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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Daerah Aliran Sungai Brantas 

Sungai Brantas terletak di Provinsi Jawa Timur pada 

koordinat 110°30' BT sampai 112°55' BT dan 7°01' LS sampai 

8°15' LS dengan panjang ± 320 km dan memiliki luas cacthment 

area ±14.103 km2 yang mencakup ±25% luas Propinsi Jawa 

Timur atau ±9% luas Pulau Jawa. Curah hujan rata-rata 

mencapai 2.000 mm/tahun. Potensi air permukaan per tahun 

rata-rata 13,232 milyar m3 dan termanfaatkan sebesar 5-6 

milyar m3/tahun. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari daerah 

aliran sungai (DAS) Brantas seluas 11.988 km2 dan lebih dari 

100 DAS kecil yang mengalir ke pantai selatan Pulau Jawa 

antara lain DAS Kali Tengah, DAS Ringin Bandulan, DAS 

Kondang Merak dan DAS kecil lainnya dengan total luas sekitar 

2115 km2. Batas administrasi wilayah Sungai Brantas meliputi 9 

Kabupaten, antara lain Malang, Blitar, Tulungagung, 

Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo 

dan 6 Kota, yaitu Batu, Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto dan 

Surabaya atau sebesar 26,5% dari wilayah  Provinsi Jawa Timur 

(Tupoksi BBWS Brantas, 2011). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

12/PRT/M/2006 tanggal 17 Juli 2006, dan kemudian diperbarui 

dengan Kepmen PU No. 23/2008 wilayah Sungai Brantas 

dikategorikan sebagai wilayah Sungai stategis nasional 

(kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat) yang 

didasarkan pada penilaian: 

1. Ukuran dan besarnya potensi sumber daya air yang tersedia, 

di mana jumlah air permukaan yang dikelola melalui waduk-

waduk yang ada mencapai 2,43 miliar m³/tahun, di samping 

potensi limpasan permukaan yang mencapai 6 miliar m³. 

2. Banyaknya sektor dan jumlah penduduk, di mana penduduk 

mencapai 15,2 juta (tahun 2002), jumlah pemanfaatan air 
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sungai Brantas untuk irigasi melampaui 10.000 hektar dan 

pemakaian air oleh industri melampaui 200 juta m³. 

3. Besaran dampak sosial, lingkungan dan ekonomi terhadap 

pembangunan nasional. 

4. Besaran dampak negatif akibat daya rusak air terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. 

Jumlah penduduk yang berada di daerah aliran sungai 

Brantas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari badan pusat statistik pada tahun 1995, 

penduduk yang berada di kabupaten dan kota di wilayah Sungai 

Brantas berjumlah 13.668.662 jiwa, pada tahun 2005 meningkat 

menjadi sekitar 15.901.645 jiwa (pertumbuhan rata-rata sebesar 

0,99 % per tahun). Jumlah penduduk pada tahun 2005 tersebut 

merupakan 42,89% penduduk Propinsi Jawa Timur atau 7,2% 

penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang 

semakin besar dapat memberikan dampak negatif pada wilayah 

Sungai Brantas. Aktivitas sehari-hari seperti kegiatan mandi, 

cuci, kakus (MCK) yang dilakukan oleh penduduk sekitar 

menghasilkan limbah cair yang dapat memberikan dampak 

negatif berupa menurunnya kualitas air Sungai Brantas. 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada hulu daerah 

aliran sungai Brantas yang melewati Kota Batu dan Kota 

Malang. Data yang digunakan dalam menentukan persamaan 

kualitas air merupakan data sekunder yang tempat 

pengambilannya di Kota Batu. Pengambilan sampel air yang 

digunakan sebagai validasi persamaan diambil pada empat titik 

yaitu A1, A2, A3, dan A4 yang melewati Kota Malang. 

1. Titik 1 (A1) 

Titik ini terletak di Jalan Raya Ir. Soekarno, Kota Batu. 

2. Titik 2 (A2) 

Titik ini terletak di Jalan raya Sengkaling tepatnya di 

belakang Taman Rekreasi Sengkaling, Kabupaten Malang. 
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3. Titik 3 (A3) 

Titik ini terletak di Jalan raya MT. Haryono, Kota Malang. 

4. Titik 4 (A4) 

Titik ini terletak di Jalan Mayjend Panjaitan Dalam, RT 01, 

RW 03, Kelurahan Penanggungan, Kota Malang. 

 

4.2 Penggunaan Lahan di Sekitar Sungai 

Berdasarkan PP RI no 38 tahun 2011 sungai terdiri atas 

palung sungai dan sempadan sungai. Palung sungai berfungsi 

sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat 

berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sempadan 

sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem 

sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia 

tidak saling terganggu. Garis sempadan sungai ditentukan pada 

sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai 

tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul 

di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggul di luar kawasan 

perkotaan, sungai yang terpengaruh pasang air laut, danau 

paparan banjir, dan mata air. Garis sempadan pada sungai tidak 

bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan pada jarak 

paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai dengan kedalaman sungai kurang dari 

atau sama dengan 3 meter. Paling sedikit berjarak 15 meter dari 

tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan 

kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. 

Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan sungai 

sepanjang alur sungai dengan kedalaman sungai lebih dari 20 

meter. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi 

luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. 

Penggunaan lahan di sekitar Sungai Brantas pada titik 

pengambilan sampel pertama (A1) didominasi oleh lahan 

pertanian dan pada seberang jalan terdapat bangunan 



36 
 

permukiman penduduk. Jarak antara lahan pertanian dengan 

sempadan sungai kurang dari 10 meter. Pada titik kedua (A2) 

didominasi oleh bangunan permukiman penduduk dan terdapat 

taman rekreasi. Jarak antara permukiman penduduk dengan 

sempadan sungai kurang dari 10 meter sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Penggunaan lahan pada titik ketiga (A3) 

didominasi oleh permukiman yang padat penduduk dan titik 

keempat (A4) didominasi oleh permukiman padat penduduk. 

Jarak antara permukiman penduduk dengan sempadan sungai 

kurang dari 10 meter sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

4.3 Debit Aliran Sungai 

 Debit air sungai merupakan laju air yang mengalir di 

dalam saluran sungai per satuan waktu. Pengukuran debit 

sungai memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu digunakan 

untuk mengetahui jumlah air yang melewati badan air, 

digunakan sebagai perencanaan dan pengelolaan daerah aliran 

sungai, serta dapat digunakan untuk mengetahui kualitas air 

suatu sungai. Di sungai fluktuasi aliran dapat terjadi dikarenakan 

beberapa faktor. Hasil pengukuran debit aliran air pada daerah 

aliran Sungai Brantas hulu yang berada di Kota Malang dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

Data debit air Sungai Brantas pada bagian hulu yang 

berada di Kota Malang yang didapakan dari pengukuran secara 

langsung di lapangan menggunakan current meter sangat 

fluktuatif. Pada titik A1 besar debit aliran yaitu 0.8 m3/s. 

Selanjutnya pada titik A2 besar debit mengalami penurunan 

yaitu 0.33 m3/s. penurunan nilai debit tersebut dapat diakibatkan 

oleh pengambilan sampel pada waktu yang berbeda dan lebar 

sungai pada titik A2 lebih besar dari pada lebar sungai pada A1. 

Lebar sungai pada titik A1 yaitu 24 meter dan pada titik A2 yaitu 

29 mater. Selain itu, penurunan debit juga dapat diakibatkan 

oleh adanya sampah yang masuk ke dalam sungai dan adanya 
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bebatuan di dasar sungai sehingga dapat menghambat laju 

aliran air. Selanjutnya pada titik A3 debit sungai mengalami 

kenaikan yaitu 0.4 m3/s. Pada titik A4 debit sungai mengalami 

kenaikan menjadi 0.8 m3/s. Kenaikan debit sungai diakibatkan 

oleh lebar sungai yang semakin menyempit pada titik A3 yaitu 

14 meter dan pada titik A5 lebar sungai 13 meter. Karena hasil 

pengukuran debit pada setiap titik kurang dari 5 m3/s, maka 

penentuan pengambilan sampel menurut SNI bagian 57 tentang 

metode pengambilan contoh air permukaan, sampel air diambil 

pada lebar 0.5 lebar sungai dan 0.5 kedalaman dari permukaan 

sungai. 

 

 
Gambar 4.1  Debit air Sungai Brantas hulu Kota Malang 

 

4.4 Penentuan Persamaan Kualitas Air Sungai 

 Penentuan persamaan kualitas air sungai dilakukan 

menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian 

sebelumnya pada 35 titik yang berada pada hulu DAS Brantas 

di kota Batu. Selanjutnya data diolah menggunakan software 
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COD, TSS, DO, dan Fosfat di Sungai Brantas Hulu Kota Batu 

ditunjukkan oleh Tabel 4.1. 

 Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan 

analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada 

lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif 

dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah 

dipahami cara pengoperasiannya (Bhirawa, 2015). Predictive 

Analytics Software atau biasa disingkat dengan PASW statistic 

18 merupakan software versi terbaru dari SPSS. Penentuan 

persamaan diolah dengan memasukkan data sekunder masing-

masing parameter sebagai variabel dependen yaitu variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen dan data sekunder 

titik sampling sebagai variabel independen yaitu variabel yang 

menjelaskan atau memengaruhi variabel lain. Penentuan 

persamaan dilakukan dengan membandingkan R square antara 

regresi polinomial dan regresi linier. 

Tabel 4.1 Pengamatan BOD, COD, TSS, DO, dan Fosfat di 

Sungai Brantas Hulu Kota Batu. 

Titik 
Sampling 

BOD 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

TSS 
(mg/L) 

DO 
(mg/L) 

FOSFAT 
(mg/L) 

1 2.42 9.24 5.40 7.33 0.41 

2 6.26 35.91 16.56 7.56 0.38 

3 2.10 13.89 8.36 8.30 0.20 

4 4.86 28.52 13.81 7.81 0.32 

5 7.82 38.16 85.23 7.43 0.43 

6 33.48 43.85 19.53 7.76 0.35 

7 12.60 39.22 72.98 7.49 0.42 

8 6.65 7.97 5.93 7.23 0.30 

10 11.71 34.55 62.97 7.45 0.40 
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Titik 
Sampling 

BOD 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

TSS 
(mg/L) 

DO 
(mg/L) 

FOSFAT 
(mg/L) 

11 8.95 8.07 7.43 5.90 0.34 

12 11.42 31.76 57.10 7.29 0.39 

14 14.46 45.84 68.18 4.87 0.53 

15 15.66 51.39 72.56 3.91 0.58 

16 15.08 48.70 70.44 4.38 0.56 

17 15.37 50.07 71.51 4.14 0.57 

18 9.23 34.46 14.23 3.50 0.55 

19 14.80 52.16 29.93 3.16 0.58 

20 13.01 46.46 24.87 3.27 0.57 

21 13.99 49.57 27.63 3.21 0.58 

22 3.18 7.73 8.30 4.20 0.59 

23 11.49 39.91 23.17 3.44 0.58 

24 1.79 22.38 99.80 4.40 0.56 

25 3.62 25.68 85.36 4.22 0.56 

26 2.63 23.90 93.14 4.32 0.56 

27 17.00 75.90 129.00 2.56 1.02 

28 10.98 54.10 113.97 3.30 0.83 

29 20.95 21.56 60.00 4.46 0.64 

30 9.21 35.10 85.60 3.16 0.47 

31 8.30 72.67 73.96 4.93 0.32 

32 8.79 52.51 80.20 3.98 0.40 

33 8.55 62.18 77.21 4.44 0.36 

34 3.81 9.39 30.06 4.30 0.25 

35 8.35 22.83 23.43 4.46 0.23 

Sumber: Modapung, 2015 
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4.4.1 Regresi Linier Sederhana 

 Model regresi linier sederhana merupakan model 

dengan satu variabel prediktor yang hubungannya dengan 

variabel prediktor Y dan digambarkan dengan sebuah garis 

lurus. Alasan pengolahan data menggunakan regresi linier 

sederhana yaitu hipotesis awal yang menyatakan kualitas air 

sungai akan mengalami penurunan mulai dari hulu yang berada 

di Kota Batu hingga hulu Sungai Brantas yang berada di Kota 

Malang. Hasil persamaan yang didapatkan menggunakan 

regresi linier sederhana ditunjukkan oleh Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Model Persamaan Linier sederhana 

No Parameter Persamaan R
2
 Linier 

1 BOD Y=16,933-0,210x 0.0583 

2 COD Y=28,688+0,540x 0.0839 

3 TSS Y=15,543+1,662x 0.2809 

4 DO Y=7,573-0,132x 0.5543 

5 Fosfat Y=0,390+0,004x 0.0652 

Sumber: Perhitungan, 2016 

Model persamaan parameter BOD yaitu Y=16,933-

0,210x dengan R2 sebesar 0.0583. Selanjutnya model 

persamaan COD yang didapatkan yaitu Y=28,688+0,540x 

dengan nilai R2 sebesar 0.0839. Pada parameter TSS 

persamaan yang didapatkan yaitu Y=15,543+1,662x dengan 

nilai R2 sebesar 0.2809. Parameter DO didapatkan hasil 

persamaan Y=7,573-0,132x dengan nilai R2 sebesar 0.5543. 

model persamaan parameter fosfat yang didapatkan yaitu 

Y=0,390+0,004x dengan nilai R2 sebesar  0.0652. 
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4.4.2 Regresi Polinomial 

Pengolahan data dilakukan dengan mencari persamaan 

regresi polinomial yang merupakan pengembangan dari regresi 

linier. Regresi polinomial menggambarkan data yang mengalami 

penurunan dan kenaikan pada titik tertentu. Bentuk persamaan 

regresi polinomial yaitu  

Y = β0 + β1X + β2X
2 + ε............................................(4.1) 

Hasil perhitungan yang didapatkan dari hasil pengolahan 

data menggunakan software PASW statistic 18 ditunjukkan oleh 

Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Persamaan Model Polinomial 

No Parameter Persamaan R
2 
Polinomial 

1 BOD Y=8.909+1.101x-0.036x
2
 0.2008 

2 COD Y=19.608+2.012x-0.041x
2
 0.1231 

3 TSS Y=6.391+2.984x-0.037x
2
 0.292 

4 DO Y=9.466-0.439x+0.009x
2
 0.7438 

5 Fosfat Y=0.163+0.041x-0.001x
2
 0.4027 

Sumber: Perhitungan, 2016 

  

Model persamaan parameter BOD yaitu 

Y=8.909+1.101x-0.036x2. Nilai R yang didapatkan yaitu sebesar 

0.448 dan R2 sebesar 0.201. Model persamaan parameter COD 

didapatkan hasil Y=19.608+2.012x-0.041x2. Nilai R yang 

didapatkan yaitu 0.351 dan R2 sebesar 0.123. Model persamaan 

TSS yaitu Y=6.391+2.984x-0.037x2. Nilai R yang didapatkan 

yaitu 0.540 dan R2 sebesar 0.292. Model persamaan parameter 

DO yang didapatkan yaitu Y=9.466-0.439x+0.009x2. Nilai R 
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yang didapatkan yaitu 0.863 dan R2 sebesar 0.744. Model 

persamaan parameter fosfat didapatkan Y=0.163+0.041x-

0.001x2. Nilai R yang didapatkan yaitu 0.635 dan R2 sebesar 

0.403. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi menurut 

Suyono (2007) model persamaan BOD masuk ke dalam 

kategori tingkat hubungan yang sedang, parameter COD 

memiliki tingkat hubungan yang rendah, parameter TSS masuk 

ke dalam kategori sedang, parameter DO masuk ke dalam 

kategori sangat kuat dan parameter fosfat masuk ke dalam 

kategori tingkat hubungan kuat. Interpretasi koefisien korelasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisen Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

Sumber: Suyono, 2007 

 

Persamaan yang diambil yaitu persamaan regresi 

polinomial dikarenakan R squre yang lebih besar dibandingkan 

dengan bentuk regresi yang lain. R squre menunjukkan adanya 

keterikatan hubungan antara dua variabel. Pada umumnya 

besar kecilnya hubungan dinyatakan dengan bilangan. Bilangan 

yang menyatakan besar kecilnya hubungan tersebut disebut 

koefisien hubungan atau koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu 

berkisar antara 0,00 dan +1,00 (korelasi positif) dan atau 

diantara 0,00 sampai -1,00 (korelasi negatif), tergantung pada 

arah hubungan positif atau negatif. Koefisien yang bertanda 
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positif menunjukkan bahwa arah korelasi tersebut positif, dan 

koefisien yang bertanda negatif menunjukkan arah korelasi yang 

negatif, sedangkan koefisien yang bernilai 0,00 menunjukkan 

tidak adanya korelasi antara variabel X dan Y (Hasanah, 2013). 

Perbandingan nilai R square antara regresi linier, polinomial, 

dan eksponensial ditunjukkan oleh Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai R Square Regresi Linier dengan 

Regresi Polinomial 

Parameter R
2
 Linier R

2 
Polinomial 

BOD 0.0583 0.2008 

COD 0.0839 0.1231 

TSS 0.2809 0.292 

DO 0.5543 0.7438 

Fosfat 0.0652 0.4027 

Sumber: Perhitungan, 2016 

 

4.5 Kualitas Air Sungai 

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air 

yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas 

pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas 

manusia yang ada di dalamnya (Wiwoho, 2005). Perubahan 

pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan, dan 

permukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan 

memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu 

daerah aliran sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari 

kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian akan 

menghasilkan limbah yang memberikan sumbangan pada 

penurunan kualitas air sungai (Suriawiria, 2003). 
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Tahap selanjutnya setelah didapatkan persamaan yaitu 

melakukan validasi model agar dapat diketahui hubungan nilai 

prediksi dengan nilai aktual. Validasi model dilakukan dengan 

melakukan uji rasional yaitu membandingkan nilai hasil 

persamaan dengan nilai sebenarnya atau nilai aktual yang ada 

di lapangan. Uji dilakukan terhadap seluruh parameter yaitu 

meliputi BOD, COD, DO, TSS, dan fosfat. 

 

4.5.1 Biological Oxygen Demand (BOD) 

BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bakteri dalam menyeimbangkan zat-zat organik yang dapat 

dibusukkan di bawah keadaan aerobik. Pemantauan BOD 

digunakan untuk mengukur jumlah zat organik yang 

kemungkinan akan dioksidasi oleh kegiatan-kegiatan bakteri 

aerobik atau bakteri yang hidup dengan oksigen biasanya dalam 

masa lima hari pada suhu 20ºC. Nilai BOD air limbah berbeda-

beda berkisar antara 100 mg/L sampai 600 mg/L. Apabila 

limbah tersebut dibuang ke saluran atau sungai akan 

mengalami pengenceran dan batas maksimum yang ditolerir 

adalah sebesar 4 mg/L (Soewandita dan Sudiana, 2010). Hasil 

uji sampel yang dilakukan di laboratorium ditunjukkan oleh 

Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Sampel BOD 

Titik Sampel 
BODAktual 

(mg/L) 
BOD Prediksi 

(mg/L) 

A1 4.119 1.889 

A2 3.849 0.362 

A3 4.321 0 

A4 4.91 0 

Sumber: Perhitungan, 2016 
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Pengambilan sampel dilakukan pada 4 titik dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali yaitu pada tepi kiri, tengah, dan 

tepi kanan sungai. Selanjutnya pada masing-masing 

pengulangan diambil nilai rata-rata sehingga diperoleh nilai BOD 

rata-rata pada setiap titik. Titik pertama (A1) nilai BOD rata-rata 

di lapangan sebesar 4.119 mg/L sedangkan nilai BOD prediksi 

atau nilai BOD berdasarkan hasil perhitungan model yaitu 1.889 

mg/L. Pada titik kedua (A2) nilai BOD rata-ratanya yaitu sebesar 

3.849 mg/L  dan nilia BOD prediksinya yaitu sebesar 0.362mg/L. 

Pada titik ketiga (A3) nilai BOD rata-rata yaitu 4.321 mg/L dan 

nilai BOD prediksi yaitu 0 mg/L. Pada titik keempat (A4) nilai 

BOD rata-rata yaitu 4.910 mg/L dan nilai BOD prediksi yaitu 0 

mg/L. 

 

Gambar 4.2  Hubungan Y Aktual dengan Titik Sampling Menggunakan 

Regresi Polinomial dengan Regresi Linier 

y = 0.2147x2 - 15.822x + 295.35 
R² = 0.9679 
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Nilai BOD aktual atau Y aktual dengan letak 

pengambilan titik sampling pada pengolahan data 

menggunakan regresi polinomial memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan ditunjukkan R2 sebesar 0.9679 seperti pada 

Gambar 4.2 sedangkan pada pengolahan data menggunakan 

regresi linier didapatkan nilai R2 sebesar 0.6649. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa trend nilai BOD pada Sungai Brantas 

daerah hulu yang berada di Kota Malang mengikuti pola regresi 

polinomial karena memiliki R square yang lebih besar. Nilai 

BOD akan mengalami penurunan dan kenaikan sesuai dengan 

letak titik sampling. Semakin jauh titik pengambilan sampel 

maka nilai BOD akan mengalami kenaikan hingga pada titik 

tertentu akan mengalami penurunan dan sebaliknya. 

Analisis Korelasi adalah metode statistika yang 

digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan 

linier antara dua variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan 

linier (garis lurus), maka semakin kuat atau tinggi derajat 

hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih 

sedangkan uji korelasi adalah metode pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

yang datanya kuntitatif. Selain dapat mengetahui derajat 

keeratan hubungan korelasi juga dapat digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan dua variabel numerik (Hasanah, 

2013). 

Selanjutnya titik A1 disebut juga titik 36 seperti pada 

Gambar 4.2. Titik A2 disebut juga dengan titik 37, titik A3 

disebut juga titik 38, dan titik A4 disebut juga titik 39. Penamaan 

titik pengambilan sampel dimulai dengan titik ke 36 disebabkan 

oleh pengambilan data primer pada titik A1 merupakan 

kelanjutan dari pengambilan data sekunder sebanyak 35 titik 

pengambilan sampel pada daerah aliran sungai Brantas hulu 

yang berada di Kota Batu, oleh sebab itu titik selanjutnya yang 
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berada di Kabupaten Malang dan Kota Malang dinamakan titik 

ke 36 sampai dengan titik ke 39. 

Jika diamati berdasarkan hasil pengujian sampel di 

lapangan, nilai BOD rata-rata pada titik A1 dengan nilai BOD 

rata-rata pada titik A2 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan adanya self purification atau pemulihan air 

sungai dari bahan pencemar secara alami sehingga kandungan 

bahan organik sungai mengalami penurunan. Kemampuan self 

purification sungai terjadi karena penambahan konsentrasi 

oksigen terlarut dalam air yang berasal dari udara (Agustiningsih 

dkk, 2012). Berdasarkan KepMenLH no 110 tahun 2003, 

kandungan oksigen di dalam air akan menerima tambahan 

akibat turbulensi sehingga berlangsung perpindahan (difusi) 

oksigen dari udara ke air yang disebut proses reaerasi. Proses 

reaerasi dinyatakan dengan konstanta reaerasi yang tergantung 

pada kedalaman aliran, kecepatan aliran, kemiringan tepi 

sungai, dan kekasaran dasar sungai. Semakin panjang jarak 

maka kemampuan self purifikasi sungai akan semakin bagus 

yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai DO dalam air 

dengan catatan tidak ada masukan beban pencemaran dari luar 

(Hendrasarie dan Cahyani, 2010). 

Nilai BOD pada titik A2 mengalami kenaikan. Hal 

tersebut juga terjadi pada titik A3 dan A4. Kenaikan nilai BOD 

dapat disebabkan oleh adanya aktivitas manusia yang berada di 

sekitar sungai. Selain itu pada titik A2, A3, dan A4 daerah 

sempadan sungai banyak digunakan sebagai permukiman dan 

jika diamati di lapangan banyak pipa-pipa yang berasal dari 

rumah penduduk diarahkan ke sungai. Pipa tersebut berfungsi 

sebagai buangan dari limbah domestik yang dihasilkan. Adanya 

buangan limbah domestik yang masuk ke dalam sungai 

menyebabkan jumlah BOD yang terkandung di dalam air 

semakin meningkat karena adanya bahan organik yang berada 

di limbah domestik sehingga semakin banyak oksigen yang 
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dibutuhkan untuk mengurai bahan organik tersebut. Selain itu 

kotoran dan sampah yang dibuang ke dalam sungai juga dapat 

menaikkan nillai BOD perairan. Self purification sungai 

dimungkinkan tidak berjalan secara optimum akibat jumlah 

pencemaran air yang cukup tinggi sehingga nilai BOD tidak 

mengalami penurunan. Namun pada nilai BOD hasil pemodelan 

mengalami penurunan mulai dari titik A1 hingga titik A4. 

BOD paling tinggi berada pada titik ke 39 yang daerah 

sempadan sungai didominasi oleh permukiman padat penduduk 

sedangkan nilai BOD paling rendah terletak pada titik ke 37. Hal 

tersebut dapat dimungkinkan oleh BOD pada titik ke 36 menuju 

titik 37 proses self purification sungai berjalan optimal serta tidak 

banyak masukan limbah domestik yang disebabkan oleh lahan 

di sekitar titik ke 36 didominasi oleh lahan pertanian. 

Selanjutnya dari titik ke 37 menuju ke titik 38 dan titik ke 39, nilai 

BOD terus naik. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor 

masukan limbah domestik yang masuk ke dalam aliran sungai 

semakin banyak akibat lahan di sekitarnya yang digunakan 

sebagai permukiman padat penduduk,. Namun proses self 

purification sungai tidak berjalan optimal sedangkan masukan 

cemaran dari luar semakin banyak sehingga jumlah BOD di 

perariran semakin bertambah. Kondisi terburuk terjadi pada titik 

ke 39 dimana terjadi akumulasi bahan organik dari titik 37 dan 

38 sedangkan self purification sungai tidak berjalan optimal. 

Nilai BOD yang tinggi menggambarkan pencemaran air yang 

tinggi karena semkain banyak oksigen yang dibutuhkan 

organisme perairan untuk mengurai bahan organik dalam 

keadaan aerobik. 

Terdapat selisih nilai yang cukup besar pada nilai 

pengukuran BOD aktual dengan nilai BOD prediksi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. Besar nilai BOD aktual sangat fluktuatif 

namun pada nilai BOD prediksi cenderung mengalami 

penurunan dari titik ke 36 hingga titik ke 39. Selisih antara nilai 
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BOD aktual dengan nilai BOD model pada titik ke 36 yaitu 2.23 

mg/L, pada titik ke 37 yaitu 3.487 mg/L, pada titik ke 38 yaitu 

4.321 mg/L, dan titik ke 39 yaitu 4.91 mg/L.  Jika diamati nilai 

BOD aktual nilainya lebih besar daripada nilai BOD pemodelan. 

 

 

Gambar 4.3  Grafik Hubungan Titik Sampling dengan Nilai BOD 

 

Persamaan yang digunakan untuk mencari nilai BOD 

model mengikuti persamaan polinomial, namun nilai yang 

didapatkan cenderung mengikuti persamaan linier sehingga 

terdapat selisih yang cukup jauh antara nilai BOD aktual dengan 

nilai BOD pemodelan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

perbedaan musim pada saat pengambilan sampel. Pada data 

sekunder pengambilan sampel dilakukan tanggal 7 Maret 2015, 

dimana pada bulan Maret 2015 merupakan musim penghujan, 

sedangkan pengambilan sampel data primer dilakukan pada 

tanggal 8 Oktober 2015, dimana bulan Oktober merupakan 
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musim kering atau musim kemarau sehingga selisih rata-rata 

nilai BOD data primer dan data sekunder cukup jauh. Selisih 

tersebut menyebabkan nilai konstanta regresi jauh dari nol. 

Menurut Pamungkas (2013) nilai konstanta regresi yang 

semakin mendekati nol adalah semakin baik. Nilai konstanta 

mendekati nol berarti nilai itu mendekati nilai asymtot sehingga 

persamaan yang ada semakin mendekati kondisi aktual atau 

lebih dapat menggambarkan/merepresentasikan kondisi aktual. 

Selain itu penyebab nilai Y aktual yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai Y prediksi dapat disebabkan oleh morfologi Sungai 

Brantas sendiri. Morfologi sungai yang memiliki karakteristik 

lurus dan kekasaran dasar sungai relatif datar menunjukkan 

pola aliran yang relatif tenang dan tidak ada olakan (turbulensi) 

yang menyebabkan proses reaerasi udara ke dalam air menjadi 

berkurang sehingga kemampuan self purification sungai menjadi 

kurang optimal (Agustiningsih dkk, 2012). 

 

4.5.2 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Parameter kedua yang diamati yaitu parameter chemical 

oxygen demand atau COD. Parameter ini digunakan secara 

umum untuk mengukur kekuatan pencemaran air dari limbah 

domestik maupun limbah industri. Pengamatan COD cukup 

bermanfaat untuk penyusunan, pengelolaan pengendalian, dan 

pemulihan kualitas air sungai (Soewandita dan Sudiana, 2010). 

Pengambilan sampel dilakukan pada 4 titik dengan masing-

masing pengulangan sebanyak 3 kali yaitu pada tepi kanan, 

tengah, dan tepi kiri sungai. Hasil pengambilan sampel air 

ditunjukkan oleh Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Sampel COD 

Titik Sampel 
COD Aktual 

(mg/L) 
COD Prediksi 

(mg/L) 

A1 15.758 38.904 

A2 11.33 37.923 

A3 17.172 36.86 

A4 14.322 35.715 

Sumber: Perhitungan, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

COD pada titik pertama (A1) adalah 15.758 mg/L, titik kedua 

(A2) yaitu 11.33 mg/L, titik ketiga (A3) yaitu 17.172 mg/L dan 

pada titik keempat (A4) yaitu 14.322 mg/L. Pada titik A1 menuju 

A2 mengalami penurunan nilai COD. Pada titik A2 menuju titik 

A3 mengalami kenaikan dan pada titik A3 menuju A4 

mengalami penurunan kembali. Penurunan dan kenaikan nilai 

COD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu 

jumlah buangan limbah domestik yang berbeda di sepanjang 

aliran sungai serta adanya proses pemulihan diri atau self 

purification yang berbeda dari titik satu ke titik lainnya. 

Peningkatan nilai COD dapat dikaitkan dengan meningkatnya 

sumber bahan-bahan yang teroksidasi yang berasal dari limbah 

domestik yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia di 

sepanjang aliran sungai. COD prediksi merupakan hasil 

perhitungan dari persamaan yang telah didapatkan 

menggunakan persamaan regresi polinomial berdasarkan data 

sekunder.  

Selanjutnya titik A1 disebut juga titik 36 seperti pada 

Gambar 4.4. Titik A2 disebut juga dengan titik 37, titik A3 

disebut juga titik 38, dan titik A4 disebut juga titik 39. Penamaan 

titik pengambilan sampel dimulai dengan titik ke 36 disebabkan 
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oleh pengambilan data primer pada titik A1 merupakan 

kelanjutan dari pengambilan data sekunder sebanyak 35 titik 

pengambilan sampel pada daerah aliran sungai Brantas hulu 

yang berada di Kota Batu, oleh sebab itu titik selanjutnya yang 

berada di Kabupaten Malang dan Kota Malang dinamakan titik 

ke 36 sampai dengan titik ke 39. 

 

 

 

Gambar 4.4  Hubungan Y Aktual dengan Titik Sampling Menggunakan 

Regresi Polinomial dengan Regresi Linier 

y = 0.3945x2 - 29.434x + 563.17 
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Pada titik ke 36, hasil perhitungan menunjukkan nilai 

COD sebesar 38.904 mg/L. Pada titik ke 37 menunjukkan nilai 

COD sebesar 37.923 mg/L, titik ke 38 menunjukkan nilai 

sebesar 36.86 mg/L dan pada titik ke 39 menunjukkan nilai 

sebesar 35.715 mg/L. 

Nilai R square pada pengolahan data menggunakan 

regresi polinomial yang menyatakan hubungan antara Y aktual 

dengan letak titik sampling yaitu sebesar 0.0395 seperti pada 

Gambar 4.4. Artinya hubungan antara nilai Y aktual dengan titik 

sampling sangat rendah atau titik sampling dapat menjelaskan 

nilai COD sangat sedikit sedangkan pada pengolahan data 

menggunakan regresi linier didapatkan nilai R2 sebesar 0.0063. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa trend nilai COD pada Sungai 

Brantas daerah hulu yang berada di Kota Malang mengikuti 

persamaan regresi polinomial karena memiliki R square yang 

lebih besar. Namun kedua trend yaitu regresi polinomial dan 

regresi linier tidak menggambarkan keadaan nyata nilai 

kandungan COD pada Sungai Brantas karena R square yang 

sangat rendah. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

COD aktual sangat fluktuatif karena megalami kenaikan dan 

penurunan selang satu titik sampling.  

Pengukuran nilai COD aktual pada titik ke 36 menuju titik 

ke 37 mengalami penurunan. Faktor yang dapat menyebabkan 

penurunan yaitu pada titik ke 36 lahan sekitar sungai digunakan 

sebagai lahan pertanian. Penggunaan pestisida oleh petani 

dapat menyumbang kandungan zat kimia yang cukup besar 

sehingga nilai COD cenderung tinggi. Namun pada titik ke 37 

mangalami penurunan yang dapat diakibatkan oleh proses self 

purification sungai dan pergantian penggunaan lahan dari lahan 

pertanian menjadi permukiman penduduk sehingga buangan 

pestisida banyak berkurang. Selanjutnya dari titik ke 37 menuju 

titik ke 38 kandungan COD dalam air meningkat dan mengalami 

penurunan pada titik ke 39. Penggunaan lahan di sekitar sungai 
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pada titik ke 38 dan 39 adalah permukiman padat penduduk 

sehingga self purification lebih banyak mempengaruhi 

kandungan COD dalam air. Self purification yang optimum akan 

menurunkan COD dalam air. Kondisi terburuk yaitu pada titik ke 

38 yang dimungkinkan banyak sampah dan masukan dari luar 

sehingga menambah nilai COD, tetapi proses self purification 

sungai belum berjalan secara optimal. 

  

 

Gambar 4.5 Grafik Hubungan Titik Sampling dengan Nilai COD 

 

Terdapat selisih nilai yang cukup besar pada nilai COD 

aktual dengan nilai COD prediksi yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. Besar nilai COD aktual sangat fluktuatif namun 

pada nilai COD prediksi cenderung menurun dari titik ke 36 

hingga titik ke 39. Pada titik ke 36 selisih nilai COD aktual 

dengan nilai COD prediksi yaitu 23.146 mg/L, pada titik ke 37 

nilai selisihnya yaitu 26.623 mg/L, pada titik ke 38 selisihnya 
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yaitu 19.688 mg/L, dan pada titik ke 39 selisihnya yaitu 21.393 

mg/L. Selisih yang ada disebabkan oleh adanya penggunaan 

persamaan regresi polinomial namun dari persamaan tersebut 

nilai pemodelan yang didapatkan yaitu mengikuti persamaan 

linier. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai X 

sehingga persamaan berubah menjadi linier. Selain itu juga 

dapat disebabkan faktor yang ada di lapangan yang membuat 

nilai COD aktual di lapangan lebih kecil dibandingkan nilai COD 

pemodelan. 

Perbedaan musim pada saat pengambilan sampel juga 

dapat memeberikan pengaruh terhadap nilai COD yang ada di 

lapangan. Pada data sekunder pengambilan sampel dilakukan 

tanggal 7 Maret 2015, dimana pada bulan Maret 2015 

merupakan musim penghujan, sedangkan pengambilan sampel 

data primer dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015, dimana 

bulan Oktober merupakan musim kering atau musim kemarau 

sehingga selisih rata-rata nilai COD data primer dan data 

sekunder cukup jauh. Selisih tersebut menyebabkan nilai 

konstanta regresi jauh dari nol. Menurut Pamungkas (2013) nilai 

konstanta regresi yang semakin mendekati nol adalah semakin 

baik. Nilai konstanta mendekati nol berarti nilai itu mendekati 

nilai asymtot sehingga persamaan yang ada semakin mendekati 

kondisi aktual atau lebih dapat menggambarkan/ 

merepresentasikan kondisi aktual. Selain itu penyebab nilai Y 

aktual yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Y prediksi 

dapat disebabkan oleh morfologi Sungai Brantas sendiri. 

Morfologi sungai yang memiliki karakteristik lurus dan kekasaran 

dasar sungai relatif datar menunjukkan pola aliran yang relatif 

tenang dan tidak ada olakan (turbulensi) yang menyebabkan 

proses reaerasi udara ke dalam air menjadi berkurang sehingga 

kemampuan self purification sungai menjadi kurang optimal 

(Agustiningsih dkk, 2012). 
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4.5.3 Total Suspended Solid (TSS) 

Parameter ketiga yang diamati yaitu total suspended 

solid atau total padatan tersuspensi. Total padatan terdiri dari 

padatan terlarut dan padatan tersuspensi dalam air atau air 

limbah, total padatan dapat memengaruhi kualitas air antara lain 

rasa dan kekeruhan air yang dapat memengaruhi warna. 

Padatan tersuspensi di perairan dapat berupa fitoplankton, 

zooplankton, mikroba yang hidup atau mati, kotoran manusia 

dan binatang, bagian dari tanaman atau binatang yang sedang 

terdekomposisi dan limbah industri (Soewandita dan Sudiana, 

2010). Hasil pengambilan sampel air ditunjukkan oleh Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Sampel TSS 

Titik Sampel 
TSSAktual 

(mg/L) 
TSS Prediksi 

(mg/L) 

A1 0 65.863 

A2 0.667 66.146 

A3 3.0 66.355 

A4 0.667 66.49 

Sumber: Perhitungan, 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai 

TSS pada titik pertama (A1) yaitu 0 mg/L, pada titik kedua (A2)  

yaitu 0.667 mg/L, pada titik ketiga (A3) yaitu 0.3 mg/L, dan pada 

titik keempat (A4) yaitu 0.667 mg/L. Pada nilai TSS aktual titik 

A1 besar TSS yaitu 0 mg/L. hal tersebut dapat dimungkinkan 

karena adanya kesalahan dalam pengukuran nilai TSS di 

laboratorium akibat sampel yang kurang homogen sehingga 

nilai TSS yang didapatkan sangat kecil yaitu 0.000 mg/L. Pada 

titik A2 nilai TSS yang terukur mengalami kenaikan sampai titik 

A3. Kenaikan jumlah TSS dapat disebabkan oleh bertambahnya 

jumlah limbah domestik dan sampah yang masuk ke badan air. 



57 
 

Pada titik A4 jumlah TSS mengalami penurunan dan jumlahnya 

sama seperti pada titik A2. Penurunan jumlah TSS dapat 

disebabkan oleh berkurangnya jumlah bahan pencemar seperti 

limbah domestik dan sampah sehingga TSS air juga berkurang 

seiring dengan adanya self purification sungai. Pengembangan 

pemurnian alami (self purification) terdiri dari beberapa zona 

yaitu (Hendrasarie dan Cahyani, 2010):  

1. Zona air bersih, zona ini terdapat jauh di hulu sungai, jauh 

dari sumber pencemaran indikatornya adalah masih dapat 

dimanfaatkannya air sebagai bahan air minum. 

2. Zona Dekomposisi, zona ini terdapat pada daerah sumber 

pencemaran, limbah yang mengalir akan 

didekomposisi/dioksidasi proses pembongkaran bahan 

organik oleh bakteri dan mikroorganisme.Indikator daerah ini 

kaya akan bakteri dan mikroorganisme. 

3. Zona Biodegradasi, pada daerah ini terjadi penurunan 

oksigen terlarut (dissolved Oxygen), sehingga nilai COD di 

perairan sangat tinggi. 

4. Zona pemulihan, pada zona ini kualitas air kembali bersih, 

nilai oksigen terlarut kembali normal. 

Selanjutnya titik A1 disebut juga titik 36 seperti pada 

Gambar 4.6. Titik A2 disebut juga dengan titik 37, titik A3 

disebut juga titik 38, dan titik A4 disebut juga titik 39. Penamaan 

titik pengambilan sampel dimulai dengan titik ke 36 disebabkan 

oleh pengambilan data primer pada titik A1 merupakan 

kelanjutan dari pengambilan data sekunder sebanyak 35 titik 

pengambilan sampel pada daerah aliran sungai Brantas hulu 

yang berada di Kota Batu, oleh sebab itu titik selanjutnya yang 

berada di Kabupaten Malang dan Kota Malang dinamakan titik 

ke 36 sampai dengan titik ke 39. 

Grafik hubungan antara nilai Y aktual dengan titik 

sampling dapat dilihat pada Gambar 4.6. Nilai R square yang 

didapatkan yaitu 0.614 dengan pengolahan data menggunakan 
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regresi polinomial. Artinya sebanyak 60% data di titik sampling 

dapat menjelaskan data pada Y aktual dengan penyimpangan 

sebesar 40% sedangkan pada pengolahan data menggunakan 

regresi linier didapatkan nilai R2 sebesar 0.1808. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa trend nilai TSS pada Sungai Brantas 

daerah hulu yang berada di Kota Malang adalah polinomial 

karena memiliki R square yang lebih besar.  

Nilai TSS pada titik ke 36 sangat rendah. Hal tersebut 

dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam pengukuran sampel di 

laboratorium yang kurang dihomogenkan sehingga nilai TSS 

menjadisangat kecil. Nilai TSS mengalami kenaikan dari titik ke 

36 menuju titik ke 37 sampai titik ke 38. Kenaikan tersebut dapat 

diakibatkan oleh bertambahnya jumlah masukan limbah 

domestik dari permukiman yang berada di sekitar sungai, 

dimana pada titik ke 36 lahan sekitar sungai didominasi oleh 

lahan pertanian, pada titik ke 37 dan 38 lahan sekitar sungai 

didominasi oleh permukiman pada penduduk sehingga banyak 

limbah cair domestik yang dibuang melalui pipa-pipa ke dalam 

sungai. Selain itu sampah padat juga banyak ditemai di aliran 

sungai baik sampak organik maupun non organik. Namun 

semakin bertambahnya masukan atau cemaran dari luar tidak 

diimbangi dengan proses self purification sungai yang optimal 

sehingga kandungan TSS di dalam air semakin tinggi. 

Penurunan nilai TSS terjadi dari titik ke 38 menuju titik ke 39. 

Titik ke 39 didominasi oleh permukiman padat penduduk. Hal 

tersebut dapat terjadi diduga disebabkan oleh berkurangnya 

jumlah masukan dari luar meskipun lahan di sekitar sungai 

sama-sama digunakan untuk permukiman padat penduduk, 

tetapi proses self purification sungai berjalan secara optimal. 

Kondidi terburuk terjadi pada titik ke 38 dimana sungai banyak 

mendapat masukan dari luar berupa limbah domestik penduduk 

dan sampah yang dibuang ke dalam sungai. 
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Gambar 4.6  Hubungan Y Aktual dengan Titik Sampling Menggunakan 

Regresi Polinomial dengan Regresi Linier 

 

y = -0.75x2 + 56.683x - 1068.9 
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Terdapat selisih nilai yang cukup besar pada nilai 

pengukuran TSS aktual dengan nilai TSS prediksi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. Besar nilai TSS aktual sangat fluktuatif 

namun pada nilai TSS prediksi cenderung mengalami 

peningkatan dari titik ke 36 hingga titik ke 39. Selisih nilai TSS 

aktual dan nilai TSS prediksi ada titik sampling ke 36 yaitu 

65.863 mg/L, pada titik ke 37 selisihnya yaitu 65.479 mg/L, pada 

titik ke 38 yaitu 63,355 mg/L, dan pada titik ke 39 yaitu 65.823 

mg/L. Selisih yang ada disebabkan oleh adanya penggunaan 

persamaan regresi polinomial namun dari persamaan tersebut 

nilai pemodelan yang didapatkan yaitu mengikuti persamaan 

linier. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai X 

sehingga persamaan berubah menjadi linier.  

 

 

Gambar 4.7 Grafik Hubungan Titik Sampling dengan Nilai TSS 
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Selain itu juga dapat disebabkan faktor yang ada di lapangan 

yang membuat nilai TSS aktual di lapangan lebih kecil 

dibandingkan nilai TSS pemodelan. 

 Perbedaan musim pada saat pengambilan sampel dapat 

memberikan pengaruh terhadap nilai TSS yang ada di 

lapangan. Pada data sekunder pengambilan sampel dilakukan 

tanggal 7 Maret 2015, dimana pada bulan Maret 2015 

merupakan musim penghujan, sedangkan pengambilan sampel 

data primer dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015, dimana 

bulan Oktober merupakan musim kering atau musim kemarau 

sehingga selisih rata-rata nilai TSS data primer dan data 

sekunder cukup jauh. Selisih tersebut menyebabkan nilai 

konstanta regresi jauh dari nol. Menurut Pamungkas (2013) nilai 

konstanta regresi yang semakin mendekati nol adalah semakin 

baik. Nilai konstanta mendekati nol berarti nilai itu mendekati 

nilai asymtot sehingga persamaan yang ada semakin mendekati 

kondisi aktual atau lebih dapat menggambarkan/ 

merepresentasikan kondisi aktual. Selain itu penyebab nilai Y 

aktual yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Y prediksi 

dapat disebabkan oleh morfologi Sungai Brantas sendiri. 

Morfologi sungai yang memiliki karakteristik lurus dan kekasaran 

dasar sungai relatif datar menunjukkan pola aliran yang relatif 

tenang dan tidak ada olakan (turbulensi) yang menyebabkan 

proses reaerasi udara ke dalam air menjadi berkurang sehingga 

kemampuan self purification sungai menjadi kurang optimal 

(Agustiningsih dkk, 2012). 

 

4.5.4 Dissolve Oxygen (DO) 

Parameter ini penting untuk menjamin keadaan-keadaan 

aerobik dalam daerah perairan yang menampung zat-zat 

pencemar dalam bentuk air limbah, sampah-sampah industri, 

termasuk limbah domestik. Konsentrasi oksigen terlarut di 

dalam perairan dipengaruhi oleh suhu, ada tidaknya tumbuhan 
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yang berfotosintesa, dapat tidaknya perairan tersebut ditembus 

oleh sinar matahari, adanya goncangan dalam air dan 

banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan di dalam air. 

Oksigen terlarut dalam air sungai, kolam dan danau berasal dari 

udara dan sebagian lagi berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan 

yang ada di dalam air (Soewandita dan Sudiana, 2010). Hasil 

pengambilan sampel air ditunjukkan oleh Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Sampel DO 

Titik Sampel 
DO Aktual 

(mg/L) 
DO Prediksi 

(mg/L) 

A1 6.204 5.326 

A2 4.809 5.544 

A3 5.742 5.78 

A4 6.104 6.034 

Sumber: Perhitungan, 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui hasil uji 

sampel DO yaitu pada titik pertama (A1) 6.204 mg/L, titik kedua 

(A2) 4.809 mg/L, titik ketiga (A3) 5.742 mg/L, dan pada titik 

keempat (A4) 6.104 mg/L. Hasil pengujian DO yang dilakukan 

menunjukkan bahwa dari titik A1 menuju titik A2 mengalami 

penurunan. Penurunan kadar oksigen terlarut di dalam air 

merupakan indikasi adanya pencemaran. Penurunan nilai DO 

disebabkan oleh banyaknya limbah yang masuk ke perairan. 

Debit yang kecil juga memengaruhi kecilnya pengenceran di 

dalam air. Penurunan DO dapat berakibat sulitnya biota air 

untuk hidup pada perairan tersebut. Titik A2 menuju titik A3 

mengalami kenaikan dan dari titik A3 menuju A4 mengalami 

kenaikan DO. Kenaikan nilai DO dapat disebabkan oleh 

berkurangnya jumlah limbah yang berkurang dan debit air yang 
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semakin besar. Pada DO prediksi hasilnya pada titik A1 yaitu 

5.326 mg/L, titik A2 5.544 mg/L, titik A3 5.78 mg/L, dan titik A4 

6.034 mg/L. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai DO dari titik satu 

ke titik selanjutnya mengalami kenaikan.  

Menurunnya kadar oksigen terlarut antara lain 

disebabkan pelepasan oksigen ke udara, aliran air tanah ke 

dalam perairan, adanya zat besi, reduksi yang disebabkan oleh 

desakan gas lainnya dalam air, respirasi biota dan dekomposisi 

bahan organik (Nybakken, 1988). Di samping itu plankton juga 

memiliki peranan terhadap oksigen terlarut seperti menurunnya 

kadar oksigen terlarut pada malam hari karena oksigen terlarut 

digunakan untuk respirasi dan bertambahnya oksigen terlarut 

karena terjadinya proses fotosintesis pada siang hari. Kadar 

oksigen terlarut di perairan mengalami penurunan seiring 

dengan bertambahnya kedalaman sampai mencapai oksigen 

terlarut minimum (Simanjuntak, 2009). 

Selanjutnya titik A1 disebut juga titik 36 seperti pada 

Gambar 4.8. Titik A2 disebut juga dengan titik 37, titik A3 

disebut juga titik 38, dan titik A4 disebut juga titik 39. Penamaan 

titik pengambilan sampel dimulai dengan titik ke 36 disebabkan 

oleh pengambilan data primer pada titik A1 merupakan 

kelanjutan dari pengambilan data sekunder sebanyak 35 titik 

pengambilan sampel pada daerah aliran sungai Brantas hulu 

yang berada di Kota Batu, oleh sebab itu titik selanjutnya yang 

berada di Kabupaten Malang dan Kota Malang dinamakan titik 

ke 36 sampai dengan titik ke 39. 

Grafik hubungan antara nilai Y aktual dengan titik 

sampling dapat dilihat pada Gambar 4.8. Nilai R square yang 

didapatkan yaitu 0.6533 dengan pengolahan data menggunakan 

regresi polinomial. Artinya sebanyak 60% data di titik sampling 

dapat menjelaskan data pada Y aktual dengan penyimpangan 

sebesar 40% sedangkan pada pengolahan data menggunakan 

regresi linier didapatkan nilai R2 sebesar 0.0165. Hal tersebut 



64 
 

menunjukkan bahwa trend nilai BOD pada Sungai Brantas 

daerah hulu yang berada di Kota Malang mengikuti trend 

polinomial karena memiliki R square yang lebih besar. 

 

 

Gambar 4.8  Hubungan Y Aktual dengan Titik Sampling Menggunakan 

Regresi Polinomial dengan Regresi Linier 
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Nilai DO tertinggi terletak pada titik ke 36 dimana lahan 

sekitar sungai digunakan untuk lahan pertanian. Nilai DO yang 

tinggi menggambarkan perairan yang baik dan sebaliknya nilai 

DO yang rendah menggambarkan kondisi perairan yang buruk. 

Nilai DO mengalami penurunan dari titik ke 36 menuju titik ke 

37. Hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan lahan dari 

pertanian pada titik ke 36 sehingga tidak banyak sampah yang 

amsuk ke parairan berubah menjadi lahan permukiman padat 

penduduk pada titik ke 37. Selanjutnya dari titik ke 37 menuju 

titik ke 38 dan 39 nilai DO mengalami kenaikan. Hal tersebut 

dapat dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah masukan dari luar 

dan berkurangnya jumlah sampah yang dibuang ke dalam 

sungai. Selain itu proses self purification sungai memberikan 

dampak yang cukup besar pada nilai DO di dalam air. Self 

purification yang berjalan optimal pada titik ke 38 dan 39 dapat 

menambah kandungan oksigen di perairan akibat dari adanya 

proses aerasi di dalam sungai. Kondisi terburuk terjadi pada titik 

ke 37 dimana sungai banyak mendapatkan masukan limbah 

domestik dari permukiman sekitar serta banyak sampah yang 

dibuang ke dalam sungai, tetapi proses self purification sungai 

tidak berjalan secara optimal. 

Terdapat selisih nilai yang cukup kecil pada nilai 

pengukuran DO aktual dengan nilai DO pemodelan yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. Besar nilai DO aktual sangat fluktuatif 

namun pada nilai DO pemodelan cenderung mengalami 

peningkatan dari titik ke 36 hingga titik ke 39. Pada pengamatan 

dua titik terakhir menunjukkan bahwa nilai DO aktual dengan 

nilai DO pemodelan saling berdekatan. Selisih nilai DO aktual 

dengan nilai DO pemodelan pada titik ke 36 yaitu 0.878 mg/L, 

pada titik ke 37 yaitu 0.735 mg/L, pada titik ke 38 yaitu 0.038 

mg/L, dan pada titik ke 39 yaitu 0.07 mg/L. Selisih yang sangat 

sedikit tersebut dapat disebabkan oleh nilai DO aktual pada titik 

sampling ke 36 hingga titik sampling ke 39 mendekati nilai rata-
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rata pada pengukuran nilai DO yang berada di Kota Batu 

sehingga dari model persamaan yang didapatkan nilai DO 

pemodelan hasilnya mendekati nilai DO aktual. 

 

 

Gambar 4.9  Grafik Hubungan Titik Sampling dengan Nilai DO 
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nilai DO data primer dan data sekunder cukup jauh. Selisih 

tersebut menyebabkan nilai konstanta regresi jauh dari nol. 

Menurut Pamungkas (2013) nilai konstanta regresi yang 

semakin mendekati nol adalah semakin baik. Nilai konstanta 

mendekati nol berarti nilai itu mendekati nilai asymtot sehingga 

persamaan yang ada semakin mendekati kondisi aktual atau 

lebih dapat menggambarkan/merepresentasikan kondisi aktual. 

Selain itu penyebab nilai Y aktual yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai Y prediksi dapat disebabkan oleh morfologi Sungai 

Brantas sendiri. Morfologi sungai yang memiliki karakteristik 

lurus dan kekasaran dasar sungai relatif datar menunjukkan 

pola aliran yang relatif tenang dan tidak ada olakan (turbulensi) 

yang menyebabkan proses reaerasi udara ke dalam air menjadi 

berkurang sehingga kemampuan self purification sungai menjadi 

kurang optimal (Agustiningsih dkk, 2012). Namun dari hasil 

perbandingan antara nilai DO aktual dengan nilai DO prediksi 

tidak menunjukkan perbedaan yang cukup besar pada dua titik 

terakhir yaitu pada titik ke 38 dan 39. 

 

4.5.5 Fosfat 

Fosfat memiliki unsur utama phosphorus yang 

merupakan unsur penting untuk nutrisi tanaman dan hewan. 

Kebanyakan phosphorus dikonsumsi dalam bentuk komponen 

pupuk nitrogen, phosphor, dan kalium atau potassium yang 

digunakan untuk pemupukan tanaman baik tanaman pangan 

maupun tanaman lainnya. Penggunaan pupuk ini sudah menjadi 

keharusan dalam setiap kegiatan bercocok tanam sehingga 

penggunaan yang berlebihan akan berdampak negatif yaitu 

menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan termasuk 

perairan sungai (Soewandita dan Sudiana, 2010). Hasil 

pengambilan sampel air ditunjukkan oleh Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Sampel Fosfat 

Titik Sampel 
FosfatAktual 

(mg/L) 
Fosfat Prediksi 

(mg/L) 

A1 0.328 0.343 

A2 0.518 0.311 

A3 0.399 0.277 

A4 0.16 0.241 

Sumber: Perhitungan, 2016 

 

Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa hasil 

pengujian fosfat pada titik pertama (A1) adalah sebesar 0.328 

mg/L, pada titik kedua (A2) yaitu 0.518 mg/L, pada titik ketiga 

(A3) yaitu 0.399 mg/L, dan pada titik keempat (A4) yaitu 0.16 

mg/L. pada titik A1 menuju ke titik A2 fosfat di dalam air 

mengalami kenaikan, dari titik A2 menuju ke titik A3 mengalami 

penurunan dan dari titik A3 menuju A4 mengalami penurunan. 

Nilai prediksi fosfat berdasarkan hasil persamaan yang 

didapatkan pada titik A1 yaitu 0.343 mg/L, pada titik A2 yaitu 

0.311 mg/L, pada titik A3 yaitu 0.277 mg/L, dan pada titik A4 

yaitu 0.241 mg/L. hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 

fosfat di dalam air semakin lama semakin menurun. Kenaikan 

nilai fosfat dapat diakibatkan oleh banyaknya limbah yang 

masuk pada perairan, terutama limbah deterjen.  

Selanjutnya titik A1 disebut juga titik 36 seperti pada 

Gambar 4.10. Titik A2 disebut juga dengan titik 37, titik A3 

disebut juga titik 38, dan titik A4 disebut juga titik 39. Penamaan 

titik pengambilan sampel dimulai dengan titik ke 36 disebabkan 

oleh pengambilan data primer pada titik A1 merupakan 

kelanjutan dari pengambilan data sekunder sebanyak 35 titik 

pengambilan sampel pada daerah aliran sungai Brantas hulu 

yang berada di Kota Batu, oleh sebab itu titik selanjutnya yang 
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berada di Kabupaten Malang dan Kota Malang dinamakan titik 

ke 36 sampai dengan titik ke 39. 

 

 

Gambar 4.10 Hubungan Y Aktual dengan Titik Sampling 

Menggunakan Regresi Polinomial dengan Regresi Linier 
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sebesar 0.2888. Hal tersebut menunjukkan bahwa trend nilai 

BOD pada Sungai Brantas daerah hulu yang berada di Kota 

Malang mengikuti regresi polinomial karena memiliki R square 

yang lebih besar. 

Nilai fosfat di dalam perairan pada titik ke 36 menuju titik 

ke 37 mengalami kenaikan. Kandungan fosfat sendiri di dalam 

air diakibatkan oleh penggunaan pupuk oleh petani pada titik ke 

36 yang lahan sekitar sungai digunakan sebagai lahan 

pertanian, sehingga jumlah fosfat di dalam air terakumulasi 

pada titik ke 37. Selanjutnya dari titik ke 37 sampai dengan titik 

ke 39 mengalami penurunan, dimana lahan sekitar sungai 

didominasi oleh permukiman padat penduduk. Kondisi terburuk 

terjadi pada titik ke 37 yang terjadi akumulasi fosfat di dalam 

sungai akibat lahan pertanian di sekitarnya.  

 

 

Gambar 4.11 Grafik Hubungan Titik Sampling dengan Nilai Fosfat 
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 Terdapat selisih nilai yang cukup besar pada nilai 

pengukuran fosfat aktual dengan nilai fosfat prediksi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. Besar nilai fosfat aktual sangat 

fluktuatif namun pada nilai fosfat prediksi cenderung mengalami 

penurunan dari titik ke 36 hingga titik ke 39. Selisih nilai fosfat 

aktual dengan nilai fosfat pemodelan pada titik ke 36 yaitu 0.015 

mg/L, pada titik ke 37 yaitu 0.207 mg/L, pada titik ke 38 yaitu 

0.122 mg/L, dan pada titik ke 39 yaitu 0.081 mg/L. Selisih yang 

ada disebabkan oleh adanya penggunaan persamaan regresi 

polinomial namun dari persamaan tersebut nilai pemodelan 

yang didapatkan yaitu mengikuti persamaan linier. Hal tersebut 

disebabkan adanya perubahan nilai X sehingga persamaan 

berubah menjadi linier. Selain itu juga dapat disebabkan faktor 

yang ada di lapangan yang membuat nilai TSS aktual di 

lapangan lebih kecil dibandingkan nilai TSS pemodelan. 

Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan musim 

pada saat pengambilan sampel. Pada data sekunder 

pengambilan sampel dilakukan tanggal 7 Maret 2015, dimana 

pada bulan Maret 2015 merupakan musim penghujan, 

sedangkan pengambilan sampel data primer dilakukan pada 

tanggal 8 Oktober 2015, dimana bulan Oktober merupakan 

musim kering atau musim kemarau sehingga selisih rata-rata 

nilai fosfat data primer dan data sekunder cukup jauh. Selisih 

tersebut menyebabkan nilai konstanta regresi jauh dari nol. 

Menurut Pamungkas (2013) nilai konstanta regresi yang 

semakin mendekati nol adalah semakin baik. Nilai konstanta 

mendekati nol berarti nilai itu mendekati nilai asymtot sehingga 

persamaan yang ada semakin mendekati kondisi aktual atau 

lebih dapat menggambarkan/merepresentasikan kondisi aktual. 

Selain itu penyebab nilai Y aktual yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai Y prediksi dapat disebabkan oleh morfologi Sungai 

Brantas sendiri. Morfologi sungai yang memiliki karakteristik 

lurus dan kekasaran dasar sungai relatif datar menunjukkan 
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pola aliran yang relatif tenang dan tidak ada olakan (turbulensi) 

yang menyebabkan proses reaerasi udara ke dalam air menjadi 

berkurang sehingga kemampuan self purification sungai menjadi 

kurang optimal (Agustiningsih dkk, 2012). 


