
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU NO. 18 Tahun 2008, sampah merupakan komponen yang 

belum bisa lepas dari kehidupan manusia. Sampah merupakan sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan 

definisi sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan bahan yang 

terbuang yang belum memiliki nilai ekonomis. 

Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yang pertama adalah sampah rumah 

tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga 

dan tidak  termasuk tinja, yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah 

tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, kemudian yang ketiga 

adalah jenis sampah spesifik atau sampah yang mengandung limbah bahan 

berbahaya dan beracun, sampah hasil dari bongkaran bangunan dan sampah yang 

secara teknologi belum dapat diolah. 

Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap 

barang/material yang digunakan sehari – hari. Keberadaan volume sampah yang 

semakin hari semakin bertambah besar dapat mencemari tanah, udara dan air, 

sehingga dapat menggangu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh 

karena itu, diperlukan pengolahan sampah yang baik dan benar yang dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.   

Meningkatnya aktifitas pembangunan yang banyak dilaksanakan secara 

besar-besaran didaerah perkotaan yang sedang berkembang mengakibatkan 

pertumbuhan jumlah penduduk menjadi tidak merata. Banyaknya pertambahan 

jumlah penduduk disertai kemajuan tingkat perekonomian yang tidak diimbangi 

dengan penyediaan sarana dan prasarana yang baik di bidang lingkungan, maka 
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akan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Dengan kata lain pertumbuhan 

penduduk sangat mempengaruhi terhadap volume sampah yang dihasilkan, karena 

semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula volume 

sampah yang dihasilkan, oleh karena itu timbulah pemikiran untuk memproses 

sampah-sampah tersebut agar tidak mengganggu kelestarian mahluk hidup. 

Menurut UU NO. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk 

mengelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Standarisasi dalam 

penanganan pengolahan sampah harus dikembangkan lagi supaya proses 

pembuangan sampah ke media lingkungan dapat dilaksanakan secara aman dan 

tidak memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. 

Pengelolaan Sampah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, 

pengolahan dan pemrosesan akhir  sampah yang mempertimbangkan faktor 

kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor 

lainnya yang berkaitan dengan respon masyarakat.  

Masalah utama yang dijumpai dalam aplikasi penimbunan/pengurugan 

sampah atau limbah padat lainnya ke dalam tanah adalah kemungkinan 

pencemaran air tanah oleh lindi, terutama di daerah yang curah hujan dan muka 

air tanahnya tinggi.  

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011:15), lindi dihasilkan dari infiltrasi air hujan ke 

dalam timbunan sampah di TPA dan dari cairan yang terdapat pada sampah itu 

sendiri. Lindi diproduksi ketika adanya kontak antara cairan dengan sampah. Air 

lindi dapat merembes melalui tanah dan dimungkinkan pula akan mencemari air 

tanah yang ada di lokasi Tempat Pembuangan Akhir. Perembesan ini sangat 

tergantung dari sifat fisik tanah dasar TPA 

Lindi pada umumnya terdiri dari cairan yang merupakan hasil dari 

dekomposisi buangan dan cairan yang masuk ke landfill, contohnya hujan, air 

permukaan, air tanah, dll. Masuknya cairan tersebut pada timbunan sampah dapat 

menambah volum lindi. Sehingga, sumber utama lindi adalah berasal dari sumber 
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eksternal, seperti permukaan drainase, air hujan, air tanah dan air bawah tanah. 

Sumber internal lindi adalah cairan yang diproduksi dari dekomposisi sampah 

pada timbunan sampah. 

Kualitas debit lindi yang keluar dari timbunan sampah sangat berfluktuasi 

karena bergantung pada curah hujan dan karakter sampah yang ditimbun. Bila 

hendak merancang kapasitas penanganan lindi banyaknya hujan dan timbulan 

lindi perlu ditentukan, demikian juga beban cemaran lindi yang digunakan dalam 

perancangan. 

 Kualitas lindi memiliki karakter yang khas yaitu lindi dari landfill yang 

mudah bersifat asam dan lindi dari landfill yang sudah tua dan mendekati netral, 

lindi tersebut dapat mencemari air tanah maupun permukaan jika meresap ke 

dalam tanah. Jenis komposisi air lindi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

variasi dan proporsi komponen sampah yang ditimbun, curah hujan dan musim, 

umur timbunan, serta pola operasional pengolahan sampah. 

Lindi tersebut berbau, jika tidak ditangani dengan baik maka lindi akan 

terserap tanah dan dapat mencemari air di sekitar tumpukan sampah. Berdasarkan 

karakteristik dari Lindi, pengolahan lindi sangat diperlukan sebelum lindi dibuang 

ke badan air. Pengolahan lindi bertujuan untuk mengurangi kandungan nutrient 

seperti NH4, mengurangi kandungan bahan organik, dan mengurangi kandungan 

logam berat yang ikut larut  dalam lindi.  

Lindi tanpa pengolahan yang baik akan menjadi sumber penyakit bagi 

penduduk yang berada di sekitar timbunan sampah. Kandungan logam berat yang 

sangat tinggi juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Contoh dari pencemaran 

lindi adalah pencemaran pada air tanah, pencemaran pada sumur penduduk, dan 

pencemaran terhadap tambak penduduk karena lindi bersifat toksik terhadap ikan 

yang dibudidayakan pada tambak tersebut. Sehingga perlu untuk dilakukan 

pengolahan lindi sebelum lindi dibuang pada badan air.  Pengolahan lindi 

biasanya terdiri dari kombinasi fisik, kimia, dan biologis. 

Alternatif yang dapat digunakan untuk mengelolah lindi sebelum dibuang 

ke badan air adalah : 
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1. Memanfaatkan sifat – sifat hidraulis dengan pengaturan air tanah sehingga 

aliran lindi tidak menuju air tanah. 

2. Mengisolasi lahan urug landfill supaya air eksternal tidak masuk dan lindi 

nya tidak keluar. 

3. Mencari lahan yang mempunyai tanah dasar dengan kemampuan yang 

baik. 

4. Mengembalikan lindi ke arah timbunan sampah. 

5. Mengalirkan lindi menuju pengolahan air buangan domestik. 

6. Mengolah lindi dengan unit pengolahan sendiri. 

 

Pada lokasi studi perencanaan, TPA Blandongan ini tepatnya berada di 

desa Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan. Kota Pasuruan terletak 

di Provinsi Jawa Timur. Kota ini berbatasan dengan Selat Madura di sebelah 

utara, serta Kabupaten Pasuruan disebelah timur, selatan, dan barat. Kota 

Pasuruan memiliki luas 76,79 Km
2 

yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan 

Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul dan Panggungrejo. Kota Pasuruan 

berpenduduk 196.202 jiwa (BPS tahun 2016) dengan kepadatan penduduk sekitar 

±5.091 jiwa/km².  Kota Pasuruan berada di jalur utama pantai utara yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, karena lokasinya yang strategis 

kota Pasuruan menjadi kota  dengan prospek ekonomi yang tinggi di kawasan 

Indonesia timur. 

Tempat Pemrosesan Akhir awal dibangun pada tahun 2006, dan mulai 

menerima sampah mulai tahun 2006 juga dengan menerapkan metode controlled 

landfill atau semi sanitary landfill, pada metode ini sampah yang datang setiap 

hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi 

sebuah sel, kemudian sampah yang telah dipadatkan dilapisi dengan tanah setiap 

seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau sampah yang timbul, 

mengurangi perkembangbiakan lalat, dan juga untuk mengurangi keluarnya gas 

metan. 

 Sejak tahun 2008 di TPA Blandongan mulai dirintis operasional  

pengelolahan sampah secara sanitary landfill. Sanitary landfill adalah metode 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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pengelolahan sampah yang paling maju saat ini pengolahan sampah tersebut 

terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pada metode ini sampah diurug dan 

dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup dan dilapisi dengan 

tanah. Pembuatan ketinggian sel dan lebar sel juga diperhitungkan. Pada tahun 

2013 di TPA Blandongan juga telah dilengkapi dengan perangkat penangkap gas 

metana.  

TPA ini merupakan satu-satunya TPA yang berada di Kota Pasuruan. 

Layanan TPA ini mencakup seluruh sampah yang ada di dalam kota dan 

sekitarnya yang terdiri dari empat wilayah kecamatan Kota Pasuruan yaitu 

Kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul dan Panggungrejo. Pada tahun 

2016  jumlah sampah yang dibawa ke TPA mencapai 86.562,71 m
3
/hari. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas didapat beberapa identifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Pasuruan mengakibatkan adanya 

peningkatan volume sampah yang berdampak pada kapasitas tampung 

dan masa pakai TPA Blandongan. 

2. Belum adanya pengolahan air limbah lindi pada TPA Blandongan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa timbulan sampah di Kota Pasuruan ? 

2. Berapa prediksi timbulan sampah yang ditimbun oleh TPA 

Blandongan  per harinya untuk jangka waktu 20 tahun ke depan ? 

3. Berapa prediksi volume sampah yang ditimbun oleh TPA Blandongan  

per harinya untuk jangka waktu 20 tahun ke depan ? 

4. Berapakah besar debit air lindi yang dihasilkan TPA Blandongan ? 

5. Berapa kapasitas kolam penampung air lindi pada TPA Blandongan  
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1.4 Maksud dan Tujuan Perencanaan 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari studi perencanaan ini adalah :  

1. Mengetahui timbulan sampah di Kota Pasuruan. 

2. Mengetahui prediksi timbulan sampah yang dihasilkan oleh TPA 

Blandongan per harinya untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.s 

3. Mengetahui prediksi volum sampah yang dihasilkan oleh TPA 

Blandongan per harinya untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. 

4. Mengetahui berapakah debit air lindi pada TPA Blandongan. 

5. Mengetahui berapakah kapasitas kolam penampung air lindi pada TPA 

Blandongan.  

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan dibahas, penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Studi hanya dilakukan pada lokasi perencanaan desain TPA 

Blandongan Kota Pasuruan. 

2. Tidak membahas komposisi, karakteristik dan pengolahan sampah 

secara 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) pada TPA Blandongan Kota 

Pasuruan. 

3. Hanya mencari debit air lindi pada TPA Blandongan Kota Pasuruan. 

4. Hanya mencari kapasitas kolam penampung air lindi pada TPA 

Blandongan Kota Pasuruan. 

5. Tidak membahas rencana anggaran biaya dan proses transportasi 

sampah ke lokasi perencanaan. 

6. Tidak meninjau dari aspek kimia dan aspek biologi yang ditimbulkan 

dari sampah dalam perencanakan kolam Instalasi Pengolahan Air Lindi 

yang ada pada TPA Blandongan Kota Pasuruan. 

7. Tidak membahas masalah yang ditinjau dari kebijakan pemerintah, 

undang-undang yang ada, aspek sosial dan ekonomi, dan Analisa  
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8. Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada TPA Blandongan 

Kota Pasuruan. 

1.6 Ruang Lingkup Perencanaan 

1. Wilayah studi perencanaan adalah TPA Blandongan Kota Pasuruan. 

2. Studi perencanaan yang dilakukan meliputi : 

- Perhitungan proyeksi jumlah penduduk. 

- Perhitungan timbulan sampah dan volume sampah. 

- Perhitungan timbulan lindi. 

- Perencanaan kolam penampung lindi. 

- Gambar desain. 

1.7 Manfaat Perencanaan 

Dengan adanya studi perencanaan ini, penulis berharap bahwa tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah: 

a. Bagi perencana (Mahasiswa) 

1. Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang Teknik Sipil 

yang telah didapatkan oleh peneliti pada bangku kuliah. 

2. Sebagai penambah wawasan dalam penerapan teknologi baru, karena 

masalah teknologi pengolahan sampah masih tergolong baru di Kota 

Pasuruan. 

b. Hasil studi perencanaan ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan, 

mengingat dalam bidang Teknik Sipil terdapat disiplin Ilmu 

Lingkungan  dimana didalamnya terdapat perencanaan desain 

pengolaan air lindi. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, manfaat perencanaan, ruang 

lingkup perencanaan, dan sistematikan penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II ini berisi tentang teori yang akan digunakan dan menjadi  

dasar hukum atau landasan dalam studi perencanaan skripsi yang meliputi 

pengertian sampah, jenis sampah, pengelolaan sampah, tempat pembuangan akhir 

sampah, desain Instalasi Pengolahan Limbah Lindi meliputi analisa proyeksi 

jumlah penduduk, analisa timbulan sampah, pengumpulan lindi, kolam 

penampung lindi, perencanaan drainase, perhitungan intensitas hujan, dan 

instalasi kolam penampung lindi. 

BAB III METODE PERENCANAAN 

Pada Bab III berisi tentang metode perencanaan yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder tentang volume sampah dan volume 

lindi, lokasi, langkah-langkah dari perencanaan, pengumpulan data dan sumber 

data lainnya yang akan menjadi pendukung dalam perencanaan Instalasi 

Pengolahan Limbah Lindi pada TPA Blandongan Kota Pasuruan. 

BAB IV HASIL PERENCANAAN 

Pada Bab IV berisi tentang data hasil perencanaan dan analisa pembahasan 

mengenai perencanaan Instalasi Pengolahan Limbah Lindi pada TPA Blandongan 

Kota Pasuruan, yaitu proyeksi jumlah penduduk, proyeksi timbulan sampah, 

pengumpulan lindi, kolam penampung lindi, perencanaan drainase, perhitungan 

intensitas hujan, dan instalasi kolam penampung lindi. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dalam Studi Perencanaan 

Instalasi Pengolahan Limbah Lindi pada TPA Blandongan Kota Pasuruan. 

 

 

 

  


