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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan

dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Air banyak

digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan

mudah dapat tercemar. Menurut tujuan penggunaannya, kriteria air berbeda-

beda yang diklasifikasikan berdasarkan kelas - kelas dan tercantum pada

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Sebagai contoh klasifikasi air kelas I

yaitu air yang apabila kebutuhannya untuk dikonsumsi harus terlebih dahulu

melalui proses pengolahan namun dapat digunakan untuk mencuci, untuk

pembangkit tenaga listrik, untuk pendingin mesin dan sebagainya.

Pencemaran air dapat menyebabkan masalah regional maupun

lingkungan global, dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta

penggunaan lahan tanah atau daratan. Pencemaran air pun dapat terjadi akibat

adanya proses penimbunan sampah secara terus-menerus di daerah Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sampah menghasilkan pencemar berupa air lindi

(leachate) yaitu cairan yang mengandung zat terlarut dan tersuspensi yang sangat

halus sebagai hasil penguraian sampah oleh mikroba.

Salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berpotensi

menimbulkan potensi pencemaran air tanah adalah TPA Leuwigajah yang

berada di Desa Cireundeu Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung

Provinsi Jawa Barat. TPA ini masih menggunakan metode open dumping, karena

cara ini cukup sederhana yaitu dengan membuang sampah pada suatu legokan
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atau cekungan tanpa menggunakan tanah sebagai penutup sampah, oIeh

karena itu metode open dumping ini sangat potensial dalam mencemari

lingkungan. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah sebagai

tempat pembuangan, penimbunan sampah dari Kota Bandung dan sekitarnya,

tidak jauh dari daerah pemukiman penduduk sehingga dikhawatirkan akan dapat

mencemari lingkungan, terutama kualitas air tanah sebagai sumber air yang

dimanfaatkan masyarakat sekitarnya.

Untuk mengetahui apakah kegiatan penimbunan sampah di lokasi TPA

tersebut telah mencemari lingkungan sekitar maka diperlukan beberapa pengujian

kualitas air di sekitar Iokasi TPA. Terdapat tiga parameter kualitas air, yaitu

parameter fisik, parameter kimia dan parameter biologi. Masing-masing parameter

kualitas air tersebut memiliki kadar batas maksimum yang diperbolehkan untuk

dikonsumsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan

No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas

air minum sedangkan PP RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Namun, pada kenyataannya kualitas air di sekitar lokasi TPA secara

perlahan akan menurun akibat adanya rembesan air lindi dari hasil timbunan

sampah. Semakin tinggi tumpukan sampah serta rembesan air lindi di lokasi TPA

Leuwigajah akan berdampak pada kondisi dan lingkungan air tanah. Tingkat

kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah dapat dianalisis dengan mengukur

parameter Padatan Terlarut Total (TDS) dan Daya Hantar Listrik (DHL)

sebagaimana dijelaskan pada Kepmen ESDM Nomor 1451.K/10/MEM/2000

tentang Pedoman Teknis Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
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TDS (Total Dissolve Solid) yaitu ukuran zat terlarut (baik itu zat organik

maupun anorganik) yang terdapat pada suatu larutan, adapun daya hantar listrik

(DHL) atau konduktivitas adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat

menghantarkan arus listrik. Kedua parameter tersebut sangat erat kaitannya

dengan pencemaran air yang diakibatkan oleh air lindi serta saling berhubungan

satu dengan lainnya dan nilai TDS biasanya Iebih kecil daripada nilai DHL.

(Metcalf & Eddy : 1991 dalam Effendi, 2003).

Dengan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari rembesan air lindi di

sekitar lokasi TPA Leuwigajah yang akan berdampak pada kualitas air tanah maka

diperlukan informasi yang cukup rinci tentang tingkat kerusakan kondisi dan

lingkungan air tanah. Hal tersebut digambarkan dengan penyebaran kualitas air

tanah, penyebaran tingkat pemanfaatan air tanah serta potensi yang terkandung di

dalam air tanah. Selain itu, diperlukan informasi tentang penyebaran dan mutu air

tanah yang dikaitkan dengan kondisi geologi di lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana zonasi kondisi dan lingkungan air tanah berdasarkan parameter

TDS dan DHL di sekitar TPA Leuwigajah?

2. Bagaimana gambaran serta arah penyebaran kualitas air (TDS dan DHL) di

sekitar lokasi penelitian?

3. Bagaimana kelas air di sekitar lokasi penelitian setelah dilakukannya proses

pengujian secara langsung di lapangan dan di laboratorium?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikerucutkan bahwa

tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui zonasi kondisi dan lingkungan air tanah berdasarkan parameter

TDS dan DHL di sekitar TPA Leuwigajah serta menganalisanya.

2. Membuat model kualitas air serta prediksi arah penyebaran TDS dan DHL

menggunakan aplikasi Surfer 9 di sekitar lokasi penelitian dari hasil

pengujian secara langsung di lapangan dan di laboratorium.

3. Menentukan kelas air di sekitar lokasi penelitian berdasarkan hasil

pengujian secara langsung di lapangan dan di laboratorium.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2015 hingga bulan Mei 2015 di

sekitar lokasi TPA Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung,

Provinsi Jawa Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data

primer. Data-data sekunder yang dibutuhkan antara lain, laporan terdahulu, peta

administrasi, peta topografi, peta geologi, dan peta hidrogeologi. Adapun data

primer yang dikumpulkan adalah data kualitas air tanah (DHL dan TDS) yang

terdapat pada sumur-sumur warga di sekitar lokasi penelitian, tinggi muka air

tanah dangkal, dan data jarak dari lokasi penimbunan sampah.

Data primer berupa kualitas air tanah dan tinggi muka air tanah dilakukan

secara langsung di lapangan. Pengukuran kualitas air tanah (TDS dan DHL)

dilakukan dengan menggunakan alat water checker. Sampel air tanah kemudian

disampling menggunakan botol bekas air mineral yang sebelumnya telah dibilas

dengan sample yang akan digunakan dan selanjutnya sampel tersebut dibawa
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ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan data jarak dari lokasi

penimbunan sampah menuju titik pengamatan (sumur - sumur warga) dilakukan

dengan cara menganalisis dari peta lokasi titik pengamatan.

Data primer yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan membuat

gambaran sebaran kualitas air tanah menggunakan aplikasi Surfer 9 serta

analisis secara statistik untuk mengetahui pola penyebaran hubungan nilai

TDS dan DHL terhadap jarak lokasi penmbunan sampah.

Metodologi penelitian Tugas Akhir ini dapat digambarkan dalam bentuk

diagram alir penelitian (Gambar 1.1).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan tugas akhir ini dapat diuraikan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Menerangkan tentang faktor - faktor yang berhubungan dengan keadaan

dari lokasi penelitian, seperti ; sejarah lokasi penelitian, lokasi dan

kesampaian daerah, keadaan topografi, keadaan iklim dan cuaca,

keadaan geologi, keadaan hidrogeologi.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisi teori - teori yang mendukung dalam pembuatan laporan hasil

penelitian yang dilaksanakan.
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Gambar 1.1
Diagram Alir Penelitian
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BAB IV PROSEDUR DAN HASIL PENGAMATAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang proses atau prosedur pengambilan

data - data di lapangan serta pengolahan data - data yang dihasilkan dari

penelitian.

BAB V ANALISIS

Merupakan penjelasan - penjelasan serta analisis dari hasil pengolahan

data yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang inti - inti permasalahan dari hasil peneltian serta pendapat

dan gagasan yang berupa rekomendasi (usulan).
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