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Abstract: This study’s objective was to identify the management of controlled landfill at Jombang District management 
and environmental health around it. This was a cross sectional study. Samples were 6 Controlled Landfill workers 
and 30 families who live around area passed by a dustcart. Data was analyzed using Chi-Square test. Laboratory test 
showed, air quality with parameter NOx in controlled landfill exceeded standard and in respondents’ living area was 
below standard (Peraturan  Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2008). Estimation of well water quality using parameter 
Chlorida (Cl) and Lead (Pb) were close to limitation of clean water (Peraturan Menteri Kesehatan RI 416/Menkes/Per/
IX/1990). Estimation of flies density on 3 living areas was still low (0–3 flies). Another estimation for 6 locations around 
controlled landfill indicated that one at low level (0–3 flies), two at medium level (3–5 flies) and three at high level (> 20 
flies). Jombang district’s controlled landfill was good for medium and small city category based on to Adipura criteria 
in 2007. The controlled landfill had basic, main, control and support facilities, pollution prevention, trash on active 
zone, land arrangement, heaping and covering trash with soil. There were people who had health complaint because 
of disease transmission.
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Abstrak: Keberadaan TPA dapat menurunkan kualitas tanah, air, dan udara serta menjadi tempat berkembangnya 
vektor penyakit. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengelolaan TPA sampah Kabupaten Jombang dan 
kesehatan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat observasional dengan 
rancangan cross-sectional dan dianalisis secara deskriptif. Sampel penelitian adalah semua pekerja TPA sampah 
sebanyak 6 petugas serta 30 responden yang tinggal di sepanjang jalan yang dilalui oleh truk kendaraan operasional 
pengangkut sampah. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Hasil laboratorium pengukuran kualitas udara 
ambien (< 0,05 ppm) dengan parameter NOx di TPA telah melebihi baku mutu udara ambien (> 0,05 ppm) dan di 
tempat tinggal responden masih di bawah baku mutu udara ambien (< 0,05 ppm) menurut Peraturan Gubernur Jawa 
Timur No. 39 Tahun 2008 (< 0,05 mg/L). Pengukuran kualitas air sumur di tempat tinggal responden dengan parameter 
Klorida (Cl) dan Timbal (Pb) masih berada di bawah batas aman air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
RI No. 416 Tahun 1990. Hasil pengukuran tingkat kepadatan lalat pada tiga lokasi di tempat tinggal penduduk 
masih rendah (0–3 lalat) sedangkan di TPA pada satu lokasi masih rendah (0–3 lalat) dua lokasi pengukuran tingkat 
kepadatan lalatnya 3–5 lalat dan tiga lokasi lainnya sangat tinggi > 20 lalat. TPA sampah Kabupaten Jombang dinilai 
baik untuk kategori kota sedang dan kecil, berdasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Adipura Tahun 2007. Sebagian 
masyarakat telah memiliki prasarana dasar, sarana penunjang, prasarana dan sarana utama, sarana pencegahan dan 
pengendalian pencemaran, sampah pada zona aktif, pengaturan lahan, penimbunan/pengisian sampah dan penutupan 
sampah dengan tanah. Terdapat penduduk sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat keberadaan vektor 
penyakit.

Kata kunci: pengelolaan TPA, kualitas air, vektor, kesehatan lingkungan

PENDAHULUAN

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal 
dapat dicapai jika faktor yang merupakan 
komponennya diwujudkan yaitu antara lain 
dengan adanya lingkungan yang sehat. 
Lingkungan hidup yang sehat berarti dikelolanya 
dengan baik kualitas suatu lingkungan, yaitu dapat 

dikendalikannya pencemaran baik pencemaran 
tanah, air, dan udara.

Masalah perkotaan yang paling besar adalah 
masalah persampahan. Produksi sampah dari 
waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan, 
baik sampah dari pasar, rumah tangga, industri 
maupun dari pertanian. Bila tidak dikelola dengan 
baik maka dapat menimbulkan banyak masalah 
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terutama masalah kesehatan. Sampah adalah 
suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 
sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang 
belum memiliki nilai ekonomis.

Sampah selalu menjadi persoalan baik di 
perdesaan dan juga di perkotaan. Sampah yang 
tidak dikelola akan boros terhadap penggunaan 
lahan, sulit mendapatkan tempat pemrosesan 
akhir (TPA) sampah dan penyebaran pencemaran 
cukup tinggi. Pengelolaan sampah secara mandiri 
belum banyak dilakukan masyarakat sehingga 
sebagian besar sampah masuk ke TPA sampah. 
Timbunan sampah yang tidak dikelola selain 
dapat menimbulkan pencemaran pada media 
lingkungan tanah, air, dan udara, juga sangat 
potensial sebagai sumber merebaknya wabah 
penyakit seperti diare dan sebagainya.

Survei sampah yang dilakukan terhadap 56 
kabupaten menunjukkan bahwa dari semua lokasi 
buangan sampah tidak ada yang memenuhi syarat 
kesehatan. Dampak atau risiko dari penanganan 
sampah yang kurang tepat dapat mengakibatkan 
kemerosotan lingkungan dan dapat menimbulkan 
masalah terhadap kesehatan. Menurunnya nilai 
estetika, (Departemen Kesehatan RI, 1987).

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan 
sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan 
pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan 
(sementara), pengumpulan, pemindahan dan 
pengangkutan, pemprosesan dan pembuangan 
sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan 
prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, 
ekonomi, teknik, perlindungan, keindahan dan 
pertimbangan lingkungan lainnya dan juga 
memperhatikan sikap masyarakat (Departemen 
Kesehatan RI, 1987).

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 
Jombang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Jombang. Lokasi TPA 
sampah terletak di Dusun Gedangkeret, Desa 
Banjardowo, Kecamatan Jombang. Kabupaten 
Jombang. Daerah ini terletak dipinggiran 
kabupaten dengan menggunakan metode 
pengolahan sampah secara controlled landfill 
yaitu sampah yang menggunung hingga sekitar 
tiga meter kemudian diurug dan dipadatkan. 
Setelah mengalami beberapa proses, lahan 
bekas urugan itu pun kemudian ditanami bibit jati 
dan beberapa jenis pohon lainnya. Tetapi dalam 
pengolahannya masih melakukan pembakaran 
sisa sampah sehingga asap hasil pembakaran 
dapat mengganggu kesehatan para pekerja, 

pemulung serta penduduk di sekitarnya (Syafii, 
2007).

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya 
perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana 
manajemen pengelolaan TPA sampah di 
Kabupaten Jombang dan bagaimana kesehatan 
lingkungan di sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat observasional dengan 
rancang bangun cross sectional. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, 
dan pengukuran yang meliputi kualitas udara 
ambien (NOx) di tempat tinggal responden dan 
di TPA sampah, kualitas air sumur responden 
(Cl dan Pb), tingkat kepadatan lalat dan adanya 
bau di tempat tinggal responden dan di TPA 
sampah. Populasinya adalah penduduk Dusun 
Gedang Keret, Desa Banjardowo, Kabupaten 
Jombang dan pekerja di TPA sampah. Jumlah 
sampel sebanyak 30 responden dari penduduk 
Dusun Gedang Keret yang diambil secara purposif 
Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang dan 
seluruh pekerja di TPA sampah enam (6 orang). 
Data dianalisis dengan uji chi-square.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA) Sampah Kabupaten Jombang

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
sampah di Kabupaten Jombang dikelola oleh 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. 
Memiliki luas wilayah 8,10 Ha hingga tahun 2008, 
jarak dari pusat kota 7,5 km sedangkan jarak dari 
pemukiman penduduk Dusun Gedang Keret 1 km. 
Jenis tanah TPA sampah adalah lempung, dengan 
kemiringan kecil < 20°.

Layanan pengelolaan sampah meliputi 17 
desa/kelurahan dan 4 ibu kota kecamatan di 
Kecamatan Jombang dengan luas area pelayanan 
25,67 km2 dan jumlah penduduk 119.437 jiwa. 
Volume total timbulan sampah setiap hari 
sebanyak 424 m3, yang terangkut ke TPA sampah 
sekitar 385 m3 atau sebesar 84% sedangkan sisa 
sampah yang tidak terangkut sebanyak 39 m3 

berasal dari perumahan tepian. Adapun sampah 
diolah menjadi kompos sebesar 1,69%. Sumber 
sampah paling banyak dibuang ke TPA sampah 
adalah berasal dari perumahan, sebagian kecil 
berasal dari sampah kota yaitu dari pemukiman, 



47L Fidiawati dan Sudarmaji, Pengelolaan TPA Sampah dan Kesehatan Lingkungan

pasar, jalan raya, kantor, dan lain-lain serta dari 
perairan. Tidak ada sampah yang berasal dari 
industri.

Komposisi sampah berdasarkan jenis 
buangan paling banyak adalah berasal dari 
sampah sayuran/buah/daun, sampah kertas, 
sampah kayu, jenis sampah tersebut di atas 
termasuk sampah organik. Sampah anorganik 
seperti sampah plastik, sampah kain, sampah 
karet, sampah logam/besi, sampah kaca dan 
sampah lain-lain sangatlah sedikit karena banyak 
sampah yang sudah dipilah oleh pemulung saat 
di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah 
sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA) sampah.

Sampah organik telah dilakukan pengelolaan 
sampah dengan pengomposan. Terdapat dua 
lokasi pengomposan sampah, yaitu di Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 
dan di TPA sampah. Pengomposan di TPA baru 
dilakukan tahun 2009 dengan sampah organik 
yang diolah sebanyak 8–9 m3 dan kompos yang 
dihasilkan sebanyak 0,5 ton per bulan. Sedangkan 
pengomposan yang dilakukan di Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan 
dan Pertamanan Kabupaten Jombang, sampah 
organik yang diolah lebih dari 18 m3 dan kompos 
yang dihasilkan sebanyak 4,5 ton per bulan.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan 
bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 
tangga wajib mengurangi dan menangani sampah 
dengan cara yang berwawasan lingkungan. 
Dengan banyaknya sampah organik yang dibuang 
ke TPA sampah menunjukkan bahwa masih 
banyak sampah organik yang belum dilakukan 
pengelolaan sampah dari sumbernya dengan 
skala rumah tangga di masing-masing penduduk 
guna mengurangi jumlah sampah organik yang 
di buang ke TPA sampah. Sehingga untuk masa 
yang akan datang jumlah sampah organik yang 
dibuang ke TPA sampah menjadi lebih sedikit dari 
pada sampah anorganik.

Pengelolaan TPA Sampah di Kabupaten 
Jombang

Berdasarkan hasil penilaian pengelolaan 
TPA sampah berdasarkan Pedoman Pelaksanaan 
Adipura tahun 2007, didapat nilai rata-rata sebesar 
78,6. Hal ini berarti bahwa TPA sampah Kabupaten 
Jombang dinilai baik untuk kategori kota sedang 

dan kecil. Beberapa variabel yang dinilai antara 
lain: (1) Tersedianya Prasarana dasar dan sarana 
penunjang; (2) Tersedianya prasarana dan sarana 
utama; (3) Tersedianya sarana pencegahan 
dan pengendalian pencemaran ; (4) sampah pada 
zona aktif; (5) Pengaturan lahan; (6) Penimbun-
an/pengisian sampah; (7) Penutupan sampah 
dengan tanah.

Prasarana dasar dan sarana penunjang yang 
meliputi: (a) Jalan masuk/operasi; (b) Kantor pos  
jaga; (c) Pagar; (d) Garasi di lokasi TPA; (e) Truk 
sampah; (f) Lalat; (g) Asap; (h) Pohon peneduh; 
(i) Sumur pantau/monitoring.

Jalan masuk/operasi. Dinilai telah memenuhi 
kriteria penilaian antara lain jalan rata dan tidak 
rusak dilengkapi dengan drainase dan pohon 
peneduh yang cukup memadai. Menurut 
Ketentuan Departemen Pekerjaan Umum (2007), 
jalan masuk TPA sampah harus dapat dilalui 
kendaraan truk sampah dari 2 arah. Serta lebar 
jalan 8 m, kemiringan permukaan jalan 2–3% ke 
arah saluran drainase, dan kecepatan kendaraan 
30 km/jam.

Kantor/pos jaga telah tersedia. Petugas pos 
jaga terdiri dari 2 orang yaitu jaga pada pagi 
sampai sore dan malam sampai pagi. Kantor 
dimanfaatkan sebagai tempat istirahat para 
pekerja serta untuk menyimpan peralatan. Pada 
pos jaga ataupun kantor hanya dilengkapi dengan 
denah blok operasi TPA sampah tetapi tidak 
dilengkapi alat komunikasi.

Sudah terdapat pagar di sekeliling TPA 
sampah tetapi masih belum terawat dengan 
baik. Sebagian pagar terbuat dari kawat dengan 
ketinggian 2 meter dan banyak ditumbuhi oleh 
tanaman menjalar dan sebagian lagi berupa 
tanaman berupa pohon peneduh. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Departemen Pekerjaan Umum 
(2007), bahwa pagar selain berfungsi untuk 
menjaga keamanan TPA sampah, bisa juga 
dengan pagar tanaman yang bisa berfungsi 
sebagai daerah penyangga setebal 5 m.

Sudah terdapat garasi yang cukup dan 
dilengkapi sarana pencucian alat berat dan 
kendaraan. Pada TPA sampah Kabupaten Jombang 
terdapat sarana yang belum sesuai dengan ketentuan 
Departemen Pekerjaan Umum (2007), yaitu belum 
terdapat sarana pemeliharaan ringan. Apabila terjadi 
kerusakan kendaraan atau alat berat yang rusak 
akan langsung diperbaiki di Dinas Pekerjaan Umum 
Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Jombang sehingga dapat mengganggu 
kelancaran pengelolaan sampah.
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Truk sampah elah memenuhi kriteria yaitu 
kendaraan tertutup dan terawat. Jumlah kendaraan 
operasional sampah terdiri dari sepeda gerobak 
roda tiga sebanyak 13 unit, dumptruck 7 unit, 
armroll truck 8 unit. Semua kendaraan tersebut 
masih berfungsi meskipun ada beberapa bagian 
kendaraan yang sudah rusak, namun terawat, dan 
berfungsi dengan baik.

Keberadaan lalat hanya terdapat di sebagian 
kecil TPA sampah. Hanya ada di lokasi tertentu 
saja. Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan 
lalat lokasi dengan kepadatan lalat, tinggi adalah 
tempat pemilahan sampah organik, zona aktif 9 
dan zona aktif 7.

Di TPA sampah hanya adanya sedikit 
asap dan segera ada penanganan. Adanya 
asap ini dikarenakan adanya pembakaran 
sampah oleh pemulung baik sengaja maupun 
tidak. Pembakaran juga bisa dikarenakan oleh 
banyaknya produksi gas metan dalam tumpukan 
sampah. Sampah industri seperti aluminium 
dan lem plastik juga akan dimusnahkan dengan 
dibakar di lokasi TPA sampah. Menurut Undang-
Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, pembakaran sampah secara langsung 
sangat tidak diperbolehkan karena dapat 
mencemari udara sekitarnya. Pembakaran sampah 
hanya boleh dilakukan dengan menggunakan 
insenerator guna mengurangi pencemaran udara 
dan hasil pembakarannya berupa abu, gas serta 
cairan dapat dimanfaatkan.

Sudah terdapat pohon pelindung dengan 
jarak rapat di sekeliling TPA sampah dan 
ada penghijauan di dalam area TPA sampah. 
Berdasarkan pada ketentuan Departemen 
Pekerjaan Umum (2007), bahwa pohon peneduh 
berfungsi untuk mengurangi dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan 
sampah terhadap lingkungan sekitarnya seperti 
mengurangi penyebaran lalat dan bau ke luar area 
TPA sampah. Pohon peneduh dapat berupa jalur 
hijau atau green belt di sekeliling TPA sampah 
dengan ketentuan jenis tanaman adalah tanaman 
tinggi dikombinasi dengan tanaman perdu yang 
mudah tumbuh dan rimbun dengan 2–3 baris 
tegakan atau pohon. Jenis pohon yang ada di 
lokasi TPA sampah Kabupaten Jombang adalah 
jati, gembilina, angsono, sengon, glodokan, 
beringin, dan asem ranji. Selain itu kerapatan 
pohon adalah 2–5 meter untuk tanaman keras. 
Pada setiap zona tidak aktif juga telah dilakukan 
penghijauan sebagai lahan terbuka hijau.

Seharusnya tersedia lebih dari satu sumur 
pantau pada bagian hilir dan berfungsi. Serta 
terdapat minimal satu pada bagian hulu (berkontur 
tinggi) dari lahan TPA sampah dan berfungsi. Di 
TPA sampah sudah tersedia 4 sumur pantau dan 
semuanya berfungsi.

Prasarana dan sarana utama yang meliputi: 
(a) Alat berat; (b) Sistem pencatatan sampel.

Menurut ketentuan Departemen Pekerjaan 
Umum (2007), pemilihan peralatan berat harus 
mempertimbangkan kegiatan pemrosesan 
akhir seperti pemindahan sampah, peralatan, 
pemadatan sampah dan penggalian/pemindahan 
sampah. Jenis alat berat yang harus dimiliki 
oleh TPA sampah antara lain bulldozer, landfill 
compactor, wheel/ track loader, dan excavator. 
Tetapi alat berat yang terdapat di TPA sampah 
hanya 2 wheel loader, hanya satu wheel loader 
yang masih beroperasi dengan baik sedangkan 
alat yang satunya lagi sering rusak.

Tidak terdapat jembatan timbang untuk 
mencatat volume sampah. Pencatatan volume 
sampah hanya dihitung berdasarkan kapasitas 
kendaraan pengangkut sampah, pencatatan ini 
pun tidak dilakukan setiap hari.

Sarana pencegahan dan pengendalian 
pencemaran yang meliputi: (a) Drainase; (b) Lindi/
saluran lindi; (c) Penanganan gas metan.

Sudah terdapat drainase di sekeliling TPA 
sampah dan di sekeliling zona pembuangan, 
dan tidak ada sampah di seluruh selokan karena 
sudah dibersihkan setiap hari. Drainase sudah 
bersifat permanen yaitu berada pada jalan utama, 
di sekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, 
gudang, bengkel, dan tempat cuci kendaraan.

TPA sampah Kabupaten Jombang 
menggunakan sistem pengelolaan sampah secara 
controled landfill sehingga dalam pengelolaan 
lindi cukup dengan diendapkan. Di TPA sampah 
terdapat 4 kolam lindi yang berfungsi dengan 
baik. Pada tahun 2009 ini pengelolaan lindi akan 
diganti menjadi sistem komunal yaitu di setiap 
zona aktif akan dibangun kolam lindi.

Di setiap zona TPA sampah sudah terdapat 
pipa gas dengan jumlah yang mencukupi 
dan berfungsi. Pipa gas ini berfungsi untuk 
mengalirkan dan mengurangi akumulasi tekanan 
gas dari tumpukan sampah. Di TPA sampah 
penanganan gas tidak lengkap dan tidak terdapat 
pemanfaatan gas menjadi energi alternatif.

Tidak ada sampah terbuka kecuali pada 
zona aktif. Lokasi TPA sampah setiap hari telah 
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dibersihkan oleh petugas kebersihan atau 
pasukan kuning sehingga tidak ada sampah yang 
berserakan. Semua sampah telah terkumpul pada 
zona aktif.

Sudah terdapat pengaturan lahan atau zona 
dengan tanda dan batas yang jelas di lokasi TPA 
sampah. Di TPA sampah hingga tahun 2008 telah 
memiliki 9 zona, pada tahun ini telah menjadi 12 
zona. Zona yang aktif hingga sekarang adalah 
zona 9 dan zona 7. Zona yang tidak aktif telah 
dimanfaatkan sebagai zona penyangga dengan 
penghijauan, yaitu zona 1–6. Sedangkan zona 
8, 10, 11, 12 masih belum. Pada zona 2 telah di 
manfaat sebagai lapangan bermain dan rekreasi.

Penimbunan sampah di TPA sampah 
dilakukan pada sel yang benar yaitu pada zona 
aktif dibantu dengan alat berat wheel loader.

Sistem yang digunakan TPA adalah controlled 
landfill dilakukan penutupan sampah di tanah 
sebulan sekali. Timbunan sampah yang sudah 
mencapai ketinggian sampai dengan 3 m akan 
ditutup dengan lapisan tanah lempung (clay) 
sampai ketebalan 0,25 m.

Kualitas Udara Ambien di Tempat Tinggal 
Responden dan di TPA sampah

Semua responden menyatakan mencium bau 
sampah yang berasal dari kendaraan sampah 
yang lewat depan rumah penduduk. Timbulnya 
bau sampah ini disebabkan oleh truk sampah 
yang tidak dilengkapi dengan penutup sehingga 
menyebabkan adanya bau sampah yang tertiup 
angin dan menyebabkan pencemaran udara di 
lingkungan penduduk.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah baru 
beroperasi mulai pukul 09.00 pagi. Kendaraan 
pengangkut sampah yang lewat juga antara jam 
09.00 pagi hingga jam 17.00 sore hari. Pada jam 
aktif kerja ini selain dilakukan pemadatan sampah 
oleh alat berat wheel loader juga dilakukan 
pembalikan sampah sehingga menimbulkan bau 
sampah yang sangat menyengat akibat proses 
pembusukan sampah yang tercium hingga 

pemukiman penduduk. Apalagi pada musim 
penghujan, bau sampah akan semakin menyengat 
karena hampir sepanjang hari tercium adanya bau 
sampah.

Adanya asap/gas ini tercium pada pagi, siang 
dan kadang-kadang sepanjang hari (pagi-sore). 
Asap yang sampai ke pemukiman penduduk 
adalah asap hasil pembakaran sampah dari 
industri biasanya dibakar seminggu dua kali. 
Sedangkan gas yang sampai ke pemukiman 
penduduk adalah gas hasil pembusukan sampah 
yang biasanya tercium pada pagi hari dan akan 
menguap pada siang hari akibat adanya sinar 
matahari. Tidak pernah ada keracunan asap/ 
gas baik pekerja ataupun penduduk sekitar TPA 
sampah, karena dalam pengelolaan dilarang 
adanya pembakaran sampah dan pembuangan 
gas methan dilakukan dengan menggunakan 
jaringan perpipaan untuk menghindari kebakaran 
sampah.

Hasil laboratorium pengukuran kualitas 
udara ambien dengan menggunakan parameter 
nitrogen oksida (NOx) di pemukiman penduduk 
didapatkan hasil 0,0147 ppm. Hasil pengukuran ini 
masih berada di bawah baku mutu udara ambien 
berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No. 39 
Tahun 2008 yaitu sebesar 0,05 ppm. Selama kadar 
NOx masih berada di bawah baku mutu maka 
udara masih belum tercemar dan relatif aman bagi 
penduduk. Adanya NOx di lingkungan penduduk 
bisa saja dikarenakan adanya lalu lintas kendaraan 
pengangkut sampah yang setiap harinya bisa 
mencapai lebih dari 50 rit. Selain itu juga bisa 
disebabkan oleh aktivitas penduduk sehari-hari.

Hasil laboratorium pengukuran kualitas udara 
ambien dengan menggunakan parameter nitrogen 
oksida (NOx) di TPA sampah didapatkan hasil 
0,0730 ppm. Hasil pengukuran menunjukkan 
bahwa kualitas udara ambien telah melebihi 
baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2008 yaitu 
sebesar 0,05 ppm. Tingginya kadar NOx di 
TPA sampah disebabkan oleh: Akibat adanya 

Tabel 1.
Hasil Laboratorium Pengukuran Udara Ambien di Halaman Penduduk dan TPA sampah Kabupaten Jombang 

Parameter NOx Tahun 2009

Parameter NOx Hasil Laboratorium
Baku Mutu Udara Ambien 

Per. Gub. Jatim No. 39 Tahun 2008

Kualitas udara di TPA 0,0730 ppm
0,05 ppm

Kualitas udara di penduduk 0,0147 ppm
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pembakaran sampah baik secara sengaja atau 
tidak oleh pemulung maupun pekerja. Akibat 
banyaknya gas methan yang cukup besar dari 
tumpukan sampah juga bisa memicu adanya 
kebakaran yang asapnya dapat meningkatkan 
kadar NOx di udara serta dapat mengganggu 
lingkungan sekitarnya. Lalu lintas kendaraan 
pengangkut sampah yang setiap harinya bisa 
mencapai lebih dari 50 rit serta pembakaran 
bahan bakar dari wheel loader.

Menurut Wardana (1999), pada penelitian 
di Amerika menyebutkan bahwa sebanyak 2,9% 
NOx di udara adalah akibat dari pembuangan 
limbah padat. Menurut Ebenezer et al (2006), 
dampak pencemaran NOx yang tinggi di udara 
dapat menyebabkan: Gangguan pada sistem 
saraf hingga mengakibatkan kejang-kejang, bila 
keracunan ini berlanjut dapat mengakibatkan 
kelumpuhan dan Gas NOx akan lebih berbahaya 
bila teroksidasi oleh oksida menjadi NO2 
yang bersifat racun terhadap paru sehingga 
mengakibatkan pembengkakan paru (edema 
pulmonari). 

Menurut 10 responden yang datang ke TPA 
sampah, 8 diantaranya menyatakan mencium 
bau sampah pada saat kendaraan sampah 
lewat depan rumah penduduk dan 2 responden 
menyatakan tidak mencium bau sampah. Hal 
ini dikarenakan banyak kendaraan operasional 
sampah yang tidak tertutup, tapi tidak terawat 
serta terbuka tapi terawat, sehingga meninggalkan 
bau sampah saat kendaraan lewat pemukiman 
penduduk. Pada 10 responden yang datang ke 
TPA sampah, saat masuk pos jaga TPA sampah, 
5 responden mencium adanya bau sampah 
sedangkan 5 responden lainnya tidak mencium 
bau sampah. Tetapi pada saat di zona aktif 
TPA sampah yaitu zona 8 dan zona 9 semua 
responden menyatakan mencium bau sampah. 
Adanya bau sampah di zona aktif ini dikarenakan 
sistem pengelolaan sampah yang digunakan 
adalah controlled landfill, yaitu sampah yang 
dibuang diletakkan di atas lubang yang dibuat 
dengan traktor, yang kemudian lubang yang 

sudah penuh tersebut ditutup dengan lapisan 
tanah setebal kurang lebih 20 cm. Penutupan 
sampah di TPA sampah dilakukan satu bulan 
sekali sehingga sampah yang membusuk dapat 
menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat 
mengganggu kenyamanan pekerja maupun 
pemulung serta penduduk sekitar.

Kualitas Air Sumur di Tempat Tinggal 
Responden

Sebanyak 27 responden (90%) sudah 
menggunakan air dari PDAM. Banyaknya 
responden yang menggunakan air PDAM 
dikarenakan sulitnya sumber air sumur kualitas 
fisik. Air sumur dan air PDAM di Dusun Gedang 
Keret tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna 
dan tidak keruh.

Hasil laboratorium pengukuran kualitas air 
sumur dengan parameter klorida (Cl) untuk sampel 
A menunjukkan sebesar 85,76 mg/L dan sampel 
B sebesar 62,36 mg/L. Parameter Timbal (Pb) 
untuk sampel A sebesar 0,048 mg/L dan sampel B 
sebesar 0,017 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa 
hasil pengukuran kualitas air sumur penduduk 
untuk parameter Cl dan Pb masih berada di 
bawah batas maksimum air bersih berdasarkan 
pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/
Menkes/Per/IX/1990 yaitu untuk parameter klorida 
(Cl) 600,0 mg/L dan parameter timbal (Pb) 0,05 
mg/L.

Di sumur responden kadar klorida (Cl) 
sangatlah kecil. Toksisitas klorida (Cl) tergantung 
pada gugus senyawanya. Menurut Soemirat, 
2002, klor di Indonesia digunakan sebagai 
desinfektan dalam penyediaan air minum. Dalam 
jumlah banyak, Cl akan menimbulkan rasa asin 
dan menyebabkan korosi pada pipa penyediaan 
air. Klorida yang berikatan dengan senyawa 
halogen- hidrokarbon (Cl-HC) akan menjadi 
senyawa karsinogenik. Kadar timbal (Pb) di kedua 
sumur responden juga masih di bawah batas 
maksimum air bersih yang diperbolehkan untuk. 
Tetapi pada salah satu sumur responden kadar 
timbal (Pb) sebesar 0,048 mg/ L. Nilai ini hampir 

Tabel 2.
Hasil Laboratorium Pengukuran Kualitas Air Sumur Penduduk di sekitar TPA sampah Kabupaten Jombang 

Parameter Klorida (Cl) dan Timbal (Pb) Tahun 2009

Parameter
Sampel Batas Maks Air Bersih Permenkes RI 416/

Menkes/Per/IX/1990A B

Klorida (Cl) mg/L 85,76 62,36 600,0

Timbal (Pb) mg/L 0,048 0,017 0,05
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mendekati nilai batas maksimum air bersih yang 
diperbolehkan yaitu 0,05 mg/L. Sehingga perlu 
dilakukan pengawasan oleh pihak pengelola 
TPA sampah pada air sumur yang dikonsumsi 
oleh responden untuk mengetahui gangguan 
kesehatan yang dialami oleh responden akibat 
mengonsumsi air sumur yang memiliki kandungan 
Pb yang hampir mendekati nilai batas maksimum 
air bersih.

Timbal merupakan jenis logam berat yang 
bersifat racun sistemik. Timbal dahulu sering 
digunakan sebagai konstituen di dalam cat, 
baterai dan saat ini banyak digunakan dalam 
bensin untuk meningkatkan nilai oktan. Keracunan 
Pb akan menimbulkan gejala rasa logam dalam 
mulut, garis hitam pada gusi, gangguan saluran 
pencernaan anoreksia, muntah-muntah kolik, 
encephalitis, wrist drop, mudah mengiritasi, 
perubahan kepribadian, kelumpuhan dan 
kebutaan, gejala lain dari keracunan Pb adalah 
anemia dan albuminuria.

Keberadaan Vektor di Tempat Tinggal 
Responden dan di TPA Sampah

Sebanyak 12 responden (40%) menyatakan 
ada banyak vektor yang bersumber dari TPA 
sampah. Jenis vektor yang ada di lingkungan 
pemukiman responden adalah lalat dan nyamuk, 
tidak ada tikus atau kecoak dan vektor binatang 
lainnya. Usaha pemberantasan vektor dilakukan 
oleh responden setempat dengan menggunakan 
insektisida seperti semprotan nyamuk atau obat 
nyamuk bakar, selain penggunaan insektisida juga 
menggunakan perangkap vektor seperti lem lalat. 
Tidak ada usaha pemberantasan vektor dari pihak 
TPA sampah.

Seluruh pekerja menyatakan ada banyak 
vektor di TPA sampah. Vektor penyakit yang paling 

banyak adalah lalat. Semua pekerja menyatakan 
terganggu dengan adanya vektor dan tidak 
pernah ada usaha untuk memberantas vektor dari 
pihak pengelola TPA sampah untuk mengurangi 
perkembangbiakan vektor.

Pengukuran kepadatan lalat di pemukiman 
responden dilakukan di 3 lokasi yaitu lokasi 
pertama berjarak 1 km dari TPA sampah, lokasi 
kedua berjarak 1,5 km dari TPA, lokasi ketiga 
berjarak 2 km dari TPA. Pengukuran dilakukan 
sebanyak 15 kali di setiap lokasi selama 
30 detik. Dari rerata 5 pengukuran tertinggi 
masing-masing lokasi didapatkan hasil yaitu pada 
lokasi pertama 2,8, lokasi kedua 2,6, dan lokasi 
ketiga 1,4. Dari ketiga pengukuran tersebut masih 
berada pada rentang 0–3. Bila lalat berada pada 
rentang 0–3 maka tingkat kepadatan lalat masih 
rendah atau tidak menjadi masalah. (Mandojo, 
2002). Menurut penelitian Azizah dan Rudianto 
(2005), menyebutkan bahwa semakin dekat 
letak pemukiman maka semakin tinggi tingkat 
kepadatan lalatnya.

Hasil pengukuran kepadatan lalat di TPA 
sampah dilakukan di 6 lokasi yaitu di pos jaga 
petugas TPA sampah, tempat istirahat pekerja, 
lapangan bermain/zona 2, tempat pemilahan 
sampah anorganik, zona aktif 8 dan zona aktif 
9. Berdasarkan rerata 5 pengukuran tertinggi di 
TPA sampah tingkat kepadatan lalat pada pos 
jaga petugas TPA sampah sebesar 3,6 pada 
tempat istirahat pekerja TPA sampah sebesar 3,0 
pada lapangan bermain/zona 2 sebesar 1,8 pada 
pemilahan sampah anorganik sebesar 26,4 pada 
zona aktif 8 sebesar 27,0 dan pada zona aktif 9 
sebanyak 42,6.

Hasil pengukuran pada pos jaga petugas TPA 
dan tempat istirahat pekerja TPA sampah berada 
pada rentang 3–5 sehingga perlu dilakukan 

Tabel 3.
Hasil Pengukuran Kepadatan Lalat di Tempat Tinggal Penduduk dan di TPA sampah Kabupaten Jombang 

Tahun 2009

Lokasi Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat

Tempat tinggal Jarak 1 km dari TPA  2,8

penduduk Jarak 1,5 km dari TPA  2,6

Jarak 2 km dari TPA  1,4

TPA Pos jaga petugas TPA  3,6

Tempat istirahat pekerja  3,0

Lapangan bermain/zona 2  1,8

Tempat pemilahan sampah anorganik 26,4

Zona aktif 8 27,0

Zona aktif 9 42,6
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pengamanan khusus terhadap berbiaknya lalat 
seperti tumpukan sampah, kotoran hewan dan 
lain-lain. Pada lapangan bermain/zona 2 berada 
dalam rentang 0–3 lalat jadi tidak menjadi masalah 
karena tingkat kepadatannya rendah. Sedangkan 
pada 3 lokasi lainnya yaitu pada pemilahan 
sampah anorganik, zona aktif 8 dan zona aktif 
9 tingkat kepadatan lalat sangat tinggi yaitu 
> 20 sehingga perlu dilakukan pengamatan pada 
tempat berbiaknya lalat dan dilakukan tindakan 
pengendalian lalat. Akibat dari pengelolaan 
sampah di TPA yang belum menunjukkan kinerja 
yang baik dapat memengaruhi populasi lalat 
sebagai pembawa dan penyebar penyakit pada 
manusia.

Gangguan Kesehatan yang Dialami 
Responden dan Pekerja di TPA Sampah

Sebanyak 16 responden (46,67%) tidak 
pernah mengalami gangguan kesehatan selama 
tinggal di lingkungan TPA sampah. Gangguan 
yang sering dirasakan adalah diare, ISPA, dan 
pusing. Tidak ada responden yang terkena 
penyakit kulit, DBD, pes, kecacingan, dan 
keracunan gas. Sebanyak 5 pekerja (83,33%) 
pernah mengalami gangguan kesehatan. 
Gangguan kesehatan yang sering dirasakan oleh 
pekerja adalah ISPA dan penyakit kulit, tidak ada 
pekerja yang terkena diare, DBD, pes, kecacingan, 
dan keracunan gas.

Banyaknya responden yang mengalami 
gangguan kesehatan seperti ISPA sampah dan 
diare dikarenakan kualitas udara di lingkungan 
penduduk yang kurang bersih. Terkadang 
asap/gas dari TPA sampah sampai hingga 
pemukiman penduduk. Selain itu juga adanya 
bau sampah dari kendaraan pengangkut sampah 
yang melewati pemukiman penduduk sehingga 
sangat mengganggu dan dapat mencemari udara 
sekitarnya. Penyakit diare juga disebabkan oleh 
banyaknya lalat di sekitar rumah penduduk. 
Menurut Azizah dan Rudianto (2005), lalat 
merupakan salah satu vektor penular penyakit 
khususnya penyakit saluran pencernaan dalam 
hal ini adalah diare karena lalat mempunyai 
kebiasaan hidup di tempat kotor dan tertarik bau 
busuk seperti sampah basah. Selain itu juga bisa 
disebabkan oleh kualitas air yang dikonsumsi oleh 
penduduk. Meskipun sebagian besar responden 
telah menggunakan air PDAM bila dalam 
penggunaan untuk masak dan minum kurang 
tepat juga dapat mengakibatkan diare.

Banyak pekerja yang mengalami gangguan 
kesehatan seperti ISPA karena setiap hari 
mereka menghirup bau sampah serta gas hasil 
pengelolaan sampah, terkadang juga menghirup 
asap bila terjadi pembakaran sampah baik 
sengaja maupun tidak oleh pemulung. Pekerja 
yang terkena penyakit kulit adalah pekerja yang 
tugasnya membersihkan saluran drainase yaitu 
saluran air lindi dari zona aktif hingga kolam 
pengelolaan lindi. Dalam melakukan pekerjaanya 
tidak pernah menggunakan pelindung diri seperti 
sepatu boat sehingga menyebabkan gangguan 
kesehatan yaitu penyakit kulit.

Semua pekerja menyatakan tidak pernah 
ada pengobatan dan tim medis khusus yang 
disediakan oleh pihak pengelola TPA sampah 
untuk pekerja di TPA sampah. Sebanyak 3 pekerja 
(60%) beli obat di warung/toko apabila mengalami 
gangguan kesehatan dan 1 pekerja (20%) 
melakukan pengobatan ke dukun/pengobatan 
alternatif dan puskesmas/rumah sakit. Tidak ada 
pekerja yang melakukan pengobatan ke bidan/ 
mantri/dokter praktik swasta. Pada tahun 2005 
pernah ada tim medis khusus untuk petugas TPA 
sampah yaitu dengan melakukan tes kesehatan 
setiap 3 bulan sekali. Tetapi hal tersebut hanya 
berlangsung selama 1 tahun dan hingga sekarang 
tidak pernah ada lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan di TPA sampah dinilai baik 
dengan nilai rata-rata sebesar 78,6 untuk kategori 
kota sedang dan kecil berdasarkan pada buku 
Pedoman Pelaksanaan Adipura Tahun 2007. 
Kualitas udara di Dusun Gedang Keret dengan 
parameter nitrogen oksida (NOx) sebesar 
0,0147 ppm masih berada di bawah baku mutu 
udara ambien. Kualitas udara ambien di TPA 
sampah dengan parameter nitrogen oksida (NOx) 
sebesar 0,0730 ppm telah melebihi baku mutu 
udara ambien berdasarkan Peraturan Gubernur 
Jawa Timur No. 39 Tahun 2008 yaitu sebesar 
0,05 ppm. Kualitas f isik udara ambien 
dengan parameter bau di permukiman 
responden sebanyak 8 dari 10 responden, 
m e n c i u m  b a u  s a m p a h  p a d a  s a a t
kendaraan sampah lewat depan rumah 
responden. Kualitas fisik udara ambien dengan 
parameter bau di TPA sampah, 10 responden 
mencium bau sampah pada lokasi TPA sampah. 
Kualitas air sumur dengan parameter klorida 
(Cl) untuk sampel A 85,76 mg/L dan sampel B 
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62,36 mg/L, dan parameter Timbal (Pb) untuk 
sampel A 0,048 mg/L dan sampel B 0,017 mg/L. 
Kualitas air sumur responden masih berada di 
bawah batas maksimum air bersih berdasarkan 
pada Peraturan Menteri Kesehatan RI 416/Menkes/
Per/IX/1990 yaitu untuk parameter klorida (Cl) 
600,0 mg/L dan untuk parameter timbal (Pb) 
0,05 mg/L sehingga masih aman untuk 
dikonsumsi. Kadar timbal (Pb) sebesar 0,048 mg/L 
hampir mendekati nilai ambang batas maksimum 
air bersih sehingga perlu dilakukan pengawasan 
oleh pihak pengelola TPA. Keberadaan vektor 
berdasarkan pengukuran kepadatan lalat pada 
3 lokasi di pemukiman responden masih berada 
pada rentang 0–3, tingkat kepadatan lalat masih 
rendah atau tidak menjadi masalah. Keberadaan 
vektor di TPA sampah berdasarkan pengukuran 
kepadatan lalat di TPA sampah pada 6 lokasi 
pengukuran, 3 diantaranya memiliki tingkat 
kepadatan yang sangat tinggi yaitu lebih dari 
20 lalat sehingga perlu dilakukan pengamatan 
pada tempat berbiaknya lalat dan dilakukan 
tindakan pengendalian lalat. Gangguan kesehatan 
yang sering dirasakan penduduk di sekitar TPA 
sampah adalah diare (50%), ISPA (37,5%) dan 
lain-lain yaitu pusing 2 responden (12,5%). Tidak 
ada pekerja yang terkena penyakit kulit, DBD, 
pes, kecacingan dan keracunan gas. Gangguan 
kesehatan yang sering dirasakan oleh pekerja 
adalah ISPA (80%), penyakit kulit (20%), tidak ada 
pekerja yang terkena diare, DBD, pes, kecacingan 
dan keracunan gas.

Disarankan adanya pemantauan secara 
rutin untuk memantau tingkat pencemaran. 
Penggunaan masker bagi para pekerja untuk 
mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat 
pencemaran udara maupun bau. Memberikan 
sanksi tegas kepada pemulung ataupun petugas 
yang melakukan pembakaran sampah secara 
sembarangan guna mengurangi pencemaran 
udara. Monitoring kesehatan pekerja dengan 
pemeriksaan kesehatan dari tim medis khusus 
secara berkala untuk mengetahui sejak dini 
gangguan kesehatan yang terjadi. Melakukan 
pemantau air sumur yang dikonsumsi oleh 
responden untuk mengetahui adanya pencemaran 
air dan gangguan kesehatan akibat pengelolaan 
TPA sampah. Untuk mengurangi tingkat kepadatan 
lalat di pemukiman responden dan di TPA sampah 
dapat dilakukan penyemprotan insektisida 

secara berkala. Untuk menghindari vektor masuk 
ke dalam rumah responden dapat dilakukan 
kasanisasi pada setiap rumah. Meningkatkan 
adanya penghijauan dan penataan pada buffer 
zone dengan penggunaan green belt mengelilingi 
lokasi TPA sampah dengan 2–3 tegakan atau 
pohon untuk mengurangi tingkat pencemaran 
udara serta dapat mencegah penyebaran lalat 
ke lingkungan luar TPA sampah. Melakukan 
pengolahan sampah dari sumbernya yaitu dengan 
skala rumah tangga guna mengurangi jumlah 
sampah organik yang dibuang ke TPA sampah. 
Perubahan pengolahan TPA sampah dari sistem 
controlled landfill ke sanitary landfill yang lebih 
saniter.
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