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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daerah Aliran Sungai 

Daerah aliran sungai (DAS) dapat diartikan sebagai 

kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, 

udara), biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) 

dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling 

ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu 

kesatuan ekosistem, hal ini berarti bahwa apabila keterkaitan 

sudah terselenggara maka pengelolaan hutan, tanah, air, 

masyarakat dan lain-lain harus memperhatikan peranan dari 

komponen-komponen ekosistem tersebut (Sudaryono, 2002). 

Menurut Rauf (2011) DAS (daerah aliran sungai) adalah 

sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di 

darat merupakan pemisah  topografis dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 

daratan. 

Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor 59 

tahun 2013 menyatakan bahwa DAS (Daerah Aliran Sungai) 

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di 

darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas 

daratan. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam 

mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam 

dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar 

terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 
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meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia 

secara berkelanjutan. 

Menurut Sahabuddin (2014) sungai merupakan perairan 

terbuka yang mengalir dan mendapat masukan dari semua 

buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah 

pemukiman, pertanian dan industri di daerah sekitarnya. 

Masukan buangan ke dalam sungai akan mengakibatkan 

perubahan faktor fisika, kimia, dan biologi di dalam perairan. 

Sungai memiliki peranan penting dalam kehidupan setiap 

makhluk hidup. Air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

kondisi/komponen lainnya. Fungsi sungai bagi sektor pertanian 

adalah sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian seperti 

sawah, kebun dan sektor pertanian lainnya. Sungai mempunyai 

kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami 

maupun antropogenik sehingga dibutuhkan pelestarian agar 

sungai dapat berjalan sesuai dengan fungsinya (Agustira, 2013). 

 

2.2 Kualitas Air 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

menyebutkan bahwa untuk menjamin kualitas air yang 

diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi 

alamiahnya, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan kualitas 

air. Upaya pengelolaan kualitas air pada sungai antara lain 

dengan menetapkan daya tampung sungai, menetapkan 

peruntukan sungai yang disertai dengan penerapan baku mutu 

perairan. Daya tampung beban pencemaran sungai adalah 

kemampuan air pada suatu sumber air (dalam hal ini sungai), 

untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa 

mengakibatkan air sungai tersebut menjadi tercemar. Model 

kualitas air adalah model matematis yang dirumuskan dari 

proses fisik, kimiawi, dan biologis dalam sistem perairan. Model 

adalah representasi suatu sistem yang komplek yang 
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disedehanakan. Model menggantikan kondisi nyata (real world) 

sehingga memungkinkan untuk mengukur dan berekperimen 

dengan cara yang mudah dan murah ketika eksperimen di 

laboratorium tidak mungkin dilakukan, terlalu mahal, atau 

membutuhkan  waktu yang lama (time consuming) (Fatmawati, 

2012). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air yang dimaksud baku mutu air 

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar 

yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Kriteria Mutu Air 

Berdasarkan Kelasnya ditunjukkan oleh Tabel 2.1 Klasifikasi 

mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu: 

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 

untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 
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Tabel 2.1 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas 

Parame-
ter 

Satu-
an 

Kelas Keterangan 

I II III IV 

Fisika             

Residu 
Terlarut 

mg/L 1000 1000 1000 2000  

Residu 
Tersus-
pensi 

mg/L 50 50 400 400 Bagi 
pengolahan 
air minum 
secara 
konvensio-
nal, residu 
tersuspensi 
<= 5000 
mg/L 

Kimia 
anorganik 

      

BOD mg/L 2 3 6 12  

COD mg/L 10 25 50 100  

DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas 
minimum 

Total 
Fosfat 
sebagai P 

mg/L 0.2 0.2 1 5 

 

NO3 
sebagai N 

mg/L 10 10 20 20 
 

Nitrit 
sebagai N 

mg/L 0.06 0.06 0.06 (-) Bagi 
pengolahan 
air minum 
secara 
konvensiona
l 

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)  

Khlorin 
bebas 

mg/L 
0.00

3 
0.00

3 
0.00

3 
(-)  

Sumber: PP no 82 tahun 2001 
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2.3 Parameter Kualitas Air 

2.3.1 Total Suspended Solid (TSS) 

Menurut Kurniawan (2013), TSS (Total Suspended 

Solid) adalah materi padat seperti pasir, lumpur, tanah, 

maupun logam berat yang tersuspensi di daerah perairan. 

TSS adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, 

tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. 

Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang 

ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, 

misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel 

mikroorganisme, dan sebagainya. Nilai TSS umumnya 

semakin rendah ke arah laut, hal ini disebabkan padatan 

tersuspensi tersebut disupply oleh daratan melalui aliran 

sungai. Kandungan TSS memiliki hubungan yang erat 

dengan kecerahan perairan. Keberadaan padatan 

tersuspensi tersebut akan menghalangi penetrasi cahaya 

yang masuk ke perairan sehingga hubungan antara TSS 

dan kecerahan akan menunjukkan hubungan yang 

berbanding terbalik. 

Total Padatan Tersuspensi terdiri dari padatan 

terlarut dan padatan tersuspensi dalam air atau air limbah, 

total padatan dapat mempengaruhi kualitas air antara lain 

rasa dan dapat menginduksi reaksi fisiologi yang kurang 

baik pada level konsumen. Padatan tersuspensi dalam 

perairan dapatberupa fitoplankton, zooplankton, mikroba 

yang hidup atau mati, kotoran manusia dan binatang, 

bagian dari tanaman, atau binatang yang sedang 

terdekomposisi dan limbah industri (Soewandita dan 

Sidiana, 2010). 

2.3.2 Biochemichal Oxygen Demand (BOD) 

Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan salah 

satu parameter paling penting yang diukur untuk 

menentukan kekuatan atau daya cemar air limbah, 
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sampah industri, selokan, sungai yang tercemar. 

Pemantauan BOD adalah mengukur jumlah zat organik 

yang kemungkinan akan dioksidasi oleh kegiatan-kegiatan 

bakteri aeorobik (bakteri yang hidup dengan oksigen) 

biasanya dalam masa lima hari pada 20ºC. Jadi BOD 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dalam 

menyeimbangkan zat-zat organik yang dapat dibusukkan 

di bawah keadaan-keadaan aerobik (Soewandita dan 

Sidiana, 2010). Uji analisis BOD bertujuan untuk 

menghitung kebutuhan mikroorganisme untuk 

mendegradasi zat organik melalui proses biokimia 

(Setiarini dan Mangkoedihardjo, 2013). 

2.3.3 Chemichal Oxygen Demand (COD) 

Parameter ini digunakan secara umum untuk 

mengukur kekuatan pencemaran air dari limbah domestik 

maupun sampah industri. Adapun unsur kimia yang diukur 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik pada sampel. Pengamatan 

COD cukup bermanfaat untuk penyusunan rencana 

pengelolaan pengendalian dan pemulihan kualitas air 

sungai (Soewandita dan Sidiana, 2010). 

2.3.4 Oksigen Terlarut (Dissolve Oxygen) 

Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen=DO) dibutuhkan 

oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses 

metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian 

menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan, 

di samping itu oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi 

bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik 

(Salmin, 2005). 

Parameter ini penting untuk menjamin keadaan-keadaan 

aerobik dalam daerah perairan yang menampung zat-zat 

pencemar dalam bentuk air limbah, sampah-sampah 

industri, dan limbah domestik. Konsentrasi oksigen terlarut 
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di dalam perairan dipengaruhi oleh suhu, ada tidaknya 

tumbuhan 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 di dalam sungai, 

kolam dan danau berasal dari hasi fotosintesis tumbuhan 

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

2.3.5 Total Nitrogen 

Nitrogen dalam lingkungan perairan terdapat 

sebagai gas N2 yang larut, senyawa organik seperti 

ammonia, nitrit, nitrat, dan senyawa organik berupa 

protein dan urea. Gas berasal dari udara dan laut dalam 

perairan tidak menunjukkan adanya pencemaran. 

Ammonia dalam air merupakan hasil penguraian senyawa 

organik dan dalam air biasanya berbentuk NH4+. 

Keberadaan ammonia dalam air kemungkinan disebabkan 

adanya kotoran binatang atau manusia atau juga berasal 

dari pupuk. Nitrit dalam air sebagai oksidasi ammonia oleh 

bakteri dan biasanya kadarnya kecil. Kadar nitrit yang 

besar mungkin berasal dari limbah industri. Penilaian 

terhadap nitrit menunjukkan jumlah zat nitrogen yang 

hanya sebagian saja yang mengalami oksidasi 

(Soewandita dan Sidiana, 2010). 

2.3.6 Fosfat 

Fosfat (PO4) memiliki unsur utama phosphorus yang 

merupakan unsur penting untuk nutrisi tanaman dan 

hewan. Kebanyakan phosphorus dikonsumsi dalam 

bentuk komponen pupuk nitogen, phosphor, dan 

kalium/potassium yang digunakan untuk pemupukan 

tanaman pangan maupun tanaman lainnya. Penggunaan 

yang berlebihan menjadi masalah terhadap lingkungan 

termasuk perairan sungai. Dampak yang terjadi di sungai 

apabila terjadi kelebihan konsentrasi phosphor adalah 
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terjadinya eutrofikasi atau penyuburan perairan yang 

mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem perairan, 

sehingga biota yang ada menjadi terganggu (Soewandita 

dan Sidiana, 2010). 

 

2.4 Pembagian Wilayah DAS Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial 

nomor P.3/V-SET/2013 menyatakan bahwa Daerah Aliran 

Sungai (DAS) dapat diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, 

antara lain dari sudut pandang ekosistem maka DAS sebagai 

satu kesatuan ekosistem, dari sudut pandang hidrologi maka 

DAS merupakan satuan kajian hidrologi, dari sudut pandang 

fisiografi (geomorfologi) maka DAS mempunyai 3 (tiga) 

ciri/watak, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir, dari sudut 

pandang fungsi kawasan maka DAS di bagian hulu sebagai 

fungsi produksi atau sebagai daerah resapan air, bagian tengah 

sebagai fungsi transportasi material, dan bagian hilir sebagai 

fungsi deposisi (pengendapan). 

Secara umum suatu DAS dibagi dalam tiga wilayah, yaitu 

wilayah hulu, wilayah tengah dan wilayah hilir. Ketiga wilayah 

tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, yaitu : 

1. DAS Bagian Hulu didefinisikan sebagai daerah aliran 

yang terbatas pada bagian Hulu dimana >70% dari 

permukaan lahan DAS tersebut umumnya mempunyai 

kemiringan lahan >8%. Di sini, aspek prioritas 

pemanfaatan lahan adalah konservasi tanah dan 

pengendalian erosi. Secara hidrologis, DAS Bagian 

Hulu biasanya membentuk daerah utama pengisian 

kembali curah hujan untuk air permukaan dan air tanah 

dari DAS (Screening Study Brantas Watersheed). 

2. DAS Bagian Tengah didefinisikan sebagai aliran yang 

terbatas pada bagian tengah, dimana kurang lebih 50% 
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dari permukaan lahan DAS tersebut mempunyai 

kemiringan lahan <8% serta dimana baik konservasi 

tanah maupun pengendalian banjir adalah sama 

pentingnya. Secara hidrologis DAS Bagian Tengah 

membentuk daerah utama transisi curah hujan untuk air 

tanah (Screening Study Brantas Watershed). 

3. DAS Bagian Hilir didefinisikan sebagai daerah aliran 

yang terbatas pada bagian hilir, dimana kurang lebih 

70% permukaan lahannya mempunyai kemiringan 

<8%. Di sini, pengendalian banjir dan drainage 

biasanya merupakan faktor-faktor yang terabaikan 

dalam pengembangan tata guna lahan (Screening 

Study Brantas Watershed). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas adalah wilayah 

daratan yang dibatasi oleh punggung bukit yang menerima air 

hujan dan mengalirkan melalui sungai Brantas hingga bermuara 

ke laut atau danau. Secara umum kondisi DAS Brantas adalah 

sebagai berikut: luas 1,2 juta ha, mencakup 12 kabupaten dan 7 

kota. Luas hutan sekitar 20% sebagian kondisinya rusak. Luas 

kawasan hutan didominasi oleh lahan pertanian sawah (40%) 

dan perkebunan (20%). Tanah vulkanik yang relatif subur tetapi 

sensitif erosi dan longsor. Curah hujan rata-rata tinggi antara 

1200 mm – 2800 mm/tahun. Jumlah penduduk sekitar 16 juta 

jiwa. Terdapat bangunan air yang vital untuk mendukung 

penyediaan air bagi pertanian, PLTA, air baku minum, industri, 

dan pariwisata. Menurut Bapeprop Jawa Timur, permasalahan 

DAS Brantas adalah mencakup degradasi kuantitas sumber-

sumber air di daerah pengaliran sungai berupa kurangnya 

tegakan kayu di kawasan hutan lindung, terutama di kawasan 

Taman Hutan raya (TAHURA) R. Suryo, terjadinya lahan kritis di 

luar dan di dalam kawasan hutan di DAS Brantas, pemanfaatan 
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lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga 

menimbulkan erosi tanah yang berlebihan serta berkurangnya 

resapan air permukaan, penambangan bahan galian pasir liar di 

badan air yang berpengaruh terhadap bangunan fisik pengairan 

dan kuantitas air irigasi. Degradasi kualitas sumber-sumber air 

di daerah aliran sungai akibat residu pertanian yang berasal dari 

pencemar limbah pestisida dan pupuk anorganik dan limbah 

domestik yang disebabkan masih banyaknya masyarakat yang 

membuang limbah rumah tangga dan limbah industri yang tidak 

diolah sebelum dibuang ke badan air. 

Dampak kerusakan DAS bagian hulu antara lain tingginya 

tingkat sedimentasi di waduk menyebabkan kapasitas tampung 

waduk untuk penyediaan air pada musim kemarau dan juga 

menahan debit banjir pada musim hujan menjadi berkurang. 

Berkurangnya penutup lahan menyebabkan kemampuan untuk 

menahan air hujan berkurang, hal ini selain menyebabkan hujan 

yang jatuh sebagian besar berubah menjadi limpasan dan 

menyebabkan banjir. Pertambahan penduduk dan 

pembangunan ekonomi yang pesat mengakibatkan kondisi 

kualitas air Sungai Brantas semakin menurun (Fathurrohman, 

2008). 

Berdasarkan indikator kualitas air menurut Yetti (2007) 

pada tahun 2003 Sungai Brantas mempunyai pH 7,8, 

kandungan nitrit sebesar 3,79 mg/L dan fosfat sebesar 0,5 

mg/L, sedangkan pada tahun 2004 BOD Sungai Brantas 

sebesar 18,83 mg/L dan COD 39,59 mg/L yang masing-masing 

di atas ambang batas baku mutu, hal ini mengindikasikan 

adanya pencemaran di DAS Brantas yang menyebabkan 

penurunan peruntukan. Secara statistik (metode STORET) 

menunjukkan bahwa Kali Brantas di daerah hulu dan tengah 

(mulai dari jembatan pendem kota Batu sampai dengan DAM 

Lengkong) berada pada kondisi tercemar sedang dan di hilir 

(mulai dari DAM lengkong hingga pecah menjadi Kali Surabaya 
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dan Kali Porong sampai ke muara) tercemar berat (BLH Jawa 

Timur, 2011). 

 

2.6 Metode Regresi 

Menurut Nugraha (2009), menyatakan bahwa metode 

regresi adalah suatu metode statistik untuk menyelidiki dan 

memodelkan hubungan antara variabel respon Y dan variabel 

prediktor X. misalkan diberikan himpunan data {(X, Y)}, i= 1, ..., 

n. Secara umum hubungan antara Y dan X dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Yi= m(Xi) + ɛi ................................................................................(2.1) 

dengan m(x) adalah suatu fungsi regresi yang belum diketahui 

dan ingin ditaksir dan ɛi adalah suatu variabel acak yang 

menggambarkan variasi Y di sekitar m(x). 

Penasiran fungsi regresi dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu secara parametrik dan nonparametrik. Pada regresi 

parametrik digunakan bentuk fungsi parametrik tertentu sebagai 

m(x). m(x) digambarkan oleh sejumlah hingga parameter yang 

harus ditaksir. Regresi parametrik terdapat beberapa asumsi 

mengenai model, sehingga diperlukan pengecekan akan 

terpenuhinya asumsi tersebut. Contoh bentuk model regresi 

parametrik dengan satu variabel prediktor: 

1. Model regresi linier sederhana yaitu model dengan satu 

variabel prediktor yang hubungannya dengan variabel 

respon Y digambarkan oleh sebuah garis lurus. Bentuk 

persamaannya yaitu: 

Y= β0 + β1X + ɛ (2.1)......................................(2.2) 

2. Model persamaan polinomial orde 2 (model kuadratik) 

yaitu kurva regresi digambarkan oleh kurva lengkung 

kuadratik. Bentuk persamaannya yaitu: 

Y= β0 +β1X + β2X
2 + ɛ......................................(2.3) 

3. Model polinomial orde ke-k. persamaannya yaitu: 

Y= β0 + β1X + β2X
2 +...+ βkX

k + ɛ......................(2.4) 
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Pada model-model regresi tersebut parameter regresi 

biasanya ditaksir dengan menggunakan metode least square. 

Metode least square merupakan salah satu metode yang paling 

banyak digunakan untuk menduga parameter-parameter 

regresi. Biasanya penduga least square ini diperoleh dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat residual. 

 

2.7 Persamaan Linier 

Sistem persamaan linier merupakan salah satu model dan 

masalah matematika yang banyak dijumpai di dalam berbagai 

disiplin ilmu, termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, 

ilmu-ilmu sosial, teknik dan bisnis. Sistem-sistem persamaan 

linier muncul secara langsung dari masalah-masalah nyata dan 

merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah-masalah 

lain, misalnya penyelesaian sistem persamaan non linier 

simultan. Suatu sistem persamaan linier terdiri atas sejumlah 

berhingga persamaan linier dalam sejumlah berhingga variabel. 

Setiap tahapan metode, akan dilakukan kajian koefisien 

determinasi (R2), nilai konstanta, dan koefisien regresi dengan 

kriteria (Pamungkas, 2013): 

1. Semakin banyak variabel, maka model semakin baik, hal ini 

karena dengan semakin banyak variabel independen maka 

semakin banyak informasi yang dapat dijelaskan mengenai 

hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen. 

2. Tanda koefisien regresi sesuai yang diharapkan. Tanda 

koefisien regresi (konstanta) diharapkan bernilai positif 

karena frekuensi tingkat kecelakaan (variabel dependen) 

tidak mungkin bernilai negatif. 

3. Nilai konstanta regresi semakin mendekati nol adalah 

semakin baik. Nilai konstanta mendekati nol berarti nilai itu 

mendekati nilai asymptot sehingga persamaan yang ada 
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semakin mendekati kondisi aktual atau lebih dapat 

menggambarkan/merepresentasikan kondisi aktual. 

4. Nilai R2 semakin besar, maka model semakin baik. Koefisien 

determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 

2.8 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi yang dinyatakan dengan R² untuk 

pengujian regresi linier berganda yang mencakup lebih dari dua 

variabel adalah untuk mengetahui proporsi keragaman total 

dalam variabel tak bebas (Y) yang dapat dijelaskan atau 

diterangkan oleh variabel-variabel bebas (X) yang ada di dalam 

model persamaan regresi linier berganda secara bersama-

sama. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisa korelasi 

adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antar variabel misalnya hubungan dua variabel. Apabila terdapat 

hubungan antara variabel maka perubahan-perubahan yang 

terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan variabel lainnya. Jadi, dari analisis korelasi dapat 

diketahui hubungan antara variabel tersebut. Korelasi yang 

terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi 

negatif, tidak ada korelasi ataupun korelasi sempurna (Bhirawa, 

2010). 
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1.  Korelasi Positif 

Korelasi positif adalah korelasi dua variabel, dimana apabila 

variabel bebas X mengikat maka variabel tak bebas Y 

cenderung meningkat pula. Hasil perhitungan korelasi 

mendekati +1 atau sama dengan +1. 

2. Korelasi Negatif 

Korelasi negatif adalah korelasi dua variabel, dimana apabila 

variabel bebas X meningkat maka variabel tak bebas Y 

cenderung menurun. Hasil perhitungan korelasi mendekati (-

1). 

3. Tidak ada korelasi 

Tidak adanya korelasi terjadi apabila variabel bebas X dan 

variabel tak bebas Y tidak menunjukkan adanya hubungan. 

Hasil perhitungan korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. 

4. Korelasi Sempurna 

Korelasi sempurna adalah korelasi dua variabel dimana 

kenaikan atau penurunan harga variabel X berbanding 

dengan kenaikan atau penurunan harga variabel tak bebas 

Y, untuk mengukur kuat tidaknya antara variabel bebas dan 

tak bebas, ditinjau dari besar kecilnya nilai koefisien korelasi 

(r). Semakin besar nilai r maka semakin kuat hubungannya 

dan jika r semakin rendah maka hubungannya semakin 

lemah. 

 

2.9 Model 

Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsep 

yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu 

realitas (Murniati dan Usman, 2009). Pemodelan matematika 

merupakan proses dalam memperoleh pemahaman matematika 

melalui konteks dunia nyata (Turmudi, 2010). Sebuah model 

matematika adalah sebuah model abstrak yang menggunakan 

bahasa matematis untuk menjelaskan perilaku dari sebuah 

sistem (Prihantoosa, 2012). 



21 
 

Model matematika merupakan sekumpulan persamaan 

atau pertidaksamaan yang mengungkapkan perilaku suatu 

permasalahan yang nyata. Model matematika dibuat 

berdasarkan  asumsi-asumsi. Model matematika yang telah 

dibentuk akan dilakukan analisa, agar model yang dibuat 

representatif terhadap permasalahan yang dibahas. Banyak 

permasalahan yang timbul dari berbagai bidang ilmu, misalnya 

bidang kesehatan, kimia, biologi, dan lain-lain yang dibuat 

model matematikanya (Ekawati, 2011). 

 

2.10 Software SPSS 

SPSS adalah 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 untuk dipahami cara pengoperasiannya. 

Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah 

menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS merupakan 

sebuah program komputer yang digunakan untuk analisis 

statistik. Antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 vendor 

utama untuk SPSS disebut PASW (Predictive Analytics 

Software) Statistik. Program yang dimodifikasi dan ditingkatkan 

dari SPSS adalah : AMOS (Analisis Struktur Moment)–add-on 

yang memungkinkan pemodelan persamaan struktural dan 

struktur kovarians, analisis jalur, dan memiliki kemampuan yang  

lebih mendasar seperti analisis regresi linier, ANOVA dan 

ANCOVA (Bhirawa, 2010). 

Penyelesaian suatu persamaan sistem persamaan linier 

adalah mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang 

memenuhi semua persamaan linier yang diberikan, 

memudahkan dalam proses analisis maka digunakan alat bantu 

perangkat lunak program komputer SPSS. Terdapat 4 metode 

yang dapat digunakan dalam memasukkan/menyeleksi variabel 
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bebas dalam program SPSS yaitu metode enter, backward 

elimination, forward elimination, dan metode stepwise 

elimination. 


