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Abstrak— Sungai merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari 

kehidupan kita sehari-hari. Dalam tubuh manusia sendiri terdapat sekitar 80% air di 

mana kadar tertinggi terdapat dalam otak dan darah manusia. Sehingga manusia 

membutuhkan air bersih agar dapat terus melakukan aktivitas dengan normal. Namun 

sayangnya kerusakan lingkungan air baik yang ada di sungai maupun laut merupakan 

ulah manusia. Banyak orang yang membuang sampah seenaknya di sungai, 

membuang limbah pabrik di sungai sehingga membuat air sungai menjadi kotor, bau 

dan tercemar yang menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sungai. Analisis 

kualitas air sungai sangat berhubungan dengan klasifikasi dalam penentuan kualitas 

air sungai. Proses Analisa kualitas air Sungai Winongo dilakukan dengan Fuzzy 

Inference System metode Mamdani.  Input  yang dibutuhkan adalah parameter uji 

kualitas air yang terdiri dari parameter fisika  dan parameter kimia. Metode Fuzzy 

Mamdani digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air sungai ke dalam empat 

kelas yaitu memenuhi baku mutu (kondisi baik), tercemar ringan, tercemar sedang, 

dan tercemar berat. Hasil akurasi antara hasil perhitungan metode Fuzzy Mamdani 

dengan hasil perhitungan kualitas air sungai metode STORET sebesar 93,333 %. 

Kata kunci: Klasifikasi, kualitas air sungai, STORET, Fuzzy Mamdani 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Sungai merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. 

Dalam tubuh manusia sendiri terdapat sekitar 80% air di mana kadar tertinggi terdapat dalam otak dan 

darah manusia [1]. Oleh karena itu manusia membutuhkan air bersih agar dapat terus melakukan aktivitas 

dengan normal. Namun sayangnya kerusakan lingkungan air baik yang ada di sungai maupun laut 

merupakan ulah manusia. Banyak orang yang membuang sampah seenaknya di sungai, membuang 

limbah pabrik di sungai sehingga membuat air sungai menjadi kotor, bau dan tercemar yang 

menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

diperlukan suatu upaya untuk menjaga kuantitas, kontinuitas, dan kualitas sungai. Sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 upaya untuk memantau dan mengendalikan 

pencemaran air sungai adalah melakukan pengukuran dan analisis kualitas air sungai. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tentang Pedoman Penentuan Status mutu air bahwa 

penentuan status air dapat menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) dan STORET [2]. Metode 

STORET merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. 

Dengan metode STORET ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui 

baku mutu air. Metode ini masih menggunakan perhitungan secara manual sehingga dirasa kurang efektif. 

Penggunaan metode lain seperti Fuzzy Inference System (FIS) dapat membantu proses dalam klasifikasi 

penentuan kualitas air sungai. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penentuan klasifikasi status mutu air telah 

dilakukan oleh Mazenda dkk. (2014) dengan judul “Implementasi Fuzzy Inference System (FIS) Metode 

Tsukamoto pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kualitas Air Sungai” [2]. Pada penelitian 

tersebut diteliti status mutu air sungai paada Stasiun Monitoring Waduk Sutami Hulu dengan 

menggunakan 7 parameter, yaitu : TSS, BOD, COD, DO, pH, Fenol, dan Minyak & Lemak. Hasil dari 
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penelitian tersebut, status mutu air dibagi menjadi empat kriteria yaitu memenuhi baku mutu, tercemar 

ringan, tercemar sedang, dan tercemar berat. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khasanah (2016) menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) 

Mamdani untuk analisis kualitas air sumur [3]. Digunakan 17 parameter yaitu : Warna, Kekeruhan, TDS, 

pH, Klorida, Kesadahan, Zat Organik, Sulfat, Flourida, Nitrit, Nitrat, Besi, Mangan, Sianida, Timbal, 

Coliform, Coli Tinja, dan outputnya berupa klasifikasi kualitas sumur yang dikelompokkan menjadi 

empat, yaitu: Memenuhi Baku Mutu, Tercemar Ringan, Tercemar Sedang, dan Tercemar Berat. 

Berdasarkan penelitian ini, metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan untuk mengelompokkan data ke 

dalam kelas berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Raman, dkk (2009) dengan judul “Fuzzy Logic Water Quality 

Index and Importance of Water Quality Parameter” [4]. Digunakan DO, BOD, pH, Coliform, dan Suhu 

sebagai parameternya. Kemudian membaginya ke dalam lima kelas yaitu kelas I, kelas II, kelas III, kelas 

IV, dan kelas V. 

Selain itu, Pauzi, A., dkk (2008) juga melakukan penelitian sejenis dengan judul “Development of  

New Water Quality Mode Using Fuzzy Logic System for Malaysia” [5]. Digunakan DO, BOD, Cod, TSS, 

pH, Ammonical Nitrogen, dan mengklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi yaitu, adequate, acceptable, 

dan highly acceptable.  

Leelavathy, R., dkk. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “River Water Quality Analysis by 

Fuzzy Approach- a Case Study of Chunnambar River of Pondicherry” [6]. Digunakan DO, BOD, pH, 

Coliform, dan suhu sebagai parameternya dan mengklasifikasikan kualitas air tersebut menjadi empat 

kelas yaitu, Excellent, Very Good, Good, dan Unfit. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Semiromi, Babaei., dkk (2011) menggunakan Fuzzy logic 

untuk menentukan klasifikasi kualitas air Sungai Karoon di Iran [7]. Digunakan DO, TDS, Turbidity, 

Nitrat, Fecal Coliform, pH, serta mengklasifikasikannya ke dalam lima kelompok yaitu Excellent, Good, 

Fair, Marginal, dan Poor.  

Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan penelitian yang berjudul 

“Klasifikasi Kualitas Air Sungai Winongo Menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) Metode 

Mamdani”. Pada penelitian ini, untuk menentukan kualitas sungai menggunakan 15 parameter terdiri dari 

Warna, TDS, TSS, BOD, COD, DO, pH, Klorin Bebas, Nitrat, Nitrit, Timbal, Coliform, Koli tinja, Fenol, 

dan Minyak & Lemak. Metode Fuzzy Mamdani digunakan untuk menentukan kualitas air sungai ke 

dalam empat kelas yaitu: Memenuhi Baku Mutu, Tercemar Ringan, Tercemar Sedang, dan Tercemar 

Berat.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dasar teori dan sumber acuan tentang 
klasifikasi, kualitas air sungai, metode STORET, dan metode fuzzy mamdani. 

B. Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber 

yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu data kualitas air sungai yang diperoleh dari website Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat resmi 

http:/blh.jogjaprov.go.id.html [8]. Data data diunduh pada tanggal 1 Juni 2017. 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data kualitas Sungai Winongo dari tahun 

2007 sampai 2016 didapat data sebanyak 30 data. Klasifikasi penentuan status mutu air sungai tersebut 

menggunakan metode STORET yang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 

tentang Pedoman Penentuan Status mutu air. 

Analisis data bertujuan untuk mengklasifikasikan kriteria kualitas air sungai dengan menggunakan 

model fuzzy. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 1). Identifikasi data kualitas air sungai, 2). 

Menentukan input-output, 3). Menentukan himpunan universal pada variabel input dan output, 4). 

Mendefinisikan himpunan fuzzy pada input dan output, 5). Membentuk aturan fuzzy berdasarkan nilai 

kenaggotaan data, 6). Melakukan inferensi fuzzy, 7). Melakukan defuzzifikasi, 8). Melakukan pengujian 

keakurasian data, dan 9). Kesimpulan [9]. 
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Di dalam penelitian ini ada 15 kriteria yang digunakan dalam proses klasifikasi kualitas air sungai, 

antara lain : warna, TDS, TSS, BOD, COD, DO, pH, Klorin bebas, Nitrat, Nitrit, Timbal, Coliform, Coli 

Tinja, Fenol, dan Minyak & Lemak. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah perhitungan menggunakan metode Fuzzy Mamdani adalah sebagi berikut: 

A. Proses input data 

Diketahui data sungai 1 termasuk ke dalam klasifikasi “Tecemar Berat” dan memiliki kriteria seperti 

berikut: Warna = 12,6 mg/L,TDS = 101,3 mg/L, TSS = 33 mg/L, BOD = 7 mg/L, COD = 12,5 mg/L, DO 

= 7 mg/L, pH = 7,5, Klorin bebas = 0,033 mg/L, Nitrat = 1 mg/L, Nitrit = 0,008 mg/L, Timbal = 0,06 

mg/L, Coliform = 4433 JPT/100 mL, Coli Tinja = 2433 JPT/100 Ml, Minyak & Lemak= 166 µg/L 

B. Proses Fuzzifikasi 

Langkah pertama adalah menghitung derajat keanggotaan masing-masing variael yang sudah 

ditentukan himpunan universalnya terlebih dahulu. Berikut perhitungan derajat keanggotaan untuk tiap 

kriteria: 

1. Warna  

Warna memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu jernih, sedang, dan kekuningan. Himpunan fuzzy untuk 

parameter warna (�� � �0	70�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 1. FUNGSI KEANGGOTAAN WARNA  

2. Residu Terlarut (TDS) 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter TDS (�
 � �0	2000�	 adalah sebagai berikut: 

 
 GAMBAR 2. FUNGSI KEANGGOTAAN TDS   

3. Residu Tersuspensi (TSS) 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter TTS (�� � �0	100�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 3. FUNGSI KEANGGOTAAN TSS 

4. BOD 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu baik, sedang, dan buruk. Himpunan fuzzy untuk 

parameter BOD (�� � �0	12�	 adalah sebagai berikut: 
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GAMBAR 4. FUNGSI KEANGGOTAAN BOD 

5. COD 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu baik, sedang, dan buruk. Himpunan fuzzy untuk 

parameter COD (�� � �0	100�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 5. FUNGSI KEANGGOTAAN COD 

6. DO 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu baik, sedang, dan buruk. Himpunan fuzzy untuk 

parameter DO (�� � �0	10�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 6. FUNGSI KEANGGOTAAN DO 

7. pH 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu asam, normal, dan basa. Himpunan fuzzy untuk 

parameter pH (�� � �0	10�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 7. FUNGSI KEANGGOTAAN pH 

8. Klorin bebas 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Klorin bebas (�� � �0	0,1�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 8. FUNGSI KEANGGOTAAN KLORIN BEBAS 
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9. Nitrat 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Nitrat (�� � �0	20�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 9. FUNGSI KEANGGOTAAN NITRAT 

10. Nitrit 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Nitrit (��� � �0	2�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 10. FUNGSI KEANGGOTAAN NITRIT 

11. Timbal 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Timbal (��� � �0	0,5�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 11. FUNGSI KEANGGOTAAN TIMBAL 

12. Coliform 

 Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Timbal (��
 � �0	20000�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 12. FUNGSI KEANGGOTAAN COLIFORM 

13. Coli Tinja 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Timbal (��� � �0	20000�	 adalah sebagai berikut: 
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GAMBAR 13. FUNGSI KEANGGOTAAN COLI TINJA 

14. Fenol 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Timbal (��� � �0	5�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 14. FUNGSI KEANGGOTAAN FENOL 

 

15. Minyak dan Lemak 

Parameter ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan fuzzy untuk 

parameter Timbal (��� � �0	6000�	 adalah sebagai berikut: 

 
GAMBAR 15. FUNGSI KEANGGOTAAN MINYAK DAN LEMAK 

16. Kualitas Air[10] 

 
GAMBAR 16. FUNGSI KEANGGOTAAN KLASIFIKASI KUALITAS AIR 

Nilai derajat keanggotaan yang terbesar dari masing-masing parameter telah dikelompokkan dalam 

himpunan fuzzy masing-masing variabel input. Sehingga terbentuk suatu aturan, yaitu: 

“Jika Warna adalah Jernih dan TDS adalah Rendah dan TSS adalah Rendah dan BOD adalah 

Sedang dan COD adalah Baik dan DO adalah Baik dan pH adalah Normal dan Klorin Bebas adalah 

Rendah dan Nitrat adalah Rendah dan Nitrit adalah Rendah dan Timbal adalah Rendah dan Coliform 

adalah Tinggi dan Coli Tinja adalah Tinggi dan Fenol adalah Tinggi dan Minyak & Lemak adalah 

Rendah maka Kualitas Sungai adalah Tercemar Berat”. 

Secara manual aturan yang lain juga dibentuk seperti proses pembentukan di atas. Pada penelitian 

ini aturan-aturan dibangun menggunakan Matlab R2013a. Jumlah keseluruhan aturan yang digunakan 

untuk membangun sistem fuzzy adalah 23 aturan dari 30 data yang digunakan. Berikut beberapa aturan-

aturan fuzzy yang digunakan untuk membangun sistem fuzzy. 

[R1] If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is sedang) and (COD is baik) 

and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and (Nitrit is 
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rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is tinggi) and (coli_tinja is tinggi) and (fenol is tinggi) and 

(minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar berat)  

[R2]  If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is sedang) and (BOD is sedang) and (COD is 

sedang) and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and 

(Nitrrit is rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is tinggi) and (coli_tinja is tinggi) and (fenol is 

tinggi) and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar berat)  

[R3] If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is sedang) and (BOD is sedang) and (COD is 

sedang) and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is sedang) and (Nitrat is rendah) and 

(Nitrrit is rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is tinggi) and (coli_tinja is tinggi) and (fenol is 

rendah) and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar berat)  

[R4] If (warna is jernih) and (TDS is tinggi) and (TSS is tinggi) and (BOD is sedang) and (COD is 

sedang) and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is sedang) and (Nitrat is rendah) and 

(Nitrrit is rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is rendah) and (coli_tinja is sedang) and (fenol is 

rendah) and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar berat)  

[R9] If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is baik) and (COD is baik) 

and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and (Nitrrit is 

rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is tinggi) and (coli_tinja is tinggi) and (fenol is rendah) and 

(minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar sedang) 

[R12] If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is baik) and (COD is baik) 

and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is tinggi) and (Nitrrit is 

rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is sedang) and (coli_tinja is sedang) and (fenol is rendah) 

and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar sedang) 

[R16] If (warna is jernih) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is baik) and (COD is baik) 

and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and (Nitrrit is 

rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is rendah) and (coli_tinja is rendah) and (fenol is rendah) 

and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is mutu baku) 

[R20] If (warna is sedang) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is baik) and (COD is baik) 

and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and (Nitrrit is 

rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is sedang) and (coli_tinja is sedang) and (fenol is rendah) 

and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar sedang) 

[R23] If (warna is kekuniingan) and (TDS is rendah) and (TSS is rendah) and (BOD is baik) and (COD is 

baik) and (DO is baik) and (pH is normal) and (klorin_bebas is rendah) and (Nitrat is rendah) and (Nitrrit 

is rendah) and (timbal is rendah) and (coliform is sedang) and (coli_tinja is rendah) and (fenol is rendah) 

and (minyak_lemak is rendah) then (kualitas_air is tercemar sedang) 

C. Inferensi Fuzzy Metode Mamdani 

Inferensi fuzzy merupakan proses untuk mengevaluasi output pada setiap aturan yang dihubungkan 

dengan aturan JIKA-MAKA. Metode inferensi fuzzy yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Mamdani. Pemahaman dan perhitungan yang mudah merupakan kelebihan dari metode Mamdani ini. 

Hasil fuzzifikasi kemudian digunakan untuk penalaran fuzzy menggunakan metode Mamdani 

dengan menggunakan fungsi implikasi Min. Inferensi untuk penelitian ini diperoleh dari kumpulan dan 

korelasi antar aturan. Akan digunakan metode Max untuk melakukan inferensi sistem fuzzy.  

D. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi merupaka langkah terakhir pada sistem fuzzy. Proses defuzzifikasi merupakan proses 

pemetaan dari himpunan fuzzy ke himpunan tegas [10]. Penelitian ini menggunakan metode Center of 

Gravity pada proses defuzzifikasi untuk mengetahui klasifikasi kualitas air sumur di Sungai Winongo 

(DIY). 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil defuzzifikasi pada data sungai 1 adalah 41,5 yang 

masuk dalam interval [29 50]. Dengan demikian diperoleh tingkat kualitas air sungai pada data sungai 1 

adalah Tercemar Berat. Selanjutnya, hasil defuzzifikasi menggunakan Matlab R2013a. 
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E. Hasil Sistem Fuzzy 

Berikut adalah hasil sistem fuzzy pada data Sungai Winongo berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

sistem fuzzy yang telah dibangun. Dalam Tabel 1 dapat dilihat hasil perbandingan klasifikasi 

penentenuan kualitas air sungai berdasarkan Metode STORET dan FIS Mamdani. 

 
TABEL 1. HASIL PENGUJIAN AKURASI KLASIFIKASI KUALITAS AIR SUNGAI WINONGO 

No. 
Data Air Sungai Metode STORET Metode Mamdani 

Pengamatan Tahun Skor Klasifikasi Hasil defuzzifikasi Klasifikasi 

1 1 2007 -120 Tercemar Berat 41,5 Tercemar Berat 

2 2 2007 -102 Tercemar Berat 33,7 Tercemar Berat 

3 3 2007 -30 Tercemar Sedang 12,67 Tercemar Sedang 

4 1 2008 -28 Tercemar Sedang 11,58 Tercemar Sedang 

5 2 2008 -24 Tercemar Sedang 15 Tercemar Sedang 

6 3 2008 -35 Tercemar Berat 33 Tercemar Berat 

7 1 2009 -37 Tercemar Berat 31,75 Tercemar Berat 

8 2 2009 -31 Tercemar Berat 34 Tercemar Berat 

9 3 2009 -32 Tercemar Berat 36 Tercemar Berat 

10 1 2010 -42 Tercemar Berat 40,53 Tercemar Berat 

11 2 2010 -20 Tercemar Sedang 12,39 Tercemar Sedang 

12 3 2010 -35 Tercemar Berat 44,125 Tercemar Berat 

13 1 2011 -10 Tercemar Ringan 6,25 Tercemar Ringan 

14 2 2011 -35 Tercemar Berat 49,68 Tercemar Berat 

15 3 2011 -54 Tercemar Berat 35,185 Tercemar Berat 

16 1 2012 -100 Tercemar Berat 36,19 Tercemar Berat 

17 2 2012 -6 Tercemar Ringan 7,762 Tercemar Ringan 

18 3 2012 -45 Tercemar Berat 41,71 Tercemar Berat 

19 1 2013 -102 Tercemar Berat 39,79 Tercemar Berat 

20 2 2013 -98 Tercemar Berat 41,98 Tercemar Berat 

21 3 2013 -53 Tercemar Berat 32,01 Tercemar Berat 

22 1 2014 -22 Tercemar Sedang 20 Tercemar Sedang 

23 2 2014 -79 Tercemar Berat 38,02 Tercemar Berat 

24 3 2014 -31 Tercemar Berat 20,30 Tercemar Sedang 

25 1 2015 -10 Tercemar Ringan 6,19 Tercemar Ringan 

26 2 2015 -37 Tercemar Berat 39 Tercemar Berat 

27 3 2015 -27 Tercemar Sedang 20 Tercemar Sedang 

28 1 2016 -101 Tercemar Berat 49,8 Tercemar Berat 

29 2 2016 -97 Tercemar Berat 35,19 Tercemar Berat 

30 3 2016 -49 Tercemar Berat 20,66 Tercemar Sedang 

 

F. Akurasi  Sistem Fuzzy 

Berdasarkan Tabel 1 Klasifikasi dalam Penentuan kualitas air sungai menggunakan metode Fuzzy 

Mamdani dengan hasil perhitungan kualitas air sungai metode SORET, maka dapat dihitung akurasi 

sistem sebagai berikut: 

������� �
(�� 
	

��
× 100% � 93,333%   (1) 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis, dan hasil pengujian dari klasifikasi dalam menentukan kualitas air sungai 

dengan Metode Mamdani, maka didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi klasifikasi penentuan kualitas air 

sungai dengan metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan dalam menentukan klasifikasi kualitas air sungai 

apakah memenuhi baku mutu, tercemar ringan, tercemar sedang, atau tercemar berat, dan berdasarkan 

hasil pengujian bahwa dari 30 data yang diuji, 93,333% terbukti adanya kesesuaian hasil perhitungan 

klasifikasi penentuan kualitas air sungai Winongo menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan hasil 

perhitungan kualitas air sungai metode STORET. 

Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu parameter yang 

digunakan dapat ditambah sehingga akurasi yang diperoleh bisa semakin baik, sistem dapat 

dikembangkan menjadi sebuah sistem yang dinamis sehingga dapat mengolah dan mengedit basis 

pengetahuan dari sistem ini untuk mendapatkan hasil yang optimal serta memiliki fasilitas untuk 

menambah dan mengurangi parameter uji jika sewaktu-waktu ada penambahan atau pengurangan kriteria 

kualitas air sungai. 
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