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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu kota sangat terkait dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk di kota tersebut. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk dapat 

dikatakan bahwa kota itu memiliki daya tarik untuk ditinggali. Salah satu dampak 

pertumbuhan penduduk tersebut adalah masalah pembuangan sampah yang 

merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap kota di Indonesia. 

Pertumbuhan penduduk dan kemajuan tingkat perekonomian di suatu kota secara 

langsung mempengaruhi peningkatan jumlah sampah. Sebagai contoh seperti 

Kota Balikpapan setiap harinya memproduksi sampah kurang lebih sebanyak 300 

ton sampah, sedangkan pada hari-hari besar bisa mencapai 400 – 500 ton sampah 

perhari. Sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik maka akan 

mempengaruhi tingkat kebersihan dan mencemari lingkungan kota, yang pada 

akhirnya menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. 

Kota Balikpapan berada di provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data 

BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk pada tahun 2016 di Kota 

Balikpapan sebanyak 761495 jiwa, dengan luas wilayahnya adalah 503,30 km2 

yang terdiri dari pemukiman, lahan pertanian, pelabuhan, kawasan industri, dan 

lain-lain termasuk juga hutan lindung. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, Kota 

Balikpapan tergolong kota yang besar dengan penduduk yang cukup padat. 

Namun, penanganan dan pengelolaan sampah harus tetap diperhatikan karena 

seiring dengan perkembangan kota maka laju pertumbuhan penduduk pun juga 

semakin meningkat. Disamping itu keberadaan sungai-sungai di balikpapan yang 

mengelilingi Kota Balikpapan sangat rentan dengan pencemaran air sungai karena 

terdapat kampung air yang kebanyakan masyarakatnya membuang sampahnya 

langsung ke sungai. Untuk mengatasi timbulnya permasalahan tersebut, maka 

pengelolaan sampah di Kota Balikpapan perlu dibenahi. 
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  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. Air lindi (leachate) merupakan salah satu masalah penting 

yang memerlukan penanganan khusus karena pembuangan limbah langsung ke 

badan sungai dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan. 

Menurut Direktur Pengembangan PLP 2011,  Leachate dapat didefinisikan 

sebagai cairan yang menginfiltrasi melalui tumpukan sampah dan telah 

mengekstraksi material terlarut maupun tersuspensi (Tchobanoglous, 1993). Di 

kebanyakan landfill, leachate terbentuk dari cairan yang memasuki area landfill 

dari sumber-sumber eksternal, seperti drainase permukaan, air hujan, air tanah, 

dan cairan yang diproduksi dari dekomposisi sampah, sedangkan leachate yang 

ditimbulkan dari kadar air yang terkandung dari dalam sampah dapat diabaikan 

dalam perhitungan, karena jumlahnya relatif kecil. Leachate memiliki 

karakteristik yang khas, yaitu tingginya kandungan organik, logam, asam, garam 

terlarut, dan mikro organisme. Karakteristik tersebut menyebabkan leachate 

menjadi sangat berbahaya untuk lingkungan dengan potensial kontaminasi 

melebihi dari beberapa limbah industri (Orta et al, 1999). 

Leachate 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 seperti porositas, 

permeabilitas dan tekanan piezometrik. Leachate akan merembes melalui tanah 

secara perlahan, jika terdapat aliran air tanah di bawah lokasi TPA, maka leachate 

akan mencemari aliran terebut dengan kandungan zat yang cukup berbahaya bagi 

lingkungan. (Alfiandy, 2003) 

Air lindi mengandung sejumlah bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

gatal-gatal pada kulit, serta mengandung bahan-bahan kimia, baik organik 

maupun anorganik seperti timbal, BOD serta COD yang cukup tinggi, sehingga 

dapat mencemari air tanah dan sumber air di sekitarnya. Untuk menanggulangi 
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dampak dari keberadaan TPA sampah, khususnya air lindi maka diperlukan 

adanya sebuah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dimana leachate 

mendapat perlakuan terlebih dahulu sehingga nantinya hasil dari proses leachate 

tidak lagi memiliki kandungan yang dapat mencemari lingkungan, dan memenuhi 

syarat air pada umumnya. Hal ini dilakukan karena dewasa ini sampah tidak 

dikelola dengan baik dan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan 

lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Instalasi pengolahan air lindi 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan 

masalah limbah dengan mengolah limbah tersebut hingga tidak berdampak buruk 

bagi lingkungan dan hasil dari olahan air limbah tersebut dapat dipergunakan 

kembali. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Meningkatnya Jumlah Penduduk Kota Balikpapan mengakibatkan 

adanya peningkatan volume sampah yang berdampak pada kapasitas 

tampung dan masa pakai TPA Manggar. 

2. Perlu adanya pengembangan dan perluasan kolam limbah lindi. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa perumusan masalah 

yang akan dipaparkan, yaitu : 

1. Berapa besar debit air lindi yang dihasilkan oleh TPA Manggar. 

2. Berapa kapasitas kolam penampung air lindi di TPA Manggar. 

3. Bagaimana Instalasi Pengolahan Air Limbah lindi di TPA Manggar. 

4. Bagaimana perhitungan stabilitas guling, geser, daya dukung pada 

kolam lindi di TPA Manggar. 

5. Berapa Rencana Anggaran Biaya pembangunan kolam lindi di TPA 

Manggar. 
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1.4 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi permasalahan agar tugas akhir  ini lebih terarah dan 

tidak meluas maka perlu adanya batasan yaitu : 

1. Hanya mencari debit air lindi di TPA Manggar. 

2. Hanya mencari kapasitas kolam penampung air lindi di TPA 

 Manggar. 

3. Hanya menghitung stabilitas guling, geser, daya dukung pada kolam 

lindi dengan dimensi terbesar. 

4. Tidak menghitung konstruksi beton bertulang pada kolam limbah. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama perencanaan ini yaitu : 

1. Mengetahui besar debit air lindi di TPA Manggar. 

2. Mengetahui kapasitas kolam penampung air lindi di TPA Manggar. 

3. Mendesain Instalasi Pengolahan Air Limbah di TPA Manggar. 

4. Mengetahui perhitungan stabilitas guling, geser, daya dukung pada 

kolam lindi di TPA Manggar. 

5. Mengetahui perhitungan RAB kolam lindi di TPA Manggar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Perencanaan ini yaitu : 

1. Perencanaan ini dapat menambah wawasan keilmuan yang berkaitan 

dengan pengelolaan air lindi khususnya di TPA Manggar. 

2. Dapat dijadikan bahan referensi dalam mendesain IPAL di Tempat 

Pemrosesan Akhir. 

3. Bagi peneliti diharapkan dapat berguna serta memperkaya ilmu 

lingkungan dalam pengelolaan sampah khususnya mengenai 

pengolahan leachate pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

 


