
25 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Studi Pustaka 

Mencari literatur yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan data-

data yang relevan terhadap topik dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, 

informasi mengenai lokasi penelitian dan peraturan perundang-undangan yang 

sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sungai Code yang dimulai pada hulu Sungai Code 

yaitu dari Jembatan Ngentak kemudian bagian hilir berakhir di Jembatan 

Wonokromo. Sungai Code yang melintasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Bantul merupakan satu aliran dari Sungai Boyong. Sungai ini 

mengalir dari utara ke selatan yang kemudian bergabung dengan Sungai Opak 

mengalir menuju Samudra Hindia. Panjang lokasi penelitian ± 21 km dari titik 1 

yaitu Jembatan Ngentak hingga titik 7 yaitu Jembatan Wonokromo. Peta lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian di Sungai Code  
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir pada 

Gambar 3.2. berikut : 

Studi Literatur

Pembagian Segmentasi Sungai

Pengumpulan Data  

Memasukkan Data Kedalam Program

RUN PROGRAM

Menghitung Daya Tampung Beban Pencemaran

Data Primer:
-Data Kualitas Air meliputi 

Amonia, Fosfat, TSS, pH, Suhu, 
Debit yang dilakukan di lapangan 

dan Laboratorium Kualitas 
Lingkungan

Data Sekunder: 
- Data Klimatologi dan 

Meteorologi (BMKG DIY)
- Data Hidrolika (BLH DIY) 

Analisa 

Penyusunan Laporan

Uji Kalibrasi 

Penggunaan Model 

Uji Validasi 

Simulasi / Skenario Model 

Penentuan Lokasi Penelitian

Model siap digunakan untuk simulasi

Ya

Tidak

Model mendekati data

Tidak

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.4 Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diamati adalah parameter Amonia, 

Fosfat dan TSS tiap titik pengambilan sampel. 

 

3.5 Tahapan Pemodelan QUAL2Kw 

a. Segmentasi Sungai 

Segmentasi sungai adalah membagi ruas sungai didasarkan pada 

pembagian segmentasi yang telah ditetapkan oleh BLH. Pembagian 

segmen sungai dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu 

batas administrasi, penggunaan lahan dan kondisi daerah aliran sungai, 

lokasi pemantauan atau titik sampling kualitas air. Dalam penelitian ini 

dilakukan pada segmen Ngentak - Gondolayu – Sayidan – Keparakan – 

Tungkak – Ngoto – Wonokromo. Dengan total panjang segmen yakni 

20,93 km (Gambar 3.3).  

Gambar 3.3 Segmentasi Sungai  
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Adapun lokasi rinci dari keenam ruas tersebut dapat dilihat pada Tabel 

3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Segmentasi Ruas Sungai 

Segmen 
Upstream-

Downstream 
Kode 

Panjang 

(Km) 

Elevasi (m) Koordinat 

Hulu Hilir Hulu Hilir 

1 
Ngentak-

Gondolayu 
S1-S2 9.966 227 133 

  7°43'21.53"S   7°47'22.34"S 

110°23'21.72"E 110°22'7.62"E 

2 
Gondolayu-

Sayidan 
S2-S3 1.423 133 125 

  7°47'22.34"S   7°48'4.90"S 

110°22'7.62"E 110°22'16.70"E 

3 
Sayidan-

Keparakan 
S3-S4 0.698 125 121 

  7°48'4.90"S   7°48'21.96"S 

110°22'16.70"E 110°22'27.31"E 

4 
Keparakan-

Tungkak 
S4-S5 1.113 121 100 

  7°48'21.96"S   7°48'56.08"S 

110°22'27.31"E 110°22'28.21"E 

5 
Tungkak-

Ngoto 
S5-S6 4.520 100 95 

  7°48'56.08"S   7°51'5.33"S 

110°22'28.21"E 110°22'31.22"E 

6 
Ngoto-

Wonokromo 
S6-S7 3.211 95 68 

  7°51'5.33"S   7°52'21.46"S 

110°22'31.22"E 110°22'59.99"E 

 

Selain penentuan segmen, dalam penelitian ini juga dilakukan penentuan 

point source (Gambar 3.4) yang berada di sepanjang segmen yang sudah 

ditentukan. 

 

Gambar 3.4 Letak Titik Point Source  
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Adapun lokasi rinci dari point source tersebut dijelaskan pada Tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Letak Titik Point Source 

Segmen 
Point 

Source 
Kode 

Panjang 

(Km) 

Elevasi (m) Koordinat 

Hulu Hilir Hulu Hilir 

S1-S2 

Kolam 

Ikan 
P1 1.467 - 177 

-   7°43'59.69"S 

- 110°23'10.63"E 

Drainase P2 4.796 177 133 
  7°43'59.69"S   7°45'45.84"S 

110°23'10.63"E 110°22'14.05"E 

S2-S3 
IPAL 

Komunal 
P3 3.668 133 125 

  7°45'45.84"S   7°47'21.29"S 

110°22'14.05"E 110°22'7.37"E 

S4-S5 

MCK 

Umum 
P4 2.421 125 121 

  7°47'21.29"S   7°48'30.47"S 

110°22'7.37"E 110°22'26.25"E 

MCK 

Umum 
P5 0.013 121 105 

  7°48'30.47"S   7°48'30.87"S 

110°22'26.25"E 110°22'26.36"E 

Industri 

Tahu  
P6 0.036 105 105 

  7°48'30.87"S   7°48'32.00"S 

110°22'26.36"E 110°22'26.83"E 

MCK 

Domestik 
P7 0.085 105 98 

  7°48'32.00"S   7°48'34.31"S 

110°22'26.83"E 110°22'28.19"E 

S5-S6 Drainase P8 5.231 98 84 
  7°48'34.31"S   7°51'5.28"S 

110°22'28.19"E 110°22'31.29"E 

S6-S7 

Drainase P9 0.150 84 79 
  7°51'5.28"S   7°51'9.84"S 

110°22'31.29"E 110°22'33.34"E 

Irigasi  P10 0.404 79 76 
  7°51'9.84"S   7°51'22.29"S 

110°22'33.34"E 110°22'34.00"E 

Rumah 

Makan  
P11 0.891 76 72 

  7°51'22.29"S   7°51'46.59"S 

110°22'34.00"E 110°22'37.08"E 

DAM P12 1.155 72 70 
  7°51'46.59"S   7°52'7.14"S 

110°22'37.08"E 110°23'4.25"E 

 

b. Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengukuran secara 

langsung di lapangan dan uji laboratorium. Data sekunder diperoleh dari 
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dinas terkait, laporan resmi dan buku pustaka. Data tersebut meliputi 

data geografi, klimatologi dan meteorologi, hidrolika, serta kualitas air 

baik air sungai maupun sumber pencemar.  

1. Data Primer  

Data primer yang didapat meliputi data kualitas air Sungai Code 

(stream source) dan data pencemar titik (point source) dari observasi 

lapangan secara langsung antara lain pengambilan air sampel, data 

titik letak koordinat (letak serta elevasi), kecepatan angin, 

pengukuran suhu, pH, debit sumber pencemar dan debit 

pengambilan air sungai. Penentuan titik pengambilan kualitas air 

sungai didasarkan atas pertimbangan kemudahan akses, biaya dan 

waktu sehingga ditentukan titik-titik yang dianggap mewakili 

kualitas air Sungai Code dari hulu ke hilir. Untuk data kualitas air 

sungai meliputi Amonia, Fosfat, dan TSS dianalisis di Laboratorium 

Kualitas Air Teknik Lingkungan UII. Tata cara melakukan 

pengujian kadar amonia dengan spektrofotometer secara fenat 

mengacu pada (SNI 06-6989.30-2005), uji kadar fosfat dengan 

spektrofotometer secara asam askorbat mengacu (SNI 06-6989.31-

2005), dan pengujian kadar TSS secara gravimetri mengacu (SNI 

06-6989.3-2004).  

2. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dinas 

terkait maupun literatur lain yang didapat melalui instansi-instansi 

terkait penelitian.  

1) Data lebar sungai dan kedalaman Sungai Code diperoleh dari 

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta.  

2) Data klimatologi berupa tutupan awan dari BMKG D.I. 

Yogyakarta.  

3) Peta administrasi, peta topografi dan peta penggunaan lahan.  

4) Data hidrolika: panjang, kecepatan aliran, kedalaman, 

kemiringan dan lebar sungai.  



32 

 

c. Input Data   

Data yang diinput adalah data sekunder dan data primer meliputi data 

hidrolika dan data kualitas sungai stream source dan point source yang 

diukur langsung di lapangan dan uji laboratorium. Data yang diinput 

pada lembar kerja (worksheet) dalam model QUAL2Kw di dalam format 

Microsoft Excel antara lain : 

(1) Headwater meliputi debit serta data kualitas air di hulu. 

(2) Reach meliputi pembagian segmen, panjang segmen, koordinat 

segmen, ketinggian, kemiringan, n Manning dan lebar dasar 

sungai.  

(3) Temperatur udara, kecepatan angin, awan dan naungan.  

(4) Reach Rates worksheet meliputi beberapa alternatif koefisien 

parameter kualitas air dan metode perhitungan yang ingin dipilih 

oleh pengguna.  

(5) Point Sources meliputi lokasi sumber tertentu, debit aliran yang 

masuk sungai, temperatur, pH, Amonia, Fosfat dan TSS.  

(6) Diffuse Source 

(7) Hydraulics Data meliputi debit, kedalaman dan kecepatan aliran. 

(8) WQ data meliputi data kualitas air. 

d. Kalibrasi Model  

Kalibrasi bertujuan untuk menyesuaikan hasil prediksi model/data 

model mendekati data yang dikumpulkan di lapangan. Kalibrasi 

pembentukan model dilakukan dengan cara trial and error serta running 

program secara berulang-ulang sehingga hasil model mendekati kondisi 

sebenarnya.  

e. Penentuan Koefisien Model  

Setelah data dimasukkan dan QUAL2Kw dijalankan, dengan menekan 

tombol “run” didapat hasil proses dalam bentuk grafik dan tabel secara 

otomatis. Dalam menentukan koefisien model yang perlu dilakukan 

adalah me-running model berulang-ulang hingga diperoleh hasil model 

sesuai atau mendekati kondisi sebenarnya.  
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f. Validasi Model 

Nilai model yang sudah terkalibrasi selanjutnya diperlukan proses 

validasi model. Validasi model digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

model yang dihasilkan dengan data kualitas air yang sebelumnya diinput 

dalam proses pemodelan sehingga dapat digunakan untuk menjalankan 

skenario. Berikut adalah rumus perhitungan uji validasi (Marlina, 2015): 

𝑹𝑴𝑺𝑷𝑬 = √
𝟏

𝒏
[∑ (

𝑺𝒕 − 𝑨𝒕

𝑨𝒕
)

𝟐𝒏

𝒏=𝟏
] × 𝟏𝟎𝟎%                  (𝟑. 𝟏) 

 

Dimana: 

RMSPE : Root Mean Square Percent Error 

St : Nilai simulasi pada waktu t 

At : Nilai aktual pada waktu t 

N : Jumlah pengamatan (t=1,2,....,n) 

Apabila nilai RMSPE dibawah 0,5 menyatakan bahwa model dapat 

digunakan dan dapat diterima (Deksissa, 2004). 

g. Simulasi Model 

Simulasi model dilakukan dengan berbagai skenario. Model yang telah 

terkalibrasi dapat dimodelkan dengan berbagai modifikasi untuk melihat 

sifat dan perilaku pencemar dengan mempertimbangkan keakuratan 

hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa skenario yang digunakan 

untuk menggambarkan kualitas air sungai dalam bentuk model.   

Tabel 3.3 Simulasi Model 

Skenario Kualitas Air di Hulu  Sumber Pencemar Kualitas Air di Sungai 

1 Eksisting Eksisting Model 

2 Eksisting Estimasi tahun 2021 Model 

3 *Baku Mutu Kelas I Kondisi Awal Model 

4 *Baku Mutu Kelas I Trial and Error Baku Mutu Air Kelas I 

Keterangan : *BMA = Baku Mutu Air berdasarkan (Peraturan Gubernur DIY No. 

20 Tahun 2008) 

a) Skenario 1 : merupakan simulasi hasil pembentukan model sesuai 

dengan kondisi eksisting.  
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b) Skenario 2 : merupakan simulasi dengan mengestimasi beban 

pencemaran tahun 2021 (hanya untuk limbah domestik sedangkan 

limbah industri dan persawahan diasumsikan tidak berubah). 

c) Skenario 3 : merupakan simulasi dengan pembentukan model 

kualitas air sungai di hulu sesuai dengan baku mutu kelas I sesuai 

dengan Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 dan kondisi 

sungai awal dengan tanpa beban pencemar yang masuk.  

d) Skenario 4 : merupakan simulasi hulu sungai dengan menyesuaikan 

Baku Mutu Air Kelas I Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 

dan kondisi sungai menggunakan trial error sampai berada dibawah 

baku mutu.  

 

h. Beban Pencemaran  

Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung 

dalam jumlah air atau limbah, dimana beban cemaran perhari dapat 

dirumuskan : 

 

BP  = Debit (L/detik) x Konsentrasi (mg/L) 

 = (Beban Pencemaran (mg/L) x 86.400) : 1000000     (3.1) 

 

(Irsanda, 2014) 

 

i. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) 

Perhitungan daya tampung beban pencemaran di Sungai Code 

menggunakan simulasi skenario 3 dan skenario 4. Pada skenario 3 

merupakan kondisi awal tanpa adanya beban pencemar dengan 

menghilangkan sumber pencemar limbah industri, limbah domestik, dan 

persawahan sedangkan pada skenario 4 merupakan kondisi sungai 

dengan beban pencemar di trial and error hingga data model mendekati 

baku mutu kelas satu.  
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Dari kedua simulasi tersebut didapatkan hasil berupa debit dan besarnya 

konsentrasi beban pencemar di tiap segmen pada lembar kerja source 

summary (Irsanda, 2014).  

 

Daya Tampung = Beban pencemar maksimum – beban pencemar 

kondisi awal (beban tanpa pencemar).     (3.2) 

 

 


