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1. Keberadaan kegiatan peternakan ayam dapat kita jumpai di berbagai tempat. Intensitas 

kegiatan tersebut sangat tergantung dari skala kegiatan pertenakan. Permasalahan yang 

sering muncul di samping pencemaran udara (bau), limbah yang dihasilkan dapat 

menimbulkan dampak terhadap airtanah. Kegiatan peternakan ayam di Dusun Sambirejo 

Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak Sleman sudah meresahkan warga sekitar.  

a. Jelaskan bagaimana cara mengetahui kondisi dan kualitas airtanah di lokasi tersebut! 

b. Bagaimana cara menjelaskan pengaruh kegiatan peternakan ayam terhadap airtanah di 

lokasi tersebut? 

  

2. Daerah Cibinong-Citeureup-Gunung Putri dengan luas wilayah 36,42 km2 merupakan 

contoh wilayah industri yang padat transportasi dan banyak aktivitas industrinya. Jenis 

industri yang ada meliputi industri rumah tangga, farmasi danobat-obatan, tekstil, kimia, 

otomotif, dan semen. Berdasarkan data sebelumnya (tahun 1999), pH rata-rata air hujan di 

wilayah Cibinong-Citeureup adalah 5,07. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diperoleh 

data bahwa pHrata-rata air sumur di wilayah Cibinong-Citeureup 5,09 (tahun 1995) dan 

turun menjadi 4,63 pada tahun1999.    

a. Jelaskan arti dari kondisi yang ada saat ini berdasarkan pH yang ada! 

b. Bagaimana cara mengetahui apakah kualitas udara berpengaruh pada kualitas air hujan 

dan apakah kualitas air hujan berpengaruh pada kualitas air sumur? 

 

3. TPA Piyungan terletak di Kabupaten Bantul, ± 16 km sebelah tenggara pusat Kota 

Yogyakarta, dengan luas lahan 12 Ha. Metode pengolahan sampah di TPA Piyungan adalah 

menggunakan sistem “Sanitary Landfill”, tumpukan sampah dilapisi dengan timbunan 

tanah, serta terdapat kolam pengolahan “leachate (lindi)” pipa pengendali gas buang, sistem 

drainase dan lapisan kedap air. Cakupan layanan TPA Piyungan adalah daerah perkotaan 

Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman bagian selatan dan 

Kabupaten Bantul bagian utara yang masuk wilayah perkotaan Sangat mungkin bahwa 

leachate yang dihasilkan dari degradasi sampah akan bergerak melalui poripori tanah yang 

selanjutnya akan bercampur dengan air tanah (groundwater). Dengan aliran groundwater 

yang terkontaminasi ke lingkungan sekitar TPA akan berpotensi menimbulkan berbagai 

resiko di kemudian hari. 

a. Jelaskan resiko apa saja yang akan dialami oleh masyarakat yang terkena dampak akibat 

beroperasinya TPA tersebut! 

b. Bagaimana cara penanggulanggan terhadap permasalahan sampah yang ada tersebut? 
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