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INTISARI 

Sampah domestik, khususnya di area perkotaan (urban areas), telah menjadi tantangan 
besar bagi pembangunan khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia.  Tempat 
Pembuangan Akkhir (TPA) sampah merupakan salah satu sumber pencemar organik utama 
serta bersifat toksik bagi organisme perairan. Aerasi merupakan salah satu teknik yang 
digunakan untuk pengolahan air lindi. Namun demikian, teknik ini tidak banyak dievaluasi 
apakah ini dapat menurunkan beban organik sekaligus mengurangi tingkat racunnya terhadap 
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah aplikasi aerasi ini memberikan 
benefit kepada lingkungan melalui penurunan beban organik dan toksisitas limbahnya. Uji 
toksisitas, baik akut maupun khronis, dilakukan terhadap Daphnia magna dengan basis aerasi 
lindi 12, 24, dan 48 jam. Uji kronis dilakukan terhadap reproduksi D. magna dengan 
mengadopsi Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial terdiri dari dua faktor, 4 taraf lama 
waktu aerasi dan 6 taraf konsentrasi air lindi. Parameter yang diukur adalah jumlah neonate 
yang dihasilkan D. magna selama 21 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toksisitas akut 
air lindi mengalami penurunan secara positif dengan durasi aerasi. Sementara itu, pemberian 
aerasi pada lindi tidak berpengaruh terhadap reproduksi D. magna. 
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PENDAHULUAN 
Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling umum yang terjadi di 

setiap kota di Indonesia. Masalah sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah 
dengan usaha dalam mengurangi volume sampah. Di samping itu, meningkatnya jumlah 
penduduk perkotaan disertai dengan beragam aktivitas penduduk yang tinggi, secara signifikan 
berdampak timbulan sampah, terutama sampah rumah tangga (domestik). Keberadaan sampah 
dalam jumlah yang besar di lingkungan berpotensi menimbulkan masalah pencemaran 
lingkungan serta masalah bagi kesehatan masyarakat. Menurut Susanto dkk. (2004), 
diperkirakan sebanyak 60% dari jumlah total sampah perkotaan diangkut ke tempat 
pembuangan akhir (TPA) sampah. 

TPA terdapat hampir di setiap kota di Indonesia seperti halnya Kota Bandung. TPA 
Sarimukti terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, merupakan TPA sampah 
terbesar untuk kawasan Bandung metropolitan. TPA tersebut beroperasi sejak tahun 2006, dan 
memiliki luas lahan sebesar 25,2 Ha (BPLHD, 2011). Berdasarkan data Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bandung Barat, volume sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti mencapai 
4.000 m3/hari. Volume sampah tertinggi berasal dari Kota Bandung yaitu sekitar 2.500 m3/hari, 
sedangkan dari Kabupaten Bandung sekitar 1.460 m3/hari, dengan komposisi sampah yang 
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