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EFEKTMTAS SERBUKBIJI KELOR (Moringa oleifera) SEBAGAI
KOAGULAN UNTUK MENURUNKAN TOTAL SUSPENDED

SOLID LIMBAHTAHU
INDUSTRI TAHU DI PEMOGAN, DENPASAR SELATAN

Oktaviana Dengi', Ni Ketut Rusminingsih', I.G.A Dewi Sarihati'

Abstract. Industries are particular busines group that has the same tecniques
methods to get a prortt. The other side of the industrie development,s that is resulted
w-aste water. Waste water is unused sewage because it is resulted Jiom human
activities. One of industries that is resulting the wo.ste \)ater without treatmentfrrst is
industries at the Pemogan, Denpasar. ll/aste water [$ side result ofproduction is di
throwed to the riyer To prevent the pollution then the waste water must be treatment
The one ofalternatiye to solve this problem is using seed powder in many doses ( l2
14 gram and l6 gram). The purpose of this research is to kno\) waste water TTS
and after added by moringa seed powder in many doses, and to htow about efektive

for it. This is true experiment research with the true experimental design. This research
done by three time replicated by using dilferent doses. At erage result is 0,931. According
statistical test obtdined Paired T-Test sig. (2-tctiled)- 0.000 which is smaller than 0.05,
means there are significant dffirences in the research are to btow \4)aste water
parameters betyveen the control and after added the moringa seed powder with dffi
doses. The LSD (Least Significant Dffirence) of the ANOVA test showed a
number 0.000 which is smaller than 0.05, that is means there is a dffirence TSS
between the dose of I 2 grams, the dose of I 4 grams, the dose of I 6 grams and the
The conclution of this research is the effective dose to decrease the wastewater TSS is
grams dose. The treatments are most effectiye at the lower leyels of TSS inwastewater
is to use a dose of 16 grams. Tb tofu's owner suggested to treatment the y,astewater.first

use l6 grams dose moringa seedpowder before directly throwed to the river.

Keywords : moringa seed powder, coagulant, Tssmelakukan ceramah sedikit
sehingga materi pada slide dan film yang diputar kurang jelas dilihat sish,a. B
halnya dengan metode bermainperan, kelemahan dari metode iniyaitu

Kemajuan teknologi dan usaha

industri pada saat ini semakin
berkembang pesat untuk menghasilkan
berbagai macam produk guna memenuhi
kebutuhan manusia pada saat ini yang

semakin meningkat, kegiatan produksi ini
juga menghasilkan produk lain yang

belum begitu banyak dimanfaa&an yaitu

limbah (Wardhana, 2004). Limbah
dihasilkan dari kegiatan industri
menimbulkan dampak yang

lingkungan, serta dapat mengganggu

mempengafl.rhi kehidupan masyarakat

sendiri. Limbah cair yang berasal

kegiatan industri dapat men
bahan pencemar kimiawi berupa

I Mahasiswa Jurasan Kesehatan Lingkungan Poltekkes
2,3 Dosen Jurusan Kesehatan Linglungan Poltekkes
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Efekti|itos Serbuk Biji Kelor......( Okta ana Dengi. Rtrsniningsih, Det,i Sarihati)

i dalam tubuh manusia dan

-::bkan gangguan k esehatan

n, 2002). Bila limbah yang

tidak diolah terlebih dahulu

r i:3t memberikan dampak negatif

e same tecniques p sumber daya alam dan

ti's thdt is resulted seperti pencemaran alam

lred ./ion human daih -:.:ir1),a dapat menurunkan kualitas

ut treatmentfirst is toA antara lain pencemaran tauah,

'f production is udara. Macam-macam limbah

era) SEBAGAI
, SPENDED

ELATAN

li Sarihati'

rnList be treatment fisrt.
r ntany doses ( 12 gram.

dste \,ater TTS before

ott about efelctive dosis

lesign. This research is

't is 0,931. According ra

s smaller than 0.05, it's

]nw waste water TTS

I pox,der with dilfereni
t showed a significam

I i-lfe re n c e T S S de c re as e

qrams and the control.

? \rastewater fS,S rJ 16
"TSS in wastewater tofu

the was tev,ater.fi rst bt

the river.

eramah sedikit terang
,lilihat siswa. Berbeda

iitu

.. 2004). Limbah yang

3giatan industri dapat

rpak yang merugikan

Iapat mengganggu atau

ridupan masyarakat itu
:air 1,ang berasai dan

dapat mengandung

miarvi berupa senyawa

m Poltekkes Denpasar
n Poltekkes Denpasar

logam berat terlentu (Hg, Ni,
Mr, Zn, Cu, Fe) yang dapat

yang dapat mencemari
antara lain limbah tahu,

pemotongan hewan, limbah susu,

.: industri tekstil, limbah
i (limbah kelapa sawit, limbah

r karet remah dan lateks pekat,

:ndustri tapioka, dan limbah pabrik

-,:, kertas), limbah industri farmasi,

.rn-lain (Kristanto dalam Fatha,

r:dan air maka lin'rbah harus diolah

terlebih dahulu sebelum dibuang kebadan

air. Salah satu altematif yang mudah

dilakukan adalah dengan menggunakan

bahan koagulan sepefii serbuk biji kelor

karena serbuk biji kelor rrerupakan bahan

penggumpal alami yang cukup efektif
sebab bij i kelor mengandung mirosin.

emulsin, asam gliserid, asam polmirat,

lemak dan minyak serla zat yang bersifat

bakterisida (Kusnaedi, 2006). Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

serbuk biji kelor sebangai koagulan untuk

menurunkan TSS limbah tahu. Serbuk biii
kelor (Moringa oleifera) mengandung zat

aktif, rhamnosyloxy-benzil-
isothiocyanate, yang mamPu
mengapsorbsi dan menetralisir partikel-

partikel lumpur serta logam yang

terkandung dalam air limbah suspensi

dengan partikel kotomn melayang dalam

air. Akar dan daun kelor mengandung zat

yang terasa pahit, getir dan pedas selain itu
juga biji kelor mengandung minyak dan

lemak (Kharistya, 2006)

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelit ia n eksperimen
sesungguhnya. Dalam penelitian ini
peneliti mencoba untuk mengembangkan

suatu metode pengolahan limbah secara

fisik dengan memanfaatkan serbuk biji
kelor sebagai koagulan untuk
menurunkan kadar TSS limbah tahu.

Rancangan penelitian yang digunakan

True Experimental Design yaitu
kelompok eksperimen yang dikenai
perlakuan maupun kelompok pembanding

atau kontrol yang tidak dikenai perlakuan

sefta ditentukan secara random. Hal ini
dilihat perbedaan pencapaian antara

Salah satu usaha industri rumah

lang bergerak dibidang pangan

:ndustri tahu. Setiap hari industri

50-60 kg kedelai menjadi tahu

:.:.De yang siap didistribusikan pada

Industri tahu ini menghasilkan

kurang lebih 1000 l/hari, namun

ahan yang ditemukan pada

i tahu ini adalah industri tidak

i tempat pengolahan limbah cair,

limbah cair yang dihasilkan

dibuang ke badan air melalui
'.rpa melakukan pengolahan terlebih

-. Kondisi ini dapat mengakibatkan

menjadi buruk dan akan

: engaruhi kesehatan serta
manusia dan makluk hidup

rir. Untuk mengurangi pencemaran

:n Juruscrn Kesehatan Linghtngan Poltekles Depkes Denpasar
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kelompok eksperimen dengan pencapaian
kelompok kontrol. (Arikunto, 2006).
Jenis data yang dikumpulkan pada
penelitian ini adalah primer didapatkan
dari pengukuran TSS limbah tahu yang
diberi perlakuan dalam hal ini pemberian
serbuk biji kelor dan tanpa diberikan
serbuk biji kelor. Pengambilan dan
pengukuran sampel dilakukan sebanyak
tiga kali yaitu hari pefiama, kedua, ketiga
dan keempat secara berurutan dan waktu
pengambilan sampel pada pagi hari
karena pada pagi hari industri tahu lebih
banyak menghasilkan limbah tahu.

Mernbandingkan hasil penurunan
TSS antara dosis 12 gram, 14 gram, 16
gram dan kontrol yang dilakukan
sebanyak empat kali pengulangan dan
pada satu sampel dilakukan tiga kali
pemeriksaan untuk mendapat hasil yang
pasti. data yang didapat selanjutnya
dilakukan analisis dengan menggunakan
uji Kolmogorov Smirnov untuk
mengetahui distribusi data normal
((Priyatno, 2008). Data berdistribusi
normal dan homogen dianalisis dengan
memakai uji paired T-test dan uji One Way
Anova untuk mengetahui perb andingan
penurunan kadarTSS limbah tahu dengan
penggunaan dosis serbuk biji kelor antara
12 gram, 14 gram, 16 gram dan kontrol.
Uji LSD (Least Significant Different)
digunakan untuk mengetahui efektivitas
serbuk biji kelor dalam menurunkan kadar
TSS air limbah tahu, diantara dosis 12
gram, dosis 14 gram, dan dosis 16 gram.

Hasil Penelitian

a. PemeriksaanTSS air limbah tahu
sebelum pengolahan
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Pemeriksaan TSS air limhah
pada hari pertama dilakukan tiga
pengulangan dengan jumlah TSS
150 mg/I, pengukuran hari kedua
tiga kali pengulangan jumlah TSS
140 mg/|. pengukuran han ketiga
tiga kali pengulanganjumlah TSS
140 mgfl dan pengukuran hari k
dengan tiga kali pengulangan jumlah
sebesar 1 50 mg/I.

b. Pada kontrol setelah 15 menit (
serbuk biji kelor dalam I 000 ml
sampel)

Pemeriksaan TSS air limbah
pada hari pertama dilakukan tiga
pengulangan dengan jumlah TSS
150 mg/I. Perneriksaan pada hari
dengan tiga kali pengulangan jumlah
sebesar 140 mg/I. Pemeriksaan pada
ketiga dengan tiga kali pen
jumlah TSS sebesar 140 mgll
pemeriksaan pada hari keempat
tiga kali pengulanganjumlah TSS
150mg/I.

c. PemeriksaanTSS air limbah
dengan ditambah dosis serbuk biji
12gram

Pemeriksaan TSS air limbah
dengan ditambah dosis serbuk biji
i2 gram dalam 1000 ml air limbah
hari pertama dilakukan tiga
pengulangan. Diperoleh jumlah TSS
sama yaitu sebesar 49 mg/I. p

pada hari kedua dengan tiga
pengulangan diperoleh jumlah
sebesar 45 mg/I. Pemedksaan hari k
dengan tiga kali pengulangan jumlah
sebesar 52 mg/I, dan pemeriksaan

keempat dengan tiga kali pengul

ll@

ulc
ultI
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TSS air limbah
dilakukan tiga

r jumlah TSS

m hari kedua

n jurnlah TSS

m hari ketiga
n -jumlah TSS

ukuran hari k
gulangan jumlah

:lah 15 menrt (tanp.

daiam 1000 ml ai

TSS air limbah tahu

dilakukan tiga kali
r jumlah TSS sebesar

aan pada hari kedua

rulangan jumlah TSS

:meriksaan pada hari

r kali pengulangan

sar 140 mgll dan

rari keempat dengan

n jumlahTSS sebesar

S air limbah tahu

osis serbuk biji kelor

TSS air limbah tahu
rsis serbuk biji kelor
) ml air limbah pada

akukan tiga kali
rleh jumlah TSS yang
.9 mg/1. Pemeriksaan

r dengan tiga kali
:roleh jumlah TSS

neriksaan hari ketiga

ruiangan jumlah TSS

rn Pemeriksaan han

1a kali pengulangan

. .rmlahTSS sebesar48 mg/i.

TSS air limbah tahu

-.::nrbah dosis serbuk biji kelor

: .:reriksaan TSS air limbah tahu

::::r.nbah dosis serbuk biji kelor

:,lam 1000 ml air lirnbah pada

lrtama dilakukan tiga kali
dengan jumlah TSS yang

- - :ebesar 43 mg/I. Pemenksaan
-::: kedua dengan tiga kali

jumlah TSS sebesar 42 mg4.

pada hari ketiga dengan tiga
jumlah TSS sebesar 46

- -.:.eriksaan pada hari keempat
d€n kali pengulangan jumlah TSS

15mg[.

TSS air limbah tahu dengan

;osis serbuk biji kelor 16 gram

- =s:l pemeriksaan dalam 1000 ml
pada hari pertama dilakukan

:.ruulangan dengan jumlah TSS

cr'rla yaitu sebesar 38 mg/1.

pada hari kedua dengan tiga
jumlah TSS sebesar 37

? eneriksaan pada hari ketiga

:_:.: kali pengulangan jumlah TSS

-': mg/I, dan pemeriksaan pada

r::mpat dengan tiga kali
jumlahTSS sebesar38 mg/l.

data yang diperoleh maka

.: dilakukan analisis dengan

Uii Kolmogorov Smimov

-:dapatkan angka signifikan
S:g (2{ailed) sebesar 0,931.

. -:itlkan (sig) >' 0.05 n.raka data

.n berdistribusi nortnrl.
: dilakukan analisa dengan

menggunakan uji Paired T-test

didapatkan probalitasnya sig (2-tailed)

0,000
(u < 0,05) berarti hipotesa nol (Ho) ditolak

dan Hipotesa alternatif (Hi) diterima. Hal

tersebut menandakan ada perbedaan yang

signifikan pada parameter TSS sebagai

indikasi pencemaran air limbah tahu yaitu

antara kontrol dan setelah ditambahkan

serbuk biji kelor dengan dosis yang

berbeda. Oleh karena data yang diperoleh

tersebut berdistribusi normal, maka

selanjutnya dilakukan uji beda dengan

menggunakan uji One Way Anova
temyata output yang didapat adalah

dengan probabilitas 0,000. Maka nilai
tersebut adalah signifikan karena 0,000

kurang dari 0,05 atau P < o. Hipotesis nol
(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Hi)
diterima yaitu ada perbedaan jumlah

penunman TSS antara kelompok sampel

setelah diberikan serbuk biji kelor dengan

dosis yang berbeda, sedangkan untuk

mengetahui perbedaan yang paling
bermakna maka dilanjutkan dengan uji
LSD (Least Significant Difference)
didapatkanhasil :

(a) Antara kontrol dengan dosis 12 gram

nilai sig 0,048 nilai sig < 0,05 maka Ho
ditolak. Ini berafii ada perbedaan jumlah

penurunan TSS secara signifikan antara

kontrol dan setelah diberikan perlakuan

dengan serbuk biji kelor 12 gram.

(b) Antara kontrol dengan dosis 14 gram

nilai sig 0,01 nilai sig < 0,05 maka Ho

ditolak. Ini berarti ada perbedaan jumlah

penurunan TSS secara signifikan antara

kontrol dan setelah diberikan perlakuan

dengan serbuk biji kelor 14 gram.

(c) Antara kontrol dengan dosis 16 gram
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nilai sig 0,00 nilai sig < 0,05 maka Ho

ditolak. Ini berarti ada perbedaan jumlah

penurunan TSS secara signifikan antara

kontrol dan setelah diberikan perlakuan

dengan serbuk biji kelor 16 gram.

(d) Antara dosis 12 gram dengan dosis 14

gram nilai sig 0,012 nilai sig < 0,05 maka

Ho ditolak. ada perbedan rata-rata kadar

TSS setelah diberi perlakuar dengan

serbuk biji kelor antara 12 gram dan 14

gram secara signifikan.
(e) Antara dosis 12 gram dengan dosis 16

gram nilai sig 0,000 nilai sig < 0,05 maka

Ho ditolak jadi ada perbedaan rata-rata

kadar TSS setelah diberi perlakuan

dengan serbuk biji kelor antara 12 grafi

dengan 16 gram secara signifikan.

(f) Antara dosis 14 gram dengan dosis 16

gram nilai sig 0,02 nilai sig < 0,05 maka

Ho ditolak jadi ada perbedan rala-rata

kadar TSS setelah diberi perlakuan

dengan serbuk biji kelor antara 14 gtam

dan 16 gtam secara signifikan

Pembahasan

Padatan tersusPensi adalah

padatan yang menyebabkan kekeruhan

pada air, padatan yang tidak terlarut dan

tidak dapat mengendap langsung pada

dasar badan air dan menYebabkan

pencemaran badan air. P adat an

tersuspensi tersebut dapat diturunkan

dengan berbagai cara'

Dalam penelitian ini upaya pengendalian

pencemaran limbah industri tahu

dilakukan secara alamiah yaitu dengan

menggunakan serbuk biji kelor (moringa

oleifera). Serbuk biji kelor tersebut

sebagai koagulan untuk menurunkan

TSS..

1. Hasil pemeriksaan TSS air limbah tahu

64

sebelum pengolahan

Sebelum dilakukan penambahan serbuk

biji kelor pada air limbah tahu sebanyak

1000 ml jumlah rerata kadar TSS adalah

145 ml/l n-renunjukkan bahwa kadar TSS

pada air limbah tahu belum memenuhi

persyarat karena menutut Baku Mutu

Peraturan Gubemur Bali Nomor 8 Tahun

2007 batasan TSS yang diperboleh untuk

baku mutu kualitas air limbah domestik

adalah 50 mg/l.

2. Hasil pemeriksaan TSS air limbah tahu

pada kontrol setelah 15 menit

serbuk biji kelor dalam 1000

limbah)

Satrpel yang dipakai untuk diteliti

adalah air limbah tahu sebanyak 1000 m1

yang tidak ditambahkan serbuk biji kelor,

Jumlah kadarTSS pada kontrol yaitu pada

hari pertama adalah 150 mg/l, pada hari

kedua kadar TSS 140 mg/I, Pada hari

ketiga kadar TSS 140 mgll dan pada hari

keempat kadar TSS pada air limbah tahu

adalah 150 mg/l. menurut Baku Mutu

Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun

2007 batasan TSS yang diperboleh untuk

haku mutu kualitas air limbah domestik

adalah 50 mg/1. Salah satu industri tahu

yangberada di daerah Pamogan air limbah

cairnya belum memenuhi standar karena

melebihi batas maksimal Yang
diperbolehkan. DamPak Yang dapat

ditimbulkan akibat limbah yang tidak

memenuhi standar yaitu bahan-bahan

yang terkandung didalam air limbah akan

rnengendap pada dasar air yang lama

kelamaan menimbulkan pendangkalan

pada dasar badan sungai karena limbah

tahu mengandung Protein, lemak,

(tanpa

ml air

'.1",

j
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lail:rl.lh-::t *l
rbah tahu

a kadar TSS

n bahwa kadar

r belum memenuh:
'nurut Baku Mutu
ali Nomor 8 Tahun

rg diperboleh untuk
r lirnbah domestik

-S 
S air lirnbah tahu

l5 menit (tanpa

lam 1000 ml air

pakai untuk diteliti
sebanyak 1000 ml
n serbuk biji kelor.

r kontrol yaitu pada

50 mgll, pada hari
) mg/I, pada hari

1g'l dan pada hari
da air limbah tahu

nurut Baku Mutu
rli Nomor 8 Tahun

r diperboleh untuk
: limbah domestik

safu induski tahu

amogan air limbah
uhi standar karena

raksimal yang
pak yang dapat

mbah yang tidak
airu bahan-bahan

Lm air limbah akan

rr air yang lama
an pendangkalan

zai karena limbah
protein, lemak.

:. sumber penyakit, bau tidak sedap

:renurunkan estetika lingkungan
. Djajadiningrat Amir ( 1993) makin

i standar hidup, makin banyak air
sehingga makin banyak

yang dihasilkan oleh sebab itu
mengurangi pencemaran dari
i proses industri perlu melakukan

ahan terlebih dahulu sebelum

ke badan air.

." 
'.: i pemeriksaan TSS air limbah tahu

ditambahkan dengan serbuk biji
ebanyak 1 2 gram dalam 1000 ml air

Setelah dilakukan penambahan

biji kelor dengan dosis 12 gram

nasing-masing beker glas yang
'oerisi air limbah tahu sebanvak

:,1 menunjukkan bahwa kadar TSS

i penurunan karena serbuk biji
: memiliki koagulan untuk

kadar TSS. Berdasarkan
yang dilakukan terhadap air

:ahu diperoleh rerata jumlah TSS

.:: limbah tahu adalah 48,5 mgfl.
::nelitian ini tidak jauh berbeda

hasil penelitian terdahulu
2008) Pemanfaatan Biji

(Moringa oleifera) sebagai
lan untuk Menurunkan TS S

Pemotongan Hewan dan Unggas

phospor, besi yang

:- -::.. . r per.)ggumpalan

. .. l\<n r erld rpar'l

-r. iunbah cair industri

r€miliki kandungan senyawa

ik yang

- oabkan

tinggi, serta dapat
dampak negatif seperti

limbah pemotongan hewan dan unggas

dengan menggunakan dosis I 0 gram. Oleh

sebab itu berdasarkan hasil penelitian

tersebut dan hasi penelitian ini dapat

diketahui bahwa penggunaan serbuk biji
kelor sangat mempengaruhi penunman

TSS air limbah dibandingkan dengan

tanpa pemambahan sebukbiji kelor.

4. Hasil pemeriksaan TSS air lirnbah tahu
setelah ditambahkan dengan serbuk biji
kelor sebanyak 14 gram dalam 1000 ml air
limbah

Kadar TSS mengalami penurunan

setelah dilakukan penambahan serbuk biji
kelor dengan dosis 14 gram pada masing-
masing beker glass sudah berisi air limbah
tahu sebanyak 1000 ml. Kondisi ini
disebabkan karena serbuk biji kelor
memiliki koagulan untuk memuunkan
kadar TSS. Berdasarkan penelitian yang
peneliti lakukan terhadap air limbah tahu
diperoleh rerata jumlah TSS pada air
limbah tahu 44 mg/l dari hasil yang
didapatkan serbuk biji kelor dengan dosis

14, mengalami kenaikan 3,20/o
dibandingkan dengan dosis 12 gram.
Jumlah TSS pada air limbah tahu tersebut
sudah memenuhi syarat karena menurut
Baku Mutu Peraturan Gubemur Bali
Nomor 8 Tahun 2007 syarat TSS pada air
limbah tahu adalah 50 mg/I.

5. Hasil pemeriksaan TSS air limbah tahu
setelah ditambahkan dengan serbuk biji
kelor sebanyak 16 gram dalam 1000 ml air
limbah

Setelah dilakukan penambahan

serbuk biji kelor dengan dosis 16 gram
dimasukkan pada masing-masing
glass yang sudah berisi air limbah

yang

bekerhasil yaitu penurunan TSS
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tahu sebanyak 1000 ml diperoleh rerata
jumlah kadar TSS pada air limbah tahu
adalah 38 mgll dari hasil yang didapatkan
serbuk biji kelor dengan dosis l6 gram,
mengalami kenaikan 7,0% dibandingkan
dengan dosis 12 jumlah TSS pada air
limbah tahu tersebut sudah memenuhi
syarat, karena menurut Baku Mutu
Peraturan Gubernur Bali Nomor g Tahun
2007 syarat TSS pada air limbah tahu
adalah 50 mgll.

Serbuk biji kelor mampu
menurunkan kadar TSS air limbah tahu
karena serbuk biji kelor merupakan bahan

f3i8rtr" atau penggumpalan alami yang
didalamnya mengandung mirosin.
emulsin. asam gliserid. asam polmirat,
Iemak dan minyak serla zit yung
bakterisida. Selain itu juga serbuk biji
kelor mempunyai zat aktif,
rhamnosyloxy-benzil_isothiocynate yang
mampu mengabsorbsi dan menetralisir
partikel-partikel yang terkandung dalam
air limbah suspensi.

Dosis yang paling efektif untuk
menurunkan kadar TSS dalam penelitian
ini adalah 16 gram. Rata_rata jumlah
penurunan kadar TSS air limbah pada
dosis tersebut lebih besar dibandingkan
dengan dosis yang lain. pada dosis 12
gram dan dosis 14 gram setelah dilakukan
pengukuran TSS pada air limbah tahu
terdapat perbedaan penurunan akan tetapi
masih memenuhi persyaratan karena
menurut Baku Mufu peraturan Gubemur
Bali Nomor 8 Tahun 2007 syarat TSS pada
air limbah tahu adalah 50 mg/I. Hasil
penelitian yang telah dilakukan ini
menunjukkan ada perubahan warna dan
bau pada air limbah. Setelah ditambahkan
dengan serbuk biji kelor wama air limbah

oo

yang keruh menjadi berkurang dan
ditambahkan dengan serbuk biji kelor
airlimbah berkurang.

Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis
pembahasan mengenai ..efekti
serbuk biji kelor (Moringa olei
sebagai koagulan untuk menurunkan
limbah tahu,,, maka dapat disi
sebagai berikut :

I . TSS limbah tahu sebelum

diperbolehkan.

2. Pada dosis 12 gram, rata-rata i
pengukuran TSS air limbah tahu
48,5 mg/l atau 0,66%o ini berarti
memenuhi syarat.
3. Pada dosis 14 gram, rata_rata i
pengukuran TS S air limbah tahu
ml/l atau 0,65%o ini berarti
memenuhi syarat.
4. Pada dosis 16 gram, rata_rata
pengukuran TSS air limbah tahu
mg/l atau 0,73o/o ini berarti
memenuhi syarat.
5. Dari dosis serbuk biji kelor 12 gram.
gram dan 16 gram yang di
ternyata dosis l6 gram lebih
digunakan untuk menurunkan jumlah
pada air limbah tahu, ka;cna
menurunkan jumlah TS S dengan
0,7 3 %o dlb ndingkan dengan
dosis 12 gram maupun dosis 14
serbuk biji kelor.
Adapun saran-saran yang d
disampaikan adalah:

Berdasarkan hasil peneliti an



'kurang dan setelah

:rbuk bij i kelor bau

rasil analisis dan

:nai "efektivitas
lvloringa oleifera)

k menumnkan TSS

dapat disimpulkan

sebelum diberikan

alah 145 mg/l ini

raku mutu Yang

m, rata-rata jumlah

limbah tahu adalah

i, ini berarti sudah

m. rata-rata iumlah
mbah tahu adalah 44

ini berarti sudah

Lrn. rata-rata jumlah

mbah tahu adalah 3 8

ini berarti sudah

riji kelor 12 gram,14

n yang digunakan

gram lebih efektif
rurunkan jumlahTSS

.ahu, karena daPat

fSS dengan rata-rata

. dengan penggunaan

rpun dosis 14 gam

aran yang daPat

maka saran yang dapat

adalah sebagai berikut :

tidak terjadi pencemaran

L rnaka perlu diupayakan

terfiadap air limbah tahu,

, .: * altematif yang paling mudah

-.:.-gan menggunakan serbuk biji
:.:. diharapkan biji kelor yang

menjadi serbuk dalam keadaan

benar-benar kering dipohonnya

- -::.. efektif dalam membantu

TSS air limbah.

- :,:uk pihak industri tahu maupun

lain yang bergerak pada

::g sama agar membuat sarana

air limbah yang memenuhi
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