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BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di DAS Brantas, dengan 

pembagian dua lokasi yaitu lokasi pengambilan sampel (data 

acuan) di DAS Brantas yang melalui Kota Batu dan lokasi DAS 

Brantas yang melalui Kota Malang untuk diprediksi kualitas 

airnya berdasarkan data acuan. Waktu Penelitian dilakukan 

selama tiga bulan yaitu pada bulan November sampai 

Desember 2015. Peta titik pengambilan sampel ditunjukkan oleh 

Gambar 3.1. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat pendukung penelitian : 

1. Global Positioning System 

2. Rollmeter 

3. Currentmeter 

4. Botol Sampel 

5. Cool Box 

Bahan yang digunakan : 

1. Sampel air di hulu DAS Brantas untuk verifikasi hasil 

prediksi. 

2. Es batu 

3. Data kualitas air DAS Brantas Kota Batu 2015 dari 

penelitian terdahulu. 

 

3.3 Metode 

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif 

kuantitatif. Substansi proses penelitian kuantitatif terdiri dari 

aktivitas yang berurutan sebagai berikut: 

1. Mengeksplorasi, perumusan, dan penentuan masalah 

yang akan diteliti 

2. Mendesain model penelitian dan parameter penelitian 
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3. Mendesain instrumen pengumpulan data penelitian  

4. Melakukan pengumpulan data penelitian 

5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian  

6. Mendesain laporan hasil penelitian 

Digaram alir penelitian ditunjukkan oleh Gambar 3.2. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data 

2. Pengolahan Data 

3. Analisa Data 

 

3.4 Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan 

meliputi data hasil sampling pada hulu Sungai Brantas. 

Pemilihan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Grab Sampling, yaitu pengambilan sample sesaat 

pada tempat, kedalaman, dan waktu yang telah ditentukan. 

Pengambilan sample dilakukan pada bagian tepi dan tengah 

sungai. Diagram alir pengambilan sampel dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. Data sekunder diambil dari penelitian terdahulu 

guna memperoleh data pengukuran sesuai dengan 

parameter yang digunakan pada hulu Sungai Brantas. 

2. Penentuan Kualitas Air 

Penentuan kualitas air dilakukan setelah pengambilan 

sample pada bagian hulu DAS Brantas telah selesai 

dilakukan. Parameter yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi BOD, COD, TSS, Fosfat, dan DO. Penentuan 

kualitas air berdasarkan kelima parameter tersebut dilakukan 

dengan pengujian di laboratorium. Analisa dilakukan dengan  
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Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 
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menggunakan metode sesuai ketentuan standar yang 

berlaku. 

3. Penentuan Persamaan Pola Perubahan Kualitas Air 

Penentuan persamaan pola penurunan kualitas air 

diperoleh dengan menyusun data hasil uji laboratorium  pada 

parameter tertentu di DAS Brantas Hulu Kota Batu dari 

beberapa titik sampel yang tersedia. Penentuan persamaan 

dilakukan menggunakan  metode  regresi linier yang mewakili 

pola perubahan kualitas air di daerah hulu. Prediksi kualitas 

air di daerah hulu yang berada di Kota Malang akan 

digunakan persamaan matematis garis lurus dengan 

mengacu pada data kualitas air titik di daerah hulu. 

Persamaan yang digunakan adalah  

Yi’ = a + bx...........................................................(3.1) 

dimana Yi = kualitas air di hulu dan Xi = titik sampel. 

b = 
 ∑  iYi-∑  i

 
i=1 ∑ Yi

 
i=1

 
i=1

 ∑ i
 
-(∑  i

 
i=1 )

  ...............................................(3.2) 

 

a = 
∑ Yi
 
i=1 -b∑  i

 
i=1

 
 ..........................................................(3.3) 

 

4. Prediksi Kualitas Air 

Prediksi kualitas air yang akan dilakukan yaitu pada 4 

titik yang terletak pada hulu DAS Brantas yang melewati Kota 

Malang dengan membandingkan persamaan yang telah 

diperoleh sebelumnya menggunakan metode matematis. 

5. Validasi Persamaan 

Validasi data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat beda hasil persamaan dengan data 

aktual. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil prediksi dengan hasil uji sampel di laboratorium.  

 

 



29 
 

  

Diambil sampel pada bagian pinggir 

kanan, tengah, dan pinggir kiri sungai 

Sampel dimasukkan dalam 

botol ukuran 1.5 L 

Diberi label 

Dimasukkan ke dalam cool 

box berisi es batu 

BOD, COD, TSS, DO, Fosfat 

dianalisis di laboratorium 

Selesai 

Mulai 

Titik A1 Titik A2 Titik A3 Titik A4 

Gambar 3.2 Diagram alir pengambilan sampel 



30 
 

Proses validasi dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Menentukan persamaan dengan menggunakan 1 

variable dependent yaitu nilai debit dan variable 

independent adalah parameter yang diukur. 

2. Memprediksi nilai parameter pada titik yang belum 

diketahui kualitas air berdasarkan persamaan yang 

diperoleh. 

3. Menentukan nilai koefisien determinasi untuk setiap 

parameter dari seluruh titik pengambilan sampel, 

apabila R2 > 0.6 maka persamaan dapat digunakan. 

4. Mengambil sampel pada titik yang diprediksi untuk 

mengetahui kondisi kualitas air sebenarnya. 

5. Membandingkan hasil prediksi berdasarkan 

persamaan dengan hasil uji laboatorium (hasil 

langkah no.4) pada titik yang diprediksi. 

6. Mengetahui beda hasil prediksi dengan kondisi 

sebenarnya untuk mengetahui persamaan yang 

diperoleh sudah dapat diterapkan atau tidak (dengan 

tingkat eror terkecil maksimum adalah 1-5%). 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

Pengamatan yang dilakukan yaitu dengan mengamati 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air pada hulu DAS 

Brantas yang terletak di Kota Batu. Selanjutnya 

membandingkan dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas air pada bagian hulu DAS Brantas yang 

terletak di Kota Malang. Kualitas air di hulu Kota Malang dapat 

dipengaruhi oleh kualitas air yang berada di bagian hulu di Kota 

Batu sehingga prediksi terhadap kualitas air di hulu dapat 

dilakukan dengan menentukan pola perubahan kualitas air di 

daerah hulu. Hasil prediksi tentunya memiliki tingkat perbedaan 

dengan kondisi aktual sehingga perlu dilakukan verifikasi hasil 
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prediksi dengan mengetahui perbedaan antar hasil keduanya 

untuk memperoleh kesimpulan apakah persamaan yang 

dihasilkan dapat mewakili kondisi aktual. 
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