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ABSTRACT 

Moringa oleifera is one of the natural coagulants in Indonesia. This study was 

conducted to see the effectiveness of moringa seed powder as natural coagulant as 

an alternative to coagulant chemical that has negative effect. This research was 

conducted for well water samples in Kelurahan Purnama, Sukajadi and Tanjung 

Palas in Dumai City. The parameters analyzed were chloride and turbidity as well 

as some additional parameters. Turbidity was analyzed using a turbidimetry 

method, while chloride was analyzed using a UV-Vis spectrophotometer. The 

results indicated that moringa seed powder could decrease turbidity and chloride 

in three kelurahans turbidity was of 62.06%, 60.51%, and 19.05%; while chloride 

was of 43.59%, 48.93%, and 50.50%. Based on paired t-test method (P = 0.05), 

moringa seed powder are effective to decrease chloride and turbidity on wells 

water in Kelurahan Purnama, Sukajadi and Tanjung Palas in Dumai City. Based 

on PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 about drinking water 

quality, chloride concentration was the limit of requirements for drinking water, 

but not for turbidity. 
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ABSTRAK 

 

Biji kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu koagulan alami yang terdapat 

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari serbuk biji 

kelor sebagai koagulan alami untuk menggantikan koagulan dari bahan kimia 

yang memberikan efek negatif. Penelitian ini dilakukan pada sampel air sumur 

gali di Kelurahan Purnama, Sukajadi dan Tanjung Palas di Kota Dumai. Adapun 

parameter yang dianalisis yaitu klorida dan kekeruhan serta beberapa parameter 

tambahan. Kekeruhan dianalisis menggunakan metode turbidimetri, sedangkan 

klorida dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa serbuk biji kelor dapat menurunkan kekeruhan dan 

klorida di tiga kelurahan yaitu kekeruhan sebesar 62,06%, 60,51% dan 19,05% 

dan klorida sebesar 43,59%, 48,93% dan 50,50%. Berdasarkan uji t berpasangan 

(P = 0,05), serbuk biji kelor efektif untuk menurunkan kandungan klorida dan 

kekeruhan pada air sumur gali di Kelurahan Purnama, Sukajadi dan Tanjung Palas 

Kota Dumai. Berdasarkan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang kualitas air minum, nilai klorida telah memenuhi nilai persyaratan kualitas 
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air minum, namun kekeruhan belum memenuhi nilai persyaratan kualitas air 

minum pada air sumur gali di Kelurahan Purnama, Sukajadi dan Tanjung Palas di 

Kota Dumai. 

Kata kunci : Air sumur gali, klorida, koagulasi-flokulasi, serbuk biji kelor 

(Moringa oleifera) 

PENDAHULUAN 

 

 

Air merupakan kebutuhan 

pokok bagi kehidupan manusia. 

Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia selalu memerlukan air 

terutama untuk minum, masak, 

mandi, mencuci dan sebagainya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa    

65-75% dari berat tubuh manusia 

terdiri dari air. Menurut ilmu 

kesehatan, setiap orang memerlukan 

air minum sebanyak 2,5-3 liter setiap 

hari termasuk air yang berada dalam 

makanan. Manusia bisa bertahan 

hidup 2-3 minggu tanpa makan, 

tetapi hanya 2-3 hari tanpa minum 

(Afriannasari, 2011).  

Dumai adalah kota yang 

berhadapan dengan Selat Rupat dan 

Selat Malaka yang merupakan jalur 

pelayaran terdapat di dunia, sehingga 

dapat dianggap sebagai wilayah yang 

mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi. Jenis tanah di Dumai 

umumnya terdiri dari rawa 

bergambut dan kondisi air tanah di 

Dumai yang berasal dari tanah 

dangkal atau sumur gali dengan 

kedalaman rata-rata 1-2 meter, pada 

umumnya keruh dan berbau. 

Kebutuhan akan air bersih di 

Kota Dumai sangat tinggi karena 

untuk mendapatkan air bersih 

sangatlah sulit. Selama ini 

masyarakat Kota Dumai 

mendapatkan air bersih dengan cara 

menampung air hujan dan membeli 

air bersih yang berasal dari daerah 

Bukit Batrem Kecamatan Dumai 

Timur, namun air bersih yang 

disediakan belum dapat memenuhi 

kebutuhan penduduk Kota Dumai 

secara keseluruhan. Kekurangan air 

tersebut mengharuskan masyarakat 

mencari solusi alternatif yaitu 

dengan membuat sumur gali di 

lingkungan dimana mereka tinggal. 

Namun, air sumur gali yang 

digunakan oleh masyarakat kualitas 

airnya kurang baik karena airnya 

keruh dan berbau tidak enak karena 

kondisi tanah bergambut dan dekat 

dengan pantai yang memungkinkan 

adanya kandungan klorida. 

Kandungan klorida yang tinggi, 

diikuti oleh kandungan kalsium dan 

magnesium yang  juga tinggi, dapat 

meningkatkan sifat korosivitas air 

dan mengganggu indera perasa. 

Metode koagulasi-flokulasi 

yang biasanya digunakan yaitu 

koagulan sintetik, yang umum adalah 

garam-garam alumunium sulfat dan 

PAC (Poly Aluminium Chloride) 

(Ramadhani dkk, 2013). Beberapa 

studi melaporkan bahwa senyawa 

alum, dapat memicu penyakit 

Alzheimer dan juga monomer 

beberapa polimer organik sintetik 

seperti PAC dan alum memiliki sifat 

toksisitas (Nurrahman dkk, 2012). 

Penggunaan koagulan sintetik selalu 

memberikan efek negatif terhadap 

kesehatan, koagulan sintetik juga 

tidak ekonomis sehingga alternatif  

lain yaitu dengan memanfaatkan 

koagulan alami yang berasal dari  

bahan-bahan yang tersedia di alam. 

Biji kelor dapat digunakan 

sebagai koagulan alami pada proses 

koagulasi-flokulasi karena 
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mengandung protein kationik dan zat 

aktif rhamnosyloxy-benzil 

isothiocyanate. Biji kelor memiliki 

kandungan protein kationik sebesar 

79,3 % dan protein anionik sebesar 

20,7 % (Rani, 2010). Protein ini akan 

bermuatan positif jika dilarutkan 

dalam air dan dapat digunakan 

sebagai koagulan polimer alami. 

Berdasarkan penelitian Sya’banah 

(2016), zat aktif rhamnosyloxy-

benzil isothiocyanate yang 

terkandung dalam biji kelor dapat 

menyerap partikel lumpur yang ada 

dalam air. 

Oleh karena besarnya 

kebutuhan akan air bersih maka 

perlu dilakukan peningkatan kualitas 

air dengan melakukan pengolahan 

terhadap air sumur gali di Kota 

Dumai dengan metode koagulasi-

flokulasi menggunakan koagulan 

alami serbuk biji kelor (Moringa 

oleifera). Diharapkan pada penelitian 

ini diperoleh hasil yang maksimal 

dalam menurunkan kekeruhan, daya 

hantar listrik, nilai pH, TDS, TSS, 

suhu dan kandungan klorida 

sehingga didapatkan air bersih yang 

layak untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat  di Kota Dumai. 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan 

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain water 

sampler, spektrofotometer UV-

Visible (Thermo Scientific Genesys 

20), pH meter (Martini Instrument), 

konduktometer, desikator, peralatan 

turbidimeter (Lovibond), timbangan 

analitik (Mettler Type AE 200), 

pemanas listrik (Thermo Scientific 

Type 1900), peralatan analisis TDS 

dan TSS, blender, ayakan 60 dan 100 

mesh. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel air 

sumur gali yang diambil dari tiga 

Kecamatan Kota Dumai, biji kelor 

(Moringa oleifera), aqua DM, 

hidrazin sulfat ((NH2).H2SO4), heksa 

metilen tetramin ((CH2)6N4), larutan 

buffer pH 4, 7 dan 10, kalium klorida 

(KCl), natrium klorida (NaCl), asam 

perklorat (HClO4), metanol 

(CH3OH), besi (III) ammonium 

sulfat hidrat (Fe(NH4)(SO4)2.12H2O) 

dan merkuri (II) tiosianat 

(Hg(SCN)2). 

 

b. Prosedur kerja 

 

1. Pengambilan sampel 

 

Pengambilan sampel untuk 

air sumur gali diambil secara 

representatif (permukaan, tengah dan 

dasar) dengan menggunakan water 

sampler. Alat water level sampler 

diturunkan ke dalam sumur 

dipermukaan, tengah dan dasar 

dengan kedalaman tertentu, ketika 

dilempar katup dalam keadaan 

terbuka sehingga air masuk ke dalam 

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 dimasukkan ke 

dalam ember dan dikompositkan, 

setelah itu dipindahkan ke dalam 

botol polietilen yang telah dibilas 

dengan sampel dan ditutup dengan 

tutupnya yang juga telah dibilas 

dengan sampel, kemudian 

dimasukkan ke dalam ice box untuk 

dibawa ke laboratorium kimia 

analitik Universitas Riau.  

Sampel yang diambil 

diletakkan ke dalam wadah polietilen 

yang telah dibilas dengan sampel dan 

ditutup rapat. Pada sampel air 
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sebelum ditambahkan koagulan 

serbuk biji kelor, dilakukan 

penanganan untuk analisis pH, DHL 

dan suhu segera dianalisis 

dilapangan sedangkan untuk analisis 

TSS, TDS, kekeruhan dan ion 

klorida (Cl
-
) dianalisis di 

laboratorium tidak ditambahkan 

pengawet, tetapi disimpan di dalam 

ice box untuk dibawa ke 

laboratorium. 

 

Gambar 1. Peta lokasi pengambilan 

sampel 

 

2. Preparasi serbuk biji kelor 

 

Buah kelor yang sudah tua 

diambil bijinya, kemudian dikupas 

kulit luarnya hingga diperoleh biji 

kelor yang berwarna putih. 

Kemudian dimasukkan ke oven 

selama 30 menit pada suhu 105°C 

untuk menghilangkan kadar air. 

Selanjutnya biji kelor dihaluskan 

menggunakan blender, kemudian 

bubuk biji kelor yang telah terbentuk 

disaring menggunakan ayakan 60 

mesh dan 100 mesh untuk 

mendapatkan ukuran bubuk biji kelor 

(100 ≥ bubuk biji kelor ≤ 60) mesh. 

Kemudian disimpan di dalam 

desikator.  

3. Proses koagulasi-flokulasi 

Larutan klorida dengan 

konsentrasi 20 ppm sebanyak 1 liter 

dimasukkan ke dalam gelas beaker 

1000 mL dan masing-masing 

ditambahkan serbuk biji kelor 

dengan variasi dosis 50 mg, 100 mg 

dan 150 mg. 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 larutan 

dipisahkan dengan menggunakan 

kertas saring. Larutan klorida yang 

telah melewati proses koagulasi-

flokulasi dianalisis untuk mengetahui 

konsentrasi klorida yang tersisa, 

diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Dosis 

efektif didapatkan dari hasil 

penurunan maksimum dan dosis 

efektif yang didapat akan digunakan 

untuk diaplikasikan pada sampel air 

sumur gali. 

Setelah didapatkan dosis 

efektif, dilakukan analisis parameter 

pH, suhu, DHL, TDS, TSS, 

kekeruhan dan kandungan klorida. 

Masing-masing sampel air sumur 

gali di tiga kecamatan ditambahkan 

koagulan dengan konsentrasi dosis 

efektif. 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. 
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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 umhos/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 kedalam 

sampel hingga menunjukkan nilai 

yang stabil. Dicatat nilai pH yang 

didapat. 

 

d. Penentuan kekeruhan (SNI 06-

6989.25-2005) 

 

Analisis kekeruhan dilakukan di 

Laboratorium Air dan Lingkungan 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Riau, Pekanbaru. Alat yang 

digunakan, yaitu turbidimeter 

Lovibond. Alat dikalibrasi dengan 

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 TDS dan TSS 

secara Gravimetri (SNI 06-

6989.3-2004) 

 

Sampel air sumur gali diaduk 

dengan pengaduk magnetik untuk 

memperoleh sampel yang  homogen, 

kemudian dipipet 50 mL sampai 100 

mL pada waktu sampel diaduk, 

dimasukkan ke dalam alat penyaring 

yang telah dilengkapi dengan alat 

pompa penghisap dan kertas saring. 

Setelah sampel tersaring semuanya, 

kertas saring dipindahkan ke cawan 

dan dikeringkan dalam oven selama 

1 jam pada suhu 103°C - 105°C, 

didinginkan dalam desikator untuk 

menyeimbangkan suhu dan 

ditimbang. 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. 
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f. Uji klorida (Cl
-
) secara 

Spektrofotometri UV-Visible 

 

1. Pembuatan kurva panjang 

gelombang optimum 

 

Larutan standar klorida 25  ppm 

dipipet sebanyak 20 mL dan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 25 

mL. Ke dalam larutan ditambahkan 2 

mL larutan Fe(NH4)(SO4)2.12H2O 

dan 2 mL larutan Hg (II) tiosianat, 

volume ditepatkan dengan air suling 

sampai tanda batas. Kemudian 

dikocok dan diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 440-480 

nm dengan interval 4 nm. Kemudian 

dibuat kurva hubungan antara 

absorbansi dengan panjang 

gelombang. 

 

2. Pembuatan kurva kestabilan 

warna 

 

Larutan standar klorida 25 ppm 

dipipet sebanyak 20 mL dan  

dimasukkan ke dalam labu ukur 25 

mL. Ke dalam larutan ditambahkan 2 

mL larutan Fe(NH4)(SO4)2.12H2O 

dan 2 mL larutan Hg (II) tiosianat, 

volume ditepatkan dengan air suling 

sampai tanda batas. Kemudian 

dikocok dan dilakukan pengukuran 

waktu kestabilan optimum pada 

waktu 2-20 menit dengan interval 

selama 2 menit. Kemudian diukur 

absorbansinya pada panjang 

gelombang optimum. Dibuat kurva 

hubungan antara nilai absorbansi dan 

waktu kestabilan. 

 

3. Pembuatan kurva kalibrasi 

Larutan standar klorida dengan 

variasi 0, 5, 10, 15, 20 dan 25 ppm 

dan masing-masing dipipet sebanyak 

20 mL dan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 25 mL. Ke dalam larutan 

ditambahkan 2 mL larutan 

Fe(NH4)(SO4)2.12H2O dan 2 mL 

larutan Hg (II) tiosianat, volume 

ditepatkan dengan air suling sampai 

tanda tera. Lalu dikocok dan 

didiamkan selama 8-14 menit, 

kemudian diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang 456 nm. 

Selanjutnya dibuat kurva antara nilai 

absorbansi dan konsentrasi klorida. 

4. Penetapan kandungan klorida 

dalam air sumur gali 

 

Sebanyak 20 mL larutan sampel 

dipipet dan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 25 mL. Ke dalam larutan 

ditambahkan 2 mL larutan 

Fe(NH4)(SO4)2.12H2O dan 2 mL 

larutan Hg (II) tiosianat, volume 

ditepatkan dengan air suling sampai 

tanda batas. Lalu dikocok dan 

didiamkan selama 8-14 menit, 

kemudian diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang 456 nm. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil analisis larutan klorida 

penentuan dosis efektif serbuk 

biji kelor (Moringa oleifera) 

 

Hasil analisis larutan klorida 

untuk penentuan dosis efektif serbuk 

koagulan biji kelor yang akan 

diaplikasikan untuk menurunkan 

kandungan klorida, suhu, pH, daya 

hantar listrik, kekeruhan, TDS dan 

TSS dari sampel air sumur gali di 

Kecamatan Dumai Barat, Dumai 

Kota dan Dumai Timur, Kota Dumai 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1: Hasil analisis larutan klorida penentuan dosis efektif serbuk biji kelor 

(Moringa oleifera) 

      Dosis serbuk Konsentrasi awal Konsentrasi akhir Penurunan 

     biji kelor (mg)              (mg/L)            (mg/L)        (%) 

  50               20              4,87       75,65 

 100               20              3,81       80,95 

 150               20              4,93       75,35 

Penentuan dosis efektif dalam 

menurunkan konsentrasi klorida 20 

ppm didapatkan 100 mg dosis yang 

efektif dengan penurunan sebesar 

80,95% sehingga dosis efektif yang 

didapat akan diaplikasikan pada 

sampel air sumur gali di Kota 

Dumai.  

 

2. Hasil analisis fisika dan kimia 

sebelum dan sesudah 

penambahan koagulan dari air 

sumur gali di Kota Dumai 

Hasil analisis fisika dan kimia 

sebelum dan sesudah penggunaan 

serbuk biji kelor dari sampel air 

sumur gali di tiga kelurahan yaitu 

Purnama, Sukajadi dan Tanjung 

Palas dapat dilihat pada Tabel 2 

sampai Tabel 4. 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Hasil persentase penurunan parameter fisika dan kimia sebelum dan 

sesudah penambahan koagulan dari air sumur gali di Kelurahan 

Purnama, Sukajadi dan Tanjung Palas di Kota Dumai 

 

                     Penurunan (%) 

Parameter    Satuan    Purnama   Sukajadi  Tanjung Palas   NAB I   NAB II 

Suhu    °C           -                  -       -             ±3    ±3 

pH       -           -                  -       -           6-9       6,5-8,5 

DHL         μS/cm       19,29   8,41               8,86  -     - 

Kekeruhan  NTU       62,06  60,51              19,05            25     5 

TDS      mg/L       25,76  15,05              29,71          1000        500 

TSS  mg/L       48,76  65,61              21,69  -     - 

Klorida mg/L       43,59  48,93              50,50            600         250

 

Hasil analisis untuk parameter 

kekeruhan dan klorida sebelum 

penambahan koagulan pada air 

sumur gali di Kelurahan Purnama, 

Sukajadi dan Tanjung Palas berturut-

turut adalah 62,73 mg/L, 25,73 mg/L  

 

 

 

dan 51,8 mg/L untuk kekeruhan, 

sedangkan klorida adalah 46,15 

mg/L, 42,18 mg/L dan 30,81 mg/L. 

Nilai kekeruhan dan klorida setelah 

penambahan koagulan berturut-turut 
adalah 23,8 mg/L, 10,16 mg/L dan 

15,25 mg/L untuk kekeruhan dan 

klorida adalah 26,03 mg/L, 21,54 

mg/L dan 15,25 mg/L. Persentase 
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penurunan hasil analisis kekeruhan 

dan klorida sebelum dan sesudah 

penambahan serbuk biji kelor pada 

sampel air sumur gali masing-masing 

kelurahan sebesar 62,06%, 60,51% 

dan 19,05% untuk kekeruhan dan 

klorida sebesar 43,59%, 48,93% dan 

50,50%. 

Dari hasil yang ditunjukkan 

setelah penambahan serbuk biji kelor 

ke air sumur gali, kekeruhan dapat 

berkurang secara signifikan, namun 

penambahan koagulan serbuk biji 

kelor dengan dosis 100 mg pada tiga 

Kelurahan belum memenuhi syarat 

baku mutu air minum Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 yang 

menyatakan kadar yang 

diperbolehkan yaitu 5 NTU. Nilai 

konsentrasi klorida pada air sumur 

gali tiga Kelurahan sebelum 

penambahan koagulan serbuk biji 

kelor lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai ambang batas 

maksimum persyaratan kualitas air 

minum (250 mg/L) ataupun kualitas 

air bersih (600 mg/L) sehingga air 

sumur gali ketiga Kelurahan masih 

memenuhi syarat kualitas air bersih 

dan kualitas air minum. Uji hipotesis 

dilakukan dengan uji t berpasangan 

pada P=0,05 karena dalam hal ini 

dilakukan dua perlakuan yang 

berbeda terhadap sampel air sumur 

gali. Uji t berpasangan yang pertama 

yaitu uji terhadap air sumur gali 

tanpa penambahan serbuk biji kelor 

dan yang kedua adalah uji terhadap 

air sumur gali dengan penambahan 

serbuk biji kelor sebagai koagulan. 

Hasil dari uji t berpasangan 

menunjukkan bahwa ada perbedaan 

keefektifan penurunan DHL, 

kekeruhan, TDS, TSS dan klorida 

yang diberi perlakuan serbuk biji 

kelor dengan tanpa perlakuan pada 

air sumur di Kota Dumai. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang 

syarat-syarat pengawasan kualitas air 

bersih, nilai suhu, pH, DHL, 

kekeruhan, TDS, TSS dan klorida 

setelah penambahan koagulan pada 

air sumur gali di Kelurahan Purnama 

dan Kelurahan Sukajadi telah 

memenuhi persyaratan, sedangkan 

pada Kelurahan Tanjung Palas 

kandungan klorida, TDS dan TSS 

telah memenuhi persyaratan, tetapi 

pH dan kekeruhan masih melewati 

nilai ambang batas maksimum 

persyaratan dan berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

syarat-syarat dan pengawasan 

kualitas air minum, nilai turbiditas di 

tiga Kelurahan belum memenuhi 

maksimum persyaratan. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian, serbuk biji kelor terbukti 

efektif dalam proses penjernihan air 

sumur gali dan berdasarkan 

PERMENKES RI Nomor: 

429/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

kualitas air minum, diketahui bahwa 

kandungan klorida dalam ketiga air 

sumur gali telah memenuhi nilai 

persyaratan kualitas air bersih dan air 

minum, sedangkan nilai kekeruhan 

dari ketiga air sumur gali masih 

melewati nilai ambang batas 

persyaratan kualitas air minum. 
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