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ABSTRACT 

 

Moringa oleifera is one of the plants that is easy to find and cultivate. This study 

was conducted to see the effectiveness of moringa seeds in well water treatment 

as a natural coagulant to replace coagulant from chemicals that have less 

beneficial effect. This research was conducted on well water samples in Rumbai 

Pesisir sub-district Pekanbaru in three different urban villages with total hardness 

and coloredness parameter and some insitu parameter. Moringa seeds reduced the 

highest total hardness by 47.05% in Limbungan Village, for the color parameter 

can be reduced by 83.82% in the Lembah Damai Village. The result of some 

parameters of DHL can be reduced by 18.64% in Lembah Sari, TSS by 30.82%, 

turbidity by 43.48%, for temperature parameter and pH moringa seed dust did not 

give significant change. Based on paired t test (P=0.05), moringa seed dust is 

effective to decrease total hardness, color, DHL, TSS, and turbidity contents. 

Based on KEPMENKES RI No: 416/MENKES/PER/IX/1990 on the requirements 

and supervision of clean water quality and PERMENKES RI No: 

492/MENKES/PER/IV/2010 regarding drinking water quality, known total 

hardness, temperature, pH, TSS meet the value requirements of water quality and 

drinking water but turbidity and color was known to exceeds the value of water 

quality and drinking water requirements. 
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ABSTRAK 

 

Moringa oleifera merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan dan 

dibudidayakan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari biji kelor 

pada pengolahan air sumur gali sebagai koagulan alami untuk menggantikan 

koagulan dari bahan kimia yang berdampak kurang menguntungkan. Penelitian 

ini dilakukan pada sampel air sumur gali di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota 

Pekanbaru pada tiga kelurahan berbeda dengan parameter kesadahan total dan 

warna serta beberapa parameter insitu. Biji kelor menurunkan kesadahan total 

paling tinggi sebesar 47,05% pada Kelurahan Limbungan, untuk parmeter warna 

dapat berkurang sebesar 83,82% pada Kelurahan Lembah Damai. Hasil beberapa 

parameter insitu yaitu DHL dapat berkurang sebesar 18,64% pada Kelurahan 
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Lembah Sari, TSS sebesar 30,82%, kekeruhan sebesar 43,48%, untuk parameter 

suhu dan pH biji kelor tidak memberi perubahan yang signifikan. Berdasarkan  uji 

t berpasangan (P=0,05), serbuk biji kelor efektif untuk menurunkan kandungan 

kesadadahan total, warna, DHL, TSS, dan kekeruhan. Berdasarkan KEPMENKES 

RI No: 416/MENKER/PER/IX/1990 tentang syarat dan pengawasan kualitas air 

bersih dan PERMENKES RI No: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang kualitas 

air minum, diketahui kesadahan total, suhu, pH, TSS telah memenuhi nilai 

persyaratan kualitas air bersih dan air minum namun kekeruhan dan warna 

diketahui melewati nilai persyaratan kualitas air bersih dan air minum. 

 

Kata kunci: biji kelor, air sumur gali, kesadahan total, warna 

 

PENDAHULUAN 

 

bagi penduduk daerah lain untuk 

bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Hal 

Kelor (Moringa oleifera) 

merupakan salah satu tanaman perdu 

yang banyak ditemui di Indonesia. 

Menurut sejarahnya, tanaman kelor 

(Moringa oleifera), berasal dari 

kawasan sekitar Himalaya dan India, 

kemudian menyebar ke kawasan di 

sekitarnya sampai ke Benua Afrika 

dan Asia (Pasaribu, 2008). Sejak awal 

tahun 1980-an oleh Jurusan Teknik 

Lingkungan ITB, biji kelor digunakan 

untuk penjernihan air permukaan (air 

kolam, air sungai, air danau sampai 

ke air sungai) sebagai pengendap 

(koagulan) dengan hasil yang 

memuaskan (Pasaribu, 2008). 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 14/PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang menyebutkan bahwa 

kebutuhan air rata-rata secara wajar 

adalah 60 L/orang/hari untuk segala 

keperluannya. 

Kota Pekanbaru sebagai ibukota 

Propinsi Riau merupakan wilayah 

yang berkembang dengan sangat 

cepat yang terdiri dari 12 

kecamatan/kota. Selain itu, Kota 

Pekanbaru merupakan kota dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Ini menandakan bahwa Kota 

Pekanbaru terus berkembang dan 

maju sehingga menjadi daya tarik ini 

ini menyebabkan semakin 

bertambahnya kebutuhan akan 

sumber air bersih. Air tanah adalah 

sejumlah air di bawah permukaan 

bumi yang dapat dikumpulkan dengan 

sumur-sumur, terowongan atau sistem 

drainase atau dengan pemompaan 

(Freeze dan Cherry, 1979).  

Kualitas air sumur gali biasanya 

ditentukan dari sifat fisika dan 

kimianya. Sifat fisik antara lain 

warna, bau, rasa, kekentalan, 

kekeruhan, dan suhu. Warna air 

tanah  disebabkan oleh zat yang 

terkandung di dalamnya, baik berupa 

suspensi maupun terlarut. Sedangkan 

yang termasuk dalam sifat kimia air 

tanah adalah kesadahan, zat padat 

terlarut (Total Dissolved Solid atau 

TDS), daya hantar listrik (electric 

conductance atau DHL), keasaman, 

dan kandungan ion (Hadipurwo, 

2006). 

Pengolahan air dapat dilalukan 

dengan beberapa metode. Salah satu 

metode yang umum digunakan untuk 

pengolahan air adalah pengolahan 

secara fisika-kimia, yaitu koagulasi-

flokulasi serta diikuti dengan 

sedimentasi. Koagulasi adalah metode 

untuk menghilangkan bahan-bahan 

limbah dalam bentuk koloid, dengan 

menambahkan koagulan. Dengan 

koagulasi, partikel-partikel koloid 
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akan saling menarik dan menggumpal 

membentuk flok. Flokulasi terjadi 

setelah koagulasi dan berupa 

pengadukan pelan pada air. Metode 

ini sering menggunakan bahan-bahan 

sintesis yang pada akhirnya 

menimbulkan beberapa 

permasalahan, untuk itu perlu 

dilakukannya penelitian tentang 

penggunaan bahan alami yang dapat 

digunakan sebagai pengolahan air 

(Suryadiputra, 1995). 

Biji kelor dapat digunakan 

sebagai biokoagulan karena 

mengandung protein bermuatan 

positif yang dapat berperan sebagai 

kation polielektolit dan penting dalam 

agen biokoagulan (Suriawiria, 2005 

dalam Mukarromah, 2008). 

Kesadahan merupakan istilah 

yang digunakan pada air yang 

mengandung kation penyebab 

kesadahan dalam jumlah yang tinggi. 

Pada umumnya kesadahan 

disebabkan oleh adanya logam-logam 

atau kation-kation yang bervalensi 2, 

seperti Fe, Sr, Mn, Ca dan Mg, tetapi 

penyebab utama dari kesadahan 

adalah kalsium (Ca) dan magnesium 

(Mg). Air yang mempunyai 

kesadahan tinggi sangat merugikan 

(Fardiaz, 1992). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan 

 

Alat yang digunakan antara lain 

spektrofotometer (Spectroquant 

Pharo 300),  thermometer, stopwatch, 

pH meter, konduktometer, 

turbidimeter (Lovibond), neraca 

analitik, magnetic stirrer, dan 

peralatan gelas lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel air sumur 

gali yang diambil di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, biji 

Moringa oleifera, air suling, kalium 

klorida (KCl), natrium hidroksida 

(NaOH), indikator Eriochrome Black 

T (EBT), amonium klorida (NH4Cl), 

kalsium karbonat (CaCO3), dinatrium 

etilen diamin tetra asetat (Na2EDTA), 

larutan Buffer 4, 7, dan 10, kertas 

saring Whatman 42. 

 

b. Prosedur kerja 

 

1. Pembuatan koagulan biji kelor 

 

Biji kelor disiapkan sebanyak 

400 mg. Biji kelor dihancurkan 

dengan lumpang dan alu lalu disaring 

dengan saringan berukuran 60 mesh 

dan 100 mesh. Serbuk biji kelor 

tersebut ditempatkan ditempat 

tertutup, kering dan bersih agar tidak 

kontak dengan udara. Serbuk biji 

kelor ditimbang sebanyak 50, 100 dan 

150 mg. Masing-masing dilarutkan 

dengan 500 mL aquades dalam gelas 

beaker. Campuran serbuk biji kelor 

dan air dalam gelas beaker diaduk 

menggunakan batang gelas. Larutan 

tersebut kemudian disaring dengan 

menggunakan kertas saring, lalu 

larutan yang telah disaring tersebut 

yang akan digunakan sebagai 

koagulan. Larutan Moringa oleifera 

harus dibuat langsung setiap akan 

digunakan. (Yuliastri, 2010). 

 

2. Pengambilan sampel 

 

Pengambilan sampel dilakukan 

pada tiga sumur gali yang berbeda 

kelurahan di Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota Pekanbaru. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan purposive 

sampling. Sampel diambil 

menggunakan alat pengambilan 

sampel berbentuk botol kaca dan 

terikat tali ke atas. Smpel ditempatkan 

ke dalam wadah yang berbahan 

plastik PE. Pengujian parameter 
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lapangan yang dapat berubah dengan 

cepat, dilakukan langsung setelah 

pengambilan contoh. Parameter 

tersebut antara lain: pH (SNI 06-

6989.11-2004), suhu (SNI 06-

6989.23-2005), daya hantar listrik 

(SNI 06-6989.1-2004). 

 
Gambar 1. Peta lokasi pengambilan 

sampel 

 

3. Proses koagulasi-flokulasi 

 

Masing-masing dosis koagulan 

yang telah disiapkan, diambil 1 mL 

dari berbagai konsentrasi, lalu 

dimasukkan kedalam gelas beaker 

yang berisi 1000 mL air sampel. 

Larutan dicampurkan dan diaduk 

dengan cepat (200 rpm) selama 3 

menit, diikuti dengan pengadukan 

perlahan (60 rpm) selama 30 menit 

untuk membantu pembentukan flok. 

Pengadukan dilakukan dengan 

bantuan magnetic stirrer. Suspensi 

dibiarkan selama 1 jam tanpa 

gangguan. Di ambil supernatan dari 

sampel untuk dilakukan pengujian 

parameter. Setiap pengujian 

parameter dilakukan sebelum dan 

sesudah proses koagulasi-flokulasi 

menggunakan biji kelor sebagai 

koagulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis sampel 

 

a. Penentuan Daya Hantar Listrik 

(DHL) (SNI 06-6989.1-2004) 

 

Elektroda konduktometer 

dikalibrasi dengan cara membilas 

elektroda dengan larutan KCl 0,01 M 

sebanyak tiga kali, elektroda 

dicelupkan ke dalam larutan KCl 0,01 

M sampai menunjukkan angka 1413 

uS/cm. Elektroda dibilas dengan 

sampel sebanyak tiga kali, kemudian 

dicelupkan ke dalam sampel. Setelah 

konduktometer menunjukkan 

pembacaan yang tetap, catat nilai 

yang didapat. 

 

b. Penentuan suhu (SNI 06-

6989.23-2005) 

 

Termometer langsung dicelupkan 

kedalam sampel, dan dibiarkan 

selama 2 menit sampai 5 menit 

hingga skala termometer 

menunjukkan angka yang stabil, 

dicatat nilai suhu tanpa mengangkat 

lebih dahulu termometer dari sampel. 

 

c. Penentuan nilai pH (SNI 06-

6989.11-2004) 

 

pH meter dikalibrasi dengan 

larutan buffer standar pH 4,7 dan 10. 

Elektroda dibilas dengan akuades 

kemudian dengan sampel. Kemudian 

elektroda dicelupkan ke dalam sampel 

hingga menunjukkan nilai yang stabil. 

Di catat nilai pH yang didapat. 

 

d. Penentuan kekeruhan 

 

Analisis kekeruhan dilakukan di 

Laboratorium Air dan Lingkungan 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Riau, Pekanbaru. Alat yang 

digunakan, yaitu turbidimeter 

Lovibond. Alat dikalibrasi dengan 
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menggunakan suspensi baku 

kekeruhan. Sampel air sumur 

dimasukkan ke dalam tabung. 

Kemudian tabung dimasukkan ke 

dalam tempat analisis sampel pada 

turbidimeter. Nilai kekeruhan dicatat 

ketika angka yang ditunjukkan 

turbidimeter telah stabil. 

 

e. Penentuan TSS secara 

Gravimetri (SNI 06-6989.3-2004) 

 

Penyaringan dilakukan dengan 

pompa vakum. Sampel diaduk dengan 

magnetic stirrer untuk memperoleh 

sampel yang lebih homogen. Sampel 

dipipet dengan volume 50 mL. Kertas 

saring atau saringan dicuci dengan 3 x 

20 mL dan dibiarkan kering lalu 

disaring dengan menggunakan pompa 

vakum selama 3 menit agar diperoleh 

penyaringan yang sempurna. Kertas 

saring dipindahkan lalu dikeringkan 

dalam oven pada suhu 105
ᵒ
C selama 1 

jam. Kertas saring didinginkan dalam 

desikator lalu ditimbang hingga 

diperoleh berat konstan. 

 

f. Penentuan kesadahan total  

 

1. Standarisasi larutan Na2EDTA 

0,01 M 

 

Larutan ZnSO4 dimasukkan 

sebanyak 100 mL ke dalam 

Erlenmeyer 250 mL. Di tambahkan 3 

mL buffer pH 10 dan sedikit EBT 

(dilarutkan). Di titrasi dengan larutan 

Na2EDTA 0,01 M hingga warna 

berubah dari merah keunguan 

menjadi biru. Di catat volume larutan 

Na2EDTA yang terpakai. 

2. Kesadahan total 

 

Sampel sebanyak 10 mL 

dimasukkan ke dalam labu 

Erlenmeyer 100 mL. Larutan 

penyangga pH 10 ditambahkan 0,2 

mL dan ditambahkan indikator EBT 

sedikit. Titrasi dilakukan dengan 

larutan baku Na2EDTA 0,01 M secara 

perlahan sampai terjadi perubahan 

warna merah keunguan menjadi biru. 

Volume larutan baku Na2EDTA yang 

digunakan dicatat. 

 

g. Penentuan warna 

 

Analisis warna dilakukan di 

Laboratorium Air dan Lingkungan 

Dinas Pekarjaan Umum Provinsi 

Riau, Pekanbaru. Alat yang 

digunakan, yaitu Spektrofotometer 

Spectroquant Pharo 300 pada 

panjang gelombang 455 nm. Alat 

dikalibrasi dengan akuades. 

Kemudian sampel air gambut 

dimasukkan ke dalam kuvet pada alat. 

Intesitas warna yang terukur dicatat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil analisis parameter insitu 

pengambilan sampel air sumur 

gali di Kecamatan Rumbai 

Pesisir 

 

Analisis parameter insitu terdiri 

dari analisis suhu, pH, dan DHL 

(Daya Hantar Listrik). Hasil analisis 

parameter insitu pengambilan sampel 

air sumur gali di Kecamatan Rumbai 

Pesisir dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil analisis parameter insitu dari air sumur gali di Kecamatan Rumbai 

Pesisir 

Kode sampel 
 Suhu (°C)  

pH 
DHL 

(µS/cm) Udara Air Selisih 

Lembah Sari 31,7 30,06 1,64 7,63 373,7 

Lembah Damai 31,1 29,9 1,4 8,1 810 

Limbungan 31,4 29,56 1,84 5,76 262,7 

Nilai Ambang Batas I  ±3 6-9 - 

Nilai Ambang Batas II  ±3 6,5-8,5 - 

 

Suhu air sumur gali diperoleh 

sekitar (29,56-30,03) °C. Suhu air 

mempengaruhi kelarutan senyawa 

kimia yang terlarut didalamnya. Air 

dengan suhu yang berada di atas atau 

di bawah suhu udara biasa, 

mengandung zat-zat tertentu yang 

terlarut cukup banyak di dalam air 

atau sedang terjadi proses 

dekomposisi bahan organik oleh 

mikroorganisme yang menghasilkan 

atau menyerap energi dalam air 

(Hartanto, 2007). 

Derajat keasaman (pH) 

merupakan salah satu parameter 

penting dalam syarat kualitas air. 

Nilai pH air sumur gali di Kecamatan 

Rumbai Pesisir adalah antara 5,76 - 

8,1.  

Nilai daya hantar listrik (DHL) 

air sumur gali di Kecamatan Rumbai 

Pesisir yang adalah 810 µS/cm pada 

Kelurahan Lembah Damai, 373,7 

µS/cm pada Kelurahan Lembah Sari 

dan 262,7 µS/cm pada Kelurahan 

Limbungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil analisis sebelum dan 

sesudah penggunaan serbuk biji 

kelor terhadap kandungan 

kesadahan total, warna, pH, 

suhu, DHL, TSS, dan kekeruhan 

 

Hasil analisis sebelum dan 

sesudah penggunaan serbuk biji kelor 

terhadap kandungan kesadahan total, 

warna dan parameter insitu dari 

sampel air sumur gali di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dari 

tiga kelurahan yaitu Lembah Sari, 

Lembah Sari, dan Limbungan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Hasil analisis untuk parameter 

kesadahan total air sumur gali di 

Kecamatan Rumbai Pesisir nilai awal 

pada Kelurahan Lembah Sari, 

Lembah Damai, dan Limbungan 

berturut-turut adalah 93,408 mg/L 

CaCO3, 253,536 mg/L CaCO3, dan 

56,712 mg/L CaCO3. Nilai kesadahan 

total setelah penambahan untuk 

Kelurahan Lembah Sari, Lembah 

Damai, dan Limbungan berturut-turut 

adalah 63,384 mg/L CaCO3, 153,456 

mg/L CaCO3, dan 30,024 mg/L 

CaCO3. Persentase penurunan hasil 

analisis kesadahan total sebelum dan 

sesudah penambahan serbuk biji kelor 

pada sampel air sumur gali masing-

masing kelurahan adalah 32,14 %, 

39,47 %, dan 47,05 %. 
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Tabel 2. Hasil persentase penurunan sebelum dan sesudah penggunaan serbuk biji 

kelor terhadap kandungan kesadahan total, warna dan parameter lainnya 

dari air sumur gali di Kelurahan Lembah Sari, Lembah Damai dan 

Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir 

 

Dari hasil yang ditunjukkan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

ke air sumur gali, kesadahan dapat 

berkurang dengan persentase yang 

tidak terlalu besar. Hal ini diduga 

disebabkan oleh berbedanya jenis 

kesadahan pada setiap air sumur gali. 

Sampel dengan jenis kesadahan yang 

lebih tinggi akan membutuhkan dosis 

serbuk biji kelor yang lebih tinggi 

pula agar tercapai hasil penurunan 

kesadahan yang besar atau sempurna. 

Koagulan serbuk biji kelor dapat 

menurukan tingkat kesadahan dengan 

adanya interaksi koagulan dan unsur-

unsur penyebab kesadahan yang 

terdapat pada air dan membentuk 

endapan berupa padatan atau flok 

sehingga dapat dipisahkan (Mubiyi, 

1995). Berdasarkan hasil analisis, 

semua air sampel yang diambil dari 

tiga kelurahan di Kecamatan Rumbai 

Pesisir sudah memenuhi standar mutu 

berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

kualitas air bersih dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

kualitas air minum yaitu 500 mg/L 

CaCO3 untuk ambang batas yang 

diperbolehkan parameter kesadahan. 

Penambahan koagulan akan 

menyebabkan terjadinya penurunan 

intensitas pada parameter warna. 

Penyebab turunnya intensitas warna 

karena adanya interaksi koagulan 

dengan partikel koloid. Koagulan 

yang bermuatan positif akan 

menetralkan muatan negatif partikel 

koloid yang menyebabkan terjadinya 

interaksi sehingga terbentuk flok yang 

berukuran mikro. Nilai parameter 

warna pada hasil analisis untuk air 

sumur gali di Kelurahan Lembah Sari 

sebelum penambahan serbuk biiji 

kelor adalah 108,7 mg/L Pt-Co dan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

menjadi 62,3 mg/L Pt-Co dengan 

persentase penurunan yaitu 42,68 %. 

Kelurahan Lembah Damai nilai untuk 

parameter warna sebelum 

penambahan serbuk biji kelor adalah 

51,3 mg/L Pt-Co dan setelah 

penambahan serbuk biji kelor adalah 

8,3 mg/L Pt-Co dengan persentase 

penurunan adalah 83,82 %. Kelurahan 

Limbungan nilai untuk perameter 

warna sebelum penambahan serbuk 

biji kelor adalah 275 mg/L Pt-Co dan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

adalah 263,7 mg/L Pt-Co dengan 

persentase penurunan hanya 4,10 %. 

Penurunan yang terjadi pada 

Kelurahan Limbungan sangat kecil, 

hal ini diduga dipengaruhi oleh nilai 

awal sebelum penambahan koagulan 

serbuk biji kelor. Diketahui nilai awal 

Parameter Satuan 
 Penurunan (%)  

Lembah Sari Lembah Damai  Limbungan 

Suhu °C - - - 

pH - - - - 

DHL µS/cm 18,64 10,95 3,05 

Kekeruhan NTU 26,32 43,48 35,78 

TSS mg/L 30,82 23,03 21,08 

Kesadahan Total mg/L CaCO3 32,14 39,47 47,05 

Warna mg/L Pt-Co 42,68 83,82 4,10 
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parameter warna untuk Kelurahan 

Limbungan memang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dua kelurahan lainnya 

dan air sampel juga terlihat sangat 

berwana kecoklatan dibandingkan 

dengan sampel lainnya. Sehingga 

kemungkinan sampel dengan tingkat 

warna yang lebih tinggi akan 

membutuhkan dosis serbuk biji kelor 

yang lebih tinggi pula agar dapat 

menurukan warna pada sampel 

dengan persentase penurunan yang 

besar. Dari hasil analisis dengan 

penggunaan koagulan serbuk biji 

kelor, air sumur gali dari Kelurahan 

Lembah Damai sudah memenuhi 

standar  mutu air berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

kualitas air bersih dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

kualitas air minum sedangkan air 

sumur gali dari Kelurahan Lembah 

Sari dan Limbungan belum 

memenuhi standar mutu air bersih 

dan air minum. 

Penambahan serbuk biji kelor 

(Moringa oleifera) dalam pengolahan 

air sumur gali tidak mempengaruhi 

perubahan suhu secara signifikan. 

Suhu pada sampel air sumur gali 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

adalah sekitar (27,13-28,37) °C. Suhu 

dari masing-masing sampel masih 

berada dalam kisaran suhu normal 

untuk air. 

Setelah penambahan serbuk 

biji kelor nilai pH air sumur gali 

adalah sekitar 6,73–8,2. Penambahan 

serbuk biji kelor tidak merubah nilai 

pH secara signifikan (Mubiyi,1995). 

Namun, nilai pH sesudah 

penambahan serbuk biji kelor sudah 

memenuhi standar mutu air 

berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

kualitas air bersih dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

kualitas air minum. 

Daya hantar listrik dapat 

berkurang paling banyak hanya 

sekitar 18,64 % dengan nilai awal 

adalah 373,3 µS/cm dan nilai akhir 

adalah 303,7 µS/cm pada kelurahan 

Lembah Sari. Untuk Kelurahan 

Lembah Damai daya hantar listrik 

dapat berkurang sebesar 10, 95 % 

dengan nilai awal 810 µS/cm dan 

nilai akhir 721,3 µS/cm. Daya hantar 

listrik yang paling sedikit mengalami 

penurunan adalah pada Kelurahan 

Limbungn yaitu 3,05 % dengan nilai 

awal 239,3 µS/cm dan nilai akhir 

adalah 232 µS/cm. Penambahan 

koagulan serbuk biji kelor akan 

menyebabkan sebagian ion-ion 

mineral dan senyawa anorganik 

tersebut terdispersi ke dalam flok 

yang kemudian akan mengendap dan 

terpisah dari larutannya. Hal inilah 

yang mengakibatkan penurunan daya 

hantar listrik. Namun nilai daya 

hantar listrik untuk ketiga kelurahan 

di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota 

Pekanbaru menunjukkan nilai yang 

baik dan dapat digunakan oleh 

konsumen. 

Nilai kekeruhan sampel air 

sumur gali di Kecamatan Rumbai 

Pesisir dapat berkurang dari nilai 

kekeruhan awal dan setelah 

penambahan serbuk biji kelor sebagai 

koagulan. Nilai kekeruhan awal 

sampel air sumur gali di Kelurahan 

Lembah Sari adalah 27,73 NTU dan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

nilai kekeruhan menjadi 20,43 NTU, 

perubahan yang terjadi sekitar 26,32 

%. Nilai kekeruhan untuk Kelurahan 

Lembah Damai awalnya adalah 37,16 

NTU dan setelah proses koagulasi 

menjadi 21 NTU, perubahan yang 

terjadi adalah sekitar 43,48 %. 
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Sedangkan untuk Kelurahan 

Limbungan nilai kekeruhan awal 

adalah 42,36 NTU dan setelah 

penambahan serbuk biji kelor berubah 

menjadi 27,2 NTU dan perubahan 

yang terjadi adalah sekitar 35,78 %.  

Nilai kekeruhan berkaitan 

dengan nilai TSS (Total Suspended 

Solid), semakin tinggi kekeruhan 

akan semakin tinggi nilai padatan 

yang mengendap. Penurunan nilai 

TSS untuk sampel air sumur gali di 

Kecamatan Rumbai Pesisir sesudah 

penambahan koagulan serbuk biji 

kelor tidak signifikan sama halnya 

dengan penurunan nilai kekeruhan. 

Nilai TSS pada Kelurahan Lembah 

Sari sebelum penambahan serbuk biji 

kelor adalah 168,67 mg/L dan setelah 

penambahan serbuk biji kelor menjadi 

116,67 mg/L dengan persentase 

perubahan 30,82 %. Nilai TSS pada 

Kelurahan Lembah Damai sebelum 

penambahan serbuk biji kelor adalah 

118,67 mg/L dan setelah penambahan 

serbuk biji kelor menjadi 91,33 mg/L 

dengan persentase perubahan 23,03 

%. Nilai TSS pada Kelurahan 

Lembah Sari sebelum penambahan 

serbuk biji kelor adalah 196 mg/L dan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

menjadi 154,67 mg/L dengan 

persentase perubahan 21,08 %. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, 

serbuk biji kelor terbukti efektif 

dalam proses penjernihan air sumur 

gali di Kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru pada parameter 

kesadahan total dan warna serta 

beberapa parameter lainnya, antara 

lain: suhu, pH, DHL, TSS, dan 

kekeruhan. 
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