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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Kota Yogyakarta berusaha menyelesaikan masalah sampah dengan berbagai 

macam cara salah satunya dengan mendirikan tempat pembuangan sampah terpadu 

atau biasa disebut TPST. TPST yang menjadi tempat pembuangan sampah-sampah 

kota berada di Piyungan, Bantul dan biasa dikenal sebagai TPST Piyungan. TPST 

ini yang dibangun sejak tahun 1995 dan dioperasikan sejak tahun1996, didesain 

untuk menampung sampah dari 3 daerah yaitu Kota Madya Yogyakarta, Kabupaten 

Bantul, dan Kabupaten Sleman, itulah kenapa pada masa-masa sebelumnya TPST 

ini berada dibawah pengawasan dan perawatan dari ke-tiga daerah tersebut sebelum 

akhirnya saat ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) sejak Januari 2019.  

Piyungan dipilih sebagai lokasi tempat pembuangan sampah, selain karena 

kondisi geografinya yang mendukung, dikarenakan lokasi TPST ini berada di 

tengah-tengah ketiga daerah yang menjadi pemasok sampah. Berjarak 13,4 km dari 

Kota Madya Yogayakarta, 22,2 km dari Kabupaten Sleman, dan 14,8 km dari 

Kabupaten Bantul. Dari tahun ke tahun jumlah sampah yang terbuang di TPST ini 

terus mengalami peningkatan. Saat ini saja, TPST dengan luas area sebesar 14,5 

Ha, didapati dari data rekap volume sampah, TPST menampung sampah sebanyak 

600 ton per-harinya dari ketiga daerah yang mana TPST sudah mengalami 

kelebihan kapasitas tampungan.  

Meningkatnya jumlah sampah dari tahun ke tahun yang ditampung TPST juga 

ikut mempengaruhi jumlah limbah cair atau air lindi yang dihasilkan. Saat ini 

berdasarkan sumber data rekap air lindi TPST Piyungan, air lindi yang dihasilkan 

TPST sebanyak 1,2 Liter/detik atau setara dengan 103.680 Liter/harinya selama 24 

jam, bisa dibayangkan betapa berbahayanya apabila limbah cair atau air lindi ini 

tidak diolah dengan baik dan dibuang kelingkungan begitu saja dapat menimbulkan 

banyak masalah salah satunya adalah pencemaran sumber air bersih warga yang 

tinggal disekitar daerah TPST Piyungan seperti sumur. Kualitas air di dalam tanah 
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juga dapat terpengaruhi dari banyaknya air yang terinfiltasi ke dalam tanah, selain 

air hujan yang dapat mempengaruhi air didalam tanah, air lindi yang dihasilkan dari 

TPST ini juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas air tanah secara 

signifikan. Oleh karena itu, kualitas sumber air bersih atau sumur warga yang 

tinggal disekitar TPST Piyungan perlu dilakukan pengujian kualitas air baik dalam 

musim kemarau maupun musim penghujan  untuk dijadikan bahan pembanding 

mengetahui seberapa jauh penyebaran limbah cair atau air lindi dari TSPT dalam 

mempengaruhi kualitas air karena musim. 

1.2.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi parameter kualitas air bersih sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan? 

b. Antara kedua musim kemarau dan musim hujan, pada musim apakah air Sumur 

lebih rawan mengalami pencemaran? 

c. Sudahkah air lindi yang dibuang ke lingkungan aman dan sesuai standar baku 

yang ditetapkan? 

1.3.   Lingkup Penelitian  

Penelitian ini mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan. Sehubungan dengan data penelitian yang didapat terbatas, maka 

lingkup penelitian didalam Tugas Akhir ini tidaklah menyeluruh dan bersifat 

umum, namun dibatasi sesuai judul yang telah diajukan, maka dibuat lingkup 

penelitian, antara lain:  

a. Parameter- Parameter yang dijadikan indikator kualitas air  

b. Sebaran limbah cair atau air lindi di sekitar TPST Piyungan  

c. Lokasi penlitian ini berada di sekitar daerah TPST Piyungan, Bantul dengan  

penelitian dilakukan pada kondisi 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.  

1.4. Tujuan Penelitian  

a. Memaparkan kualitas air sumur warga serta kelayakan penggunaan sumber air 

bersih tersebut dengan acuan Peraturan Menteri Kesehatan 

b. Membandingkan hasil kualitas air pada musim kemarau dan musim hujan 
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c. Menganalisis uji sebaran air lindi TPST Piyungan yang mempengaruhi kualitas 

air sumur warga sekitar TPST  

1.5.    Manfaat Penelitian  

Dari hasil Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam 

memperkirakan kualitas air sumur warga apakah layak digunakan atau tidak. 

Disamping itu dapat menjadi bahan pertimbangan pengurus TPST Piyungan untuk 

melakukan inovasi lebih lanjut dalam pengolahan limbah cair atau air lindi. Selain 

itu, Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan kepada peneliti yang akan 

melaksanakan penelitian yang sama ditempat yang berbeda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


