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PERANCAI\IGATI APLIKASI PENGT]KTIRAN KUALMAS
AIR LIMBAII MENGGTINAKA}I MICROSOFT WSUAL BASIC 6.0

DESIGNING A WATER QAALITY MEASUREMENT APPLICATION
BY USING MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0

Eneng Tita Tosida, Sanny Alfarisyi
Program Studi llmu Komputer FMIPA Universitas pakuan

E-mail : ttosida@yahoo.com

ABSTRACT

Lltaler quality monitoring is a re-measurement on components or pqrameters of water
quality al certain time. Therefore, wasle w6ter quality monitoring meuns re-measurement done
by referring to the government regulations about specification aid qmount of pollutant that is
allowed to be wasted or the amount of content that is allowable in ambient *idio in a certain
period of time. This application was designed by using Microsoft Visual Basic 6.0. Water
standard quality referred to the Decree of the Governor of West Jwa Province No.38 dated June
1991 . This application was aimed at lhe utilization of water and creating a support .for making
decision on water quality according to its group criteria.

A method was applied. This method helped calculation process in the comparison of
measurement data qnd water standard quality.
It was shown that validation test, manually or systematically, resulted in the leosl distance t,alues
that were not dilferent or closed. Therefore, it can be said that program validation test done in this
s tudy ho d funct i o ned weil and v ali d.

Kewords: Learning Veclor Quantization method, measuremenl of waste water quality, water
standard quality

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam
yang diperlukan untuk hajat hidup orang
banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup.
Oleh karena itu, sumber daya air harus
dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan
dengan baik oleh manusia serta rnakhluk
hidup yang lain. Pengelolaan sumber daya
air sangat penting, agar dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan dalam tingkat mutu
yang diinginkan. Salah satu langkah
pengelolaan yang dilakukan adalah
pemantauan dan interpretasi data kualitas
air.

Salah satu metode yang akan
digunakan dalam pemantauan dan

interpretasi data kualitas air limbah adalah
metode Learning Vector Quontization
(LVQ). Metode ini akan menginter-
pretasikan data ke dalam bentuk yektor dan
melakukan proses pemantauan dan
pembelajaran pada setiap anggota vektor
tersebut. Setiap dua nilai vektor yang
niiainya berdekatan akan dikelompokkan ke
dalam kelas yang sama. Adapun hasil
keluaran atau output yang didapatkan dari
proses pemantauan dan pembelajaran ini
adalah nilai suatu jarak yang dihasilkan dari
perbandingan kualitas air antara data
pengukuran terhadap data baku mutu air
bersih. Jarak terkecil yang dihasilkan dari
perbandingan tersebut akan dijadikan

t29



sebagai pendukung keputusan terhadap
kualitas air.

Penelitian ini bertujuan untuk
merancang aplikasi Pengukuran Kualitas Air
Limbah dengan menggunakan Microsoft
Visual Basic 6.0

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi
pada:
l. Air Limbah Outlet.
2. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode Learning
Vec tor Quant iz ation (LVO.

3. Bahasa pemrograman yang digunakan
adalah Visual Basic 6.0.

METODE PENELITIAN

Dasar Pemikiran
Dasar pemikiran penelitian ini adalah

terdapat perbedaan nilai suatu paramater air
limbah yang telah dianalisa sebelumnya
dengan pengujian yang berhingga. Namun,
ruang lingkup penelitiannya dibatasi pada
air linrbah outlet dan pengelompokan suatu
golongan sesuai dengan nilai baku mutu air
m€nurut Keputusan Gubernur Tingkat I
Jawa Barat No. 38 bulan Juni 1991. Dengan
melakukan penelitian ini yaitu dapat
menggambarkan karakteristik suatu kualitas
atau golongan air, serta bagaimana komputer
dapat memperban-dingkan nilai parameter
tersebut berdasarkan pada penilaian
kelayakan suatu sumber daya air untuk
kepentingan tertentu.

Metode Penelitian
Metodologi penelitian untuk menyele-

saikan permasalahan ini adalah dengan
membuat suatu dasar pengetahuan (base
knowledge) dimana adanya proses
pembelajaran yaitu memperbandingkan pada
baku mutu air sesuai standarisasi dari
pemerintah. Hasil perbandingan tersebut
dapat menentukan nilai bobot terkecil
dengan input melalui hasil data dari analisa
suatu pengukuran serta menentukan
golongan atau kualitas air tersebut.

r30
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Prc,se: Per.,t:irn
:-,=, ::-: :: djmulai dengan

::: j: . 
=: ----,. :::. Ciakhiri dengan

p3 ::---- -:: :-::..:lan Sebagaimana
1--

-)

:ioses penelitian.

W 
"r-3 

lttgtkuran Kuatias
AirliE

AdTE gfu pseudocode
pGrH dri 6& LVQ ini dapat
dilfr-@'ibqib:

DESKRIPSI
i'. double
j: double
col'. double I

epoh: double .
lD: double I

NRDataA : dord&
NRDataP : double I

DEKLARASI
i=0
.i 
:0

col :0
ePoh: O

lD:0
NRDataA * CounRot
NRDataP * CounRot
Poladata: 0
Polaasli :0
sumjarak: 0
jarak:0
hasil :0
NParam * Counril Q

Pertana: False

ALGORITMA
fori:0 toNRDa@

perl,atna= true
epoh: epoh + I

for j: I to RD
for col =ll a

pola&=
Poldli =
sumjdk=

Iaq
J.hft
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DESKRIPSI
i'. double
j: double
col : double
epoh: dauble
lD : double
NRDataA : dotil&
NRDataP : double

DEKLARASI
i=0
.i 
:0

col -- 0
ePoh:0
ID:0

CourtRow (data baku mutu air)
CounRow (data yang dilatih)

Pntaasii :0
sumjarak == 0
jarak = 0
hasil : 0
NParam n Counwdl (NR-DataA, NRDatap)
Pertama : False

AI,GOR.ITMA
for i:0 to NRDatP

Pertajr]a: /rue
epoh:epoh+ 7

for i: 1 to NRDataA
for col =ll to Nparam

poladdtr -, NRDataP (i, col)
polaadii . NItDataA (i, col)
suniiamk .. surnjarak +

{{Poladata -
potaasli)^2)

lrqF,
j,lara\ -- sqr (sumjarak)

Gambar 2 Pseudocode proses pengukuran
kualitas air limbah.

Implementasi Aplikasi pengukuran
Kualitas Air Limbah

ngukuran
dengan

berfungsi

progrann dij alankan. Berikut 
"0"'"n 

ili,oifl
qroses pembuka Aplikasi pengukuran
Kualitas Air Limbah.

Poladata '. double
Poiaasli : double
sumjarak : double
jarak'. double
hasll : double
NParam '. integer
Pertama '. boolean

r3l

dpertama then
Hasil *.iarak
ID *j
Pertama n- false

e lse
( pertama then

Hasil - jarak
ID +.i

end if
Sumjarak = 0
ifID=lthen

Set grafik A
end if
if lD:2 then

Set grafik B
end if
iflD:3 then

Set grafik C
end if
ifID = 4 then

Set grafik D
end if

Hasil :0
loop j

loop i
end



plikasi Pengukuran Kualitas lir
timbah Dengan lletode LVQ

DtsiEWithlh,

\tizuatrBasir 6,0

0 Lr*rr.o lsnnl,{tsrvr Versionl,l,I

i$rrgiri n .grji,rrkly*r{. fc d

Attfld ir r.lu :',-i-i

ItffErU

id*eni [eG: nrnglopl dar fEri]ub* N di8:iii lmp6 iih furprdi ,Ad$r
pelir{!ilsr dss hiliE a{ff &enala.,sar*:iyr4 srhrd.bwdnlr lI [4t irre:

Tampilan Proses Perhitungan

Proses ini pada dasarnya adalah proses
perhitungan data pengukuran dengan data
baku mutu air. Pada proses ini setiap data
yang disimpan akan dilatih kembali dengan
menggunakan metode Learning Vector

Quantization (LVQ) dan dicari sebuah nilai
bobot atau jarak yang paling kecil dari
semua perbandingan data yang ada. Nilai
bobot yang paling kecil menunjukkan bahwa
jarak tersebut termasuk ke dalam kelas atau
kualitas golongan dari data tersebut. Adapun
langkah dalam pembuatan taurpilan proses
pada program aplikasi ini, sama halnya
dengan for* utama, namun ),ang
membedakan yaitu memiliki sebuah fungsi
yang bernrjuan untuk menghitung suatu
jarak dari suatu data melalui perbandingan
antara data pengukuran terhadap data baku
mutu air.

Berikut penggalan program pada
tampilan proses perhitungan hingga
menghasilkan suatu output :

". 2. Oktober 2009

- ID As Integer
aasli srrrjarak, jarah
)-ie

ieql-Listltems.Count

2oh ke :'& i
To
fu.Count

1------ .r :r- t-- proses ini adalah

-: ,-- - :":--,.:::.bol 'PrOses'.

fr-mirE-hrrlrl)

G 
- 

+th{

t.rt
For i:

Tabel 1 Uji coba struki'-:.

No. Tampilan

PenginputanData

Penghapusan Da.ia

PengeditanData

Browsing File

Penyimpanan Data

Poses Perhitungan

Previetv

Uji coba fungsional
Uji coba ini din

menguji kebenaran dari pr

dirancang dengan mens
Learning Vector Quanr i: L.

pengukuran kualitas air Iin
dimaksudkan untuk memb
dari hasil perhitungan ma
perhitungan system. Ji]
perhitungan adalah san

Tabel 2 Data contoh kasus

No. Parameter

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Lji ctrb Eturd
I--i: Eoire' fr-.fuEal adalah suatu proses

p@ggjxn Fha. h&rry proses yang ada

Pffi 4lk g.sEbrfi guna melihat
bErfu3sl a il* agu dapat dikatakan
IE+* rrmrru- Aplikasi Pengukuran
K15jia5 -.q5 T,*rnfiah r1gmilki beberqpa
fE 1-g hr,us trrhhd, 7{rtu input, proses

:;-. are\ ien-, delete, dan

l. Amonia Bebas
2. Besi
3. Kadmium
4. Klorin Bebas
5. Mangan
6. Nitrat
7. Nitrit
8. Oksigen Terku
9- pH
10. Sulfida
ll. Timbal
12. TSS

132
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2.

J.

4.

5.

6.

7.

Tabel I Uji coba stri-rktural

No. Tampilan Keterangan

Jumal Hasil Penelitian UNIDA Vol. 1., No. 2, Oktober 2009

dikatakan bahwa sistem yang dirancang
telah valid dan sesuai. Uji coba ini
dilakukan dengan cara membandingkan satu
persatu parameter dari data input terhadap
data baku mutu air. Jika nilai yang
dihasilkan dari hasil proses aplikasi ini
sesuai dengan hasil perhitungan manual
maka program ini dikatakan telah berfungsi
dengan baik dan valid.

Proses perhitungan
Proses ini dimaksudkan untuk

memperbandingkan perbedaan proses antara
perhitungan metode LVQ secara manual dan
sistematis. Untuk nilai parameter pada pH,
agar dapat menentukan nilai tersebut yaitu
dengan mencantumkan nilai batas bawahnya
saja baik pada tampilan , Aplikasi
Pengukuran Kualitas Air Limbah maupun
pada perhitungan manualnya yang sesuai
dengan golongan atau kualitas air masing-
masing pada baku mutu air tersebut. Hustrasi
dari hal ini akan ditunjukkan dalam contoh
kasus di bawah ini.

Penginpttlan Data

Penghapusan Data

PengeditanData

Browsing File

Penyimpanan Data

Poses Perhitungan

Previetv

Berfungsi
dengan Baik

Uji coba fungsional
Uji coba ini dimaksudkan untuk

menguji kebenaran dari program yang telah
dirancang dengan menggunakan metode
Learning Vector Quantization (LVQ) dalam
pengukuran kualitas air limbah. Uji coba ini
dimaksudkan untuk membandingkan output
dari hasil perhitungan manual dengan hasil
perhitungan system. Jika kedua hasil
perhitungan adalah sama, maka dapat

Tabel 2 Data contoh kasus

Data
Pengukuran
03103t2006

Kriteria Kualitas Air
(Baku Mutu / Golongan)No. Parameter Satuan

c
l. Amonia Bebas
2. Besi
3. Kadmium
4. Klorin Bebas
5. Mangan
6. Nitrat
7. Nitrit
8. Oksigen Terlarut

9. pH
10. Sulfida
I l. Timbal
12. TSS

mg/l
mg/l
mg/l
mC/l
mg/l
mg/l
mC/l
mg/l

mgl
mg/l
mgil
mC/l

0,93
0,26

0,0009
0,009
0,08
1,07

0,03

0

5,3
0,03
0,09
l0

0
0,3

0,005
0

0,1
l0
1,0

0

6,5
0,05
0,05
1000

0,5
5,0

0,01
0

0,5
l0
1,0

>6
5

0,1

0,1
t000

o,o2 ,0

0€
0,01 iqol
0,001 0
o 2,0
o0

0,06 0
>3 0

65
0,002 :0

0,03 1,0

1000 1000

133



Proses perhitungan Metode LVQ Manual
Proses perhitungan metode LVe

manual adalah proses atau cdft kerja
perhitungannya masih menggunakan secara
analitis matematis. Adapun proses atau cara
kerj anya sebagai berikut.

Rurnus perhitungan dengan metode
LVQ:

N
Jarak:l { (Xr _\,,)"2

i: I
Ket. :

N : banyaknya parameter
X : datapengukuran
Y : data baku mutu air

:990,041915677 mgfl
Dengan cara yang sama dicari nilai (lp),
(1,3) dan (1,4) sehingga diperoleh nilai :

(1,2) : 990,07 0507 521 m{l
( 1,3) : 990,005829485 mg/l
(1,4) : 990,003375683 mg/l

\.0 2. Oktober 2009

Keteraga-n :

l. (l.l I arti4a pErbmdingan dalam proses
perhic=ffm,+a'a pengukuran pertama
(X-r rerha@ ,{.rr baku mutu air kelas

p,trbandingan dalam proses
i*a pen-eukuran pertama
d@ b6ku mutu air kelas

pahdingan dalam proses
dm pengukuran pertama
r daa baku mutu air kelas

4- 1t-+i ru1a prerbodingan dalam proses
ptrmmmW ,+* pengukuran pertama
C.\ l rerfordry dila baku mutu air kelas
ke..@rYrL

Prt.,.- :.:--:-::in
:ts:a-: .!

\Ietode LVQ

k'G€s truhiumgan metode LVe
sisteftnis ronffi qmrnr proses perhitungan
.lflgm lmlturyma&rr metOde matematiS
)q ,+trrrui:rl! ke dalam suatu program
p6da +'fus EsEfu-

I{.nsil k kerta perhitungan di atas,
d4tr ,fiHir rq.:i* Tnbel 3.

Pcr hitungan . r
tiao-tiap keias atait co -

i . Data ke- 1 melu:
golongan baku muru i

2. Data ke-2 meruD
'iulongan 'oaku nlr:i. .

3, Data ke-3 merup
golongan baku mutu I

4. Data ke-4 merup,
golongan baku mutu I

Adapun keterangar
ll-)enurut peruntukannr,
berikut (Effendi, 2003 ):

l. Golongan A, yairu a

sebagai air minum.
2. Golongan B, yaitu a

sebagai air baku air m
3 Coiongan C, r.ai:u

digunakan untuk kepe:
peternakan.

4. Golongan D, y'airu
digunakan untuk kepe
pembangkit listrik ten;

Hasil kedua perir;ru
dilihat bahwa nilai rC

terkecil jatuh pada data
menunjukkan bahua .
mempunyai jarak l ang
data baku mutu air ke-.
berarti data irasil pe:
termasuk pada kualiras
Pada golongan ini. r
dimanfaatkan kembal:
pertanian dan pembanlkr
(PLrA).

Berdasarkan ha-< r .

perhitungan tersebut. Ja
kedua nilai dari hasil per:
berbeda atau dapat dikar.
demikian uji coba ini :::
berhasil dan sesuai ds:i,
sehingga daiam u1 i c.-:.
kebenaran program
valid.

Perbandingan Data
Pengukuran

03/03/06 terhadap

Perhitungan Jarak Secara r n:g l Ne rera ngan

Manual Siste rn g n-.
Dimanfaatkan
Kembali untuk

Data Ke I

Data Ke 2

Data Ke 3

Data Ke 4

990,041915677

990,A70s07521

990,00s829485

990,003375683

990,0419156:?2I 5

w0,070fr7J2t,6,;

990,005t29rt52:r

990,m337s5ffi

{ir minum

Bahan baku air
:lnum
Keperluan
::rikanan dan

xtemakan
Kepe rluan
xnanian dan
pembangkit listrik
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Perhitungan ini dilakukan terhadap
tiap+iap kelas atau golongan baku mutu air :

l. Data ke-l merupakan kelas atau
golongan baku mutu kualitas A

2. Data ke-2 merupakan kelas atau
golongan baku mutu kualitas B

3. Data ke-3 merupakan kelas atau
golongan baku mutu kualitas C

4. Data ke-4 merupakan kelas atau
golongan baku mutu kualitas D

Adapun keterangan penggolongan air
menurut peruntukannya adalah sebagai
berikut (Effendi, 2003):
l. Golongan A, yaitu air dapat digunakan

sebagai air minum.
2. Golongan B, yaitu air dapat digunakan

sebagai air baku air minum.
3. Gotrongan C, yaitu air yang dapat

digunakan untuk keperluan perikanan dan
petemakan.

4. Golongan D, yaitu air yang dapat
digunakan untuk keperluan pertanian dan
pembangkit listrik tenaga air.

Hasil kedua perhitungan di atas, dapat
dilihat bahwa nilai terkecil atau jarak
terkecil jatuh pada data ke-empat. Hal ini
menunjukkan bahwa data yang diukur
mempunyai jarak yang terkecil terhadap
data baku mutu air kelas ke-empat, yang
berarti data hasil pengukuran teriebut
termasuk pada kualitas atau golongan D.
Pada golongan ini, air tersebut dapat
dimanfaatkan kembali untuk keperluan
pertanian dan pembangkit listrik tenaga air
(PLrA).

Berdasarkan hasil jarak dari kedua
perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa
kedua nilai dari hasil perhitungan tidakjauh
berbeda atau dapat dikatakan sama. Dengan
demikian uji coba ini dapat dikatakan telah
berhasil dan sesuai dengan rancangan awal,
sehingga dalam uji coba validasi atau uji
kebenaran program ini dapat dikatakan
valid.

KESIMPULAN

Aplikasi Pengukuran Kualitas Air
Limbah ini dirancang dengan menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0 dan metode yang
digunakan dalam proses tersebut adalah
rnetode Learning Vector euantization
(LVQ) yang memiliki beberapa tahapan
yaitu pseudecode dari setiap prosesnya
seperti pada proses penginputan data
pengukuran, proses pengukuran kualitas air
limbah, proses pengeditan data pengukuran,
proses penyimpanan dan disertai juga
flowchart dari masing-masing p.orei.
Adapun pengujian pada aplikasi ini, yaitu uji
coba struktural dan uji coba fungsional.

Uji coba struktural dilakukan pada
beberapa proses yang berada pada form
utama, yakni proses input, delete, edit data,
open, save, proses perhitungan dan preview.
Uji coba fungsional telah dilakukan dengan
memasukan suatu hasil data pengukuran dari
analisa laboratorium yang diperbandingkan
terhadap data baku mutu melalui proses
perhitungan metode LVQ secara manual dan
sistematis. Berdasarkan hasil jarak dari
kedua perhitungan tersebut menghasilkan
nilai jarak terkecil yang tidak jauh berbeda
atau dapat dikatakan sama, maka uji coba
validasi program ini dapat dikatakan telah
berfungsi dengan baik dan valid. Dengan
menganalisis serta mengimplementasikan
metode dalam berbagai proses yang
disebutkan diatas, maka diperoleh hasil
pengujian yakni komputer dapat membantu
suatu nilai inputpengukuran menjadi sebuah
golongan atau kualitas baku mutu air dan
dapat menghemat waktu dalam proses
pengambilan keputusan secara cepat serta
menghasilkan perhitungan yang lebih
akurat.
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INTRODUCTION

In addition to fee:
control of disease is an im:
broiler chicken rearing .{.
animal medicine and an:lb,
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to avoid and treat several i
feeding period. and mini:-
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