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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pulau Bali dengan luas kurang lebih 5.636,66 km
2
 dengan jumlah 

penduduk yang mencapai 3.890.757 jiwa sangat rentan terhadap berbagai dampak 

negatif dari pembangunan berskala nasional dan regional (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Bali, 2013). Pertambahan penduduk di Pulau Bali setiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang sangat pesat dan juga berdampak pada tingkat 

konsumsi barang dan jasa. Peningkatan ini pula diimbangi dengan peningkatan 

impor produk barang maupun jasa guna pemenuhan kebutuhan hidup. 

Konsekuensi dari pemakaian produk barang oleh masyarakat di Pulau Bali adalah 

timbulnya berbagai macam buangan (sampah) yang dihasilkan (Widyatmoko dan 

Sintorini, 2002). 

Permasalahan sampah merupakan masalah klasik bagi masyarakat Bali. 

Budaya masyarakat yang konsumtif  menyebabkan volume sampah kian hari kian 

bertambah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik atau langsung dibuang ke 

lingkungan berpotensi mencemari berbagai sumber daya alam di sekitarnya 

seperti tanah, air, dan udara. Pencemaran air oleh sampah maupun limbah 

dipandang sangat penting untuk dikendalikan ataupun dieleminir karena apabila 

air yang tercemar oleh zat-zat yang terkandung dalam bahan-bahan buangan 

(sampah) akan berdampak sangat luas dan meracuni berbagai macam organisme 

yang mengkonsumsinya (Effendi, 2003).  
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Dalam mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Provinsi Bali 

menetapkan salah satu wilayah sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. 

Salah satunya adalah tempat pemrosesan akhir yang terletak di Kelurahan Pedungan, 

Denpasar Selatan yang dikenal dengan nama TPA Sampah Suwung. Tempat Pemrosesan 

Akhir sampah Suwung merupakan TPA sampah terbesar di Bali dengan luas lahan 

keseluruhan kurang lebih 32,46 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 1986. Pada tahap 

pembangunannya, TPA Sampah Suwung didesain untuk pengelolaan sampahnya 

menggunakan sistem controlled landfill (Nawawi, 2003). 

Pada kenyataannya, pengolahan sampah di TPA Sampah Suwung masih 

menggunakan teknik open dumping terkendali, yaitu sampah yang dibawa ke TPA Sampah 

Suwung ditumpuk di areal terbuka kemudian dipadatkan dan dibiarkan membusuk secara 

alami. Walaupun terdapat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hal tersebut tidak 

dapat mengurangi sampah secara signifikan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Denpasar, 2012). Teknik open dumping untuk pengelolaan sampah sangat berpotensi 

mencemari lingkungan di sekitarnya bahkan bisa berdampak luas. Sampah yang ditumpuk 

lalu dipadatkan terlihat sangat baik, akan tetapi terdapat perubahan bentuk sekunder dari 

sampah yaitu cairan kental lindi (lecheate). Lindi inilah yang sangat berbahaya dalam 

pencemaran air dikarenakan konsentrasi zat-zat pada lindi sangat bersifat toksik bagi biota 

perairan (Sundra, 1997).  

Lindi yang meresap kedalam permukaan tanah akibat gaya gravitasi akan 

berdampak mencemari air bawah tanah, terutama pada air tanah dangkal. Air tanah dangkal 

merupakan air kebutuhan primer bagi masyarakat yang tidak memiliki air ledeng atau PAM 

dan biasa ditemui berupa sumur gali maupun sumur bor dangkal dalam rumah-rumah 
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penduduk, karena lewat inilah pemenuhan air bagi penduduk yang bermukim di sekitar 

wilayah TPA sampah Suwung tersebut tercukupi. Apabila air sumur tercemar oleh lindi yang 

berasal dari hasil sampingan dekomposisi sampah dari TPA sampah Suwung, maka akan 

terjadi penurunan kualitas air sumur tersebut dan mungkin pula tidak bisa dimanfaatkan lagi 

sebagaimana mestinya  (Putra, 2012).  

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, pengelolaan sampah di TPA Sampah Suwung 

memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar 

wilayah TPA. Masyarakat yang terdiri dari pemulung, pedagang barang-barang bekas 

sampah, peternak babi dan sapi bergantung pada keberadaan TPA Sampah Suwung, karena 

dapat memberi lahan pekerjaan guna menopang perekonomian keluarga. Dampak negatif 

dari keberadaan TPA Sampah Suwung adalah kawasan tempat masyarakat bermukim di 

sekitarnya menjadi kotor dan tidak bersih berakibat pada penurunan kesehatan lingkungan 

dan masyarakatnya (Sundra, 1997).  

Studi air tanah dangkal di kawasan sekitar TPA Sampah Suwung sangat penting 

dilakukan karena bisa mengidentifikasi kualitas air sumur dan tentunya bisa memberikan  

informasi mengenai pencemaran yang terjadi dikawasan tersebut. Selain melakukan studi 

ilmiah kualitas air tanah dangkal di sekitar kawasan TPA Sampah Suwung, diperlukannya 

pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Pemantauan kualitas lingkungan di 

daerah TPA Sampah Suwung secara berkelanjutan sangat penting dilakukan karena 

bertujuan untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh bahan pencemar terhadap 

kualitas lingkungan, mengetahui gambaran kualitas air di suatu tempat secara umum, dan 

memprediksi pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh bahan pencemar terhadap komponen 



4 

 

lingkungan terutama tingkat kesehatan manusia dan lingkungannya (Mason, 1993 dalam 

Effendi, 2003). 

   

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yeng telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu pokok 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah kualitas air tanah dangkal pada jarak yang berbeda-beda (0-

400 meter) yang ada di sekitar TPA Sampah Suwung diukur dari 

parameter fisik, kimia, biologi dan indeks pencemaran? 

2. Apakah ada perbedaan kualitas air antara sumur gali dengan sumur bor 

pada jarak yang berbeda (0-400 meter) ? 

3. Apakah kualitas air sumur gali dan sumur bor sudah memenuhi baku mutu 

air kelas satu sesuai dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 8 tahun 2007?  

4. Bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap kualitas air tanah dangkal 

(sumur gali dan sumur bor) di sekitar TPA Sampah Suwung? 

5. Bagaimanakah kecenderungan pencemaran air tanah dangkal di sekitar 

TPA sampah Suwung  tahun 1997, tahun 2008, dan tahun 2014 ? 

 

1.3.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  kualitas air tanah dangkal  pada jarak yang berbeda-beda (1-

400 meter) yang ada di sekitar TPA sampah Suwung diukur dari parameter 

fisik, kimia, biologi dan indeks pencemaran. 
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2. Mengetahui perbedaan kualitas air antara sumur gali dengan sumur bor 

pada jarak yang berdeda (0-400 meter). 

3. Mengetahui kualitas air sumur gali dan sumur bor dibandingkan dengan 

baku mutu air kelas satu sesuai dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 8 

tahun 2007. 

4. Mengetahui pendapat masyarakat terhadap kualitas air tanah dangkal 

(sumur gali dan sumur bor) di sekitar TPA Sampah Suwung. 

5. Mengetahui kecenderungan pencemaran air tanah dangkal di sekitar TPA 

sampah Suwung tahun 1997, tahun 2008, dan tahun 2014. 

 

1.4.  Manfaat 

Manfat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi maupun masukan kepada masyarakat di 

sekitar TPA Sampah Suwung yang memanfaatkan fasilitas air tanah 

dangkal untuk keperluan air minum, memasak maupun mandi, cuci, 

kakus (MCK). 

2. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah provinsi 

Bali khususnya Kota Denpasar dalam pengelolaan dan pengendalian TPA 

Sampah Suwung secara tepat, sehingga bisa menetapkan langkah-langkah 

yang lebih strategis dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan 

kebijakan dalam pengelolan TPA Sampah  Suwung. 

 

 


