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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu kota umumnya mengikuti pesatnya perkembangan 

jumlah penduduk, baik dari faktor alami seperti kelahiran dan kematian maupun 

dari perpindahan ke suatu kota. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan 

kota akan  meningkatkan aktivitas di perkotaan. Pembangunan  dari berbagai 

sektor pun akan semakin pesat. Pembangunan yang pesat seringkali menghasilkan 

dampak yang negatif terhadap lingkungan karena tidak di dukung oleh kesadaran 

dalam melestarikan lingkungan dalam kegiatan pembangunan (Fathiras, 2011 hlm 

1). 

Menurunnya kualitas lingkungan merupakan salah satu dampak yang 

paling dikhawatirkan. Salah satu dampak yang dimaksud adalah meningkatnya 

hasil buangan dari aktivitas konsumsi masyarakat yang berupa sampah. 

Penanganan dan pengelolaan sampah penting dilakukan karena dapat 

menimbulkan masalah yang membahayakan dikemudian hari. Priyono dan Utomo 

(2008, hlm 1) mengungkapkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai 

kemajuan tingkat perekonomian, maka akan sangat mempengaruhi peningkatan 

terhadap volume sampah.  

Masalah peningkatan volume sampah salah satunya terjadi di Jawa Barat, 

provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar)  tahun 2011 menyebutkan bahwa 

volume timbunan sampah kota di Provinsi Jawa Barat dapat mencapai 44925,1 

m
3
/hari. Jumlah tersebut berasal dari kabupaten dan kota. Jumlah timbunan 

sampah di kabupaten sebanyak 23489,67 m
3
/hari, dan 21435,43 m

3
/hari yang 

dihasilkan kota-kota di Jawa Barat. Semakin banyak jumlah penduduk maka 

jumlah sampah akan terus meningkat. Permasalahan sampah tersebut dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi manusia seperti yang dikemukakan oleh 

Setyawati (2008, hlm 2) sebagai berikut: 
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Kota akan selalu berhubungan dengan penduduk, dan penduduk selalu 

berhubungan dengan sampah. Oleh karena itu sampah merupakan masalah 

yang krusial bagi kota yang padat akan penduduk. Adanya peningkatan 

produksi sampah tiap tahunnya membutuhkan lahan yang besar, 

penanganan yang cepat, sistematis, dan ekonomis. Mengingat sampah 

diproduksi tiap harinya oleh manusia, yang semakin lama akan menumpuk 

merupakan sumber dari dampak negatif bagi manusia jika tidak ditangani 

secara cepat dan tepat. Dampak-dampak yang ditimbulkan berupa sumber 

penyakit, pemandangan yang mengurangi estetika, pencemaran lingkungan 

dan adanya bau tidak sedap dari hasil pembusukan dari buangan sampah 

tersebut. 

 Sampah kota lebih dari 60% masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

dan ditimbun serta diolah disana (Damanhuri dan Padmi, 2010 hlm 8). 

Pengolahan yang umum dilakukan di Indonesia beberapa tahun kebelakang 

menggunakan sistem open dumping, namun pemerintah mengeluarkan peraturan 

mengenai pengolahan TPA dengan sistem control landfill dan sanitary landfill 

dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang 

tersebut berisi anjuran mengenai penutupan TPA yang masih menggunakan 

sistem open dumping dan belum mulai menerapkan  sistem landfilling baik berupa 

control landfilling maupun sanitary landfilling.  

Sistem pembuangan sampah dengan open dumping atau sistem 

pembuangan terbuka memanfaatkan lahan, baik yang berupa cekungan ataupun 

dataran untuk menimbun sampah secara terbuka tanpa melalui pengolahan 

lainnya. Pengolahan sampah dengan sistem ini  masih digunakan di hampir 

seluruh TPA di Indonesia. Sedangkan sistem landfilling atau urugan merupakan 

cara pembuangan sampah pada suatu daerah tertentu dengan memadatkan sampah 

dan ditutup dengan tanah setiap harinya dengan sedemikian rupa (INSWA, 2013 

hlm 5). 

Penggunaan sistem landfilling sendiri dinilai lebih ramah lingkungan 

dibandingkan dengan penggunaan sistem open dumping, karena pemadatan dan 

penimbunan sampah dianggap metode yang lebih baik dibandingkan dengan 

membiarkan sampah tanpa diolah (Damanhuri dan Padmi, 2008 hlm 2). Pada 

kenyataannya pengolahan sampah dengan teknik landfilling sebenarnya masih 

dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pencemaran, baik pencemaran 

udara, tanah, maupun air. Menurut Damanhuri dan Padmi (2010, hlm 9) cara 



3 
 

Sri Yuliani, 2016 
DAMPAK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PASIR SEMBUNG TERHADAP KUALITAS AIR 
TANAH DI DESA SIRNAGALIH KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

penyingkiran limbah kedalam tanah ini tetap dapat berpotensi mendatangkan 

masalah lingkungan terutama dari lindi (leachate) yang dapat mencemari air tanah 

serta timbulnya bau dan lalat yang mengganggu, karena biasanya sarana tidak 

dipersiapkan dan dioperasiakan dengan baik.  

Menurut Ali (2011, hlm 5) sampah yang ditutup dengan tanah akan 

mempercepat proses perombakan oleh mikroba yang kemudian menghasilkan 

lindi. Air lindi akan dihasilkan di dasar landfill dan mengalami pergerakan di 

lapisan bawah. Gerakan ke arah vertikal sangat berhubungan dengan adanya 

kontaminasi terhadap air tanah. Gerakan air lindi juga terjadi secara lateral sesuai 

dengan karakteristik material yang ada di sekitarnya. Tidak adanya penutup pada 

dasar landfill juga menjadi salah satu penyebab timbulnya pencemaran air tanah 

seperti dijelaskan oleh Damanhuri dan Padmi (2008, hlm 2) : 

Pencemaran air tanah yang disebabkan oleh lindi (leachate). Tidak adanya 

lapisan dasar dan tanah penutup akan menyebabkan leachate yang 

semakin banyak dan akan dapat mencemari air tanah. 

Alaerts dan Santika (dalam Ali, 2011 hlm. 8) menjelaskan bahwa air lindi 

merupakan sumber cemaran air tanah dan air dipermukaan, karena memiliki sifat 

fisik dan kimia yang berbahaya bagi kesehatan serta kelangsungan makhluk hidup 

di dalam air. Air lindi digolongkan sebagai senyawa yang sulit didegradasi, hal 

tersebut dikarenakan di dalam air lindi terkandung bahan-bahan polimer dan 

bahan oganik sintetik. Air lindi mengandung BOD dan COD  sangat rendah (<0.4) 

yang mengindikasikan bahan organik yang terkandung didalamnya sulit untuk 

didegradasi secara biologis. 

Ehrig (dalam Ali, 2011 hlm. 4) menyebutkan bahwa air tanah yang 

terpolusi oleh air lindi dengan konsentrasi tinggi, polutan tersebut akan berada dan 

tetap ada pada air tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama, karena 

terbatasnya oksigen terlarut sehingga sumber air yang berasal dari air tanah tidak 

sesuai lagi untuk air bersih. Akibatnya sumber-sumber air tanah disekitar TPA 

akan tercemar. Padahal banyak warga yang tinggal di sekitar TPA masih 

menggunakan sumber air yang berasal dari dalam tanah untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci. Apabila air tanah 
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yang telah tercemar air lindi dikonsumsi, kemungkinan besar penduduk dapat 

terserang berbagai gangguan kesehatan. 

Bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh tercemarnya sumber air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. 

Menurut Said (1999, hlm 5) mengemukakan bahwa: 

Bahaya langsung terhadap kesehatan manusia/masyarakat dapat terjadi 

akibat mengkonsumsi air tercemar atau air dengan kualitas buruk, baik 

secara langsung diminum atau melalui makanan, dan akibat penggunaan 

air yang tercemar untuk berbagai kegiatan sehari-hari untuk misalnya 

mencuci peralatan makan, dll, atau akibat penggunaan air untuk rekreasi. 

Bahaya terhadap kesehatan masyarakat dapat juga terjadi diakibatkan oleh 

berbagai dampak kegiatan industri dan pertanian. Sedangkan bahaya tidak 

langsung dapat terjadi misalnya akibat mengkonsumsi hasil perikanan 

dimana produk-produk tersebut dapat mengakumulasi zat-zat polutan 

berbahaya.  

 Resiko dari adanya cemaran tersebut adalah rentannya masyarakat 

menderitan beberapa jenis infeksi penyakit diantaranya disentri, thypus/ 

parathypus, kolera, hepatitis A, dan poliomelistis anterior akut. Selain itu 

keracunan oleh senyawa kimia baik akut maupun kronis serta resiko senyawa 

yang bersifat carcinogen yang dibawa oleh polutan (Said, 1999 hlm 6-8). 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2008, hlm 2) timbulnya masalah 

kesehatan warga disekitar TPA juga diakibatkan berkembangnya berbagai vektor 

penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk. Berbagai vektor senang bersarang 

ditimbunan sampah karena merupakan sumber makanan mereka. Salah satu fungsi 

dari penutupan sampah dengan tanah adalah mencegah tumbuh dan 

berkembangbiaknya vektor penyakit tersebut. 

Kabupaten Cianjur  merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang 

terus mengalami perkembangan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.235.418 

jiwa  sampai tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,92 persen 

(Pusdalitbang Jabar 2013. Peningkatan jumlah penduduk Cianjur tersebut memicu 

perkembangan kota dan aktivitas yang berada di dalamnya. Hal yang harus 

diwaspadai adalah aktivitas masyarakat tersebut menghasilkan bahan buangan 

yang melebihi daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi bahan pencemar. 

Dampak yang timbul adalah meningkatnya jumlah kepadatan sampah yang 
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umumnya berasal dari sampah rumah tangga. Akibatnya muncul masalah yang 

berkaitan dengan sampah di perkotaan.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar) tahun 

2011, jumlah timbunan sampah di Cianjur bisa mencapai 2259,70 m
3
/hari. Cianjur 

menempati urutan keempat sebagai kabupaten dengan penghasil timbunan sampah 

terbanyak di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel 1.2.  

Tabel 1.1 Timbunan Sampah Kota Menurut Kabupaten Pada Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2011 

Timbunan sampah tersebut hanya 30% saja yang diangkut dan di proses di 

TPA, yaitu TPA Pasir Sembung. Lebih dari 70% sampah tersebut dibuang ke 

sungai ataupun tidak terangkut hingga ke TPA. Namun dari 30% sampah yang 

masuk ke TPA, tidak semua dapat diproses dengan layak di TPA Pasir Sembung. 

Hal tersebut dikarenakan hingga tahun 2014 TPA Pasir Sembung sudah 

mengalami kelebihan kapasitas. Selain itu, penggunaan teknologi pengolahan 

sampah yang digunakan sudah tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan 

Kabupaten  

Timbunan 

Sampah Kota  

(m
3
/hari) 

Bandung 3969,28 

Bogor  2797,28 

Bekasi 2675,70 

Cianjur 2259,70 

Karawang 1922,26 

Indramayu 1430,46 

Bandung barar 1246,33 

Subang 910,99 

Tasikmalaya 896,12 

Garut 836,34 

Cirebon 802,70 

Sukabumi 754,59 

Ciamis 713,88 

Sumedang 637,57 

Purwakarta 618,97 

Kuningan 511,57 

Majalengka 505,93 

  23489,67 
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oleh pemerintah sehingga beresiko mencemari lingkungan. (Pikiranrakyat.com, 27 

Februari 2014) 

Cianjur hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir untuk sampah yaitu 

di TPA Pasir Sembung. TPA ini beroperasi sejak tahun 1975 dengan pengolahan 

sampah menggunakan sistem open dumping hingga tahun 2006. Kemudian secara 

berangsur-angsur menggunakan sistem pengolahan control landfill sesuai dengan 

arahan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  

Penggunaan pengolahan sampah sistem landfilling yang telah dilakukan di 

TPA Pasir sembung masih mengalami berbagai hambatan. Bahkan menurut 

Koordinator Wahana Lingkunagn Hidup (Walhi) BOPUNJUR mengatakan bahwa 

TPA Pasir Sembung belum seluruhnya melakukan alih teknologi dan lokasi TPA 

yang berada dekat dengan permukiman warga  menyebabkan polusi lindi dan bau 

sampah. 

Polusi air lindi yang terjadi di sekitar TPA Pasir Sembung ini dapat 

mempengaruhi kualitas air tanah dangkal disekitarnya. Padahal masih banyak 

warga di Cianjur yang menggunakan sumber air tanah dangkal untuk memenuhu 

kebutuhan air bersih terutama untuk minum dan memasak. Menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur lebih dari 53,74 % penduduk Cianjur 

masih menggunakan sumber air yang berasal dari sumur, sedangkan 46,24 % 

penduduk mendapatkan air bersih dari PDAM, mata air, air sungai dan air hujan. 

Air tanah yang digunakan masyarakat tersebut sangat rentan terhadap pencemaran 

dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari air lindi yang dihasilkan oleh 

timbunan sampah. Jarak TPA dengan permukiman penduduk sangat dekat dan 

sangat padat. Penduduk sekitar TPA yang menggunakan air tanah dangkal sebagai 

sumber air bersih jumlahnya masih cukup banyak. Sehingga kemungkinan terjadi 

penurunan kualitas air tanah warga sangat besar.  

Penelitian mengenai kondisi air tanah di sekitar TPA penting dilakukan 

untuk melihat apakah terjadi pencemaran oleh air lindi yang berasal dari TPA 

Pasir Sembung terhadap air tanah dangkal disekitarnya. Air tanah yang tercemar 

dapat merugikan masyarakat serta mengganggu kesehatan. Kondisi demikian 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kualitas air tanah 

disekitar TPA dengan judul penelitian “Dampak Tempat Pembuangan Akhir 



7 
 

Sri Yuliani, 2016 
DAMPAK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PASIR SEMBUNG TERHADAP KUALITAS AIR 
TANAH DI DESA SIRNAGALIH KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

(TPA) Pasir Sembung terhadap Kualitas Air Tanah di Desa Sirnagalih Kecamatan 

Cilaku Kabupaten Cianjur” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah diantaranya adalah : 

1. Bagaimana karakteristik sumur di sekitar TPA Pasir Sembung ? 

2. Bagaimana sebaran kualitas air tanah dangkal di sekitar TPA Pasir Sembung 

? 

3. Adakah pengaruh karakteristik sumur di sekitar  TPA Pasir Sembung 

terhadap kualitas air tanah dangkal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis karakteristik sumur di sekitar TPA Pasir Sembung. 

2. Menganalisis sebaran kualitas air tanah dangkal di sekitar TPA Pasir 

Sembung. 

3. Mengidentifikasi pengaruh karakteristik sumur disekitar  TPA Pasir Sembung 

terhadap kualitas air tanah dangkal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh daripenelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Sebagai bahan pengayaan bagi guru dan siswa terkait materi hidrologi. 

b. Sebagai bahan pengayaan bagi mahasiswa geografi terkait materi 

hidrologi. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam  mencari sumber data. 

2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan serta informasi bagi masyarakat 

sekitar dalam penggunaan air bersih untuk kebutuhan yang berasal dari air 

tanah dangkal di sekitar TPA Pasir Sembung. 
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E. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “Dampak TPA Pasir Sembung terhadap Kualitas 

Air Tanah di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur”. Supaya 

tidak terjadinya kesalahan penafsiran, perlu dijelaskan beberapa definisi yang 

dipakai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kualitas Air 

Menurut Asdak (2010, hlm 497) Kualitas air dalam hal ini mencakup 

keadaan fisik, kimia, dan biologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk 

kehidupan manusia, pertanian, industri, rekreasi, dan pemanfaatan air lainnya. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan Skripsi ini mengacu pada sistematika penulisan skripsi pada 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 

2014/2015. Adapun struktur organisasi skripsi ini adalah :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang akan di teliti 

yakni adanya dugaan terjadinya pencemaran dari TPA Pasir Sembung 

terhadap air tanah di permukiman warga akibat belum maksimalnya alih 

teknologi open dumping ke teknologi lanfilling, rumusan masalah, 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari 

penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II, berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya 

terdapat teori-teori yang mendukung penelitian. Pada penelitian ini 

tinjauan pustakanya berisi tentang air tanah, karakteristik sumur air 

tanah, persyaratan tempat pembuangan akhir, air lindi, pencemaran air 

tanah, dan pencemaran air tanah di sekitar TPA.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III, berisi uraian mengenai metodologi penelitian, yang didalamnya 

terdapat metode penelitian, pendekatan geografi yang digunakan, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, teknik 

pengumpulan data, alat dan bahan pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, teknik analisis data, dan kerangka pemikiran. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab IV, menguraikan mengenai pembahasan hasil penilitian, yang 

didalamnya terdapat kondisi umum, yang menguraikan bagaimana 

kondisi geografis dan kondisi sosial wilayah penelitian serta hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai dampak tpa pasir sembung 

terhadap kualitas air tanah di sekitar permukiman desa sirnagalih 

kecamatan cilaku kabupaten cianjur. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

G. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengambil beberapa referensi 

dari penelitian sebelumnya, sehingga dibuatlah keaslian penelitian untuk melihat 

adanya perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

Penelitian mengenai Kualitas air tanah dangkal di permukiman sekitar TPA 

dilakukan untuk menganalisis arah aliran air tanah yang akan berpengaruh 

terhadap arah aliran kontaminan dalam air tanah, menganalisis sebaran kondisi air 

tanah, dan mengidentifikasi pengaruh TPA terhadap kualitas air tanah di sekitar 

permukiman warga. Penelitian skripsi dengan judul Dampak TPA Pasir Sembung 

terhadap Kualitas Air Tanah di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten 

Cianjur, sepengetahuan penulis hingga saat ini belum dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Namun, penelitian-penelitian dengan tema serupa dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini. 
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Penelitian-penelitian yang dimaksud diantaranya adalah : Nurraini (2011) 

melakukan penelitian mengenai “Kualitas Air Tanah Dangkal di Sekitar TPA 

Cipayung Kota Depok”. Putra dan Adji (2012) melakukan penelitian mengenai 

“Kondisi Air Tanah di Sekitar TPA Desa Tanggen Kecamatan Gesi Kabupaten 

Sragen”. Arbin, Mardana, dan Sudana (2007) melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Air Lindi TPA Suwung Terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal di 

Sekitarnya di Kelurahan Pendugan Kota Denpasar”. Suhartini (2008) melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Keberadaan TPA Piyungan terhadap Kualitas air 

sumur Penduduk di Sekitarnya”. Purwandari (2015) melakukan penelitian 

mengenai “Studi Kualitas Air Tanah Dangkal Kawasan TPA Supit Urang Kota 

Malang”.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nurraini (2011) adalah lokasi penelitian, 

rumusan masalah, tujuan, dan cara pengambilan sampel. Penelitian Nurraini 

mengambil lokasi TPA Cipayung Depok untuk menganalisis pola spasial kualitas 

air tanah dangkal dan hubungannya dengan kondisi fisik dengan mengambil 

sampel secara random dengan batasan jarak dari 100m – 500m, sedangkan 

penelitian yang akan dilaksanakan di TPA Pasir Sembung Cianjur untuk 

menganalisis pola sebaran kondisi air tanah serta hubungan antara kondisi fisik 

terhadap kualitas air tanah menggunakan peta arah aliran air tanah untuk 

menentukan titik sampel yang mewakili arah sebaran kontaminan. Kemudian 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Adji (2012) 

perbedaannya adalah dari pengambilan sampel dan analisis data. Pada penelitian 

Pura dan Adji pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan arah 

aliran air tanah namun tidak menggunakan batasan jarak.  

Selanjutnya perbedaan penelitian Arbin, Mardana dan Sudana (2007) dan 

Purwandari (2015) adalah rumusan masalah, tujuan, pengambilan sampel, serta 

analisis data. Penelitian-penelitian tersebut mengambil sampel dengan batasan 

jarak tertentu untuk mengevaluasi status kualitas air tanah di sekitar TPA namun 

tidak menghubungkannya dengan kondisi fisik atapun sosial disekitar TPA. 

Kemudian bila dibandingkan dengan penelitian Suhartini (2008) perbedaannya 

adalah dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengambilan sampel. 
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Penelitian yang dilakukan Suhartini menganalisis cara operasional pengelolaan 

sampah terhadap kualitas air tanah disekitarnya dengan mengambil sampel secara 

acak berdasarkanbatasan jarak tertentu. 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Tahun 

Penelitian 
Judul Rumusan Masalah Tujuan Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Yuli Nurraini 2011 Kualitas Air Tanah 

Dangkal di Sekitar TPA 

Cipayung Kota Depok 

1. Bagaimana pola spasial 

kualitas air tanah dangkal 

di sekitar TPA Cipayung 

Depok ? 

2. Apakah pola spasial 

kualitas air tanah dangkal 

yang terbentuk 

dipengaruhi oleh 

penggunaan tanah, jenis 

batuan, jenis tanah, dan 

jarak ke TPA? 

Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pola spasial 

kualitas air tanah dangkal di 

sekitar TPA Cipayung 

Depok dan melihat 

hubungan kualitas air tanah 

dangkal dengan jarak dari 

pusat TPA, serta kondisi 

fisik terhadap kualitas air 

tanah. 

Penelitian ini 

menggunakan 

survei. 

Pola spasial kualitas air tanah dangkal 

dengan parameter DHL, nitrat, amoniak, 

dan fosfat di sekita TPA Cipayung Depok 

membentuk pola acak atau tidak sergam 

saat hujan dan tidak hujan.  

Tidak ada perbedaan untuk setiap 

parameter yang diuji statistik One Way of 

Anova terhadap jenis batuan, jenis tanah, 

dan penggunaan tanah. Namun terdapat 

perbedaan yang nyata antara senyawa 

nitrat saat waktu hujan dan senyawa 

fosfat saat waktu tidak hujan pada jenis 

batuan yang ada di daerah penelitian. 

2.  Wizda Dharmawan 

Kusuma Putra dan 

Tjahyo Nugroho 

Adji 

2012 Kondisi Air Tanah di 

Sekitar TPA Desa 

Tanggen Kecamatan 

Gesi Kabupaten Sragen 

1. Bagaimana kondisi air 

tanah di sekitar TPA 

Desa Tanggan? 

2. Bagaimana kualitas air 

tanah di sekitar TPA 

Desa Tanggan 

3. Bagaimana pengaruh 

TPA terhadap kondisi air 

tanah di Desa Tanggan ? 

1. Mengetahui kondisi air 

tanah di sekitar TPA 

Desa Tanggan; 

2. Mengetahui kualitas air 

tanah di sekitar TPA 

Desa Tanggan; 

3. Mengetahui pengaruh 

TPA terhadap kondisi 

air tanah di Desa 

Tanggan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei. 

Kondisi air tanah di Desa Tanggan 

mempunyai kedalaman muka air tanah 

yang cukup bervariasi. Aliran air tanah di 

daerah penelitian mengalir menyebar, 

tetapi karena pada arah selatan 

merupakan dataran maka arah aliran 

airnya dominan ke selatan. Arah aliran air 

tanah masuk kedalam sungai (effiuent). 

Berdasakan uji laboratorium terhadap 

sampel air tanah di Desa Tanggan 

sepuluh sampel air tanah berada pada 

ambang batas yang aman dikonsumsi, 

sedangkan lima sampel melebihi ambang 

batas aman untuk dikonsumsi. Tidak ada 

pengaruh yang berarti anatara 

keberadaaan TPA dengan kualitas air 

tanah disekitarnya dikarenakan unsur 

pencemar dari TPA masih berada di 

bawah standar baku mutu air minum.  

3.  Arbin, NK 

Mardana, dan IB 

2007 Pengaruh Air Lindi 

TPA Suwung Terhadap 

 1. untuk mengetahui 

konsentrasi parameter 

Penelitian ini 

menggunakan 

1. Parameter kualitas air lindi sampah 

(leachate) dari TPA Sampah Suwung 
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Sudana Kualitas Air Tanah 

Dangkal di Sekitarnya 

di Kelurahan Pendugan 

Kota Denpasar 

pencemar dalam air 

lindi sampah (leachate) 

yang berasal dari 

Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah Suwung 

2. untuk mengetahui 

pengaruh air lindi 

sampah (leachate) dari 

Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah Suwung 

terhadap kualitas air 

tanah dangkal yang 

berada pada jarak 1 – 

375 m dari TPA, 

3. untuk mengetahui 

status kualitas air tanah 

dangkal yang berada 

pada jarak 1 – 375 m 

dari Tempat 

Pembuangan Akhir 

Sampah Suwung. 

metode survei. yang konsentrasinya telah melampaui 

ambang batas Baku Mutu Air 

Limbah Domestik berdasarkan 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 

Tahun 2007 adalah Suhu, TDS, 

BOD, COD, NO3, NO2, NH3, Fe, 

H2S dan Fenol. Untuk parameter 

Bau, DO, PO4, Cl, SO4 dan Total 

Koliform tidak tercantumkan dalam 

standar Baku Mutu Air Limbah 

Domestik dalam Peraturan Gubernur 

Bali Nomor 8 Tahun 2007. 

2. Air lindi sampah (leachate) dari TPA 

Sampah Suwung berpengaruh 

terhadap kualitas air tanah dangkal 

pada jarak 1 – 125 m dari TPA (L1), 

jarak 125 – 250 m dari TPA (L2) dan 

jarak 250 – 375 m dari TPA (L3). 

Parameter yang berpengaruh pada L1 

adalah TDS, BOD5, COD, DO, PO4, 

NO3, NO2, NH3, Fe, Cl, H2S, Fenol 

dan Total Koliform; Parameter yang 

berpengaruh pada L2 adalah TDS, 

BOD5, COD, DO, PO4, NO2, NH3, 

H2S, Fenol dan Total Coliforms; dan 

Parameter yang berpengaruh pada L3 

adalah BOD5, COD, DO, PO4, NO2, 

NH3, H2S, Fenol dan Total 

Koliform. 

3. Status kualitas air tanah dangkal 

yang berada pada jarak 1 – 375 meter 

dari TPA Sampah Suwung sudah 

tergolong dalam tingkatan tercemar 

berat. 

4.  Suhartini 2008 Pengaruh Keberadaan 

TPA Piyungan terhadap 

Kualitas air sumur 

Penduduk di Sekitarnya 

1. Bagaimanakah 

operasional pengelolaan 

sampah di TPA? 

2. Bagaimana dampak 

operasional pengelolaan 

sampah di TPA Piyungan 

terhadap kualitas air 

sumur penduduk di 

1. Untuk mengetahui cara 

operasional 

pengelolaan sampah di 

TPA. 

2. Untuk mengetahui 

dampak operasional 

pengelolaan sampah di 

TPA Piyungan terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei. 

1. Teknik pengelolaan sampah di TPA 

Piyungan menggunakan metode 

Controled Landfill. Adapun aktivitas 

pengelolaan sampah di TPA meliputi 

penerimaan dan pendaftaran sampah, 

pembuangan sampah, kegiatan 

pemulungan, pembangunan sel 

sampah, penutupan sampah, 
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sekitarnya? kualitas air sumur 

penduduk di sekitarnya. 

penyemprotan dan penyiraman serta 

monitoring kualitas air dan 

monitoring leachate. 

2. Pengelolaan sampah di TPA sangat 

berpengaruh terhadap kualitas air 

sumur masyarakat di sekitarnya, 

khususnya parameter mikrobiologis 

yaitu coliform dan Eshercia coli. 

 

5 Endah Rusiana 

Purwandari 

2015 Studi Kualitas Air 

Tanah Dangkal 

Kawasan TPA Supit 

Urang Kota Malang 

 Tujuan Penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi kualitas 

air tanah dangkal serta 

memetakan persebaran 

parameter wajib dari unsur 

yang terkandung pada air 

tanah dangkal kawasan 

sekitar Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Supit Urang 

dalam radius 2 km. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei. 

1. Dari hasil uji sampel kualitas air 

tanah dangkal kawasan TPA Supit 

Urang yang diperoleh dari Sumur 

Pantau 1 TPA Supit Urang, sumber 

mata air, dan sumur penduduk 

kondisi kandungan parameter wajib 

diantaranya besi (Fe), flourida (F-), 

kromium heksavalen (Cr6+), 

tembaga (Cu), pada musim kemarau 

(dry season) dan musim hujan (rainy 

season) memiliki jumlah konsentrasi 

berada di bawah standar baku mutu 

yang diijinkan.  

2. Berdasarkan dari hasil perhitungan 

kualitas air dengan Metode Water 

Quality Index (WQI), diperoleh mutu 

kualitas air rata-rata untuk semua 

sampel dari sumur penduduk dan 

Sumber Mata Air “Sumber Bening” 

tergolong dalam kelas 1 dengan 

tingkat kualitas air sangat bersih baik 

pada pengambilan sampel di musim 

kemarau (dry season) maupun di 

musim hujan (rainy season). 

3. Dari hasil pemetaan menggunakan 

Paket Progam Surfer 8 dapat 

disimpulkan bahwa persebaran 

kandungan unsur besi (Fe) tertinggi 

terletak pada daerah Sumur 5 dan 

kandungan ion fluorida (F-) tertinggi 

terletak pada Sumur 3, kedua kondisi 

ini terjadi ketika musim hujan (rainy 

season). Untuk kondisi musim 



15 
 

Sri Yuliani, 2016 
DAMPAK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PASIR SEMBUNG TERHADAP KUALITAS AIR TANAH DI DESA SIRNAGALIH KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

kemarau (dry season), sebaran 

konsentrasi tertinggi terjadi pada 

kandungan unsur mangan (Mn) yaitu 

terletak pada daerah Sumur Pantau 1, 

dan kandungan senyawa nitrat (NO3-

N) yang terletak pada Sumur 1.  

6 Sri Yuliani 2015 Dampak TPA Pasir 

Sembung terhadap 

Kualitas Air Tanah di 

Desa Sirnagalih 

Kecamatan Cilaku 

Kabupaten Cianjur 

1. Bagaimana karakteristik 

sumur di sekitar TPA 

Pasir Sembung ? 

2. Bagaimana  sebaran 

kualitas air tanah dangkal 

di sekitar TPA Pasir 

Sembung ? 

3. Adakah pengaruh 

karakteristik sumur di 

sekitar TPA Pasir 

Sembung terhadap 

kualitas air tanah ? 

 

1. Menganalisis 

karakteristik sumur di 

sekitar TPA Pasir 

Sembung. 

2. Menganalisis sebaran 

kualitas air tanah 

dangkal di permukiman 

sekitar TPA Pasir 

Sembung. 

3. Mengidentifikasi 

karakteristik sumur di 

sekitar TPA Pasir 

Sembung terhadap 

kualitas air tanah. 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui kualitas air tanah di 

permukiman sekitar TPA dan arah aliran 

air tanah untuk mengetahui sebaran serta 

arah kontaminan yang dapat mencemari 

sumur-sumur warga. Sehingga 

pencemaran air lindi yang berasal dari 

TPA dapat diantisipasi ataupun di 

tanggulangi. 

 


