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A. PENDAHULUAN 

Sebagian besar (71%) dari permukaan bumi tertutup air dan sisanya 29 % 

terdiri atas daratan Senyawa air di permukaan bumi 97 % berada di laut, 2 % 

dalam bentuk es dan gletser di kutub, dan kurang lebih 0,6 % di air tawar sisanya 

ada di dalam tanah dan sebagai uap air dan udara.  

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai 

dengan kegunaanya air dipakai sebagai air minum, air untuk mandi dan mencuci, 

air untuk pengairan pertanian, air untuk perikanan, air untuk sanitasi dan air untuk 

transportasi baik di sungai maupun laut. Selain itu air juga digunakan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu untuk menunjang kegiatan industri 

dan teknologi. Air yang terpakai oleh manusia mengalami perubahan sifat kimia 

dan fisik. Meskipun demikian air merupakan sumberdaya yang terbaharui. Air 

dapat digunakan berulang kali, karena air di dalam alam mengalami daur, yaitu 

daur hidrologi, dan proses pemurnian kembali. Akan tetapi sifat terbaharui air 

tidaklah tanpa batas. Semakin banyaknya jumlah penduduk, makin banyak pula 

jumlah limbah baik limbah cair maupun limbah padat. 

Pada sebagian besar penduduk yang kurang mampu  di kota maupun di desa, 

sumber air untuk kehidupan berasal dari air tanah dangkal (sumur) baik dengan 

sistem timba maupun dengan cara dipompa. Pengambilan air tanah dangkal 

(sumur) penduduk pada umumnya kurang memperhatikan kualitasnya. Begitupula 

dengan penggunaan air untuk pengairan pertanian di pedesaan. Sumber air 

pertanian berasal dari air permukaan (sungai) yang berukuran kecil atau disebut 

dengan parit–parit yang dialirkan dengan sistem irigasi. Kondisi kualitas air tanah 

dangkal dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Salah satu kegiatan 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas air tanah dangkal adalah adanya 

pencemaran sampah. Sampah padat terdiri dari berbagai komponen, baik bersifat 

organik maupun anorganik. Sampah-sampah tersebut ditumpuk menjadi satu pada tempat 
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penampungan sampah sementara dan selanjutnya diangkut ke Tempat PembuanganAkhir (TPA) 

di Kelurahan Mojosongo. Keberadaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) memiliki fungsi 

yang sangat penting, yaitu sebagai pengolahan akhir sampah baik yang akan didaur ulang sebagai 

kompos ataupun hanya ditimbun setelah disortir oleh pemulung. Jumlah sampah di TPAS yang 

sangat besar akan menyebabkan proses dekomposisi alamiah berlangsung secara besar-besaran 

pula. Pada proses dekomposisi tersebut akan mengubah sampah menjadi pupuk organik dan 

menimbulkan adanya hasil samping yaitu  air  lindi.  Apabila air lindi masuk ke dalam tanah maka 

tentu saja akan mempengaruhi kondisi air tanah dangkal di wilayah tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut dalam makalah ini akan dibahas mengenai “Pengaruh 

Pencemaran Sampah Terhadap Kualitas Air Tanah DangkalmDi TPA ( Tempat 

Pembuangan Akhir ) Mojosongo Kota Surakarta “. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pencemaran air 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, 

Bab I Pasal 1 yang dimaksud “ Pencemaran air adalah masuknya atau 

dimasukannya makluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air 

oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya’’. Air 

dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.  Secara 

umum, sumber-sumber pencemaran air adalah sebagai berikut : 

1. Pencemaran air oleh pertanian  

Pencemaran air oleh pertanian terutama akibat dari penggunaan pupuk 

dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida.  

2. Pencemaran air oleh peternakan  

Karakteristik terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan 

peternakan antara lain dari komposisi dan jumlah kotoran ternak. 

Komposisi dan jumlah kotoran ternak bervariasi tergantung pada tipe, 

jumlah dan metode pemberian makan dan penyiramannya. Tingkat 

pencemaran sangat bervariasi tergantung pada lokasi lahan yang 

digunakan untuk peternakan, sistem dan skala operasi serta tingkat 

teknik pengembangbiakannya. 
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3. Pencemaran air oleh aktivitas perkotaan 

Penyebab pencemaran air karena limbah perkotaan seperti air limbah, 

kotoran manusia, limbah rumah tangga, limbah gas dan limbah panas. 

4. Pencemaran air oleh industri. 

Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya oleh karena 

itu harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Beberapa jenis 

industri yang menunjukkan karakteristik pencemaran air yaitu industri 

manukfaktur, industri makanan, industri tekstil, industri pulp dan kertas, 

industri kimia, industri kulit . 

 

5. Pengertian air tanah dangkal 

Pada umumnya air tanah berasal dari air permukaan yang meresap kedalam 

tanah. Ketersediaan air tanah di bawah permukaan bumi lebih terbatas 

dibandingkan dengan air permukaan. Air tanah dipergunakan untuk menunjang 

kehidupan manusia dan segala aktivitasnya.  Berdasarkan susunan tersebut air 

tanah dapat dibedakan atas air tanah bebas atau air tanah dangkal, air tanah dalam, 

air tanah semi tertekan, dan air tanah tertekan atau artesis.  Air tanah dangkal atau 

air tanah bebas dapat disebut juga air tanah tidak tertekan karena air tanah tersebut 

terdapat dalam suatu akifer tidak tertekan (unconfined aquifer).  Menurut 

(Kondoatie, 1996:82 ) Air tanah dangkal adalah air tanah yang ditemukan atau 

terkandung dalam akuifer bebas atau tidak tertekan (Unconfined Aquifer) yaitu 

akuifer jenuh air (saturated) yang berada di bagian atas dibatasi oleh muka air 

tanah  (water table) bebas dan dibatasi oleh lapisan kedap air (impermeable layer) 

di bagian bawahnya). Air ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai  sumur gali dan 

sumur pompa untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun kebutuhan sehari–

hari 

 

6. Kualitas air 

Kualitas  air  adalah  karakteristik  kualitas  yang dibutuhkan untuk 

pemanfaatan tertentu dari sumber air. Secara  umum  untuk  mengetahui  kualitas  

air  dapat  ditentukan  dengan  tiga macam  analisa  yaitu  analisa  fisika,  analisa  

kimia  dan  analisa  biologi.  Analisa  fisika  meliputi temperatur, warna, 
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kekeruhan, dan rasa.  Analisa kimia meliputi  penentuan pH,  kandungan  ion  dan  

kesadahan,  sedangkan  analisa  biologi  meliputi  penentuan kandungan 

bakteriologi dalam air. Kualitas air banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti faktor geologi, iklim,  vegetasi,  waktu  dan  aktivitas  manusia.  Faktor  

geologi  berkaitan  dengan keterdapatan  air  tanah  dan  menetukan  jenis  unsur  

yang  terkandung  di  dalamnya, faktor  iklim  berkaitan  dengan  imbuhan  air,  

vegetasi  berpengaruh  terhadap  kualitas ion yang ada pada air dan waktu 

berkaitan dengan lamanya kontak air dengan batuan yang  dilaluinya,  sedangkan  

aktivitas  manusia  berkaitan  erat  dengan  bentuk penggunaan  lahan  yang  pada  

akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  air. 

 

7. Sampah dan TPA ( Tempat pembuangan Akhir ) 

Sampah bisa didefinisikan sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak 

dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam 

suatu kegiatan manusia dan dibuang. Untuk pengelolaan sampah agar tidak 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, maka sampah harus 

dikelola oleh suatu likaso/badan yang disebut TPA ( Tempat embuangan Akhir ).  

Menurut Sumbernya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. Sampah domestik (domestic wastes ), yaitu sampah padat yang berasal dari 

pemukiman  masyarakat. Jenis sampah padat ini cukup beragam, namun 

umumnya berupa sampah dapur dan sampah  lain hasil kegiatan rumah 

tangga seperti sampah - sampah hasil pengolahan makanan, sampah dari 

halaman misalnya dedaunan, kaleng dan kardus bekas serta kertas 

pembungkus, pakaian bekas, karpet tua, perabotan rumah tangga dan 

sejenisnya.   

2. Sampah komersial (commercial wastes ), yaitu sampah padat dari 

lingkungan perdagangan atau jasa komersial, baik warung, ataupun pasar. 

Sampah ini beragam sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan. 

Sampah di pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari : kardus- 

kardus yang besar, kotak-kotak pembungkus, kertas - kertas, karbon, pita 
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mesin tik besar dan lainnya. Dalam hal ini termasuk sampah makanan dari 

kantin atau restoran. 

8. Pengaruh Pencemaran sampah terhadap kualitas air tanah dangkal 

A. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Cuaca ekstrim mendorong terjadinya berbagai bencana di sejumlah 

Saran 

Beberapa saran yang penulis kemukakan antara lain : 

 

B. DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


