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ABSTRACT 

 

Moringa seeds can be utilized as coagulants because they contain active substances 

of 4α-4r-rhamnosyloxy-benzyl-isothiocyanate. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of Moringa oleifera seed as coagulant in reducing 

fluoride content and turbidity in well water. The fluoride and turbidity was monitored 

by UV-Vis spectrophotometry and turbidimetry, respectively. The result showed that 

moringa oleifera seed, is able to reduce fluoride content and turbidity. Fluoride 

content in Purnama village, Sukajadi village and Tanjung Palas village percentage 

decrease of fluoride content equal to 49.10%, 24.97% and 28.94. Turbidity value in 

Purnama village, Sukajadi village and Tanjung Palas village percentage of turbidity 

degradation value equal to 62.06%, 60.51% and 19.05%. Based on PERMENKES RI 

NO. 416 of 1990 on the terms of supervision of clean water threshold value for 

fluoride 1.5 mg/L, while from the results of this study obtained by 0.0082, 0.1908 

and 0.1591 mg/L. For the turbidity value of 25 NTU, while from the results of this 

study amounted to 23.8, 10.16 and 41.93 NTU. 

It can be conclude that moringa oleifera seed effective in lowering fluoride content 

and turbidity in dug well water. 

 

Keywords:Spektrofotometer visible, turbidimetry, fluorida, turbidity. 

 

ABSTRAK 

 

Biji kelor dapat dimanfaatkan sebagai koagulan disebabkan biji kelor ini 

mengandung zat aktif berupa 4α-4r-rhamnosyloxy-benzyl-isothiocyanate. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui efektivitas biji kelor (Moringa oleifera) sebagai 

koagulan dalam menurunkan kandungan fluorida dan kekeruhan pada air sumur gali. 

Fluorida dan kekeruhan dianalisis dengan spektrofotometri UV-Vis dan turbidimetri. 

Berdasarkan hasil penelitian, biji kelor mampu untuk menurunkan kandungan 

fluorida dan kekeruhan. Kandungan fluorida di Kelurahan Purnama, Kelurahan 

Sukajadi dan Kelurahan Tanjung Palas persentase penurunan kandungan fluorida 

sebesar 49,10%, 24,97% dan 28,94%. Nilai kekeruhan di Kelurahan Purnama, 

Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Tanjung Palas persentase penurunan kekeruhan 

sebesar 62,06%, 60,51% dan 19,05%. Berdasarkan PERMENKES RI NO. 416 
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Tahun 1990 tentang syarat-syarat pengawasan air bersih nilai ambang batas untuk 

fluorida 1,5 mg/L, sedangkan dari hasil penelitian ini diperoleh sebesar 0,0082, 

0,1908 dan 0,1591 mg/L. Untuk nilai kekeruhan sebesar 25 NTU, sedangkan dari 

hasil penelitian ini sebesar 23,8, 10,16 dan 41,93 NTU. Dapat disimpulkan bahwa 

biji kelor efektif dalam menurunkan kandungan fluorida dan kekeruhan pada air 

sumur gali. 

 

Kata kunci: kekeruhan, fluorida, turbidimetri, spektrofotometri visible 

 

PENDAHULUAN 

 

Kelor (Moringa oleifera) termasuk 

jenis tumbuhan perdu yang dapat 

memiliki ketinggian batang 7 - 11 

meter. Di Jawa, kelor sering 

dimanfaatkan sebagai tanaman pagar 

karena berkhasiat untuk obat-obatan. 

Pohon kelor tidak terlalu besar, batang 

kayunya getas (mudah patah) dan 

cabangnya jarang tetapi mempunyai 

akar yang kuat. Daunnya berbentuk 

bulat telur dengan ukuran kecil-kecil 

bersusun majemuk dalam satu tangkai. 

Kelor dapat berkembang biak dengan 

baik pada daerah yang mempunyai 

ketingian tanah 300 - 500 meter di atas 

permukaan laut. Bunganya berwarna 

putih kekuning-kuningan dan tudung 

pelepah bunganya berwarna hijau 

(Savitri dan Yulianti, 2012). 

Sejak awal tahun 1980-an oleh 

Jurusan Teknik Lingkungan ITB, biji 

kelor digunakan untuk penjernihan air 

permukaan (air kolam, air sungai, air 

danau sampaike air sungai) sebagai 

pengendap (koagulans) dengan hasil 

yang memuaskan. Olehkarena 

rangkaian penelitian terhadap manfaat 

tanaman kelor mulai dari daun, kulit 

batang, buah sampai bijinya, sejak awal 

tahun 1980-an telah dimulai. Untuk 

bijikelor, kini telah popular digunakan 

sebagai koagulan untuk mengolah air 

(Pasaribu,2011). 

Biji kelor dapat dimanfaatkan 

sebagai koagulan disebabkan biji kelor 

ini mengandung zat aktif berupa 4α-4r-

rhamnosyloxy-benzyl-isothiocyanate 

yang berfungsi sebagai protein kationik 

yang mampu mengadsorpsi dan 

menetralisir partikel-partikel lumpur 

serta air logam dalam air limbah atau 

air keruh. Zat aktif ini dapat membantu 

menurunkan gaya tolak-menolak antara 

partikel koloid dalam air, sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan 

koagulan dalam proses pengolahan air 

(Rambe, 2009). 

Air merupakan faktor penting 

dalam pemenuhan kebutuhan bagi 

manusia diantaranya sebagai air minum 

atau keperluan rumah tangga lainnya. 

Kualitas air yang baik yaitu jika 

memenuhi syarat fisik, kimia, biologis 

dan radioaktif. Sumber airminum yang 

memenuhi syarat sebagai baku air 

minum jumlahnya makin lama makin 

berkurang seiring dengan 

bertambahnya jumlah serta aktifitas 

penduduk (Hartanto, 2007).  

Kecamatan Dumai Barat 

(Kelurahan Purnama), daerah ini dekat 

dengan pantai sehingga memungkinkan 

terjadinya perembesan air laut yang 

memungkinkan nilai kekeruhannya 

tinggi yang dapat mempengaruhi 

kualitas air sumur gali di Kecamatan 

Dumai Barat. Kecamatan Dumai Kota 

(Kelurahan Sukajadi), daerah ini 

berada di penduduk yang padat 

sehingga terdapat banyak sampah 

domestik yang mengakibatkan 

lingkungan yang kotor dan 

memungkinkan adanya kandungan 

fluorida dan dapat mempengaruhi 
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kualitas air sumur gali di Kecamatan 

Dumai Kota. Kecamatan Dumai Timur 

(Kelurahan Tanjung Palas), daerah ini 

dekat dengan pertamina dan kilang 

minyak serta tanah gambut yang 

menyebabkan air sumur gali di 

Kecamatan Dumai Timur berminyak 

yang dapat mempengaruhi kualitas air 

tersebut. Salah satu cara yang banyak 

digunakan masyarakat dengan 

memperoleh air dari dalam tanah 

(sumur)   karena lebih praktis. 

Pada penelitian Yuliastri (2010) 

menunjukkan bahwa koagulan serbuk 

biji kelor dapat menurunkan kekeruhan 

air limbah dan air tanah, pada 

penambahan biji kelor 100 mg/L 

mampu menurunkan air limbah sebesar 

97,4% dan penambahan biji kelor 80 

mg/L mampu menurunkan air tanah 

sebesar 97,5%. Penulis tertarik untuk 

mengembangkan penggunaan biji kelor 

sebagai koagulan untukmenurunkan 

kandunganzat kimiakhususnya fluorida 

dan turbiditas dalam air sumur gali 

penduduk Kecamatan Dumai Barat, 

Dumai Kota dan Dumai Timur, Kota 

Dumai. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan 

 

Alat yang digunakan antara lain 

Spektrofotometer (Thermoscientific 

Genesys 20), Temometer (Eutech 

Instrumen Ecosan pH 5), Stopwatch, 

pH meter (Eutech Instrumen Ecosan 

pH 5), Konduktometer (Orion 3 Star), 

turbidimeter (HACH 2100 AN), neraca 

analitik, pemanas listrik, pipet mikro, 

turbidimeter, ketas sarimg Whatman 42 

dan peralatan gelas lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini : sampel air sumur gali, 

biji Moringa oleifera, air suling, glass 

wool, natrium fluorida bebas air (NaF), 

SPANDS, Asam zirkonil atau zirkonil 

klorida, HCl, KCL, H2SO4, Kalium 

hidrogen phatalat ( KHC8H4O4), 

Kalium hidrogen fosfat (KH2PO4) 

dinatrium borak (Na2BO4.10H2O), 

Asam nitrat (HNO3), Natrium 

hidroksida (NaOH). 

 

b. Prosedur kerja 

 

1. Pengambilan sampel 

 

Pengambilan sampel untuk air 

sumur gali diambil secara representatif 

(permukaan, tengah dan dasar) dengan 

menggunakan water sampler, 

kemudian dikompositkan. Alat water 

level sampler diturunkan ke dalam 

sumur sampai kedalaman tertentu, 

ketika dilempar katup dalam keadaan 

terbuka sehingga air masuk kedalam 

tabung. Setelah tabung penuh terisi air, 

tali ditarik dan pemberat akan 

menyebabkan katup tabung tertutup. 

Sampel dikeluarkan dengan membuka 

keran pada bagian bawah tabung 

kemudian dipindahkan kedalam botol 

polietilen yang telah dibilas dengan 

sampel dan ditutup dengan tutupnya 

yang juga telah dibilas dengan sampel.  

 

2. Preparasi koagulan alami 

serbuk biji kelor (Moringa 

oleifera) 

Buah kelor yang sudah tua 

diambil bijinya, kemudian dikupas 

kulit luarnya hingga diperoleh biji 

kelor yang berwarna putih. Selanjutnya 

biji kelor dihaluskan menggunakan 

blender, kemudian bubuk biji kelor 

yang telah terbentuk disaring 

menggunakan ayakan 100 dan 60 

mesh. kemudian disimpan di dalam 

toples yang tertutup rapat. 
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3. Penentuan dosis optimum 

 

Serbuk biji kelor ditimbang masing-

masing 50, 100 dan 150 mg dan 

ditambahkan ke dalam 1000 mL 

larutan simulasi fluorida 10 ppm, 

dilakukan pengadukan cepat selama 2 

menit dengan kecepatan pengadukan 

200 rpm dan dilakukan dengan 

pengadukan lambat selama 30 menit 

dengan kecepatan pengadukan 60 rpm. 

Setelah proses koagulasi-flogulasi 

selesai larutan di diamkan selama satu 

jam. Larutan simulasi yang telah 

dilakukan proses kogulasi-flogulasi. 

Akan mebentuk dua lapisan, lapisan 

atas berupa air yang berwarna 

beningsedangkan lapisan bawah berupa 

air keruh yang berisi endapan atau flok. 

Setelah itu masing-masing filtrat 

diambil dengan cara dipipet sebanyak 

10 mL. Untuk analisis fluorida 

menggunakan spektrofotometri visible. 

Dosis efektif yang didapat akan 

diaplikasikan pada sampel air sumur 

gali. 

 

4. Penentuan kandungan parameter 

fisika dan kimia sebelum dan 

sesudah penambahan koagulan 
 

Setelah didapatkan dosis 

optimum, dilakukan analisis parameter 

pH, suhu, DHL, TDS, TSS, kekeruhan 

dan kandungan fluorida. Masing-

masing sampel air sumur gali di tiga 

kecamatan ditambahkan koagulan 

dengan konsentrasi dosis optimum. 

Kemudian dilakukan pengadukan cepat 

selama 3 menit dengan kecepatan 

pengadukan 200 rpm dan dilanjutkan 

dengan pengadukan lambat selama 30 

menit dengan kecepatan pengadukan 

60 rpm. Setelah proses koagulasi-

flokulasi selesai larutan didiamkan 

selama 1 jam. Kemudian masing-

masing filtrat disaring menggunakan 

kertas saring dan dilakukan pengukuran 

parameter fisika dan kimia. 

 

5. Analisis sampel 

 

a. Penentuan daya hantar listrik 

(DHL) (SNI 06-6989.1-2004) 
 

Elektroda konduktometer 

dikalibrasi dengan cara membilas 

elektroda dengan larutan Kcl 0,01M 

sampai menunjukan angka 1413 

umhos/cm.Elektroda dibilas dengan 

akuades, kemudian dicelupkan ke 

dalam sampel Setelah muncul ready, 

dicatat nilai yang didapat.  

 

b. Penentuan kekeruhan (SNI 06-

6989.25-2005) 

 

Alat turbidimetri dikalibrasi sesuai 

petunjuk penggunaan, suspensi baku 

kekeruhan 40 NTU dimasukkan ke 

dalam tabung pada nefelometer. 

Setelah itu dibiarkan alat menunjukkan 

nilai pembacaan yang stabil. Alat diatur 

sehingga menunjukkan angka 

kekeruhan larutan baku 40 NTU. 

Kemudian dilakukan penetapan sampel 

air dengan mencuci tabung 

nefelometer, kemudian dimasukkan 

sampel air sumur gali ke dalam tabung 

pada nefelometer dan tutupnya 

dipasang. Setelah itu dibiarkan alat 

menunjukkan nilai pembacaan yang 

stabil. Kemudian nilai kekeruhan 

sampel air yang didapat dicatat. 
 

c. Penentuan suhu (SNI 06-6989.23-

2005) 

 

Diambil sampel air ditempatkan 

dalam wadah polietilen. termometer 

dicelupkan kedalam air. Dibiarkan 

selama ± 3 menit hingga skala 

termometer menunjukan angka yang 

stabil,dicatat nilai suhu yang didapat. 
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d. Penentuan nilai pH( SNI 06-

6989.11-2004) 
 

pH  meter dikalibrasi dengan 

larutan buffer standar pH 4,7 dan 10. 

Elektroda dibilas dengan akuades dan 

dikeringkan. Kemudian  elektroda 

dicelupkan ke dalam sampel hingga 

menunjukan nilai yang stabil.Dicatat 

nilai pH yang didapat. 

 

e. Penentuan TDS (Total Dissolved 

Solid) (SNI 06-6989.27-2005) 

 

Sampel air sumur gali dikocok 

sampai homogen, kemudian dipipet 50 

mL sampai 100 mL sampel tersebut, 

dimasukkan ke dalam alat penyaring 

yang telah dilengkapi dengan alat 

pompa penghisap dan kertas saring. 

Setelah sampel tersaring semuanya 

kertas saring dibilas dengan air suling 

sebanyak 10 mL dan dilakukan 3 kali 

pembilasan. Penghisapan dilanjutkan 

selama ± 3 menit setelah penyaringan 

sempurna. Seluruh hasil saringan 

dipindahkan termasuk air bilasan ke 

dalam cawan yang telah mempunyai 

berat tetap. Kemudian hasil saringan 

yang ada dalam cawan diuapkan 

sehingga kering pada penangas air. 

Cawan yang berisi padatan terlarut 

yang sudah kering dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 180°C selama 

tidak kurang dari 1 jam. Cawan dari 

oven dipindahkan dengan penjepit dan 

didinginkan dalam desikator. Setelah 

dingin segera ditimbang dengan neraca 

analitik. Langkah diatas diulangi 

sehingga diperoleh berat tetap. 

 

f. Penentuan TSS (Total Suspended 

Solid) (SNI 06-6989.3-2004) 

Penyaringan dilakukan dengan 

peralatan vakum. Saringan dibasahi 

dengan sedikit air suling. Sampel air 

sumur gali diaduk dengan pengaduk 

magnetik untuk memperoleh sampel 

yang lebih homogen. Kemudian sampel 

dipipet 50 mL sampai 100 mL pada 

waktu sampel diaduk dengan pengaduk 

magnetik. Kertas saring dicuci dengan 

10 mL air suling sebanyak 3 kali, 

biarkan kering sempurna dan lanjutkan 

penyaringan dengan vakum selama 3 

menit agar diperoleh penyaringan 

sempurna. Kemudian kertas saring 

dipindahkan secara hati-hati dari 

peralatan penyaring dan pindahkan ke 

wadah timbang aluminium sebagai 

penyangga. Setelah itu dikeringkan 

dalam oven selama 1 jam pada suhu 

103°C sampai dengan 105°C, 

dinginkan dalam desikator untuk 

menyeimbangkan suhu dan timbang. 

Tahapan pengeringan, pendinginan 

dalam desikator diulangi dan dilakukan 

penimbangan sampai diperoleh berat 

konstan atau sampai perubahan berat 

lebih kecil dari 0.5 mg. 

 

6. Uji Fluorida (F
-
) secara 

spektrotometri dengan SPANDS 

 

a. Pembuatan kurva kestabilan 

warna 

 

Larutan standar ion fluorida 

dipipet 5 mL kemudian diencerkan 

dengan aquadest hingga volume 100 

mL. Dari larutan ini dipipet 50 mL, 

ditambahkan larutan pereaksi 

SPADNS-asam zirkonil sebanyak 10 

mL kemudian kocok sampai homogen. 

Diukur serapannya pada panjang 

gelombang maksimum setiap 5 menit 

selama 30 menit. Dibuat kurva 

hubungan antara nilai absorbansi dan 

waktu kestabilan. 
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a. Pembuatan kurva panjang 

gelombang 
 

Larutan standar ion fluorida 

dipipet sebanyak 5 mL kemudian 

diencerkan dengan aquadest hingga 

volume 100 mL. Dari larutan ini 

dipipet 50 mL.ditambahkan larutan 

pereaksi SPADNS-asam zirkonil 

sebanyak 10mL kemudian kocok 

sampai homogen. Diukur serapannya 

pada panjang gelombang 500 - 595 nm. 

Kemudian dibuat kurva hubungan 

antara absorbansi dengan panjang 

gelombang. 

 

b. Pembuatan kurva kalibrasi  

 

Larutan standar ion fluorida yang 

mengandung 10 mg/L di pipet 0 ; 2 ; 5; 

10 dan 15 mL kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 100 mL tambahkan 

aquades sampai tanda batas dan 

dihomogenkan hingga diperoleh kadar 

(0,0 mg/L; 0,2 mg/L; 0,5 mg/L dan 1,5 

mg/L) setelah itu, diambil larutan 

tersebut masing-masing sebanyak 50 

mL kemudian tambahkan larutan 

peraksi SPADNS-asam zirkonil 

sebanyak 10 mL dan dikocok sampai 

homogen. Serapannya diukur pada 

panjang gelombang maksimum. 

Selanjutnya dibuat kurva antara nilai 

absorbansi dengan konsentrasi fluorida. 

 

c. Penetapan  Kandungan Fluorida 

Pada Sampel Air Sumur Gali  

Sebanyak 50 mL sampel air sumur gali 

dipipet kemudian ditambahkan 10 mL 

larutan SPADNS-asam zirkonil, aduk 

hingga homogen dibiarkan selama 

beberapa menit sesuai dengan 

kestabilan warna yang diperoleh. 

Diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang maksimum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil analisis fluorida penentuan 

dosis efektif serbuk biji kelor  

(Moringa oleifera) 

 

Tabel 1: Analisis fluorida 

 

Dosis 

serbuk 

biji 

kelor 

Konsen

trasi 

awal 

(mg/L) 

Konsen

trasi 

akhir 

(mg/L) 

(%) 

50 10 1,2313 87,69 

100 10 1,1759 88,24 

150 10 1,3259 86,70 

Berdasarkan Tabel 1, dosis 

optimum yang didapat sebesar 100 

mg/L dengan persentase penurunan 

88,24%. Hal ini disebabkan karna  

destabilisasi partikel-partikel fluorida 

oleh koagulan  biji kelor. Partikel-

partikel koloid dari fluorida tersebut 

mengalami kontak antar partikel-

partikel lainnya membentuk parikel 

yang lebih besar. Serbuk biji kelor 

dengan luas permukaan yang lebih 

besar mampu mengkoagulasi partikel 

koloid dari fluorida ini dengan baik. 

Dimana luas permukaan koagulan ini 

sangat menentukan banyak nya ruang 

kontak antar partikel tersebut. Ada 

kemungkinan pada penambahan 

koagulan biji kelor sebesar 50 mg dan 

150 mg, lebih sedikit ruang kontak 

disebabkan koagulan yang 

ditambahkan memiliki luas 

permukaan koagulan yang lebih kecil. 

Sementara pada koagulan biji kelor 

sebesar 100 mg, kemungkinan ruang 

kontak lebih banyak disebabkan luas 

permukaan dari koagulan tersebut 

lebih luas (Sari, 2012).  

 

 



6 

2. Hasil analisis parameter fisika 

dan kimia sebelum dan sesudah 

penambahan koagulan dari air 

sumur gali di Kelurahan 

Purnama Kecamatan Dumai 

Barat 

 

Tabel 2: Analisis parameter fisika 

dan kimia 

Para

meter 

Sebelum

koagulasi 

Sesudah 

koagulasi 

(%) 

Suhu 

udara 

 

28 

 

26 

 

- 

Suhu 26,6 26,8 - 

pH 6,26 6,23 - 

DHL 1281,66 1034,3 19,29 

kekeru

han 

 

62,73 

 

23,8 

 

62,06 

TDS 654,67 486 25,76 

TSS 456,67 234 48,76 

Fluori

da 

 

0,1625 

 

0,00827 

 

49,10 

 

3. Hasil analisis parameter fisika 

dan kimia sebelum dan sesudah 

penambahan koagulan dari air 

sumur gali di Kelurahan 

Sukajadi Kecamatan Dumai 

Kota 

 

Tabel 3: Analisis parameter fisika 

dan kimia 

para

meter 

Sebelum

koagulasi 

Sesudah 

koagulasi 

(%) 

Suhu 

udara 

 

29 

 

26 

 

- 

suhu 26,3 26,9 - 

pH 7,9 7,5 - 

DHL 594,3 544,3 8,41 

kekeru

han 

 

25,73 

 

10,16 

 

60,51 

TDS 296,67 252 15,05 

TSS 145,33 50 65,61 

Fluori

da 

 

0,2543 

 

0,1908 

 

24,97 

 

4. Hasil analisis parameter fisika 

dan kimia sebelum dan sesudah 

penambahan koagulan dari air 

sumur gali di Kelurahan 

Tanjung Palas Kecamatan 

Dumai Timur 

 

Tabel 4: Analisis parameter fisika 

dan kimia 

para

meter 

Sebelum

koagulasi 

Sesudah 

koagulasi 

(%) 

Suhu 

udara 

 

28 

 

26 

 

- 

Suhu 29,6 26,7 - 

pH 3,31 3,3 - 

DHL 459,3 418,6 8,86 

kekeru

han 

 

51,8 

 

41,93 

 

19,05 

TDS 276 194 29,71 

TSS 322,67 252,67 21,69 

Fluori

da 

 

0,2239 

 

0,1591 

 

28,9 4 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis terhadap 

parameter in-situ diperoleh nilai suhu 

air sumur gali di tiga kelurahan yaitu: 

Kelurahan Purnama suhu awal 26,6˚C 

dan suhu tertinggi setelah 

penambahan koagulan 26,8˚C suhu 

udara 28˚C, Kelurahan Sukajadi suhu 

awal 26,3˚C dan suhu tertinggi 

setelah penambahan koagulan 26,9˚C 

suhu udara 29˚C dan Kelurahan 

Tanjung Palas suhu awal 29,6˚C dan 

suhu setelah penambahan koagulan 

26,7˚C suhu udara 28˚C. Penambahan 

serbuk biji kelor sebagai koagulan 

tidak mempengaruhi perubahan suhu 

secara signifikan. suhu dari masing-

masing sampel berada dalam kisaran 

suhu normal untuk air. 

Kekeruhan pada air 

disebabkan oleh adanya zat padat 

tersuspensi, baik zat organik maupun 

zat anorganik. Zat anorganik biasanya 
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berupa lapukan batuan, pasir, lumpur, 

dan logam terlarut. Zat organik 

berasal dari buangan limbah domestik 

maupun industri yang dapat menjadi 

makanan bakteri dan 

perkembangbiakan bakteri. Selain itu 

mikroorganisme, plankton, alga juga 

dapat menyebabkan kekeruhan pada 

air (Soemirat, 1994). 

Nilai kekeruhan awal air sumur 

gali di Kelurahan Purnama 62,73 

NTU setelah penambahan koagulan 

23,8 NTU. Kelurahan Sukajadi 

kekeruhan awal 25,73 NTU setelah 

penambahan koagulan 10,16 NTU 

dan Kelurahan Tanjung palas 

kekeruhan awal 51,8 NTU setelah 

penambahan koagulan 41,93 NTU. 

Koagulan serbuk biji kelor memiliki 

kemampuan untuk menurunkan 

kekeruhan pada air. Menurut Yuliastri 

(2010) bahwa Ketika ditambahkan 

koagulan ke dalam sampel dan diikuti 

dengan pengadukan cepat, protein 

kationik yang mengandung zat aktif 

4-alfa-4- rhamnosiloxy-benzil-

isothiocyanate. Zat aktif ini mampu 

mengkoagulasi dengan mekanisme 

adsorpsi dan netralisasi muatan positif 

dari biji kelor yang akan menarik ion 

yang bermuatan positif dalam air 

(Nand,et al., 2012). Moringa oleifera 

tersebut terdistribusi ke seluruh 

bagian cairan dan kemudian 

berinteraksi dengan partikel-partikel 

bermuatan negatif penyebab 

kekeruhan yang terdispersi. Interaksi 

tersebut mempengaruhi gaya yang 

menyebabkan stabilitas partikel 

menjadi terganggu, sehingga bisa 

berikatan dengan partikulat kecil 

membentuk endapan. Proses inilah 

yang disebut koagulasi.  

Derajat keasaman (pH) adalah 

salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi proses koagulasi. Bila 

proses dilakukan tidak pada rentang 

pH optimum, maka akan 

mengakibatkan gagalnya proses 

pembentukan flok dan rendahnya 

kualitas air yang dihasilkan. pH 

optimum untuk koagulan berbeda-

beda. Koagulan tertentu tidak akan 

bekerja maksimal pada suasana yang 

lebih asam atau lebih basa dari nilai 

pH optimumnya. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh pH optimum biji 

kelor adalah pada pH 6-8, pada pH 

tersebut asam amino mengalami 

ionisasi menghasilkan ion karboksilat 

dan proton, muatan proton menarik 

elektron (koloid) membentuk netral 

lalu menghasilkan flok (Wibraham, et 

al., 1982)  

Kisaran nilai pH untuk air yang 

disarankan oleh PERMENKES RI 

No. 416 Tahun 1990 adalah antara 

6.0-9.0. nilai pH yang didapat di 

Kelurahan Purnama sebesar 6,26 

setelah penambahan koagulan 6,23. 

Sedangkan Kelurahan Sukajadi pH 

awal 7,9. pH setelah penambahan 

koagulan 7,53 dan untuk Kelurahan 

Tanjung palas didapat pH awal 3,31. 

pH setelah penambahan koagulan 3,3. 

Penurunan pH tersebut tidak terlalu 

signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil 

percobaan yang dilakukan oleh 

Ndabigengesere dkk (1995) dimana 

proses koagulasi menggunakan biji 

kelor memberikan pengaruh yang 

kecil terhadap derajat keasaman dan 

konduktivitas.  

Daya hantar dalam air sangat 

bervariasi, wilayah geografis yang 

berbeda memiiki perbedaan pula 

dalam tingkat kelarutan mineralnya 

karena itu tidak terdapat standar tetapi 

tingginya daya hantar listrik dalam air 

minum tidak dibenarkan bagi 

konsumen (WHO, 2006). Daya 

Hantar Listrik merupakan parameter 

yang menunjukkan kemampuan 

larutan air dalam menghantarkan arus 

listrik. Dari hasil penelitian, nilai 

daya hantar listrik (DHL) untuk air 
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sumur gali Kelurahan Purnama 

1281,66 µS dan setelah penambahan 

koagulan menjadi 1034,3 µS. Untuk 

Kelurahan Sukajadi nilai DHL awal 

594,3 µS, setelah penambahan 

koagulan menjadi 544,3 µS. Untuk 

Kelurahan Tanjung palas, nilai DHL 

awal 459,3 µS, setelah penambahan 

koagulan menjadi 418,6 µS. 

Penambahan koagulan biji kelor 

mampu menurunkan DHL pada 

masing-masing air sumur gali. Nilai 

DHL tergantung pada konsentrasi zat 

yang terion dalam air. DHL juga 

dipengaruhi oleh jenis ion, valensi 

dan konsentrasi. Adanya CO2 dari 

udara yang terabsorpsi oleh air dapat 

menyebabkan bertambahnya nilai 

DHL. Secara garis besar jumlah 

mineral yang ada dalam air dapat 

diketahui. Jika DHL nya tinggi, maka 

kadar mineralnya tinggi dan 

sebaliknya jika DHL nya rendah, 

maka kadar mineralnya rendah. 

Untuk nilai TDS pada air sumur 

gali di Kelurahan Purnama nilai TDS 

awal 654,67 mg/L, setelah 

penambahan koagulan menjadi 486 

mg/L. Untuk Kelurahan Sukajadi, 

nilai TDS awal 296,67 mg/L, setelah 

penambahan koagulan menjadi 252 

mg/L. Untuk Kelurahan Tanjung 

palas, nilai TDS awal 276 mg/L, 

setelah penambahan koagulan 

menjadi 194 mg/L. Penambahan 

koagulan biji kelor mampu 

menurunkan nilai TDS pada masing-

masing air sumur gali. Untuk nilai 

TDS pada masing-masing air sumur 

gali sudah memenuhi nilai ambang 

batas persyaratan air bersih. Nilai 

TDS masih dibawah 1000 mg/L. Nilai 

TSS untuk Kelurahan Purnama, 

padatan tersuspensi mempunyai 

ukuran yang lebih kecil, lebih sulit 

mengendap dan diamati dari tingkat 

kekeruhan. Nilai TSS awal 456,67 

mg/L, setelah penambahan koagulan 

menjadi 234 mg/L. Untuk Kelurahan 

Sukajadi, nilai TSS awal 145,33 

mg/L, setelah penambahan koagulan 

menjadi 50 mg/L. Untuk Kelurahan 

Tanjung palas, nilai TSS awal 322,67 

mg/L, setelah penambahan koagulan 

menjadi 252,67 mg/L. 

Parameter ex-situ yang dianalisis 

adalah kandungan Fluorida. Ion 

fluorida dianalisis menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis dengan 

SPADNS. Analisis fluorida untuk 

Kelurahan Purnama nilai konsentrasi 

yang diperoleh 0,1625 mg/L setelah 

penambahan koagulan menjadi 

0,00827 mg/L. Persentase penurunan 

kandungan fluorida sebesar 49,10%. 

Untuk Kelurahan Sukajadi, 

Konsentrasi awal 0,2543 mg/L 

setelah penambahan koagulan 

menjadi 0,1908 mg/L. Persentse 

penurunan kandungan fluorida 

sebesar 24,97%. Untuk Kelurahan 

Tanjung palas, nilai konsentrasi awal 

yang diperoleh 0,2239 mg/L, setelah 

penambahan koagulan menjadi 

0,1591 mg/L. Persentase penurunan 

kandungan fluorida sebesar 28,94%. 

Hal ini disebabkan saat koagulan biji 

kelor dilarutkan dalam air sumur 

tersebut, biji kelor menghasilkan 

muatan-muatan positif yang banyak 

(Rambe, 2009) selanjutnya partikel 

bermuatan positif tersebut tersebar 

keseluruh air dan berikatan dengan 

partikel-partikel bermuatan negatif 

dari koloid fluorida (F
-
). Adanya gaya 

tarik-menarik antar kedua partikel ini, 

menyebabkan destabilisasi partikel-

partikel penyebab keberadaan fluorida 

dalam air. Setelah mengalami 

destabilisasi, selanjutnya partikel-

partikel tersebut akan membentuk 

partikel-partikel yang lebih besar 

(flok) dan flok akan mengendap.  

Efektifitas koagulasi biji kelor 

ditentukan oleh kandungan protein 

kationik yang mengandung zat aktif 
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4-alfa-4- rhamnosiloxy-benzil-

isothiocyanate. Zat aktif ini mampu 

mengkoagulasi dengan mekanisme 

adsorpsi dan netralisasi muatan positif 

dari biji kelor yang akan menarik ion 

yang bermuatan negatif dalam air 

(Nand,et al., 2012). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Savitri 

dan Yulianti (2010), bahwa gugus 

aktif biji kelor kaya akan gugus 

karbonil dan isothiosianat. Gugus 

karbonil dan isothiosianat dikenal 

sebagai ligan kuat, yaitu gugus yang 

sangat aktif terhadap ion-ion logam 

yang bersifat elektrofil. Gugus 

karbonil (C=O) dengan ikatan 

rangkap dan sepasang elektron bebas 

pada atom O berperan aktif 

mendonorkan elektronnya pada ion-

ion logam. Demikian pula halnya 

gugus isothiosianat (-S=C=N) dengan 

2 ikatan rangkap dan sepasang 

elektron bebas pada atom N berperan 

aktif pula mendonorkan elektronnya 

pada ion-ion logam. Gugus (C=O) 

karbonil dan isothisianat (SCN-) yang 

terkandung dalam gugus aktif serbuk 

biji kelor digolongkan sebagai basa 

lunak sementara menurut teori HSAB 

(Hard Soft Acid-Base) bawa ion 

fluorida dikategorikan sebagai asam 

keras. Secara umum asam keras 

cenderung berikatan dengan basa 

keras. Fluorida (F
-
) sebagai asam 

keras dengan kecenderungan bahwa 

asam keras cenderung stabil dengan 

basa keras dan asam lunak cenderung 

stabil berikatan dengan basa lunak 

maka: fluorida yang asam kurang 

kuat terikat oleh gugus (C=O) 

karbonil dan isothiosianat (SCN-) 

pada kelor yang basa lunak. 

Meski secara umum ion fluorida 

dapat dikatakan mampu diikat oleh 

biji kelor melalui koagulasi. Dari 

ketiga air sumur gali ini sudah 

memenuhi nilai ambang batas 

PERMENKES RI No. 416 Tahun 

1990 tentang persyaratan air bersih 

(0,5 mg/L) dan KEPMENKES RI No. 

429 Tahun 2010 tentang pengawasan 

air minum (1,5 mg/L).  

Perbedaan kandungan fluorida 

pada beberapa sumber air ini 

dikarenakan adanya perbedaan 

struktur tanah dan batuan pada 

masing-masing daerah. Fluorida yang 

terlarut dalam air ini berasal dari 

mineral-mineral yang ada pada tanah 

maupun batuan. Mineral yang 

mengandung fluorida biasanya dalam 

bentuk fluorite CaF2. 

Efesiensi penyerapan oleh biji 

kelor (Moringa oleifera) untuk 

fluorida pada sampel air di Kelurahan 

Purnama yaitu 49,10%, Kelurahan 

Sukajadi yaitu 24,97% dan Kelurahan 

Tanjung palas yaitu 28,97%.. Untuk 

kekeruhan di Kelurahan Purnama 

yaitu 62,05%, Kelurahan Sukajadi 

yaitu 60,5% dan Kelurahan Tanjung 

Palas yaitu 19,05%. Efisiensi 

penyerapan dihitung dengan 

membandingkan konsentrasi awal air 

sumur dengan konsentrasi setelah 

penyerapan biji kelor. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana koagulan yang digunakan dapat 

bekerja secara maksimal. Berdasarkan 

persen efisiensi penyerapan, maka biji 

kelor (Moringa oleifera) cukup 

efisiensi bila digunakan untuk 

penyerapan zat organik. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dosis optimum 

serbuk biji kelor yang didapat sebesar 

100 mg dengan persentase penurunan 

sebesar 88,69% dan Koagulan serbuk 

biji kelor efektif sesuai dengan 

perhitungan uji t untuk menurunkan 

kandungan fluorida dan kekeruhan 

pada air. 
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