial. Mislanya sekolah-sekolah diwilayah pesisir 

yang terdampak banjir Rob bisa melakukan kegiatan 

belajar di ruang kelas yang tidak tergenang banjir. Pada 

petani tambak yang terdampak Banjir Rob bisa beralih 

pekerjaan sebagai pedagang. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengacu dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh :  

 Intan Kurniasih (2016), dengan judul  Strategi Adaptasi Peternak Di 

Lingkungan Tempat Tinggal Yang Mambu Studi Kasus Pada 

Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI) Maju Jaya Di Kelurahan 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes. Tujuan dari penelitiannya 

adalah  (1) Aktivitas yang dilakukan oleh peternak KTTI Maju Jaya. 

(2) Adaptasi yang dilakukan peternak di lingkungan tempat tinggal 

yang mambu. (3) Alasan peternak bertahan di lingkungan tempat 

tinggal tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian nya yaitu, (1) 

Peternakan itik di Kelurahan Limbangan Wetan dalam 

perkembangnya menjadi KTTI Maju Jaya. Aktivitasnya memelihara 

itik, memberi pakan, mengolah kebersihan kandang, menggembala, 

memisahkan itik yang sakit, dan panen. Antara peternak ada 

hubungan kerjasama dalam memelihara itik. Perkembangan aktivitas 

KTTI Maju Jaya menimbulkan persoalan kondisi lingkungan yang 
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mambu. (2) Adaptasi peternak di lingkungan tersebut: membuat tanah 

kandang yang miring ke sungai, membuat pelataran kandang di atas 

sungai, mengatur pakan itik, memelihara kebersihan di kandang maju 

jaya dan di pekarangan rumah, mengatur pekarangan rumah dengan 

membuat kolam ikan, saluran kotoran itik. Adaptasi lain yaitu 

menyingkir dari mambu. (3) Alasan peternak bermukim agar lebih 

intensif dalam memelihara itik, rumah warisan orang tua, mempunyai 

prinsip hidup mambu tidak menjadi masalah utama, dan ada faktor 

ekonomi serta kebiasaan.  

 Penelian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu,penelitian diatas strategi adaptasi dilakukan karena 

kondisi lingkungan yang mabu yang berasal dari peternakan itik. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adaptasi yang dilakukan 

katena pencemaran lingkungan oleh TPA Putri Cempo Kota 

Surakarta. 

 Sonta, Maritsa Anwari. (2017).,  dengan judul Strategi Adaptasi 

Ekologi Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Menghadapi 

Pencemaran Limbah Produksi Batik (Studi Etnoekologi di DAS Setu, 

Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan).   Tujuan 

dari penelitiannya adalah   mendeskripsikan pemanfaatan DAS Setu 

yang dilakukan masyarakat, mengungkap persepsi masyarakat 

terhadap keberadaan DAS Setu, serta menjelaskan strategi adaptasi 

ekologi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi 

pencemaran DAS Setu akibat limbah produksi batik. Metode yang 

digunakan adalah Obesrvasi, Wawancara mendalam. Hasil dari 

penelitiannya  adalah  (1) Pemanfaatan DAS Setu terdiri dari tiga 

kategori yang setiap kategori terdiri dari beragam aktivitas.yaitu : (a) 

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, meliputi mengairi lahan 

pertanian, mencari ikan, dan membuka warung. (b) untuk golek 

angin, meliputi memancing dan nongkrong. Ketiga, yaitu untuk 

membuang limbah cair dan padat, baik dari industri maupun 
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domestik. (2) Bentuk pemanfaatan DAS Setu yang dilakukan oleh 

masyarakat didasarkan persepsi mereka terhadap keberadaan DAS 

Setu. Persepsi masyarakat tersebut meliputi DAS Setu sebagai tempat 

yang tidak bertuan, peceren, sungai yang sudah tidak normal, dan 

sebagai sumber pencemaran lingkungan sekitar. (3) Strategi adaptasi 

ekologi yang dilakukan untuk menghadapi pencemaran DAS Setu 

dilakukan secara kolektif dan individual, secara kolektif meliputi 

membangun UPL Kelurahan Jenggot, melakukan kerja bakti bersih 

desa, membangun MCK umum dan menyediakan sumber air bersih 

melalui PAMSIMAS, menambahkan kapasitas saluran drainase, serta 

mengeruk lumpur di DAS Setu, sedangkan secara individual terdiri 

dari memanfaatkan air tanah, PDAM, PAMSIMAS, dan air minum 

dalam kemasan, serta memilih waktu dalam memancing dan menunda 

konsumsi ikan hasil tangkapan dari DAS Setu. Masyarakat 

menggabungkan beragam strategi tersebut. 

 Muhammad Siregar dan Robby Drwis Nasution (2020), dengan 

judul Dampak Sosial Ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) 

Bagi Pemulung Desa Mrican Ponorogo. Tujuan dari penelitiannya 

adalah (1) menganalisis dampak tempat pembuangan akhir sampah 

terhadap pemulung, (2) menganalisis upaya pemulung terhadap 

dampak yang ditimbulkan oleh tempat pembuangan akhir sampah.. 

Metode yang digunakan yaitu, kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Hasil yang didapat dari penelitiannya adalah : (1) 

tempat pembuangan akhir sampah Mrican memberi peluang kerja, 

menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya 

pendidikan. (2) Orang tua yang melibatkan anak untuk memulung 

dapat menghambat pendidikan anak. (3) Pemulung memanfaatkan air 

PDAM di sekitar tempat tinggalnya untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih. (4) Upaya jangka waktu ke depan dalam mempertahankan 

kehidupan pemulung dilakukan dengan bekerja sampingan yaitu 

dengan bercocok tanam dan beternak. 
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 Penelian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu,penelitian diatas hanya membahas mengenai dampak 

adanya TPA terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk sekitar. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai 

Pencemaran apa saja yang dirasanga masyarakat di sekitar TPA dan 

bagaimana cara masyarakat beradaptasi karena pencemaran 

lingkungan oleh TPA Putri Cempo Kota Surakarta. 

 Penelian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu,penelitian diatas strategi adaptasi yang dilakukan 

karena pencemaran limbah produksi batik. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan  adaptasi yang dilakukan karena pencemaran 

lingkungan oleh TPA Putri Cempo Kota Surakarta. 
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Tabel 1.2 :Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

 Intan Kurniasih 

2017 

(Kurniasih, 2017) 

 

 

 

 

 

Strategi Adaptasi 

Peternak Di Lingkungan 

Tempat Tinggal Yang 

Mambu Studi Kasus 

Pada Kelompok Tani 

Ternak Itik (KTTI) Maju 

Jaya Di Kelurahan 

Limbangan Wetan 

Kabupaten Brebes. 

1. Aktivitas yang 

dilakukan oleh 

peternak KTTI Maju 

Jaya. 

2. Adaptasi yang 

dilakukan peternak di 

lingkungan tempat 

tinggal yang mambu. 

3. Alasan peternak 

bertahan di lingkungan 

tempat tinggal 

tersebut. 

Observasi, 

Wawancara, 

dan 

Dokumentasi 

1. Peternakan itik di Kelurahan 

Limbangan Wetan dalam 

perkembangnya menjadi KTTI 

Maju Jaya. Aktivitasnya 

memelihara itik, memberi pakan, 

mengolah kebersihan kandang, 

menggembala, memisahkan itik 

yang sakit, dan panen. Antara 

peternak ada hubungan kerjasama 

dalam memelihara itik. 

Perkembangan aktivitas KTTI 

Maju Jaya menimbulkan 

persoalan kondisi lingkungan 

yang mambu. 

2. Adaptasi peternak di lingkungan 

tersebut: membuat tanah kandang  
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    yang miring ke sungai, membuat 

pelataran kandang di atas sungai, 

mengatur pakan itik, memelihara 

kebersihan di kandang maju jaya 

dan di pekarangan rumah, 

mengatur pekarangan rumah 

dengan membuat kola mikan, 

saluran kotoran itik. Adaptasi lain 

Yaitu menyingkir dari mambu. 

3. Alasan peternak bermukim agar 

lebih intensif dalam memelihara 

itik, rumah warisan orang tua, 

mempunyai prinsip hidup mambu 

tidak menjadi masalah utama, dan 

ada faktor ekonomi serta 

kebiasaan. 
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sonta, Maritsa 

Anwari. 2017. 

(Anwari Sonta, 2017) 

Strategi Adaptasi 

Ekologi Masyarakat 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) dalam 

Menghadapi Pencemaran 

Limbah Produksi Batik 

(Studi Etnoekologi di 

DAS Setu, Kel. Jenggot, 

Kec. Pekalongan Selatan, 

Kota Pekalongan) 

1. mendeskripsikan 

pemanfaatan DAS 

Setu yang dilakukan 

masyarakat, 

2. mengungkap 

persepsi masyarakat 

terhadap keberadaan 

DAS Setu, 

3. Menjelaskan strategi 

adaptasi ekologi 

yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam 

menghadapi 

pencemaran DAS 

Setu akibat limbah 

produksi batik. 

Observasi, 

Wawancara, 

dan 

Dokumentasi. 

1. Pemanfaatan DAS Setu terdiri 

dari tiga kategori yang setiap 

kategori terdiri dari beragam 

aktivitas.yaitu : 

a) untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, 

meliputi mengairi lahan 

pertanian, mencari ikan, 

dan membuka warung. 

b) untuk golek angin, 

meliputi memancing dan 

nongkrong. Ketiga, yaitu 

untuk membuang limbah 

cair dan padat, baik dari 

industri maupun domestic  
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    2. Bentuk pemanfaatan DAS Setu 

yang dilakukan oleh masyarakat 

didasarkan persepsi mereka 

terhadap keberadaan DAS Setu. 

Persepsi masyarakat tersebut 

meliputi DAS Setu sebagai 

tempat yang tidak bertuan, 

peceren, sungai yang sudah tidak 

normal, dan sebagai sumber 

3. Strategi adaptasi ekologi yang 

dilakukan untuk menghadapi 

pencemaran DAS Setu dilakukan 

secara kolektif dan individual, 

secara kolektif meliputi 

membangun UPL Kelurahan 

Jenggot, melakukan kerja bakti  
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    bersih desa, membangun MCK 

umum dan menyediakan sumber 

air bersih melalui PAMSIMAS, 

menambahkan kapasitas saluran 

drainase, serta mengeruk lumpur 

di DAS Setu, sedangkan secara 

individual terdiri dari 

memanfaatkan air tanah, PDAM, 

PAMSIMAS, dan air minum 

dalam kemasan, serta memilih 

waktu dalam memancing dan 

menunda konsumsi ikan hasil 

tangkapan dari DAS Setu. 

Masyarakat menggabungkan 

beragam strategi tersebut. 
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad Siregar1 

, Robby Darwis 

Nasution² 

2020 

(Siregar, 2020) 

Dampak Sosial Ekonomi 

Tempat Pembuangan 

Akhir (Tpa) Bagi 

Pemulung Desa Mrican 

Ponorogo 

1. menganalisis dampak 

tempat pembuangan 

akhir sampah 

terhadap pemulung,. 

2. menganalisis upaya 

pemulung terhadap 

dampak yang 

ditimbulkan oleh 

tempat pembuangan 

akhir sampah. 

Kualitatif 

Dengan 

Pendekatan 

Fenomenologi 

1. tempat pembuangan akhir 

sampah Mrican memberi peluang 

kerja, menambah penghasilan 

untuk kebutuhan sehari-hari dan 

biaya pendidikan. 

2. Orang tua yang melibatkan anak 

untuk memulung dapat 

menghambat pendidikan anak.  

3. Pemulung memanfaatkan air 

PDAM di sekitar tempat 

tinggalnya untuk pemenuhan 

kebutuhan air bersih.  

4. Upaya jangka waktu ke depan 

dalam mempertahankan 

kehidupan pemulung dilakukan 

dengan bekerja sampingan yaitu  
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    dengan bercocok tanam dan Beterna. 

Chintya Salsabila 

Putri Pratama 

2020 

Kajian Adaptasi 

Penduduk Terhadap 

Pencemaran Lingkungan 

Oleh Tpa Putri Cempo 

Kota Surakarta 

1. Menganalisis Tingkat 

Pencemaran yang 

ditimbulkan oleh 

TPA Putri Cempo 

terhadap masyarakat 

sekitar 

2. Mengkaji bentuk 

adaptasi penduduk 

yang terbentuk di 

sekitar TPA Putri 

Cempo 

Survei dan 

wawancara 

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   
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    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  
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Lanjutan Tabel 1.2 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    dilakukan masyarakat yang berada 

di strata 250 meter dengan bekerja 

di TPA Putri Cempo sebagai 

pemulung atau pengepul. 

Sumber : Penulis, 2020 
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   Kebaruan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi 

Lokasi yang dipilih disini adalah TPA Putri Cempo. TPA Putri Cempo 

dipilih karena terdapat beberapa permasalahan pencemaran dan beberapa 

bencana. selain itu dampak yang ditimbulkan oleh TPA Putri Cempo 

sendiri menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, meskipun 

sebagian masalah di sekitar TPA Puti Cempo sudah teratasi. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus yang diangkat adalah proses adaptasi masyarakat terhadap 

pencemaran yang terjadi di TPA Putri cempo. Seperti pencemaran air dan 

pencemaran udara di TPA Putri Cempo. 

1.6 Kerangka Penelitian 

 Sampah merupakan sesuatu yang tidak dipakai, tidak dikehendaki, tidak 

digunakan atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari sisa kegiatan manusia 

yang tidak terjadi secara sendirinya. Sampah yang dihasilkan manusia nantinya 

akan dibuang ke TPA untuk diolah. Pengolahan sampah harus dilakukan secara 

benar, apabila tidak maka akan menimbulkan masalah baru seperti pencemaran 

ligkungan. Pencemaran adalah  masuknya atau dimasukkannya makhluk 

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

kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya. Pencemaran yang disebabkan oleh sampah yaitu 

berupa pencemaran tanah karena air lindi yang menyerap ketanah dapat 

merukas struktur tanah, pencemaran udara karena proses pembususkan 

sampah menghasilkan aroma tidak sedap, dan pencemaran air karena air 

lindi yang menyerap ketanah kemudian masuk ke air tanah sehingga 

menyebabkan air tanah tercemar. Dampak dari pencemaran tersebut antara 

lain yaitu lingkungan tidak sehat, lingkungan tidak nyaman, lingkungan 

menjadi kumuh. Karena dampak tersebut warga disekitar TPA memerlukan 
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adaptasi untuk dapat bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan dapat berupa 

adaptasi fisik yang dapat dilihat dari struktur bangunan, sumber air yang 

digunakan, dan lain sebagainya. Adaptasi sosial ekonomi, dapat dilihat dari 

kesehatan masyarakatnya, tingkat Pendidikan, pendapatan ,dan lain 

sebagainya. Adaptasi structural atau peran pemerintah dapat dilihat dari 

bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak 

pencemaran, fasilitas atau bantuan apa saja yang diberikan dalam upaya 

mengurangi dampak pencemaran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.7  Batasan Operasional 

Pencemaran               : Pencemaran adalah  masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat 

energi, dan atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitas lingkungan menurun 

sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak 

dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya 

Sampah                       : Sampah merupakan sesuatu yang tidak 

dipakai, tidak dikehendaki, tidak digunakan 

atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari 

sisa kegiatan manusia yang tidak terjadi 

secara sendirinya, menurut World Health 

Organization (WHO). 

TPA                            :  TPA Sampah atauTempat Pemrosesan 

akhir sampah merupakan tempat terakhir 

dimana sampah akan diproses lebih lanjut 

setelah melalui proses penimbunan di 

Tempat Pembuangan Sampah  Sementara 

atau TPS yang kemudian di angkutke 

TPA. 

Adaptasi                    : Menurut Moran,1982 bentuk 

penyesuainan diri yang dilakuakan 

populasi atau masyarakat disuatu 

lingkungan tertentu dan proses 

perubahannya dapat saja membutuhkan 

waktu yang lama untuk dapat 
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menyesuaikan diri disebut dengan 

adaptasi. Sedangkan menurut Soerjono 

Soekarto adaptasi merupakan proses 

penyesuaian. Penyesuaian dari individu, 

kelompok, maupun unit social terhadap 

norma-norma, proses perubahan ataupun 

suatu kondisi yang diciptakan. 

Tingkat Pencemaran   : Masalah yang ditimbulkan TPA sehingga 

mengurangi kenyamanan penduduk 

sekitar. 

Penduduk                       : Penduduk adalah orang tinggal, 

bermukim, atau menempati sebuah 

daerah /wilayah tertentu. Yang 

berdasarkan hukum memiliki hak penuh 

untuk tinggal atau menempati suatu 

daerah atau wilayah. Adapun yang 

dimaksud memiliki hak secara hukum 

yakni memiliki bukti kewarganegaraan, 

seperti  surat resmi untuk tinggal atau 

menempati suatu daerah /wilayah 

tertentu. 


